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Aleksandra Brzozowska 

Gra

Pod spodem szachownicy
obmyślają 
nowe bitwy

Na planszy
Goliat niczym wieża
gońce i konie

W przyłbicach z lnu
rycerze
w karnych szeregach

Na ciemnych polach
król stroi miny
królowa chichocze

W powietrzu
kamienie
odbite w źrenicach

Pionki 
ukryły w dłoniach
dawidowe proce

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Muchy

wpadają przez story
brzęczeniem przyzywając świt
szelestem akordów
cerują dziury w powietrzu
odliczając sekundy
od jasności do harcowania
nie wiedzą że czas prawie
na szpuli wieczności
jedne smakują zupę
z przecieru pomidorowego
żegnają się ze światem
inne lubią miód
też czeka je śmierć
tak codziennie
cerują dziury w powietrzu

Bogdan Łoś

Trzy kolory

Czarnoskóry uchodźca roi
o białym asfalcie
w Europie
nowego domu

nie chce dla tuziemców
apartheidu
ani titaników na antypody
ze śniadoskórymi niewolnikami
na pokładzie

ani śniegów wściekle jasnych
na dalekiej północy

wystarczy kredowy asfalt
pod stopami
granaty w kieszeniach
i lęk

niewiernych o bladym obliczu
przed wybrańcem Boga

który wierzy kłaniając się
codziennie pięć razy

na dywanie
co buja w obłokach
ku dziewicom raju

zanim ołów wypali
krew autochtonów
okaleczonych martwych

on już z nagimi
hurysami
w snach na jawie

Juliusz Rafeld

Zabiję twojego boga

łatwiej wyciągnąć zawleczkę niż dłoń
a biała szata nie dowodzi niewinności

nikt nie czyści ulic
skoro tak często zmieniają kolor
czerwone kałuże nie spadły z chmur

Ahmed żegna matkę
droga do raju wiedzie przez bazar
na którym ceny spadają
tylko na życie
nikt nie ma wpływu
skoro tak mówili w meczecie

nie znam ciebie
ale jeśli nie jesteś mi bratem
to musisz być wrogiem
za daleko do ciebie
zabiję więc twoje dzieci
abyś zamilkł

Waldemar Jagliński

Z życia lalek – handel 

Lalki bardzo lubią cudze rzeczy.
Zwłaszcza złote Lustra Gwiazd, 
które sprzedają z zyskiem. 

Kochają mroczne, nocne zabawy. 
Wtedy niewinny konik na biegunach
staje się Rasowym Ogierem,
a płatna, farbkowa Barbie – 
damą nie tylko do towarzystwa. 
 

Grafika: Milena Gazda-Szypulska, Dreszcz
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Kaczki

na przystanku przy ulicy Zakątek
kaczki krzyżówki
zamiast pławić się
w wodach rzeki
myślą o lotach wysokich

Maria już wie
rzuca ziarna
przesypując przez palce
by nie ulotniły się 
jak zapach perfum
wzrok syci się niepewnością
serce krwawi
zdechł pies
córka wyjechała
zapomniała przekazać 
list do Szkocji
dramat niczym
ostatni kęs

ptaki głodne lotu
nożycami tną powietrze
wierzy że po nitkach kwakania
wiadomość dotrze

Bogdan Łoś

Układ

Mogli wszystko
tylko ta jabłoń –
prawem wzbroniona

z przewrotnym stróżem prawa
który również w centrum ogrodu
pod kopułą nieba

a botaniczny raj od początku
był dobry.

Oni poszli 
za tropem podszeptu
wiedzy

Za bramą nastało zimno
skwarnie spływał pot
poradlonym czołem.

Dobry Bóg wiedział
co się święci
gdy palcem wskazał
owoc zakazany.

Marek S.Podborski

GWIAZDYCIEŃ

wreszcie jest dobry
mój Pan
jak bal sam  podniebny

może był zbyt miękki – stan
odwidmowy
a znał skał skorupy
ja znalazłem skrzydła
i uszy liście kostium
diabła

błahy był w każdym 
calu strzygł psy
do modelu posągu
w pokłonie

i jak pies niósł sztandary
„ Jestem poddany
człowiekowi

mój Pan jest dobry”

Marek S.Podborski

KIER MASZ

Upał
nie dusił tak kiedyś
był tylko
posłańcem kul
                       mi nacją
przepalonych iskier

I wszystkie balsamiczne cienie
ścieliły legowiska
złotookich lwów

szarpiących swe bestialstwo
w sennych mordach

Waldemar Jagliński

Z życia lalek – toczenie 

Lalki toczą bitwy o karminowe muchomory
wabiące modną wciąż smukłością kształtów
i bajecznym kapeluszem króla much.  
Nie odrzucają zalotów trolli i karłów 
mieniących się srebrem i złotem
gromadzonym przez całe lata 
w tęczowych zamkach i pałacach
wzniesionych na szczytach hipokryzji. 

Na widok prawdziwego Człowieka
lalki toczą spory nie wierząc w jego istnienie.  
Naczelna marionetka długo mu się przygląda,
próbuje podjąć z nim wiążącą rozmowę,
potem jednak - bardzo nad nim ubolewa.
W pewnej chwili zrywa się ze swego wysokiego miejsca 
i rozdziera nad Człowiekiem drogie szaty. 
Wierzy, że zawsze będzie trwać 
chociaż Kwiaty na wysokich obcasach
więdną przecież codziennie.  

przejeżdżał prawie pustym autobusem dzielnicę dzieciństwa i wszystko przecież znał; 
swoiste kolory, kształty, rozkład i zmartwychwstanie. Jednakże nasączone tło jakby rozszczel-
niało się chmur płachtą zakwitając na nowo, wokół także trochę śmieci wtapianych we wzory 
misternych arrasów młodości - butnej i raczej zachłannej sobą w pośpiechu. To co widział 
poza osią ulicy, prężyło się nadmiarem na swoim miejscu, jednak bez wątpienia nasennym. 
On przewiercał zakamarki zawieszeniem nadprogowym, światło tętniło i puchło w delikatnych 
eksplozjach nasycenia zjawisk, a ruch był tylko radością substancji elementarnych urojeń. 
Bezwiednie porzucone myśli krążyły głodne i bezdomne próbując wyłudzić choćby jałmużnę 
u-wagi, straszyły następstwami i wciąż przypominały swą techniczną konieczność grożąc, że 
przecież i tak wrócą na swoich warunkach, stawiając zasieki i straże.

A jednak szedł w tej wizji do wieczornego słońca tak upojnie, że ciepło kamieni odda-
wało cały mit stworzenia, rozpulchniający się w czerwień i żółcienie, błękitem w zieloność 
uwłaszczone ptaki stroszyły się natarczywie ufne, przymykając ślepia w płomiennych trelach, 
a ich lśniące czarną tęczą pióra migotały astralnie.

Lekki wiatr rozmawia z przechodniem jakby się dobrze znali, rzeka przesuwa się leniwym 
chłodem taflą połyskliwych zmarszczeń, nad nią pies znaczy drzewo, drzewo znaczy życie, 
życie znaczy coś więcej niż śmierć przebudzeń.

Wrócił,
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (16)

1 czerwca
Dziewczynka, prawie dziecko, pochyla się 

nad siedzącym na chodniku żebrakiem, który 
ma w czapce garść monet.

- Czy kupić panu coś do jedzenia? - pyta.
Wzrusza mnie, i tą troską, i tą trzeźwą 

rzeczowością.
- Nie - odpowiada żebrak. - Potrzebuję 

ubrania.
Zdeprymowana dziewczynka odchodzi, 

a ja teraz podziwiam rzeczową bezczelność 
żebraka.  

2 czerwca
57-letni Jarosław Lewandowski dziękuje 

mi za najpiękniejsze lata (1981-1984) swojego 
życia w konspiracji solidarnościowej. Mówi, 
że wtedy był jakiś sens. Pokazuje imponujące 
fotografie z ulicznych akcji, które dopiero teraz 
sobie przypominam. Prosi, abym w książce, 
którą mu podarowałem, napisał: Koledze z 
podziemia… Piszę. Nie śmiem jednak przejść 
na ty. Był moim podwładnym i wysoko sobie 
cenił tę zależność. 

3 czerwca
Procesja Bożego Ciała w skrócie, gdyż 

tylko wokół kościoła. Wszyscy ocaleni smutni. 
Prawdopodobnie dlatego, że mają świado-
mość, iż zmieniło się wszystko i niewiele z tego, 
co było ocaleje.  

4 czerwca
Lodowisko wreszcie! Rower tak nie odbu-

dowuje jak jazda na łyżwach.

5 czerwca
Skończyła się, nastała po niewoli pan-

demicznej, niewola chłodu. Malkontenci 
zrzędzą, że to powróci, a ja że to se ne vrati. 
Będzie trudno, taki los człowieka, ale będzie 
trudno inaczej. 

6 czerwca 
Z wizytą u byłego ministra jednego z naj-

ważniejszych resortów. Pokazuje mi bibliotekę, 
a w niej stację nadawczą… Wolnej Europy. Na 
moje okrągłe oczy odpowiada, że codziennie 
nadaje przez internet. 

Kolejna ofiara wirtualnej ułudy. Mógłby 
przynajmniej tak chłopięco się nie chwalić. 

7 czerwca 

W kościele na Mszy Świętej w wieczór 
powszedni. Mała, zsekularyzowana miejska 
parafia. 21 wiernych i jeden niemowlak w 
wózku, a kaznodzieja mówi i mówi. Z Modli-
twy Powszechnej zrobił drugie kazanie. Przed 
Rozesłaniem też się rozgadał. 

Rozumiem, cały dzień miał niewiele do 
roboty. Nie miał z kim rozmawiać. A czyż nie 
byłoby lepiej, gdyby poszedł do najbliższego 
ogródka piwnego, przysiadł się do jakiegoś sto-
lika i pogadał sobie z ludźmi? Przecież na pew-
no ma coś do powiedzenia. I do wysłuchania.

8 czerwca
Tak jak wszyscy znali się na obostrzeniach 

pandemicznych, tak teraz znają się na wy-
chowaniu i psychologii dzieci i młodzieży. W 
mediach i na ulicy mędrkowanie o koniecznym 
luzie dla młodzieży szkolnej po tylu miesią-
cach rozłąki. Całe miasto jest więc zapchane 
wędrującymi swobodnie szkolnymi klasami z 
wychowawcami u boku. Jedzą lody lub pizzę, 
adaptują się. I tak już od kilku dni. A przecież, 
jak znam młodzież, to potrafi się ona zaadap-
tować w kilka godzin, no może, w jeden, dwa 
dni. A szkoła to przecież nie lody i pizza, tylko 
także obowiązki. Człowiek potrzebuje w swym 
rozwoju rygorów i obowiązków, bo inaczej się 
rozlezie. Zresztą widać to po młodych. Nie 
wiedzą, co dalej także w swoich osobistych 
strategiach, a do niedawna to one były dla nich 
najważniejsze. 

9 czerwca
Gdy opowiedziałem Sebastianowi o swo-

ich i kolegów wyczynach w latach osiemdzie-
siątych XX wieku, to ten orzekł co następuje: 

- Mówiliśmy o tym z kolegami. My też 
chcielibyśmy rzucać kamieniami w milicyjne 
suki i malować napisy na murach, ale wtedy 
był konkretny wróg publiczny. Teraz takiego 
nie ma i pozostaje nam doskonalenie indywi-
dualne. 

Szczęka mi opadła na taką mądrość, ale 
zaraz naszła mnie refleksja: Młodzież z lat 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku też się 
doskonaliła; sporty, literatura, nauka, a potem 
takich wysportowanych i pięknych kosił kara-
bin maszynowy II wojny światowej. 

10 czerwca
Konferencja naukowa on-line w Siedlcach. 

Szkoda, bo bardzo lubię to rozsłonecznione i 
rozbielone, gdyż tak podczas ubiegłorocznej 

rajzy je odbierałem, miasto. Mówię o proble-
mach z wiarygodnością dokumentacji pozo-
stałej po Służbie Bezpieczeństwa. Jest ona do 
pewnego stopnia wątpliwa, bo ma charakter 
roboczy, operacyjny. Co innego dokumentacja 
pozostała po innych urzędach, ta jest bardziej 
wiarygodna. Tak więc w swoich opracowaniach 
naukowych o tamtych czasach piszę z ostroż-
ności nie o konkretnych faktach, tylko… jak 
odnotowano w dokumentach tajnych służb.

11 czerwca
Podsumowując już z pewnego dystansu 

te trzy fale – jak je określono – pandemii 
muszę stwierdzić, o czym zresztą pisałem na 
bieżąco, że nad wyciem karetek pogotowia do-
minował strach, bezczynność i bezmyślność, 
kryte dętym słowem odpowiedzialność. Teraz 
ci odpowiedzialni zapowiadają czwartą falę. 
Wydaje mi się, że znów będzie im ona na rękę. 
Wystarczy przecież prąd w przewodach, woda 
w rurach i stosy towarów w sklepach. Nie trze-
ba będzie wiele robić, bo to przecież maszyny 
same, chociaż nastawiane przez człowieka,  
produkują, a przynajmniej na ulicach będzie 
spokojniej i nikt nie będzie łaził do urzędów z 
jakąś tam nie cierpiącą zwłoki sprawą. Internet, 
tak jak papier, wszystko przyjmie, a telefon 
może być cały czas zajęty. Gazety doniosły, że 
pewien gość 221 razy telefonował bez skutku 
do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych 
UM. Wiadomo, pandemia!

12 czerwca
Przychodzą do mnie ludzie ze swoimi 

dziełami. Wielkimi, zapewne wielkimi… 
Takie przynajmniej mają poczucie, bo raczej 
nie przekonanie, gdyż zazwyczaj czują się 
niepewni. Chcą, abym ja te dzieła uczynił 
jeszcze większymi, ale cóż ja mogę? Poza tym 
jak to zrobić, skoro dzisiaj coraz mniej ludzi 
interesuje się innymi ludźmi, ich dziełami. 
Zauważam, że w ostatnim czasie coraz wię-
cej jest takich przychodzących po Wielkość. 
Kolejny obłęd cywilizacyjny? Ucieczka przed 
anonimowością?

13 czerwca
Zatruwająca świadomość, bo odciągająca 

od rzeczywistości miła, obiecująca kraj miodem 
i mlekiem płynący, propaganda. Taka sama 
była po II wojnie światowej. Przestałem więc 
oglądać – z wyjątkiem rozgrywek żużlowych – 
jakąkolwiek telewizję.

14 czerwca
Pierwsza przegrana polskiej reprezenta-

cji na mistrzostwach Europy w piłce nożnej. 
Król Polski Lewandowski, jak go określają hi-
steryczne media po sukcesie w Niemczech, 
był nieruchomy jak król na szachownicy. W 
zasadzie tylko machał rękoma. A słowaccy 
napastnicy biegali jak motorki. Ot, i cała 
tajemnica ich sukcesów. Do wszystkiego za 
każdym razem trzeba się przyłożyć, nic nie 
jest dane raz na zawsze. Tylko, że królowi Polski 
płacą grube pieniądze za kondycję i zdrowie 
na niemieckich boiskach, więc nie opłaca 
mu się eksploatować i narażać na kontuzję 
w reprezentacji Polski. Jak wszędzie rządzi 
pieniądz.  

15 czerwca
Ukraińska dziewczynka gada sama z 

siebie, jak najęta. Czasem lubię posiedzieć w 
milczeniu, a tu… Mówi, że za tydzień pójdzie 
do Komunii Świętej a potem pojedzie na 

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

pon - pt: 12:00 - 18:00
sobota: 12:00 - 15:00

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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Ukrainę do babci i wujka, aby zrobić święto. 
Pytam, w jakim kościele, a ona, że w tym obok 
marketu Focus. A przecież właśnie ten kościół 
jest okazalszy, wyższy, bardziej widoczny od 
tego płaskiego jak placek ziemniaczany mar-
ketu. To kościół powinien być drogowskazem. 
Ale cóż, taka jest dziś hierarchia wartości. A 
może zawsze taka była?

16 czerwca 
Zbieram relacje roczników sześćdzie-

siątych XX wieku o ich antykomunistycznej 
konspiracji. Jakież zaangażowanie, deter-
minacja, odwaga, przemyślność, energia! 
To chyba ostatnie roczniki tknięte polskim 
romantyzmem.

Było ich mało, bardzo mało, jednak nie 
usprawiedliwia to wcale tych, którzy szli wy-
tyczoną przez władzę, nauczycieli i rodziców 
drogą. Mogli nie wiedzieć, mogli co innego 
upatrywać przed sobą, mogli nie czuć się na 
siłach… Nie, młodość nie może być w tym 
przypadku usprawiedliwieniem. Potem już 
było dorabianie się i konsumowanie, wyjazdy 
za granicę. Doprawdy, ale obecni młodzi 
bardzo poważnie biorą w swoich strategiach 
zagranicę. W strategiach tylko dla siebie. 
Myśmy tego nie potrafili. Byliśmy jak nasi ro-
dzice i dziadkowie skrępowani wewnętrznym 
nakazem walki. 

17 czerwca
Propaganda rządówki jest niesamowicie 

konsekwentna i śmieszna. Gdy po meczu 
piłkarskim Belgia-Dania (2:1) dyskutowano 
w studio TVP2, to jednemu z komentatorów 
wyrwało się, że belgijski Murzyn Romelu Lu-
kaku jest najlepszym napastnikiem na świecie 
(muskularny, szybki, zwinny, trzymający piłkę 
przy nodze i na dodatek myślący), to natych-
miast czujny propagandysta, który ma budzić 
w narodzie poczucie dumy (z tenisistką Igą 
Świątek zaczyna już ta duma narodowa nie 
wychodzić), skorygował: - Zaraz po naszym Le-
wandowskim. Doprawdy, ale ten Nasz Najlepszy 
stoi a nie biega. W niemieckiej maszynce do 
strzelania goli może jest najlepszy, ale nie na 
polu, na którym trzeba biegać i walczyć o pił-
kę, a nie tylko podstawiać nogę pod nadaną. 
Jeśli chce i u nas zaistnieć, to musi się ruszać. 

18 czerwca
Myśleliśmy, że pandemia podobnie 

jak wojna zresetuje świat i na zgliszczach 
zacznie się budowanie nowego. Nic z tego! 
Technika i technologia pozwoliły zamknąć 
ludzi w klatkach bezczynności bez wyłączania 
maszyn, które produkowały energię i w formie 
elektryczności i ciepła oraz materię w formie 
towarów, zaś chemia produkowała żywność. 
Nie ma zgliszczy, z wyjątkiem może psychicz-
nych, nie ma czego odbudowywać, więc znów 
wymyśla się jakieś gadżety. A tych zmarłych i 
zdewaluowanych psychicznie ludzi zastępują 
już nowi. Jak mrówki drapiące się do góry po 
trupach swoich pobratymców. Drapiący się 
do góry, wymieniający się, ale pozostaje istota, 
forma i technika tego drapania się. Obłędny 
obrót rzeczy.

19 czerwca
Polska po dramatycznym acz ciekawym 

meczu remisuje z Hiszpanią. Szczęśliwie. Gra 
naszej reprezentacji to chaos, improwizacja, 
dezorientacja, hiszpańskiej tik-tak. Tak się 
tym nasi przeciwnicy zdenerwowali, że nie 
strzelili nawet jedenastki. Nieobliczalność to 

nasza specjalność. Ja też w konspiracji byłem 
nieobliczalny, wiec trudno było mnie złapać. 

20 czerwca
Musiałem wyjechać z miasta i to nie z 

uwagi na afrykańskie upały. Po prostu musia-
łem… Pojechałem 90 kilometrów do Gniezna 
na mecz żużlowy Start Gniezno vs Polonia 
Bydgoszcz. Topniejąca przewaga gości, groź-
ba remisu, w końcu jednak wygrana dwoma 
punktami. Najważniejsze jednak, że mogłem 
poobserwować ludzi z innego, mniejszego 
miasta. Inni, spokojniejsi, mniej pewni siebie, 
tacy bardziej domowi.

21 czerwca
Ktoś przyjdzie. Ktoś zbuduje mi dzień. 

22 czerwca
Jarmarczna wiedza, chęć błyszczenia za 

wszelką cenę, pośpiech… Zawsze tak było w 
tak zwanej powszedniości, tylko pospiechu było 
mniej. No i naskórkowa wiedza wraz z przymu-
sem osiągania sukcesu były mniej rozpowszech-
nione. Nie było globalistycznych mediów, które 
demokratyzują, czyli trywializują świat. 

23 czerwca
Mam świadomość, że zbliżam się do 

jakiejś ściany. A może w tej ścianie są jakieś 
drzwi? Gdy na moment ogarnął mnie pande-
miczny strach, to zobaczyłem drzwi. Daleko, 
za mgłą, ale jakimiś wewnętrznymi zmysłami 
je widziałem. Tylko, że wtedy to był tunel, a 
teraz jest ściana. Nieodwołalna, może tylko 
jak na teatralnej scenie trochę się odsunąć. 
Ściana z drzwiami? - To nadzieja? - pytam. Ja 
ostatnio wciąż pytam, a przecież Czytelnicy 
oczekują ode mnie orzeczeń. Zawodzę Czy-
telników, o których wiem, że są. Przepraszam 
Was, kochani

24 czerwca
Patrzę na tych chłopaków i na te dziew-

częta z czułością. Na ich bezradność wobec 
życia, zlęknienie kamuflowane czasem 
rechotem, krzykiem, wulgarnym słowem. 
Wydaje się, że chłopcy są bardziej bezradni 
niż dziewczęta, bo je wzmacnia biologia, a 
ona przecież jest przemożna.

25 czerwca
Piszą do mnie znajomi, którzy chcą się 

ze mną spotkać. W niektórych przypadkach 
będą to ostatnie spotkania.

26 czerwca
Jakże ta ukraińska kinematografia chce 

być światowa! W filmie historycznym Karpaty: 
miłość i zdrada będącym ekranizacją powie-
ści Iwana Franko Zachar Berkut, o wielkiej 
dbałości o szczegóły, zwłaszcza batalistykę i 
logicznej, choć prostej fabule (obrona kar-
packich wolnizn przed najazdem tatarskim 
oraz zakusami miejscowego bojara), wszystkie 
dialogi z wyjątkiem postaci tatarskich są po 
angielsku (to nie żaden dubbing, tylko… ame-
rykańsko-ukraińska koprodukacja). A więc 
geopolitykę i kinematografię nie oddziela aż 
tak wielka granica… Zadziwia też pomysł po-
kazania mieszkańców XIII-wiecznych Karpat 
jako politeistów. Co innego kultura ludowa, 
przesiąknięta dawnymi tradycjami, a co inne-
go jawny politeizm. Także pokazanie jedynej 
prawosławnej postaci jako czarnego charak-
teru od razu przywiodło na myśl współczesne 
animozje rosyjsko-ukraińskie.  

27 czerwca
Doceniam jej uczciwość i odpowiedzial-

ność. Chce coś zrobić, skoro zarabia. Młodziutka 
portierka w Urzędzie Skarbowym. Wypytuje 
mnie, po co przyszedłem i czy jestem umówiony. 
Ja, że przyniosłem dokumenty i wiem, w jakim 
okienku je złożyć. Ona, że w innym, a ja, że w 
tym innym i w innym. W końcu po namyśle 
zgadza się i wreszcie ode mnie odchodzi. Cały 
czas doceniam jej uczciwość i odpowiedzialność. 

28 czerwca
Niesamowita recenzja Jerzego Grupińskie-

go almanachu Spiętrzenie, który tak pieścimy. 
Znakomity poeta, wyborny znawca literatury 
i dobry człowiek, co bardzo rzadko występuje 
razem. Według mnie jest Księciem Poetów poza-
warszawskich i pozakrakowskich, ale gdybym 
orientował się w gąszczu tych obydwu literac-
kich uli, to też przyznałbym jemu ten książęcy 
diadem na całą Polskę.

29 czerwca
Wędruję ulicami małego miasta i widzę 

coraz więcej zmatowiałych, ślepych okien. Nie, 
żeby ktoś tam nie mieszkał, mieszka, ale to nie 
ten. Także kiosków „Ruchu” jak na lekarstwo, 
tak jak w latach sześćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia, gdy znało się na pamięć ich usytuowanie, 
bo wędrowało się od jednego do drugiego, 
aby kupić po pudełku zapałek dla ich etykiet, 
które odklejało się niczym znaczki pocztowe i 
zbierało się niczym znaczki. To hobby nazywało 
się filumenistyką. 

30 czerwca
- Czy ja mam okrągłe oczy? – zapytałem 

Michała Pasternaka.
- Nie, szef ma normalne – odpowiedział po 

krótkiej lustracji.
- To dlaczego wszędzie widzę okrągłych, 

tłustych ludzi?
- Zajadają złe emocje – odpowiedział 

znawca. v
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Dziadek leżał zwinięty jak embrion na 
wiecznie posłanej kanapie. Nad nim Matka 
Boska bezsilnie rozkładała ręce, a Chrystus 
patrzył z politowaniem. Ona ofiarowała mu 
śnieżnobiałą lilię, a On rozpromienione ser-
ce. Dziadek nie potrzebował już kwiatów ani 
otwartych serc. Był ciągle pijany od kropló-
wek. Pragnął… nie wiem czego mógł pragnąć. 
Mogę tylko snuć przypuszczenia, że więcej 
morfiny. Dziadek wiedział, że tym razem nie 
pokona raka siłą woli. Nawet nie próbował. 
Jedną wojnę już wygrał i co? Włosy mu odrosły, 
ale pozostał smutek. Smutek wszechobecny 
zawieszony w metalicznym, rozgrzanym  i 
przesiąkniętym duszącym fetorem moczu 
powietrzu. Nieruchomy punkt, na który pa-
trzyłam, lekko się poruszył. Dał się słyszeć tępy, 
krótkotrwały jęk. Wtedy  zapłakałam.

Wpatrzona w jałowe oczy dziadka spo-
wite mgłą bielma, myślałam „oto jestem 
świadkiem agonii pięknych idei” i czułam 
się zupełnie bezsilna wobec  nienamacalnej 
potęgi zwiastującej ich niechybną zagładę.

Nie byłam pewna czy idee odchodzą 
wraz z ludźmi, czy pozostają, by oczekiwać 
na spełnienie? Patrząc na cierpienie dziad-
ka, traciłam wiarę w człowieczeństwo, w jego 
sens. Czułam jak ulatuje ze mnie siła, która 
niegdyś pozwalała mi wierzyć w twórczą moc 
istnienia. Oto na moich oczach dokonywał 
się akt składania życiu najwyższej ofiary. I 
choć to ofiara całopalna, skrzydła feniksa nie 
zmieniły barwy. Płomień objął i je. To znak, 
że feniks nie odrodzi się na nowo. Miłosierna 
i okrutna zarazem Matka Ziemia stała już u 
drzwi gotowa upomnieć się o każde ziarnko 
prochu, z którego przed siedemdziesięcioma 
trzema laty zostało wskrzeszone to rozpada-
jące się na atomy ciało. Ona nam daje, Ona 
odbiera. Potrzebuje nawozu, by stwarzać 
nowe życia. Co się stanie z ideami? Jeśli idee 
mieszkają w ciele, staną się cząsteczkami 
nowej materii. Jeśli ich domem jest dusza… 
Cóż, wówczas można by mieć nadzieję, że 
wraz z nowym strumieniem energii zasiedlą 
jakieś ciało, które właśnie wzrasta w ciepłym 
i wilgotnym wnętrzu matczynego łona. Ta 
myśl to mój daimonion. Tej myśli będę 
się trzymała. Może właśnie na tym polega 
nieśmiertelność? Wieczna wędrówka idei w 
eterze. Właściwie zastanawiam się dlaczego 
naukowcy nie pracują nad wynalezieniem 
szczepionki przeciwko ideom, przynajmniej 
tym najbardziej szkodliwym. Może myślą, że są 
bardziej efemeryczne niż wirusy czy bakterie? 
Nie sposób ich spreparować. Tymczasem one 
spokojnie sobie mutują i wywołują śmiertelne 
choroby na masową skalę. Infekują ludzkie 
umysły i wyzwalając zabójcze toksyny sieją 
spustoszenie w organizmie. To łatwo dostępna 
broń masowego rażenia. Nosiciela uodparnia 
na cierpienie, a dziesiątkuje nieświadome 
miliony istnień ludzkich, z których najpierw 
wysysa wolę życia.

      Dziadek miał zaledwie szesnaście lat i 
wielką wolę życia, gdy zmuszony obowiązkami 
wobec Ojczyzny, opuścił dom rodzinny. Pięk-
ne, zielone lasy nad Seretem, jesienią pach-
nące poziomkami, rankiem spowite mgłą, 
przepełnione szumem strumieni i śpiewem 
zawsze radosnych ptaków, w południe igrające 

Renata Diaków

Chorzy na raka           

rozproszonymi promieniami życiodajnego 
światła, o zmroku tajemniczo pohukujące aż 
z zachwytu drętwiała skóra. Ojciec i matka mu 
błogosławili, siostry i mały braciszek płakali. 
Żal, rozdzierający serce jak radło brunatną 
połać ziemi na przednówku, żal odczuwał 
dziadek, gdy  przywdziawszy mundur wyruszył 
w nieznany mu świat z karabinem i z duszą na 
ramieniu. Mimo strachu, mimo tęsknoty za 
rodziną przedzierał się przez front. Oszoło-
miony wrzawą wojennej zawieruchy strzelał 
do wroga. Wróg – człowiek, czyli kto? To 
nie tak miało być. To ziemię mieliśmy sobie 
czynić poddaną, nie ludzi. Strzelał, ale nie do 
ludzi. Strzelał do kul, żeby zmienić ich tor, 
żeby przetrwać, żeby żyć. Co znaczy „żyć”? 
Oddychać? Słyszeć w skroniach pulsującą 
krew? Czuć strach, bo się narobiło ze strachu? 
Dlaczego tak bardzo chcemy żyć? Przecież ży-
cie boli. Bolały odmrożenia i pęcherze, które 
smarował psim tłuszczem. A w trzecim roku 
wojny o psi tłuszcz było trudno, bo i psy ginęły 
na wojnie. Ludzie głodowali. W ostateczności 
zjadali swych odwiecznych przyjaciół, bo to 
była przyjaźń na śmierć i życie. Bolały kola-
na i łokcie gnijące od wiecznie ropiejących 
ran. Bolały poczerniałe zęby wypadające z 
braku jedzenia. Bolało całe ciało, drążyła je 
najbardziej złośliwa odmiana raka – wojna. 
Idea wywołująca tę śmiertelną chorobę jest 
wszechobecna. Wślizguje się do ludzkich 
umysłów, penetruje labirynt szarej substancji i 
czeka. Jeśli umysł w krótkim czasie jej ulegnie 
zadamawia się w nim na dobre i złe. Bywa, że 
poszukiwania są długotrwałe, co osłabia cho-
robotwórczą ideę. Kiedy jednak trafi na umysł 
wizjonera- zboczeńca lub wizjonera- szaleńca 
przenika do jego krwiobiegu nim biedak zdą-
ży się zorientować, że jest nosicielem obcego. 
Ten nowotwór szybko się rozrastał. Pożywki 
mu nie mogło zabraknąć. Krew lała się stru-
mieniami z pulsujących jeszcze poszarpanych 
tętnic. Ale to nie krwią żywił się rak. On karmił 
swoje tkanki ludzką wolą życia. Walka to była 
okrutna, bo ludzie zażarcie bronili pragnienie 
istnienia. W końcu tylko to ich trzymało przy 
życiu. Dziadek też dzielnie stawiał opór. Wielu 
zabrakło determinacji, bo cierpienie stało się 
źródłem obłędu. Ludzie nauczyli się znosić 
ból fizyczny, ale nikt nie chciał być wariatem. 
Z dwojga złego lepsza była śmierć. Wkrótce 
między Wisłą a Bugiem uformował się mięsisty 
odwłok, przygniatając swym ciężarem trzewia 
i serce. Obosieczne szczypce siekały to co 
jeszcze drgało w agonii na wschodzie i na 
zachodzie. Dziadek wiedział, że nie pomoże 
tu żadna chemioterapia. Jedyna nadzieja to 
walka siłą woli. Więc dziadek walczył. Jego 
wynędzniałe ciało wciąż stawiało opór. Najbar-
dziej uciążliwy był ból duszy, gdy leżał wśród 
ludzkich zwłok zapomniany prze swoich i 
wroga. Przytulał ją wtedy resztkami sił do 
wystających spod bladej skóry żeber. Potem z 
pomocą Bożą (jak sądzę), czy za sprawą resz-
tek dumy, z powodu błahego, że wciąż czuł się 
człowiekiem, bo tęsknił i płakał, spoglądając 
na jedyną fotografię matki, ojca, sióstr i brata 
ukrywaną  w podszewce wojskowego płaszcza, 
wydostał się z niezasypanego grobu, by zostać 
dowódcą czołgu. 

Dziadek – młynarz, który miłował ziemię 

jak swą rodzoną matkę, bo ona go karmiła 
złotym ziarnem, teraz musiał mielić wszystko, 
co stało na drodze przed jego czołgiem. Z tą 
tylko różnicą, że z tego co zmielił chleba upiec 
się nie dało.

Mijały lata, a on  obwiązywał szmatami 
kolejne rany. Nie jadł już słoniny, bo nie było. 
Teraz została tylko lebioda, ale to wiosną i 
latem. Zimą musiał się zadowolić psim tłusz-
czem. Pęcherzy nie leczył, bo nie mógł zdjąć 
butów, które stały się nierozłączną częścią 
jego sponiewieranego, wyżartego przez raka 
ciała. Mimo wszystko nie żalił się nikomu. 
Zaciskał zęby, te które jeszcze jakimś cudem 
tkwiły w opuchniętych dziąsłach, nie żeby nie 
czuć bólu, bo ból był nawet pożądany, bo ból 
był świadectwem życia, ale po to, by zdławić 
eskalację cierpienia. Zaciskał zęby, żeby po-
wstrzymać łzy, a to było trudniejsze, bo skąd 
czerpać siły, by nie runęła tama na rzece, w 
której woda czerwieńsza była niż krew.

W końcu nadszedł czas kiedy dziadek 
mógł zdjąć buty. Kładł się wtedy na pach-
nącej żywicą ściółce i patrząc na gwiazdy 
pieczołowicie je liczył, jakby chciał sprawdzić 
czy choć one są jeszcze poukładane według 
dawnego porządku, bo pośród okaleczo-
nych drzew i ludzkich kikutów nic już nie 
było takie jak dawniej. Im dłużej rachował, 
tym większej doznawał ulgi, utwierdzając się 
w przeświadczeniu, że znany mu kawałek 
wszechświata trwa w nienaruszonym ładzie. 
W razie czego będzie można z grafitowej 
mapy nieba odczytać wzory i przywrócić na 
ziemi dawny mores. Dziadek znał tę oczywistą 
prawdę, że dobry Bóg, w swej przezorności, 
zaszyfrował całą mądrość świata tam, gdzie 
żadna ludzka ręka, choćby najpotężniejsza, 
nie dosięgnie. Tylko ten skorzysta z zapisa-
nej w gwiazdach mądrości, kto unosi głowę 
ponad chmury. Leżał dziadek na rozgrzanym 
igliwiu, licząc gwiazdozbiory, a pęcherze na 
stopach się goiły. Zabliźniły się rany, ale tylko 
te widoczne dla oczu. Te w sercu i w umyśle 
zmieniły dziadka na zawsze. Pokonał dziadek 
raka, ale nie pokonał o nim pamięci. Zbyt 
wiele mu o nim przypominało. Wyjałowione 
wnętrzności miast, spopielałe wulkany wsi, 
łysiny pól i łąk, sine plamy po bolesnych 
nakłuciach, brunatne plamy na skórze, pla-
my na honorze i milczenie, wszechobecne 
milczenie świata, w którym najcichszy nawet 
zgrzyt przyprawiał o skurcz mięśni. Najgorszy 
jednak był smutek. Smutku nie sposób było 
usunąć. Został siłą, wbrew woli, wtłoczony do 
krwiobiegu podczas transfuzji. Na wojnie nikt 
nie myślał, aby sprawdzać krew wykrywaczem 
smutku. Dlatego dziadek został naznaczony, 
a jego brzemię dźwigać muszą jego dzieci i 
wnuki. Ja też jestem zapłodniona smutkiem. 
Chociaż wojna się skończyła dziadek wciąż 
toczył walkę. Nie mógł się przyjąć na nowej 
ziemi. Ten przeszczep, choć przedłużył mu 
życie, uczynił z niego udrękę. Czasem siadał 
dziadek na tapczanie, na stole stawiał butel-
kę wódki i uśmierzał ból. Kiedy przekraczał 
półmetek, zaczynał śpiewać hymny na cześć 
swojego żalu, ku pokrzepieniu serca. Zaczy-
nał smętną skargą na molową tonację … 
nie wolno nam papierosów palić, nie wolno nam 
gorzałki pić… . Później następowała milcząca 
refleksja i atak … my pierwsza brygada, strzelec-
ka gromada, na bój ruszyliśmy, na życia bój, na 
bój, na bój !!! Po ataku dziadkowi zasychało w 
gardle, więc wypijał kolejny kieliszek wódki, 
a po nim zwykle następowało przenikające 
atmosferę wzruszenie. Przerywanym głosem, 
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Jak to zwykle bywa - pierwsza euforia 
spowodowana wdrożeniem do użytkowa-
nia leku na Covid-19 powoli mija. Efekt 
jaki był zapewne spodziewany już chyba 
wyczerpał się, zwłaszcza, że dostawy tego 
specyfiku z niewiadomych powodów (ofi-
cjalnie oczywiście mają uspokajać przy-
szłych odbiorców) zostaną ograniczone. 
Oznacza to, że wszystkie plany związane z 
szybkością dystrybucji (czyt. szczepienia) 
można bardzo głęboko schować w szu-
fladach ministerialnych biurek. No cóż. 
Życie jest okrutne i nawet najbardziej 
prawdopodobne scenariusze poddaje 
weryfikacji - zazwyczaj w tą stronę, nie 
chcielibyśmy oglądać w zasięgu naszego 
wzroku.

Niestety dotyczy to również wszystkich 
innych, może nawet na pozór nieważnych 
aspektów naszego życia. Porwani, zazwy-
czaj wzniosłymi ideałami, których bardzo 
często nie rozumiemy, a staramy się 
pielęgnować - doznajemy rozczarowania, 
sprowadzającego nas tam gdzie jest nasze 
miejsce - od dawna dla nas przygotowane 
miejsce w życiu, któremu nie poświęcamy 
tyle czasu ile powinniśmy. Zaniedbujemy 
go, nie przywiązując doń należytej uwagi. 
A nasze świetlane wizje, raz po raz wpra-
wiają nasze ego w stan euforii, by po pew-
nym czasie (zazwyczaj niedługim) znowu 
sprowadzić nas na „ziemię”. Kręcimy się 
w tym, na pozór nieokiełznanym kieracie, 
wypruwając wszystkie siły, pomijając i nie 
zauważając tego co jest najważniejsze.

Na usta ciśnie się wiele pytań: dlacze-
go, po co, w jakim celu? Itd. Itp., lecz te 
pytania najczęściej stawiamy sobie (lub 
stawiają nam inni) dopiero w momencie, 
gdy następuje rozczarowanie, po którymś 
z kolei życiowym zawodzie. Czy jesteśmy 
na taką „kołyskę” nastrojów skazani, bez 
szansy wydostania się z tego bezustannego 
ciągu wzrostów i upadków? I znów kolejne 
pytanie. A życie toczy się dalej bez względu 
na to, czy podejmiemy jakiekolwiek działa-
nia, aby je w swoim interesie zmieniać. Bo 
nie jest ważne, czy się w nie angażujemy, 
czy nie - ono i tak zawsze działa na nas i 
nawet bez naszej interwencji jesteśmy jego 
bezwolnym uczestnikiem. A skoro tak jest, 
to może jednak lepiej być czynnym jego 
uczestnikiem, niwelując ukazujące się na 
drodze przeszkody niż obijać się o nie 
bez stosowania amortyzacji. Rozwinięta 
technologia oraz doprowadzone do fazy 
krytycznej stosunki społeczne, stanowią 
coś w rodzaju granicy, której człowiek na 
obecnym etapie rozwoju nie jest wstanie 
zrozumieć i przekroczyć. Wszystkie próby 
skazane są na niepowodzenie, ale odnosi 
się to jedynie do obszaru, w którym prze-
ciętny mieszkaniec naszej planety nie 
może się poruszać i z niego korzystać. 
Zresztą, większość z tych ponadprzecięt-
nych zjawisk to mrzonki - nie warto więc 
zaprzątać sobie nimi głowy. Skupmy się 
więc na tym, do czego mamy nieograni-
czony dostęp i z czego możemy korzystać 

Robert Amborski

Słaby ślad paniki

budując swój świat. Świat, który ma nam 
przysparzać radości i zadowolenia.

Byłoby to oczywiście piękne, gdyby mo-
gło stać się przewidywalną rzeczywistością. 
Jednak bardzo skutecznie przeszkadzają 
nam w tym megalomani, uzurpujący sobie 
prawo do korzystania a naszej przestrzeni, 
gwałcąc naszą intymność, powodując zwąt-
pienie. Nie mając wyczucia skromności, 
panoszą się, rozbudowując prymitywne, 
chociaż na pierwszy rzut oka niekonwen-
cjonalne zasady współżycia społecznego. A 
my, powodowani tym złudnym przejawem 
mistycznego dobra, dajemy się „wkręcać” 
i powoli stajemy się klakierami, ignorując 
to czego byliśmy zagorzałymi zwolennikami 
w przeszłości. Tylko i wyłącznie po to, by 
sprostać nieokiełznanym wyobrażeniom 
omamionego obietnicami tłumu.

I tu dochodzimy do sedna problemu, 
jaki od zawsze drąży nasze umysły. Ten 
problem znowu jest pytaniem: gdzie są 
nasze wartości, gdzie jest nasza skromność. 
Łącząc się z iluzorycznymi wizjami, pozba-
wiamy się powoli zdolności wyczulenia na 
to co pielęgnowaliśmy w sobie, budując na-
sze ego, któremu mieliśmy zamiar wierzyć 
i żyć w zgodzie z jego zamysłami.

Skoro nasza skromność, chroniona 
wartościami nie daje sobie rady, poddaje 
się tendencjom - już na pierwszy rzut oka 
chybionym, to znak, że nie jest warta tego 
by nadawać ton życiu, jakie sobie kiedyś 
wymarzyliśmy. Nie chciałbym oczywiście 
sprowadzać do wspólnego mianownika 
wszystkich przejawów tej niesubordynacji 
moralnej jaka nam doskwiera, ale sami 
musimy przyznać, że powoli zmierzamy 
do całkowitego zobojętnienia na dobro, 
mądrość, przyzwoitość czy czułość. A skoro 
życie pozbawione tych cech nie smakuje 
tak jak powinno, to dlaczego sobie na taki 
stan pozwalamy.

Nasza ewolucja postępuje w sposób 
niezauważalny, co nie oznacza, że nie 
mamy na nią wpływu. Nie pozwólmy na 
to, aby stare, ale niezmiernie aktualne dziś 
stwierdzenie: „skromnie, ale wartościowo” 
stało się wkrótce nieaktualne i odtrącone 
przez zdrowo myślących mieszkańców na-
szej planety. Zdrowy intelekt, pozbawiony 
koniunkturalnych skłonności, posiada w 
sobie tyle niezniszczalnej siły, że jego na-
turalne stosowanie pozwoli przetrwać głę-
bokim wartościom, do pielęgnacji których 
jesteśmy przecież predystynowani. I nawet 
takie wydarzenia jak galopująca pandemia 
ze swoimi niezdrowymi impulsami, nie 
ugasi żaru wnętrza, które każdy z nas jest 
w stanie podsyca, mimo tylu przeciwności 
czyhających na nas z każdej strony.

Nie miałem tu zamiaru straszyć ni-
kogo, że przemilczanie, nacechowane 
ignorancją, może doprowadzić do kompro-
mitującej nas degradacji przyzwoitości jako 
takiej - zamiaru nie miałem..., ale chyba tak 
wyszło. Głowa do góry, wyznawcy dobra i 
miłości, jeszcze nie wszystko stracone. v

raniąc dźwiękami jak serią z karabinu, toczył 
rzewną melodię …rozszumiały się wierzby … 
płaczące, …rozpłakała się … dziewczyna w głos 
… … nie szumcie wierzby nam, z żalu … aż … 
serce … rwie ………… Potem już tylko płakał.

Nie rozumiałam wówczas tego dziad-
kowego rytuału. Bo jakże można zrozumieć 
takie cierpienie? Tu rozum był bezsilny. Z 
takim smutkiem nie dało się walczyć. Jedyne 
co można było zrobić, to w nim współuczest-
niczyć. v

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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Elżbieta Michałek

Kwarantanna

Za widnokręgiem ziemia niczyja, jedynie
stepy szumem traw układają pieśń.
 
Słyszysz? Wściekłe wycie orkanu ucisza mewy,
zamierają w locie z rozpostartymi skrzydłami.
Spadają bez skargi.
Manekiny, zabawki w rękach natury.
 
Wreszcie zorza. Taniec dnia z nocą. Fajerwerki
odpalane przez Boga i krzyż na plecach Syna.
Tylko nie bij!
Słowa bolą, znaczą 
po śladach prowadzą na Golgotę.
 
Znowu pieśni, jak pękające struny. Zerwane
kwiaty lotosu milkną i
zasypiają w dłoniach fakira.
Wraca ciemność i wiara, że za nieboskłonem
ziemia niczyja. Nasza. 

Maja Kres

***

Weź takiego pod światło 
Widać mu żyły i kształty myśli 
Tak rzadko patrzymy pod prąd 
Tak rzadko patrzymy w oczy

Marcin Lenartowicz

PIEKLNIK.

Twoje któreś z kolei, pokrywają się z tym,
że zniknęliśmy z powierzchni ziemi.

Próżno szukać nas wśród łąk zielonych,
pokrytych bielmem, dla podkreślenia chmur,
czarnych, jakby ktoś z węgla próbował
wystrugać pejzaż

i mógł.

Małgorzata Wątor

Pandemia pesymizmu

Połóż mnie na oddziale zakaźnym radości
Żebym mogła powiedzieć że jestem ozdrowieńcem
Wyślij mnie na kwarantannę – jeśli trzeba
Pesymizm się samo-odizolował i
Poszedł do diabła!

Zaszczep mnie 
Przeciwko chorobie pesymizm 2021
Chcę przejść przez cały proces rekonwalescencji 
Uczestniczyć w zbiorowej konstelacji radości
Roześmianych oczu 

Małgorzata Wątor

W szpitalu psychiatrycznym

Przezwyciężyłam pustynię
I ciszę co po niej zapada
Przebyłam strunami powietrza
Wdechy i wydechy 
Były tak pierwotne jak filogeneza
Czy jak sztorm w kotwicach piasku
Tylko nikt nie chce mi w to uwierzyć

Piotr Wiktor Grygiel

W punkcie zero

Za oknem sączy deszcz
wpatrzone w jego przestrzeń ściany
sufit opadający na okap parapetu
ucieczka cieni wczoraj były tam
biurko sczesuje pulpit zapisanych
myśli
okulary przeźroczystej próżni
szybują

Są tu jeszcze krzesła leżakujące
kości
dywan stóp tuż przed trzepakiem
pośrodku (dla następnych)
księga powrotów przenikająca
światłość
dociśnięta rozciągliwą gumką
komórka rozładowanych stacji
wieści i tchnienia
nocna podglądaczka zaciśnięta
kablem sufitowym
podłoga z kontaktem w ścianie
dezodorant przelotnej chwili
apaszka na zmarszczki w niepogodzie

Całość w źrenicy okna blaskiem
maluje pokój
ciszą skroploną w kątach
nowych treści
niekiedy zaszeleści
wówczas jest
syto i przy nadziei
że dołączy KTOŚ pocieszy
porozmawia o niej
o tobie i o sobie
w zamkniętych czterech ścianach
w punkcie zero
świata znaczeń
i świata istnienia

Wojciech Bieluń Targosz

1. 

zastanawia mnie  
przemijanie obrazów 
w przestrzeni czasu 
ich wzajemne powiązania 
odstępy 
dlaczego w snach 
widzę zawsze przyszłość 
nigdy przeszłość 
sytuacje te wydają się nieskończone 
jakby bezbrzeżne 
niewyczerpywalne do końca
zostaje w nich coś 
oprócz wyboru

2. 

świat staje się coraz bardziej seryjny 
schematy poglądy 
ocena wartości człowieka 
w efekcie 
popycha w miejsca które z braku opowieści 
co dalej 
sprzyjają uwięzieniu 
tak utknąłem pomiędzy plamą a bielą 
mam wrażenie kontaktu 
z ciągiem 
trudnych do przewidzenia zdarzeń 
nie dostrzegam końca nitki

3.

ilekroć nie widzę wyjaśnienia sytuacji 
znaczy to tyle tylko 
że jeszcze nie dojrzałem 
bo ono jest zawsze 
zawsze 
raz naświetlone 
nasiąka umysł 
zagląda we mnie 
jakby do środka świata 
wskazuje aby dojść do celu 
trzeba być tak nadwrażliwym 
żeby niczego już nie pragnąć
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Dowiedziałam się u progu wakacji, że 
za sprawą władz oświatowych niektórzy peda-
godzy raczej nie odczują latem relaksu, bo w 
czasie roku szkolnego zorganizowali uczniom 
uczestnictwo w jakichś imprezach politycznych 
i zdarzyło się to bez zgody rodziców, a więc „zo-
staną wyciągnięte konsekwencje”. Chcą ponoć 
nawet wyrzucać niektórych dyrektorów szkół.

Jak sięgam pamięcią (a sięgać mogę 
wstecz o dziesięciolecia!), ze zgodą rodziców 
raz młodzież, a raz szkoła zawsze miały pro-
blemy. Na przykład rodzice mojej koleżanki 
zgadzali się, by chodziła do szkoły w bardzo 
krótkiej spódniczce, ale szkoła się nie zgadzała. 
Grono rodzicielskie między sobą też nie było 
zgodne, bo gdy jedna z mamuś stale protesto-
wała na wywiadówkach, że zbyt duże są wyma-
gania z matematyki, inni narzekali akurat na 
wygórowane kryteria ocen z polskiego. Kolejny 
„ojciec-autorytet” dowodził, że absurdem jest 
wymagać wiele z biologii od uczniów, którzy i 
tak nie pójdą na medycynę (ten nadawałby się 
idealnie do roli rodzica, dziadka i pradziadka 
klanu antyszczepionkowców).

Identycznie jak obecnie, w wielu rodzi-
nach także poglądy ojca i matki były całkiem 
rozbieżne. U znajomej matka kładła nacisk 
głównie na dobre oceny z przedmiotów hu-
manistycznych (bo z tym się wiąże w przyszłości 
lekka, odpowiednia dla dziewcząt praca), ojciec 
natomiast zajęciami humanistycznymi gardził 
(dyrdymały chleba nie dają!). W moim wypadku 
mama raczej nie zgadzała się ze szkołą w kwestii 
obniżania mi ocen ze sprawowania: – Chuli-
ganom to oni nie obniżą, bo się boją, że im szkołę 
zdemolują, ale na dziewczynie się mszczą za jej nie-
zależne  poglądy. Tata miał trochę inne zdanie: 
– Chyba nie za poglądy ją karzą, tylko za złośliwość, 
pyszałkowatość i bezczelność w ich wyrażaniu. To na 
dzisiejsze czasy całkiem niezły charakterek i nie ma 
co się martwić, bo sobie w życiu poradzi. Ja nie raz 
przegrywałem tylko dlatego, że takich umiejętności 
nie posiadam.

Mój „sposób wyrażania poglądów” objawił 
się najpiękniej, gdy wdrażano kategoryczny za-
kaz przebywania młodzieży licealnej w kawiar-
niach. – Dlaczego? – ze zdumieniem zapytała na 
godzinie wychowawczej słodka Iza (elegancka 
i dobrze wychowana córa naukowców). – Bo to 
jest pierwszy krok do alkoholizmu i narkomanii! – 
huknęła wychowawczyni-rusycystka, która szlak 
bojowy z Armią Czerwoną przeszła, więc do-
świadczenie życiowe miała. –  My przecież nigdy 
nie zamawiamy alkoholu, tylko oranżadę, ciastka, 
lody…– tłumaczyła inteligencka latorośl. Była to 
lubiana uczennica, więc pani wychowawczyni 
wyjaśniła nieco delikatniej: – No właśnie, kultu-
ralna i naiwna młodzież w kawiarniach i lokalach 
gastronomicznych (zwłaszcza w mieście portowym) 
często zostaje wykorzystana przez oszustów, przestęp-
ców, dewiantów. Po prostu spotyka tam nieodpo-
wiednie towarzystwo. Wtedy z kolei ja zapytałam 
grzeczniutko: – A czy w towarzystwie rodziców 
wolno młodzieży pójść do kawiarni? – Oczywi-
ście. W towarzystwie rodziców zawsze można. – Ale 
przecież takie towarzystwo jest jeszcze bardziej 
nieodpowiednie! – brzmiała moja odpowiedź, 
za którą natychmiast obniżono mi ocenę ze 
sprawowania (myślę, że tu rodzice byliby z 
ciałem pedagogicznym zgodni).

Zdolna, ale leniwa – z tym poglądem peda-

Ariana Nagórska

Edukacyjne przepychanki

gogów rodzice zgadzali się przez wszystkie lata 
mej edukacji. Gdy jednak pewien nauczyciel 
(w dodatku matematyk!) powiedział: – Mimo 
przeciętnych lub częściej słabych ocen z przedmiotów 
ścisłych, umie myśleć i logicznie, i praktycznie – ro-
dzice znów nie byli  jednomyślni. Tata zgadzał 
się z tą opinią w stu procentach, mama nato-
miast snuła wątpliwości: – Jeśli ktoś ma złe oceny 
z przedmiotów ścisłych, a dobre z humanistycznych, i 
przy tym chce zostać artystą, to być może myśli logicz-
nie, ale na pewno NIEPRAKTYCZNIE! Przez to 
z gruntu błędne przekonanie o mej nieprak-
tyczności mama (w dobrej wierze) omal nie 
zepsuła mi fajnego interesu i nie naraziła na 
skandal szkolny, który mógł się źle skończyć. 
Otóż słysząc od nauczycielki jak zwykle opinię 
o mym wielkim lenistwie, po raz pierwszy 
znalazła kontrargument i rzekła tak: – Zauwa-
żyłam, że jak ona jakieś zajęcie lubi, to nie tylko nie 
jest leniwa, ale działa z uporem maniaka, kosztem 
innych, ważniejszych zajęć, postępując zupełnie nie-
praktycznie. Na przykład niedawno, gdy na ocenę 
z zajęć plastycznych każdy uczeń miał przygotować 
rzeźbę z mydła, ona przez ponad tydzień NIC się nie 
uczyła, tylko bez potrzeby wykonała aż kilkanaście 
rzeźb. To nie lenistwo, tylko jakaś niezdrowa pasja, 
bo i tak piątkę dostała tylko za jedną rzeźbę, tę którą 
wykonała od razu na początku, a wszystkie pozostałe, 
mniej udane, pewnie wyrzuciła, bo nie ma po nich 
śladu. Owszem, kupę czasu zmarnowała, ale akurat 
nie przez lenistwo!

Jak to dobrze, że nauczycielka nie myślała 
zbyt wnikliwie i losem mych „dzieł sztuki” na 
szczęście się nie zainteresowała, jako że swych 
rzeźb nie wyrzuciłam, tylko SPRZEDAŁAM tym 
uczniom, którym się w ogóle nie chciało rzeźbić. 
Obiecująco zdolny do interesów Heniek już 
wiele dni wcześniej zaproponował mi zapłatę, 
jeśli wykonam dla niego rzeźbę wyłącznie na 
ocenę dostateczną (lepszej nie chciał, by nie 
wzbudzać w nauczycielce podejrzeń). Odpo-
wiedziałam, że na dostateczny to mogę zrobić 
nawet kilkanaście i od razu znaleźli się chętni, 
którzy  zapłacili i dostarczyli zapas mydła do 
prac. Brak czyichkolwiek obaw, że prac nie wy-
konam lub wykonam niezgodnie z obietnicą, do 
dziś napawa mnie dumą. Uczciwie uprzedzałam, 
że dla innych zrobię rzeźby dużo gorsze niż dla 
SIEBIE (dla siebie głowę Niemena, a dla nich 
proste miseczki, pucharki i szkatułki), ale o to 
właśnie im chodziło. Nie o olimpijskie wzloty, 
tylko o swojską, przyziemną kichę.

Wbrew przypuszczeniom, wypracowania z 
polskiego, analizy wierszy itp. pisałam ludziom 
bardzo rzadko. Nie było na nie popytu, bo 
„ona zawsze coś takiego wkręci, że się belfry orientują, 
ze przeciętny uczeń tego nie wymyślił”. Naprawdę 
nie potrafiłam napisać z polskiego na stopień 
ledwie dostateczny, za to dla własnej frajdy wy-
specjalizowałam się w parodiowaniu stylów osób 
literacko ambitnych, lecz niezdolnych. Jednak 
w tamtych, lepiej oświeconych czasach każdy 
polonista bez trudu odróżniłby parodię od 
pisania na poważnie, a poza tym osoby ambitne 
literacko (tak kiedyś, jak i dziś) niezależnie od 
swych mankamentów twórczych nie zamawiają 
tekstów u kogoś.

Spośród różnych przepychanek edukacyj-
nych najmilej chyba wspominam swój wyczyn 
akademicki, gdy miałam już po czterdziestce 
(tata tej pociechy ze swej pociechy jeszcze docze-

kał). Znajoma dwudziestolatka przyszła do mnie 
z płaczem, że chcą  ją wyrzucić ze studiów eko-
nomicznych, bo ma same dwóje. Ostatnia deska 
ratunku, jeśli napiszę jej pracę semestralną. 
Czytałam gdzieś, że łaskawość jest cechą ludzi 
Wielkich, co się potwierdziło, gdy postanowiłam 
rzecz wykonać nieodpłatnie.  Zażyczyłam sobie 
jedynie jakichś notatek, skryptów, książek, z któ-
rych podczas semestru korzystano. I tu nastąpił 
klops. Dziewczę żadnych notatek nie robiło, 
koledzy już zdali i wyjechali razem ze swymi 
skryptami i notatkami, a co do książek: – Chyba 
się ani jedna jeszcze nie ukazała, bo to temat zupełnie 
nowy. – A jakiż to temat? – „Przemiany gospodarcze 
w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku”. Ty 
na pewno masz w tej sprawie jakiś pogląd, to po prostu 
napisz, co myślisz, a na dostateczny na pewno wystar-
czy. Czyli pisać miałam (mówiąc kolokwialnie) 
całkiem „od czapy”.

Jedno od razu było dla mnie jasne: nie wol-
no mi pisać, co myślę, bo przecież uważam, że w 
latach 90. nastąpiła likwidacja gospodarki i pań-
stwa (które stało się tylko teoretyczne). Należało 
eksponować poglądy wprost przeciwstawne do 
moich! Zaczęłam od dętego sloganu, że dzięki 
wieloletniej, bohaterskiej walce „Solidarności” 
naród odzyskał wreszcie wolność, a tym samym 
i gospodarka wyzwoliła się spod jarzma komuni-
stycznego centralnego zarządzania. O sukcesie 
ekonomicznym decydują odtąd najbardziej 
kreatywne grupy społeczne, np. przedsiębiorcy, 
biznesmeni, specjaliści od logistyki i marketin-
gu (słów mafia, oszuści i złodzieje oczywiście nie 
używałam). Gadałam w samych superlatywach: 
o inwestycjach zagranicznych, o kumulacji 
kapitału i różnicowaniu podaży w zależności 
od popytu (co pozwala zaspokoić najbardziej 
wyszukane potrzeby konsumpcyjne), o tym, że 
każdy może nareszcie otwierać własny biznes 
biorąc sprawy w swoje ręce, ze skończyła się 
epoka bierności i marazmu, że słusznie upadły 
nierentowne gałęzie gospodarki, a dynamicznie 
rozkwitły te przyszłościowe…itd., itp. W naj-
głupszym punkcie swych wywodów wyraziłam 
szczyt uznania dla likwidacji linii kolejowych i 
autobusowych w małych miejscowościach, bo to 
przynajmniej zmobilizuje ludzi do kupna samo-
chodów (ożywienie rynku), bez których w takich 
miejscowościach nie da się efektywnie rozwijać 
gospodarczych inicjatyw. Wykorzystałam też 
czyjś tam uwielbiany ogólnie banał: „Nie musimy 
wciąż powtarzać, że chcemy wejść do Europy, bo od za-
wsze byliśmy Europejczykami”, tylko wcześniej reżim 
nas zmuszał do gospodarki sowieckiej, opartej 
na wzorach azjatyckich. Naturalnie nawiązałam 
do owocnej współpracy z całym Zachodem, a 
w sprawach krajowych do demokratycznych 
wyborów, dzięki którym do władz wybieramy 
najlepszych z najlepszych.

Dziewczyna otrzymała ocenę dobrą. Egza-
minator tłumaczył, że bardzo dobrej dać jej nie 
mógł, bo przez cały semestr nie radziła sobie 
w kwestiach szczegółowych. Umie natomiast 
myśleć globalnie, dokonując trafnej syntezy.

Gdy nie mogłam wyjść z podziwu, że na-
ukowiec nie miał zastrzeżeń do tego najgłup-
szego zdania (o słusznej likwidacji połączeń 
kolejowych i autobusowych), dziewczyna (z 
europejskością już obeznana) zauważyła po-
godnie: – O to akurat żaden wykładowca nie mógłby 
się czepiać, bo przecież każdy z nich ma samochód! v

NISZA KOZIOROŻCA
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Cud

na pocontku była protoplanetarno klóska 
mgławicowo 
kajśi w końćy jesce jednyj galaktyki 
pote tryljon przȳpodkow 
pore bombardowań 
jedna mjyłość 
i jo

Dźańis, grudźyń 2020

Koła

pisali ze historja zatoco koło 
krong śy domyko 
coby sło 
nowe

ńe wjerzyłek w bańaluki 
a pote mjołek 25 rokow 
ćwjerć pełńi

śwjat juz ńe był taki kanćaty 
koła śy potulały

mojy zȳćy jak chomik co wlatujy 
na łostatńi scebel kołowrotka

Warszawa, cyrwjyc 2021

Serca i pńoki śy łozlatujom

                  Ujkowi Kalisowi  Dźańis 07.05.2021 r.

Widocńy ńi mo fto stawjać płazowek w ńebjy, 
tyk bjołyk chołp, co pomrukujom w ńepogode, 
bó Pon Bóg dźiś zawołoł na łostatńom dróge 
majstra nad majstry, śpeca ku drzewjy.

Łomjom śy smereki hań po śkarpak Lejowca, 
gnom śy ku źymi wjyrchowce sarpane holnym 
ta-jakby juz wjedźały, ze cza im bić cołym 
przed urwanym zȳćym fachowca.

O! Łomćy śy, drzewa, scypojćy twarde słojy, 
targojćy korzyńy, jak tardze śy syrzȳna,  
ńyk poznajom, co znacȳ łostatńo godźina  
w dźyń jak kozdy inny.

O! Dujćy wjatry dźikjy, dujćy w tromby zolu, 
ńyk wjy kozdy górol i nodalso dźedźina, 
ze ta dujawica tó lamynt nad gróbym sȳna, 
sȳna jak kozdy inny. 

Bocćy ło ńim, ńe dejćy pamjyńći zaginońć, 
ta-jak łón ło wos bocył, chóć wjyrchy wołały 
i skróny wos, coby wom serca ńe spynkały, 
woloł śy dalyko na dółak minońć. 

***
Serca i pńoki śy łozlatujom... 
Hyj, ujku!
Cekojćyz jesce, moze wos łodratujom? 
Hyj, ujku...

Żaba

W parku Kraśińskik 
śwjatło lampy tońcȳ na wodźy 
cornyj jak kosmos 
 
kumko ta żaba i kumko 
ze tyz se garła ńe zedre 
 
bjydno 
moze przȳnojmńyj mo na kogo wołać 
bó głupjo jest tak 
ńi mjeć na kogo wołać 
kje wołać śy kce 
 

Warszawa, moj 2021

Tomasz Łuszczek

Jedno pytańy dwa metry w źym

pamjyńći Władysława Pajonka

tyn wjater co ruso smerekami na Duchowom nute 
mjeśoncek co śwjyći chőć ńi mo cȳm 
ta cetyna co bez rok ńe spadła 
burza co mjała przyjść bokjym 
ta rosa tyn sryn na jeśynnyj łotawjy 
turńa co ceko w łokńy na wjecność...

tyn śńyg co mjoł być a gó ńe było 
tyn śńyg co był i zginą

cȳ tó wy ujku?

Warszawa, w dźyń Sȳćkik Śwjyntyk 2020

Empedokles stolorz

chłopok ło leko filozoficnym usposobjyńu 
robjył na warsztaćy bó tak gó zȳćy wyzdajało 
roz kje śy majster na ńygo łozeźlył  
ze mu cza sȳćko na dwa razȳ godać  
tó młody łodpedźoł mondże za Empedoklesym  
ze co worce pedźyć roz tó worce tyz pedźyć i dwa razȳ 
a ze majster ńi mjoł filozoficnego usposobjyńo  
bó tak gó zȳćy wyzdajało 
tó młody w tyn dźyń zamjatoł warsztat do łósmyj

Warszawa, paźdźyrńik 2020

Wjyrba

do dźiśka stoji ta wjyrba na ftóryjek znoł 
kozdy kónor wtej kje łobwiśńynte gałynźy 
tó były huźdany a ńe – metafora

koło wjyrby leći ryna ftóro łodprowadzo 
wode co bijy ze źymi na takim brzyzecku 
i robi bagno i potocek glony kaczȳńce 
zaś jek śy ćabroł kje styrmacka łomjerzła

w kóńcu zawse mama zawołała jeść 
strasno śy wtej dźoła krzȳwda i nawet  
ta słodko woda z drewńanyj ryny ńe robjyła róźńicȳ 
bó fto ta wjedźoł ze ńe kozdo woda bedźy słodko

Warszawa, paźdźyrńik 2020
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Jedno pytanie dwa metry pod ziemię

pamięci Władysława Pająka

ten wiatr kołyszący świerkami w rytm Duchowej nuty 
księżyc co świeci choć nie ma czym 
ta cetyna co przez rok nie spadła 
burza co miała przejść bokiem 
ta rosa ten szron na jesiennej otawie 
turnia co czeka w oknie na wieczność

ten śnieg co miał być a go nie było 
ten śnieg co był i stopniał

czy to ty wujku?

Empedokles stolarz

chłopak o lekko filozoficznym usposobieniu 
pracował na stolarni bo tak mu w życiu wyszło 
raz gdy majster się na niego zdenerwował  
że trzeba mu wszystko tłumaczyć na dwa razy 
to młody odpowiedział mądrze za Empedoklesem  
że co warto powiedzieć raz to warto też powiedzieć i dwa razy 
a że majster nie miał filozoficznego usposobienia  
bo tak mu w życiu wyszło 
to młody w ten dzień zamiatał stolarnię do dwudziestej

Wierzba

do dzisiaj stoi wierzba na której znałem 
każdy konar wtedy gdy zwisające gałęzie 
to były huśtawki – nie metafora

koło wierzby leży rynna która odprowadza 
wodę bijącą z ziemi na lekkim wzniesieniu 
co tworzy bagno i strumyczek glony kaczeńce 
taplałem się znudzony łażeniem po drzewie 

w końcu zawsze mama zawołała jeść 
straszna działa mi się wtedy krzywda i nawet  
ta słodka woda z drewnianej rynny nic nie pomagała 
bo któż mógł wiedzieć że nie każda woda będzie 
słodka

Cud

na początku była protoplanetarna kluska 
mgławicowa 
gdzieś w kącie jeszcze jednej galaktyki 
potem trylion przypadków 
kilka bombardowań 
jedna miłość 
i ja

Tomasz Łuszczek

To będzie już 10. edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajcza-
ka. Konkurs odbywa się co trzy lata. W 
konkursie mogą wziąć udział autorzy bez 
względu na przynależność do klubów, 
związków i stowarzyszeń twórczych, któ-
rzy ukończyli 16 lat.

Przelej na papier, to co Ci w duszy gra i do-
starcz od 3 do 5 utworów poetyckich pocztą 
tradycyjną na adres: Miejski Dom Kultury 
w Zduńskiej Woli, pl. Wolności 26, 98-220 
Zduńska Wola, bądź drogą elektroniczną 
na adres: konkursy@mdk-zdunskawola.pl  
z dopiskiem Konkurs F. Rajczaka. 

Tematyka utworów jest dowolna.

Każdy utwór wydrukuj w 3 egzemplarzach 
i oznacz godłem.

Do nadesłanych utworów prześlij kopertę 
opatrzoną tym samym godłem, w której 
znajdą się:

– imię i nazwisko autora prac, rok uro-
dzenia (dotyczy osób niepełnoletnich), 
adres zamieszkania, adres e-mail, telefon 
kontaktowy.

Do przesyłki dołącz czytelnie podpisane 
oświadczenie dostępne do pobrania na 
stronie (plik Regulamin):
https://www.mdk-zdunskawola.pl/x-
ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-feliksa-
rajczaka/

Na utwory poetyckie czekamy do 30 paź-
dziernika. W przypadku wysyłki pracy 
konkursowej pocztą tradycyjną, decyduje 
data stempla pocztowego.

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Feliksa Rajczaka
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Z nieukrywanym zainteresowaniem za-
poznałem się z tekstem dr Stefana Pastuszew-
skiego Kilka uwagach i uzupełnień do Mysterium 
Mysticorum („Miesięcznik Literacki Akant” nr 
8 z 2020 r., s. 33-35)1. Dotyczy on mojej pracy 
Mysteria Mysticorum. Szkice z historii i duchowości 
mariawitów (NOMOS, Kraków 2009). O ile 
uzupełnienia wpisują się niewątpliwie w rozsze-
rzanie horyzontów wiedzy w zakresie historii 
szeroko rozumianego starokatolicyzmu jako 
fenomenu (za co dr S. Pastuszewskiemu należy 
się niewątpliwe uznanie), o tyle uwagi skłoniły 
mnie do podzielenia się z autorem i Czytelni-
kami refleksjami. Szkoda, że w przytaczanej 
argumentacji Autor Kilku uwag powołał się 
jedynie na dwa teksty własnego autorstwa, 
jedną publikację niemieckojęzyczną i jeden 
zespół archiwalny IPN-u. Niestety, z racji panu-
jącej epidemii byłem w stanie dotrzeć jedynie 
do książki Christiana Flügela2 oraz jednego 
artykułu autora Kilku uwag3, stąd trudno się 
mi odnieść w pełni do tekstu. Ograniczę się 
jedynie do polemiki dr S. Pastuszewskiego 
z niektórymi fragmentami mojej pracy. Nie 
ulega wątpliwości, że przez ostatnie 12 lat, czyli 
po opublikowaniu Mysteria Mysticorum, ukazały 
się także inne, zapewne bardziej interesujące 
publikacje, poruszające problematykę maria-
wityzmu, jak i wspólnot starokatolicyzujących. 
Dlatego w odpowiedzi na stawiane zarzuty 
wobec książki sprzed ponad dekady, odwołam 
się przede wszystkim do prac innych autorów.

Już w pierwszych akapitach tekstu, S. 
Pastuszewski pisze: 

« entuzjazm autora [tzn. T.D. Mamesa – 
przyp. TDM] wobec przedmiotu swojej analizy 
jest tak wielki, że nie do końca zasadnie posze-
rzył obszar mariawityzmu na imitacje tego feno-
menu duchowo-eklezjalnego, jakie rozsiały się 
po całym świecie. Mógł je zasygnalizować jako 
okazy socjologiczne, a nie przydawać im rangi 
„heterodoksji mariawickiej”, gdyż tym samym 
obniżył rangę mariawityzmu jako takiego » [s 
33, szpalta 1].

Retoryka stosowana przez autora powyż-
szego cytatu wymyka się logice. W jaki sposób 
badacz może podnieść lub obniżyć rangę bada-
nego przedmiotu? Czyż pisząc w jednym dziele 
o modelu wychowania w starożytnym Egipcie, 
przebrzmiałym i zarzuconym od stuleci, a w 
jego kontynuacji o pedagogice ks. Jana Bosco 
(salezjańskiej), autor trywializowałby historię 
szkolnictwa?4 Pisząc o heterodoksji i ortodoksji 
mariawickiej nie precyzowałem jej zakresu, lecz 
stawiałem pytania w obrębie jej pogranicza. 
Przyjmując perspektywę płockiego nurtu w 
mariawityzmie, idąc za sugestią sióstr biskupek, 
Damiany M. Beatrycze Szulgowicz i Hanny M. 
Rafaeli Woińskiej, usunąłem rozdział poświęco-
ny teologii Kościoła Katolickiego Mariawitów. 
Zakreśliłem tym samym własną ortodoksję, co 
wyraźnie zaznaczyłem i podkreśliłem (s. 245-
246). Wskazałem natomiast, iż istnieją grupy 
(lub osoby) nazywające się mariawickimi, 
bądź też powołujące się na sukcesję w linii 
mariawickiej (o czym poniżej), bądź też te, 
które w mniejszym lub większym stopniu były 
związane z Kościołem mariawitów. Wyraźnie 
też napisałem, iż zarówno Płock, jak i Felicja-

Tomasz Dariusz Mames

Kilka odpowiedzi i dywagacji odnośnie uwag i uzupełnień do Mysteria Mysticorum

nów dystansuje się wobec nich. Kościół Staro-
katolicki Mariawitów w Polsce (wraz ze swoją 
Prowincją Francuską) oraz Kościół Katolicki 
Mariawitów nie biorą odpowiedzialności za 
działania innych wspólnot i osób powołujących 
się na ich autorytet. Biskup M. André Le Bec 
sformułował tą kwestię w sposób niebudzący 
zastrzeżeń: 

„od kilku dekad różne grupy noszące tytuł 
Mariawicki lub odnoszące się do Mariawityzmu 
i Matki Marii Franciszki, funkcjonują zarówno 
we Francji jak i w różnych krajach Afryki, Ka-
merunie, Gabonie, Republice Demokratycznej 
Konga Brazzaville, ale także w USA, Kanadzie i 
rozmaitych krajach Ameryki Południowej. Żad-
na z tych grup nie posiada związku z Biskupem 
Naczelnym Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów w Polsce i jego [tzn. Kościoła – przyp. 
TDM] Prowincją Francuską” (tłum. TDM)5.

Przy okazji warto podkreślić, że zarówno 
dla Kościoła rzymskokatolickiego (ale też 
prawosławnego), wszystkie inne wyznania 
chrześcijańskiej wpisują się w pojęcie hete-
rodoksji (o czym przypomina watykańska 
deklaracja Dominus Iesusz 6 sierpnia 2000 r.). 
Kościół Katolicki Mariawitów również zakreśla 
pole heterodoksji, wychodząc jednak z innych 
założeń aniżeli rzymski katolicyzm i prawosła-
wie6. Płocki nurt w mariawityzmie przyjmuje 
odmienną postawę, zdaje się, trudniejszą do 
uchwycenia, a tym samym do sprecyzowania7. 
Nie wolno stracić z oczu również odmiennych 
sposobów definiowania pojęcia starokatolicyzm i 
włączania w ten nurt mariawityzmu8.

Mając na uwadze ową diafoniczność 
doktrynalną, nie mogłem przejść obojętnie 
obok postaci duchownych Zygmunta Szypolda, 
Thomasa Fehervary`ego, Klaudiusza Peren-
dyka czy Roberta Zaborowskiego. Interesował 
mnie punkt, w którym wkraczali w duchowość 
mariawicką i historię Kościoła mariawitów. 
Wraz z rozejściem się ich dróg z Kościołem 
Starokatolickim Mariawitów, losy wymienio-
nych duchownych, szczególnie w odniesieniu 
do ich życia seksualnego czy ich współpracy z 
Wydziałem do Spraw Wyznań, były poza moim 
zainteresowaniem.

Autor Kilku uwag formułuje poważne 
zarzuty wobec treści zawartych w Mysteria My-
sticorum, np. przekłamania, nieścisłości czy nie-
spójności. Zacznę od najpoważniejszego z nich, 
a mianowicie od rzekomego przekłamania w 
odniesieniu do konsekracji biskupów polsko-
katolickich z 1952 roku. Pozwolę zacytować dr 
S. Pastuszewskiego:

« Pojawiły się w omawianej książce ewi-
dentne przekłamania, jak na przykład stwier-
dzenie: „Władze państwowe pozwoliły w 1952 
r. biskupom mariawickim, M. Bartłomiejowi 
Przesieckiemu i M. Jakubowi Próchniewskie-
mu oraz bp. tytularnemu Jurgielewiczowi 
konsekrować elektów ks. Eugeniusza Kriegie-
lewicza i ks. Juliana Pękalę” (s. 68). W rzeczy-
wistości władze komunistyczne a konkretnie 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego polecił 
udzielić sakry nie komu innemu, tylko tym 
swoim agentom: TW „Brzeski” i TW „Jawor”, 
aby ci odrodzili Kościół Polskokatolicki » [s. 
34, szpalta 2]. 

Trudno określić, w czym przywołane 

twierdzenie ze str. 68 jest przekłamaniem: 
w fakcie konsekracji? W zgodzie na nią ów-
czesnych władz? Oczywiście jest „subtelna” 
różnica pomiędzy „zgodą” a „nakazem”. Na-
kaz jest zawsze zgodą, choć zgoda nie zawsze 
nakazem. Jednak przekłamania w tym miejscu 
dokonuje sam dr S. Pastuszewski, nie dodając, 
iż autor Mysteria Mysticorum powołał się na 
artykuł obecnego zwierzchnika Kościoła Pol-
skokatolickiego, ks. bpa prof. dr. hab. Wiktora 
Wysoczańskiego9. Zarzut swój powinien dr S. 
Pastuszewski kierować pod adresem biskupa 
Kościoła Polskokatolickiego, na którego wie-
dzę i autorytet się powołałem. Na marginesie 
należy dodać, iż o przymusie konsekracyjnym 
nie wspominają prace innych badaczy, o czym 
Autor Kilku uwag nawet nie napomina10.

Podobnego zabiegu retorycznego doko-
nuje dr S. Pastuszewski w innym miejscu: 

« Niespójne, i co do faktów, i co do in-
terpretacji, a raczej dywagacji są podrozdziały 
Misja starokatolicka na obczyźnie (s. 75-76) i Wo-
kół mariawickości abp. M. Roberta Zaborowskiego 
(s. 238-241).[…] Nie sposób polemizować 
z wszystkimi nieścisłościami, jak na przykład 
ze zdaniem: „Trudno jednoznacznie określić 
kiedy i przez kogo został przyjęty [ks. Klaudiusz 
Perendyk – przyp. TDM] do Zgromadzenia Ka-
płanów Mariawitów” (s. 75) » [s. 34, szpalta 3]. 

Stefan Pastuszewski, konkluduje zatem: 
«W rzeczywistości, nigdy nie został przyjęty, 
choć w swoich wędrówkach od Kościoła do 
Kościoła otarł się też o mariawityzm płocki » 
[s. 34, szpalta 3]. Powołując się na przypis 205 
ze str. 75 Mysteria Mysticorum nie wspomina 
słowem o zdaniu, do którego przypis ten się 
odnosi, a brzmi ono, wraz z poprzedzającym 
je tak: „Trudno dziś ustalić kiedy i czy w 
ogóle, wymienieni duchowni tegoż Kościoła 
[tj. ks. Perendyk wraz ze współpracującymi 
z nim kapłanami Polskiego Starokatolickie-
go Kościoła na Obczyźnie – przyp. TDM] 
zostali przyjęci do kongregacji mariawickiej. 
Zakonnikiem mariawickim był na pewno sam 
Perendyk, który przyjął imiona Maria Paweł” 
(s. 75). Pod pojęciem kongregacji mariawickiej 
rozumiem Związek Mariawitów Nieustającej 
Adoracji Ubłagania, w skład którego chodziło 
zgromadzenie kapłańskie, sióstr zakonnych, 
tercjarzy oraz bractwo adoracyjne (np. s. 144-
147), działający według konstytucji zakonnych, 
określających władzę przyjmującą aspirantów. 
To, iż z biuletynów wydawanych przez ośrodek 
hamburski wnioskować można, iż ks. Perendyk 
uważał się za kapłana mariawitę nie oznacza, 
że był przyjęty do kongregacji. Z tej racji twier-
dzenie to zostało opatrzone przypisem 205 (s. 
75), zawierającym moje wątpliwości.

Analogiczną egzegezę odnajduję w innym 
akapicie Kilku uwag: «autor Mysteria mysticorum 
w pewnym momencie napisał „o niestatecz-
ności ks. Perendyka w postanowieniach” (s. 
76). Czyżby stwierdzenie to nie zmusiło go do 
zastanowienia? Chyba jednak nie, bo T.D.M.D. 
Mames zarzuca „opieszałość”, broniącemu się 
przed tego typu hochsztaplerami, Kościołowi 
Starokatolickiemu (s. 76) » [s. 35, szpalta 1]. 
Stefan Pastuszewski pomija milczeniem, że 
zdanie wcześniej stwierdziłem: „W takiej sy-
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tuacji z jednej strony mamy obraz wspólnoty, 
która uważa się za mariawicką, z drugiej zaś 
dużą powściągliwość samych mariawitów” (s. 
76). Teza dr S. Pastuszewskiego, że «pełen 
niesprawdzonych faktów, dopełnionych luźny-
mi dywagacjami jest drugi z kwestionowanych 
podrozdziałów, poświęconemu Johnowi Marii 
Robertowi Zaborowskiemu z USA »[s. 35, 
szpalta 1] jest nieporozumieniem. Opierając 
się na informacjach zawartych w publikacjach 
samego abpa M. R. Zaborowskiego, wyraźnie 
zaznaczam, że jest to jego interpretacja historii 
mariawityzmu amerykańskiego (np. „podług 
tego, co utrzymuje abp Zaborowski”, czy w 
odniesieniu do abpa Franciszka M. Ignacego 
Boryszewskiego: „Założycielka miała mu powie-
dzieć”, s. 238), wykazując m.in. na podstawie 
jego własnych twierdzeń, iż sukcesji apostol-
skiej od mariawitów płockich nie mógł otrzy-
mać. Nie twierdzę zatem, że informację, które 
podawał Zaborowski są prawdziwe. Twierdzę, 
iż on uważał, że fakty te miały miejsce. Dopusz-
czenie do głosu tekstów istotnych dla tematu, 
choćby formułujących tezy co najmniej kontro-
wersyjne, nie jest niczym nadzwyczajnym, jak 
chociażby np. dla warsztatu metodologicznego 
ks. prof. dra hab. Edwarda Warchoła11. 

Nie bardzo potrafię skomentować błędy, 
które popełnia autor Kilku uwag, w odniesie-
niu do pisowni imion i nazwisk. Na przykład 
jest „ks. Gerard Maria Grateau”, winno być 
„Gérard Georges Grateau” (skąd imię „Maria” 
?)12; jest: „Arséne Marie Jean André Le Bec”, 
winno być „Marie André Arséne Jean Le Bec” 
(bp Le Bec zachował swoje pierwsze imię 
chrzcielne jako drugie zakonne); jest „abp. 
Izabela Maria Michalina Wiłucka-Kowalska” 
– winno być „arcykapłanka Antonina Maria 
Izabela Wiłucka-Kowalska”. Abrewiacja „abp” 
odnosi się do arcybiskupa, nie zaś arcykapłanki. 
Jednak istnym corpus dilecti jest określenie jej 
przez S. Pastuszewskiego jako «wdowy po Synu 
Baranka».

W odniesieniu do osoby arcykapłanki 
Antoniny M. Izabeli Wiłuckiej-Kowalskiej, 
chciałbym poruszyć kwestię sukcesji apostol-
skiej w felicjanowskim nurcie mariawityzmu. 
Dywagacje dr S. Pastuszewskiego w tym przed-
miocie rozmijają się z nauczaniem Kościoła Ka-
tolickiego Mariawitów. Nie istnieje coś takiego 
jak sukcesja apostolska „męska” lub „żeńska” 
[s. 33, szpalta 3 – str. 34, szpalta1]. Najogólniej 
rzecz ujmując, każdy biskup i biskupka ma 
ważne święcenia, jeśli wybrany(a) jest prawnie 
na urząd i konsekrowany(a) zgodnie z rytem, 
prawem i zwyczajem Kościoła Katolickiego 
Mariawitów. Należy jednak poczynić zastrze-
żenie, iż inne zadania duchowe wiązały się z 
urzędem biskupów i kapłanów, inne biskupek i 
kapłanek, choć w godności biskupi i kapłani jak 
i biskupki oraz kapłanki pozostawali równymi 
sobie: hierarchia niewieścia miała być w jedno-
ści z hierarchią męską, nie zaś w zależności13. 
W praktyce oznaczało to komplementarność 
w pracy duszpasterskiej. Poza kapłaństwem 
służebnym (episkopat, prezbiterium i diakonat 
obojga płci) istnieje także kapłaństwo ludowe 
(kapłani i kapłanki). Kapłaństwo ludowe jest 
dostępne dla każdego wyznawcy, jednak do pu-
blicznego sprawowania kultu (np. w kościele, w 
kaplicach) konieczna jest zgoda przełożonych 
Kościoła (np. arcybiskupa, przełożonej, czy 
Rady Przełożonych) oraz liturgiczne błogosła-
wieństwo. Kapłaństwo służebne ma za zadanie 
przygotować kapłaństwo ludowe do wszystkich 
zadań w Kościele. Nieodzowne jest zatem ist-
nienie kapłaństwa ludowego, zaś kapłaństwo 

służebne (hierarchiczne) w perspektywie czasu 
ma wygasnąć. Konsekracje biskupie, jakie miały 
miejsce po 1935 r., wpisywały się w powyższą 
teologię tego sakramentu. Na przykład, choć 
głównym konsekratorem o. Paula M. Marca 
Fatôme`a był abp Jan M. Michał Kowalski, 
współkonsekratorami byli s. arcykapłanka M. 
Izabela Wiłucka-Kowalska, bp M. Tytus Siedlec-
ki14 oraz biskupki M. Celestyna Kraszewska, M. 
Honorata Próchniewska, M. Emma Piotrow-
ska, M. Dezyderia Spodarówna (4 września 
1938 r.)15. Zachowało się również zdjęcie wy-
konane po konsekracji. Przy ołtarzu w kaplicy 
w Felicjanowie stoją w szatach liturgicznych i 
z pastorałami: s. arcykapłanka M. Izabela (od 
strony Lekcji), abp M. Michał Kowalski (po 
prawej stronie s. M. Izabeli) i bp M. Marc Fa-
tôme (od strony Ewangelii). W prezbiterium 
widoczne są również cztery biskupki ubrane w 
ornaty oraz w korony i diademy na welonach16.

Wydaje się, że powód uczestniczenia bpa 
M. P. Maasa w sakrze M. R. Wojciechowskiego 
był zgoła inny niż sugeruje autor Kilku uwag, 
kurczowo trzymając się własnej koncepcji „sa-
kry męskiej” i „sakry żeńskiej”: 

«Bp Paul Marie Mark Fatȏme (1873-1951) 
[winno być: Marc – przyp. TDM] z Nantes we 
Francji, dysponując sukcesją od abp. Jana 
Marii Michała Kowalskiego, poproszony po 
śmierci tejże arcykapłanki o udzielenie sakry 
wybranemu w 1946 rok na biskupa ks. Józefowi 
Marii Rafaelowi Wojciechowskiemu (1917-
2005), nie uzyskał wizy do Polski. Wówczas to 
„wynaleziono” garnącego się do mariawityzmu 
obywatela NRD H.N.M.P. Maasa. Bp P.M.M. 
Fatȏme na zlecenie Kościoła Katolickiego 
Mariawitów konsekrował tegoż 6 października 
1949 roku. Nowy biskup przyjechał do Polski i 
udzielił sakry nowemu zwierzchnikowi KKM. 
Sam został przełożonym Starokatolickiego 
Kościoła Katolickiego Mariawitów w NRD » 
[s. 34, szpalta 1].

W 1947 r. w Felicjanowie miała miejsce 
kapituła zakonna sióstr, podczas której przeło-
żoną zgromadzenia wybrano s. biskupkę Stani-
sławę M. Dilektę Rasztawicką, zaś przełożoną 
kapłaństwa niewiast – biskupkę M. Celestynę 
Kraszewską. Obydwie biskupki, wraz z bp M. 
Tytusem Siedleckim, weszły w skład Tym-
czasowej Rady Przełożonych. W tym samym 
roku do Kościoła Katolickiego Mariawitów 
zgłosił się kapł. Helmut M. Paulus Maas, który 
wcześniej miał już kontakt z mariawityzmem, 
jednak denominacji płockiej. Duchowny ten 
został przydzielony pod jurysdykcję biskupa 
Francji. W 1948 r. Kapituła Generalna, zło-
żona z przedstawicieli kapłaństwa i delegatów 
parafii, wybrała dwóch biskupów-elektów: 
Józefa M. Rafaela Wojciechowskiego i Józefa 
M. Natanaela Golacika (nie zaś jak twierdzi 
dr S. Pastuszewski – w 1946 r.)17. W 1949 r. 
z mandatu Rady Przełożonych, bp M. M. Fa-
tôme miał konsekrować na biskupa Gastona 
Perriera (który zerwał z mariawityzmem po 
śmierci swojego konsekratora)18  oraz M. P. 
Maasa. Ten ostatni stał się zwierzchnikiem 
niemieckiego Katolickiego Kościoła Maria-
witów (a nie starokatolickiego mariawitów). 
Kapituła Generalna, zebrana 23 maja 1950 r. 
w Felicjanowie, w podobnym składzie jak ta z 
1948 r., obrała biskupa-elekta M. Rafaela Woj-
ciechowskiego kanonicznym następcą abpa M. 
M. Kowalskiego19. W 1952 r. Kościół Katolicki 
Mariawitów posiadał Ministra Generalnego – 
arcybiskupa-elekta M. R. Wojciechowskiego 

oraz dwóch Wikarych Generalnych w randze 
biskupa: Stanisława M. Tytusa Siedleckiego (I 
Wikary) i wspomnianego M. P. Maasa (II Wi-
kary, biskup Kościoła Katolickiego Mariawitów 
w Niemczech). Wikarzy Generalni, pomimo 
święceń biskupich, zgodnie z ustawami za-
konnymi podlegali Ministrowi Generalnemu 
oraz Radzie Przełożonych20. Samodzielnie nie 
mogli podejmować decyzji, dotyczących życia 
Kościoła jako całości. Na przykład 12 września 
1952 r. Rada Przełożonych zatwierdziła wybór 
kapł. M. Michała Lagure na biskupa-elekta 
Katolickiego Kościoła Mariawitów we Francji 
(po śmierci bpa Fatôme`a, 3 września 1951 
r.) i poleciła bpowi Maasowi go konsekrować 
najlepiej 4 października też roku w Nantes. 
Pismo polecające było sygnowane w imieniu 
Rady Przełożonych przez M. Rafaela Woj-
ciechowskiego i Wikarego Generalnego M. 
Tytusa Siedleckiego21. Obecność na sakrze 
Ministra Generalnego jego obydwóch wika-
riuszy generalnych wydaje się naturalna, tym 
bardziej, iż z jego woli i w jego imieniu, jako 
przewodniczącego Rady Przełożonych, dzia-
łali i mieli posługiwać22. Również wyznaczenie 
zaproszonego z zagranicy bpa M. P. Maasa na 
głównego konsekratora nie budzi zdziwienia, 
jeśli weźmie się pod uwagę, iż w latach 50. 
ubiegłego stulecia felicjanowski nurt w maria-
wityzmie posiadał swoje placówki poza grani-
cami Polski23. Po likwidacji węgierskiej diecezji, 
Kościół Starokatolicki Mariawitów rozwojem 
poza granicami kraju nie mógł się poszczycić. 

Fakt odłożenia terminu konsekracji 
biskupa-elekta M. Rafaela Wojciechowskiego 
nie był niczym nadzwyczajnym ani wyjątkowym. 
Sam wybór na przełożonego nie obligował do 
natychmiastowego przyjęcia sakry. W 1946 r., 
po śmierci arcykapłanki M. Izabeli, Kościół 
Katolicki Mariawitów posiadał osiem biskupek, 
dwóch biskupów (M. Tytusa Siedleckiego i 
we Francji M. Marca Fatôme`a), a od 1948 
r. wspomnianych dwóch biskupów elektów: 
M. Rafaela i M. Natanaela24. Jeszcze przed 
rozłamem w mariawityzmie, kapłani Wacław 
M. Bartłomiej Przysiecki oraz Klemens M. 
Filip Feldman zostali wybrani biskupami przez 
Kapitułę Generalną 19 kwietnia 1923 r., zaś 
konsekrowani dopiero 28 marca 1929 r. (wraz 
z m. M. I. Wiłucką-Kowalską). Wybrany wraz 
z nimi o. Franciszek M. Wawrzyniec Rostwo-
rowski konsekrowany był kilka miesięcy po 
elekcji, 4 października 1923 roku25. Również w 
odniesieniu do święceń kapłańskich, czas ich 
otrzymania był zindywidualizowany i zależny od 
decyzji przełożonych. Także w płockim nurcie 
mariawityzmu jest normą, iż o święceniach 
decydują przełożeni, nie zaś tylko i wyłącznie 
czas stażu w diakonacie26.

Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę 
na kwestię oceny wiarygodności materiałów 
źródłowych. Otóż odnoszę wrażenie (być może 
błędne), że dr S. Pastuszewski, powołując się 
na m.in. dokumenty zdeponowane w Wydzia-
le do Spraw Wyznań albo też wytworzone na 
potrzeby agenturalne, uznaje je za obiektywne 
źródło wiedzy. Domyślam się (bowiem brak 
odnośnika bibliograficznego) – być może 
niesłusznie, iż informacje zawarte o bpie 
Maasie pochodzą z archiwów IPN lub AAN 
w Warszawie. Z narracji prowadzonej przez 
dr S. Pastuszewskiego wnioskować można, iż 
bp Maas utracił pełnomocnictwo kościelne 
ok. 1954 r., po konsekracji włoskiego biskupa 
Mario Fusi (24 maja 1953 r.) [s. 34, szpalta 1]. 
Z opublikowanego w 1953 r. listu Mario Fusi-

dokoñczenie na str. 14
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`ego do abpa M. R. Wojciechowskiego, wynika, 
iż Włoch był świeckim neofitą mariawickim27. 
Ponieważ brak jest datacji korespondencji, 
na podstawie informacji, dotyczącej Kościoła 
Katolickiego Mariawitów w Niemczech w 1952 
r. można wnioskować, iż Fusi był aspirantem28. 
Niemniej z dokumentów sygnowanych przez 
abpa M. R. Wojciechowskiego wynika, że 
bp Maas był pod jurysdykcją Felicjanowa na 
pewno do końca 1956 roku29, zaś w innych 
oficjalnych dokumentach Kościoła Katolic-
kiego Mariawitów już w 1952 r. pojawia się 
pieczęć ze znamiennym napisem: „Consilium 
Summorum Praepositorum Catholicae Eccel-
siae Mariavitarum in Polonia et Eccesiarum 
Mariavitarum in Lithuania, Gallia, Britania, 
America Sept, Germania et Italia”, co znaczy 
Rada Najwyższych Przełożonych Katolickiego 
Kościoła Mariawitów w Polsce Kościołów Maria-
witów na Litwie, we Francji, [Wielkiej] Brytanii, 
Ameryce Połudn., Niemczech i we Włoszech30.

Pozostanie na stwierdzeniu, że niepo-
słuszeństwo bpa M. P. Maasa wobec Rady 
Przełożonych zakończyło jego związki z Felicja-
nowem jest niewystarczające. Jeśli będąc pod 
jurysdykcją Kościoła Katolickiego Mariawitów, 
złamał ślub posłuszeństwa, to zgodnie z dok-
tryną felicjanowskiego nurtu w mariawityzmie, 
rozgrzeszenia mógł mu udzielić tylko przeło-
żony, to znaczy abp M. Rafael Wojciechowski. 
Od chwili złamania ślubu posłuszeństwa, bp 
Maas nieważnie sprawował liturgię mszalną i 
inne czynności kultowe31. W odsunięciu się do 
przełożonych należałoby upatrywać zdystanso-
wanie się Felicjanowa do osoby niemieckiego 
biskupa, gdyż, chociaż miał możliwość rekon-
cyliacji i otrzymania rozgrzeszenia, (jak można 
domniemywać) nie uczynił tego32. 

W tym miejscu konieczne jest postawienie 
pytania, dotyczącego rozumienia sukcesji apo-
stolskiej przez samego bpa M. P. Maasa oraz 
jego sukcesorów, jak i tych, powołujących się na 
święcenia biskupie od bpa M. M. Fatôme`a33. 
Jest ono konieczne, aby powrócić do zagad-
nienia ortodoksji i heterodoksji mariawickiej 
(ale nie tylko). We frankofońskiej literaturze 
religioznawczej oraz socjologicznej istnieje 
termin, określający niewielkie wspólnoty, po-
wołujące się na autorytet Kościołów głównego 
nurtu ekumenicznego (rzymskokatolickiego 
oraz należących do Światowej Rady Kościołów 
i Konferencji Kościołów Europejskich): églises 
paralléles. Owe wspólnoty, tworzące „równole-
głą” przestrzeń duchową, niekiedy z sukcesem 
regulują swoje relacje w stosunku do Kościołów 
głównego nurtu ekumenicznego. Dokonuje się 
to nie poprzez sygnowanie dokumentów, ale 
na drodze rozpoznania w aspirującej wspólno-
cie znamion Jednego, Świętego, Powszechnego 
i Apostolskiego Kościoła34. Formalizacja jest 
końcem procesu, który nie może ignorować 
prawa państwowego. Niestety owa ignorancja 
doprowadziła Kościół Katolicki Mariawitów we 
Francji do pozbawienia zaplecza gospodarcze-
go (kościół i posesja w Nantes)35, zaś początko-
wy brak zarejestrowania Kościoła mariawitów 
w obydwu niemieckich państwach (jak można 
wnioskować z pism abpa M. R. Wojciechowskie-
go), doprowadził do oskarżenia bpa Maasa o 
bezprawne posługiwanie się tytułem biskupa36. 

Odnośnie bpa Gyula M. Ottó Cser-
nohorszky`ego, od 1947 r. posługującego 
imieniem i nazwiskiem Thomas Fehervary vel 
Tamás Fehárváry, jego związki z Kościołem 

Starokatolickim Mariawitów kończą się wraz 
z dwukrotną delegalizacją mariawitów na Wę-
grzech. Pierwsza miała miejsce w 1943 roku37. 
Władze państwowe pozwoliły Fefervary`emu 
reaktywować działalność kościelną latem 1945 
r., aby ostatecznie jej zakazać 31 grudnia 1947 
roku. W międzyczasie odwiedził kilkakrotnie 
Polskę, a 11 listopada 1945 r. z rąk bpa Romana 
M. Jakuba Próchniewskiego, otrzymał święce-
nia biskupie. Po drugiej delegalizacji Kościoła 
węgierskiego prześladowania dotknęły ducho-
wieństwo mariawickie. Jego późniejsza reakty-
wacja działalności kościelnej na Węgrzech, aż 
do emigracji w 1964 r., nie miała charakteru 
mariawickiego38. Z tej racji ośrodkiem moich 
dociekań była jego aktywność pastoralna do 
1947 r., a ta późniejsza jedynie w kontekście 
erygowania 1989 r. Prowincji Francuskiej 
płockiego nurtu w mariawityzmie (błędnie 
określanej przez dra S. Pastuszewskiego jako 
odrodzonej, bowiem wcześniej nie istniała). Po 
zerwaniu jedności z Płockiem, bp Fehervary 
nie reprezentował Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów, ani też płoccy mariawici nie brali 
odpowiedzialności za jego aktywność, tą reli-
gijną, a tym bardziej polityczną39.

Na marginesie powyższych stwierdzeń 
należałoby dodać, jedynie jako glossę, iż war-
to byłoby nakreślić atmosferę, jaka wówczas 
panowała wśród duchowieństwa Kościołów 
tworzących zręby Polskiej Rady Ekumenicznej. 
W 1950 r. funkcjonariusze Urzędu Bezpie-
czeństwa aresztowali 199 duchownych oraz 
działaczy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz-
nego, Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych 
i Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. 
Przyszłość Polskiej Rady Ekumenicznej była 
niepewna, jak i niepewna przyszłość wspólnot 
wyznaniowych w Polsce Ludowej, nie wspo-
minając o tych, mających swoje reprezentacje 
poza granicami kraju40.

Na koniec pozwolę sobie na dywagację 
metodologiczną. Oto pisze dr S. Pastuszewski: 
«historyk nie powinien podawać nie sprawdzo-
nych faktów i zastępować je swobodnymi, choć 
logicznymi dywagacjami. Lepiej wtedy milczeć. 
T.D.M.D. Mamesowi można to wybaczyć, bo 
nie jest zawodowym historykiem, ale mimo 
wszystko powinien próbować zdobyć więcej 
źródeł wywołanych » [s. 33, szpalta 1]. 

Pozwolę sobie nie odnieść się do argu-
mentu „ad personam”. Co do sprawdzalności 
faktów, to pisząc Mysteria Mysticorum zdawałem 
sobie sprawę z niedoskonałości rozumu, toteż 
„nie pretenduję do uznania przyjętego przeze 
mnie sposobu interpretacji faktów i zjawisk za 
jedynie słuszny i prawdziwy. Tym bardziej, że 
w miarę postępu w badaniach niektóre tezy 
stawiane przeze mnie mogą okazać się niepeł-
ne lub po prostu błędne. Na obecnym jednak 
etapie badań takie ujęcie tej kwestii uważam 
za wyważone” (s. 15). Zaznaczyłem również, 
że konieczne będzie skonfrontowanie prezen-
towanych przeze mnie analiz z dokumentami 
pozostającymi w różnego typu archiwach, co 
wykraczało wówczas poza możliwości jednego 
człowieka. Zarzut stawiany mi przez dr S. 
Pastuszewskiego, iż nie do końca zasadnie po-
ruszyłem kwestię styku mariawityzmu z innymi 
denominacjami wyznaniowymi jest nieade-
kwatny w stosunku do przyjętego przeze mnie 
celu pracy: „odsłonięcie zapomnianych dotąd 
płaszczyzn dyskursu nad mariawityzmem” (s. 
15).Wraz z późniejszymi kwerendami w archi-
wach kościelnych i państwowych w Polsce, na 
Litwie i Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Francji i 
Holandii, dochodzę do wniosku, iż dokumenty 

niekiedy zawierają informacje sprzeczne, za-
słyszane, ale także te nieobecne w literaturze 
przedmiotu. Przemilczenie ich treści, nawet 
jeśli niektóre z nich w przyszłości okażą się 
być falsyfikatami, wydaje się dużą nieroztrop-
nością. Podobnie jak bezgranicznie zaufanie 
im, bez poczynienia zastrzeżenia, iż prezentują 
one opinie tych, którzy je sygnowali, bądź też 
wytworzyli41. 

Niestety Autor Kilku uwag, we własnym 
tekście, do którego się odwołuje w przypisie 2 
[s. 35, szpalta3]42, podaje informacje, dotyczą-
ce Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolic-
kiego Mariawitów, które, parafrazując samego 
dra S. Pastuszewskiego, są niesprawdzonymi 
faktami, zastąpione swobodnymi, choć logicznymi 
dywagacjami. Na jakich publikacjach lub 
dokumentach bazował, trudno określić, po-
nieważ nie wskazuje na jakąkolwiek literaturę 
przedmiotu43.

Stosując zabiegi retoryczne, w sposób 
jaki czyni to dr S. Pastuszewski, można poddać 
totalnej krytyce np. dzieło Mikołaja Kopernika 
De revolutionibus orbium coelestium. Nie zgodzę 
się z autorem Kilku uwag, że wobec niespraw-
dzonych faktów należy milczeć. Wręcz prze-
ciwnie, wobec każdego faktu historycznego 
czy religioznawczego, należy stawiać pytania i 
formułować hipotezy, czasem śmiałe, a niekie-
dy wręcz przewrotne (jak te Kopernika, choć 
daleki jestem od przyrównywania się do niego). 
Na tym polega rozwój nauki. W przeciwnym 
razie przemilczenia staną się codziennością, 
zaś debata (czy jak kto woli deliberacja) zniknie 
z przestrzeni naukowej. Pozostanie jedyna 
słuszna wykładnia. Z którą należy się zgodzić, 
albo zamilknąć44. Osobiście preferuję inny 
koncept metametodologiczny: dialog, który 
jest „dziejącą się rzeczywistością. W niej należy 
się spierać, a nawet pokłócić intelektualnie, a póź-
niej napić się wspólnie herbaty ze stuletniego 
imbryka” (s. 246).

Od wydania Mysteria Mysticorum minęło 
prawie dwanaście lat, od ukończenia prac 
nad nimi – ponad trzynaście. Na podstawie 
obecnego stanu badań nad mariawityzmem, 
mogę śmiało powiedzieć, iż książka ta „zdez-
aktualizowała się” w tym znaczeniu, iż zmienił 
się sposób, w którym chciałbym uchwycić 
opisywaną rzeczywistość. Także stan wiedzy na 
temat historii i duchowości mariawickiej jest 
nieporównywalny do tego, jaki zastałem ponad 
dekadę temu. A stwierdzenie o własnej publi-
kacji, iż stała się w jakiś sensie „nieaktualna”, 
czy też „nieadekwatna”, jest zrealizowaniem 
marzenia, które wyraziłem we Wprowadzeniu do 
niej (s. 15). Życzę sobie i każdemu badaczowi, 
aby ci, którzy będą w przyszłości badać tą samą 
przestrzeń, dezaktualizowali nasze eksploracje 
badawcze. Wszak jest ona wciąż ta sama, choć 
nie taka sama. Courage, Chers Collégues! v
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niques, w: Eglise Vieille-Catholique Mariavite, Imprimé par 
Carlier-Saumade Montpelllier (Hérault), Paris 1995, s. 
3-5 oraz Tamże, s. 77-78;  A. Le Bec, Miséricorde et Amour, 
dz. cyt., s. 223-224.

44 Por. A. F. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Roz-
ważania o naturze, statusie i metodach nauki. Wprowadzenie 
do współczesnej filozofii nauki, przekł. A. Chmielewski, 
Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 1993, s. 177; Z. 
Hajduk, Temporalność nauki, Redakcja Wydawnictw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, 
s. 197-210. 

Marek S.Podborski

GAMA

alfa
beta
delta plus

gamma
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Albert Hirsekorn

nic szczególnego

krótkie wiersze o pojednaniu się z myślą
brakiem sił na sentencje
ciągłość i znak ducha wykutego w kamieniu
brakuje ich, skąd to zniechęcenie
czy zatruwa mnie kultura masowa?
od kiedy zamiast Bacha słucham
muzyki z popularnych filmów
czytać panią Bovary 
muszę w drodze do pracy
potrzebuję tylko zimnych snów
ciszy odbijającej się od luster
czasem walących się budynków
i wylatujących z okien ptaków
częściej jednak
samotności ducha.

Idalia Gaudyn

RYTUAŁ PARZENIA HERBATY

poeta pisze wiersz w swoim pokoju
wchodzi jego 93-letnia matka 
i pyta czy zrobić mu herbaty

dziękuję mamo właśnie kończę herbatę 
którą mi przed chwilą zrobiłaś

poeta pisze wiersz w swoim pokoju przez następne 10 minut
wchodzi jego matka
pyta czy podać mu herbatę
dziękuję mamo już piłem 

po kilku minutach wchodzi matka
może napiłbyś się ze mną herbaty
dobrze mamo bardzo chętnie

spotykają się w kuchni
o przyszedłeś
tak zrobię dla nas herbatę
ja dziękuję mówi matka zrób tylko dla siebie
a to w takim razie napijemy się później

poeta pisze wiersz w swoim pokoju
po chwili wchodzi matka z filiżanką herbaty
proszę świeżo zaparzyłam
dziękuję mamo
ja wypiję u siebie nie będę ci przeszkadzała

poeta podchodzi do matki 
obejmuje jej kruche ciało i przytula z miłością

czuje całym sobą 
jak matka odchodzi 
do swojego pokoju aby wypić herbatę 
z nieistniejącej filiżanki

poeta pisze wiersz w swoim pokoju 
popijając herbatę

w przerwie wyszukuje w sieci potrzebną mu informację:

„Rytuał parzenia herbaty pochodzi z Japonii, 
gdzie Murata Juko opracował całą ceremonię. 
Celem tego rytuału miało być wyciszenie i harmonia ze światem. 
W domu do przygotowania dobrej herbaty służą sitka (zaparzaczki) 
oraz czajniczek. Sposób przygotowania herbaty 
ma bardzo duży wpływ na jej smak i aromat.”

Poeta pisze w swoim pokoju wiersz o parzeniu herbaty

Jacek Wilkowski

Przedmiot

 
Nie oszukujmy się – wiersz
nie ma duszy, ani ciała,
to przedmiot jak rysunek
płaski, dwuwymiarowy.
Niezdolny sam do poruszeń,
choć zaraźliwie lekko
roznosi się poprzez papier, 
głos, krzem i pamięć.
Masz go przed oczami,
użyteczny jak szklana kula,
jeśli zechcesz z burzą śnieżną
lub z księżycowym pyłem.
Przedmiot uniwersalny
do postawienia na półkę,
można też w nim zamieszkać
lub dać się mu pochłonąć.
Świetnie łączy w pary,
w trójkąty, koła i chmury,
wedle pokrewieństwa aury.
Przedmiot, który daję tobie.
Nie znaczący więcej niż most, 
co łączy brzegi, bo wszystko
w nim istnieje tylko między nami,
którzy mamy zmysłowe ciała,
pamięć i wciąż jeszcze dusze,
które on, papierek lakmusowy
nasączony roztworami chemii
ujawnia na wielobarwnej skali.
I jeszcze gdyby roziskrzył
w tobie choćby cząstkę zachwytu,
z jaką patrzysz na Asteroid
gdy nocą oświetla twój pokój.

Mieczysław A. Łyp

Światło znad Patry

Gwoźnica. 5.03.2021 r.
W 120. rocznicę urodzin Juliana Przybosia

Pegazy swoje malował
w awangardowe hasła
Miasto Masa Maszyna

Potem
- te skrzydlate konie
poił błękitem znad Patry
zielenią wzgórz pagórków
płomieniami wiejskiego gniewu

Zamyśleniom –
zawsze dodawał 
światło słońca
światło szwajcarskich gór
i obłoków
wiszących nad wrotami dolin 
światło Nowogródka i Krzemieńca

Nawet w szpitalnej sali 
nawet ze sparaliżowaną twarzą
chciał rydwanem pędzić po słońce

Słońce było mu Bogiem
Słowo było mu Bogiem

On – ten z „bezimiennych chłopów”
tak jak był
tak pozostał Przybosiem

Został 
producentem piękna
Ciągle tworzył sny
o potędze marzeń 
o potędze litery słowa wersu
o potędze rozmowy i dialogu
o potędze malarskich powidoków

Katedry jego słów 
pulsują bielą i tajemnicą

Rzeszów, 27. 01.2021 r.

Justyna Wojdyło

Skąd się biorą wiersze? 

 
Ktoś kiedyś krzyczał na Wisławę:  
Znowu przesadzasz! Nigdy  
nie widziałaś prawdziwego 
chamstwa, jeżeli  
to dla ciebie jest, 
to ja już nie wiem. 
 
Ktoś kiedyś krzyknął na Wisławę.  
Może uprała czerwone z białym?  
Kupiła przeterminowany jogurt?  
Zapomniała zapłacić i wyszła 
z knajpy na deszcz lub wiatr? 
 
Czy poczuła się mała? Krzyknęła coś  
w odpowiedzi? Poszła w noc? Może  
 
napisała wiersz? 
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Artur Tomaszewski

kto wspomni 

na zawsze zostanie 
kilku może jeden 
a cała reszta będzie jak mgła
którą wiatr rozwieje 
na wieczność zostaną 
jeden może dwa wiersze 
a resztę przegonią wiatry 
zmieniających się mód 
moje zwycięstwa nawet porażki 
nic nie znaczą 
kto będzie pamiętał za kilka lat 
kto wspomni że był 
że pisał umierał po tysiąc razy

Bogumił Liszewski

Pamiętasz?
 

Pamiętasz? To się działo latem.
Pisałeś wiersze dla Iskierki.
Dałam ci portret. Ty mi za to,
obiecywałeś krzyż – 
żołnierski.
 
Pamiętasz zgliszcza i pożary?
Piekło zawisło nam nad głową.
Zaginął w drodze list wysłany,
umarły w biegu czułe 
słowa.
 
Pamiętasz sierpień? Był upalny.
O czym marzyłeś tego nie wiem.
Spadały bomby, kwitły malwy.
Znów się spotkamy, miły …
w niebie.

Elżbieta Michałek

wtedy nie było poezji   

pamięci Krzysztofa i Basi

nie chodzili na spacery
od kiedy dym z getta wgryzał się w gardła
zjadał krzyk
rak toczył się ulicami Warszawy
rozrywał na strzępy
 
dlatego wyszli zza firanek
stanęli na barykadach
a kule niosły strach
aż za Wisłę
tam w obcej mowie rozpływała się nadzieja
 
nie było w tym poezji
choć miał jej za dwoje
i pisał gdy niebo otwierało drogę
wędrowcom
 
pewnego dnia zgubił pióro
gdzieś między jednym a drugim zamilczeniem
zgasło światło
 
poszła za nim 
przecież zawsze trzymali się za ręce

Katarzyna Koziorowska

Dla Edwarda Stachury – Odwrócić kartkę

niebieski ptak któremu wiatr
przetrącił skrzydła
od początku wiał w oczy

wiedziałeś w jakim momencie
odwrócić kartkę
już przez kogoś zapisaną
bez marginesów

wiedziałeś kiedy spojrzeć
w zielone oczy śmierci
tak dobrze znane z widzenia

tuż obok jest Bóg
jego omnipotencja
i koślawe kościste kolana

wiem jednak że to pierwszy raz
kiedy twojej duszy zabrakło miejsca
w ciele
o trzy rozmiary zbyt małym
uciskającym na wysokości mostka

Dla Edwarda Stachury – Poza ramionami

jesteś choć trzeba się ukłonić
dostrzec twój ślad błękitny
na czerstwym naskórku poematu

zanim odejdziesz
z kolejnym ubogim oddechem
dźwigniesz z klęczek Boga

miłość nieadekwatna
do życiorysu jest o krok
poza czułymi ramionami krzyży

jestem spragniona zmarszczek
jakich przedawniona obecność
już nie dostrzega

przesycona jaskrawością
ścieżką wymykającą się
spoza miękkiego marginesu

płonącego białą krwią
co szuka ujścia
stale staje w oknie i woła

żeby mgła mi ciebie przywróciła

Małgorzata Wątor

Wpływ Mickiewicza

Comte de Lautréamont 
Opróżnił całą moją apteczkę
Szukałam w niej dobra jako lekarstwa
Wraz z nim stałam się lekomanką 
Widząc wszędzie zło
Łykałam wszystkie tabletki
Czułam że muszę natychmiast być 
Zdrowa

Sławomir Krzyśka

Wiersze poetów

Wiersze poetów nie krzyczą
nie płaczą
nie śmieją się radośnie

Nie mówią
nie zobaczysz ich
we śnie

Wiersze poetów milczą
oczami starej
dobrej pamięci



str. 18     AkAnt 8(307)2021

Joanna Kamińska

Mroki artysty 

wzrasta w zachwycie ponad ogółem 
zwodzonym nosem przebija chmury 
dryfuje lekko, poza rozumem 
kołacze język aż lecą wióry

wraca na parter zaczerpnąć w skrzydła 
tej sprawczej siły, by kwitły dzieła 
codzienne biedy i ludzka krzywda 
wzrusza aż puchnie mu od nich wena 

kiedy nadchodzi wieczorna pora 
pora odwiesić na złoty kołek 
pęk rekwizytów arcyżywota 
i przepaść w ciemność jak w lepką smołę 

sznuruje usta pełne goryczy 
dla przyziemności minuta ciszy 

Kacper Uss

Akademia sztuki

Znowu zgniotłaś. Prosiłem: 
Ściskaj uważniej. W imadełku 
Czy w palcach – wszystko jedno. 
Byle choć część została nienaruszona.
Możesz naderwać, nadszarpnąć. Rozlany 
Odwłok wygląda jak zwykły kleks, 
A kleks z żywicy, kleks ze krwi – 
Żadna różnica.
Pracuj, żeby coś ocalić. 
Rozgnieść całość, to zabrać nam pracę, 
Bo nad czym wtedy dłubać? 
W miazdze nie błyszczy zapach bzu. 
Z miazgi nie wyczytasz drżenia ula.
Potrzebny jest kształt.
Jeśli urwiesz skrzydło, nic się nie stanie. 
Latać nasza pszczółka już 
Nie będzie. Latanie skończyło się, kiedy tu wleciała. Lata 
Odlewania nauczyły nas stwarzać własne skrzydła. 
Czasem z formy, czasem z pamięci. 
Jeśli urwiesz skrzydło, nic się nie stanie.
Pamiętaj tylko: 
Klient nie chce już na dekolcie zwykłej pszczoły. 
Takich ma za dużo wokół siebie: 
Pod kapciem albo u prababki nad stołem. 
Klient chce nowoczesnej natury. Bezruchu 
Tego, co odgania ruchem ręki. 
 
A teraz rusz się! Tylko uważaj! 
Jesteś artystą.

Michał De Folc

POTWÓRzony błąd

Moja myśl znajduje się gdzieś w dalekiej przestrzeni kosmosu,
natomiast ciało czeka na odbiór gotówki, 
którą ma dostać za przegraną walkę wieczoru.

Znany mi dobrze duet właścicieli organizacji, 
próbuje zagadywać moje jeszcze oszołomione truchło, 
za to ja swobodnie poruszam się po galaktyce własnej 

i bryluję sobie 
z taką oto znaną mi, posępną piosenką:

Uśmiechem się dziś nie uraczę, 
bo fałszem śmierdzieć będę.
Wymazać chcę z pamięci, 
co jest mi znanym błędem.

I poetyckie... pierdolenie, 
zakończę już na starcie.
To nie jest konkurs wierszy, 
a samo życie - w karcie

Tak już jest.

Tomasz Stefaniuk

Z nienapisanej, ale możliwej korespondencji

Szanowny Panie Stefaniuk
Redakcja uprzejmie dziękuje za przesłane utwory
Przeczytaliśmy je z zainteresowaniem itp. itd.
Napisalibyśmy, że te wiersze są do du—
Ale to by przecież oznaczało, że jednak do czegoś są

Szanowny Panie Stefaniuk
Pańskie wiersze to właściwie rymowana publicystyka
Są zbyt dosadne, pozbawione typowej dla liryki lekkości
Za mało w nich niedopowiedzeń etc.

Szanowny Panie Stefaniuk
Jako pracownik Uniwersytetu sam powinien najlepiej wiedzieć
Że osobie wykształconej nie wszystko wypada. Moim zdaniem
Stanowczo nadużywa pan słów takich jak „skurwysyn” – i innych
Nie mniej wulgarnych

Szanowny Panie Stefaniuk
Pańskie wiersze są cudowne, mądre i bardzo filozoficzne
Dałabym się za nie pokroić!

Szanowny Panie Stefaniuk! Tomaszu! Tomku
Jesteś literackim geniuszem!
Kocham cię!

Szanowny Panie Stefaniuk
Nazywam się Dorothy E. Bukowsky
Jestem wdową po milionerze Edgarze M. Bukowskym z Chicago, USA
Pańskie wiersze są bardzo wyjątkowe, dotychczas nie miałam okazji
Spotkać się z czymś równie interesującym. Kocham Pana
Miłością platoniczną. Niczego od Pana nie chcę, a ponieważ dysponuję
Znacznym majątkiem, chciałabym Panu zaproponować stałą
Dożywotnią rentę w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie
Napisałam dziesięciu? Przepraszam, chodziło mi raczej o dwadzieścia tysięcy
Miesięcznie – Którą zechce Pan każdorazowo spożytkować w dowolny
Wybrany przez Pana sposób. Błagam tylko, niech Pan pisze dalej!
I niech Pan robi, co chce. PS.
Jeśli potrzebna jest Panu pomoc domowa, ktoś do prasowania koszul
Do mycia samochodu albo czegokolwiek innego, proszę się nie wahać
Proszę mnie poinformować. Fundusze nie stanowią większego problemu
Ważne, aby pisarz lub artysta dysponował stosownymi warunkami
Umożliwiającymi uprawianie twórczości. Pańska —

IRONIE
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„Now is the winter of our discontent” 
to chyba najbardziej męskie słowa jakie usły-
szałem, jest to też jeden z moich ulubionych 
cytatów pochodzących z poezji. Tyle jest w nim 
zimna, zdecydowania, gotowości do działania 
i świadomości. Uwielbiam twórczość Williama 
Szekspira. Przeczytałem około 14 spośród 
jego dramatów. Moim ulubionym jest chyba 
„Ryszard III”. Nie jest to może jego najlepszy 
dramat, nie jest tak dobry jak „Hamlet” czy 
„Król Lear”, ale bije z niego taka piękna mło-
dzieńcza moc, entuzjazm wczesnego geniuszu 
i radość z pisania.

Henryk Zbierski podaje, że jest to pierw-
sze arcydzieło W. Szekspira, które napisane 
zostało pod wpływem Christophera Marlo-
we’a, ale jak dla mnie W. Szekspir już tutaj 
przebija go całkowicie. Nie znam „Edwarda 
II” i „Tamerlana”, więc może moja opinia jest 
błędna, ale sądzę, że już tutaj Szekspir stworzył 
znacznie bardziej skomplikowaną i subtelną 
fabułę, a także bardziej wyrafinowane postacie 
niż robił to Ch. Marlowe. I nie chodzi o to, że 
Ch. Marlowe nie miał talentu. Myślę, że miał 
on dosyć porównywalny talent, ale widać, że 
nie dopracowywał swoich dramatów, choć po-
trafił niesamowicie zabłysnąć w monologach 
złoczyńców, to  jednocześnie jego utwory są 
takie surowe. Choć konstrukcja dramatycz-
na jest często genialna (jak w „Fauście” czy 
„Gwizjuszu”), to jednak wszystko wydaje się 
po prostu nie dość rozbudowane

Nie oszukujmy się, Szekspir kochał po-
stać Ryszarda III, tak jak Ch. Marlowe kochał 
Fausta czy księcia Gwizjusza. Z bezpiecznej 
perspektywy pisarskiej takie postacie są 
najlepszym co może być: charyzmatyczni, 
z ciekawym życiem i aspiracjami, zawsze 
zahaczający o sens istnienia. Są to ludzie, 
którzy dzięki własnej energii i pragnieniom 
są w stanie sprowadzić magię na świat, choć 
często pozornie wszystko pozostaje na pozio-
mie realizmu. Ich tragiczny koniec wynikał 
chyba raczej z potrzeby satysfakcjonującego 
zakończenia dla publiczności i z chęci unik-
nięcia skandalu, niż z faktycznych pragnień 
pisarzy. Z drugiej strony, gdzie posunąć dalej 
taką opowieść? Ryszard III żyje dla zdobycia 
władzy, nie dla jej sprawowania, jego brak 
energii pod koniec dramatu stanowi odpo-

Gabriel Korbus 

Luźne myśli o Ryszardzie III 

wiedź na pytanie: „Co by się stało, gdybym 
zdobył to wszystko czego chce człowiek?”. 
Na myśl zawsze przychodzi wizja pustki. 
Nie do końca taki jest koniec Ryszarda III, 
mimo pewnego braku energii jego ambicje 
się nie kończą, ma plany kolejnych intryg i 
ginie w dzikich zmaganiach walcząc o życie. 
Williamowi Szekspirowi udało się świetnie 
wybrnąć z problemu, który pogrążył Fausta. 
Mimo tego myśląc o zakończeniu „Ryszarda 
III” zawsze mam jakiś niedosyt, chciałbym, 
żeby opowieść rozwinęła się dalej.

Nawiasem mówiąc, chyba nie do koń-
ca można też mówić, że Ch. Marlowe źle 
wybrnął w swojej opowieści o Fauście. Nie 
mogę traktować tego dramatu jako skoń-
czonego, ewidentnie miał inny plan, inaczej 
chciał rozwinąć swoje dzieło, ale w pewnym 
momencie je zarzucił. Być może było tak 
z powodu kontrowersyjnego tematu jakim 
była ta opowieść a być może chciał go po 
prostu już wystawić i zarobić pieniądze. 
Tak czy owak wygląda jakby został szybko 
sklecony. Osobiście uważam, że początek i 
koniec zostały napisane pierwsze. Nie jest 
to dla mnie dziwne, wielokrotnie zdarzało 
mi się wymyślać opowieść, w której miałem 
dokładną wizję początku i końca a nie mia-
łem środka. Czytając ten dramat chciałoby 
się go dokończyć zgodnie z pierwotnym 
założeniem. Tak zresztą myślał chyba Johann 
Goethe, jak dla mnie jego Faust jest właśnie 
tym dokończeniem dzieła Ch. Marlowe’a, 
wniósł tam wprawdzie wiele od siebie i wiele 
zmienił, ale myślę, że gdzieś w rdzeniu tkwi 
dalej idea Christophera Marlowe’a.

W Ryszardzie III widać dysproporcję 
między postaciami pozytywnymi a nega-
tywnymi. Henryk VII został pokazany jako 
doskonały władca. Jest to oczywiste, ponieważ 
był Tudorem, a sztuka „Ryszard III” dotyczy w 
gruncie rzeczy historii przejęcia władzy w An-
glii przez Tudorów, więc z góry było określo-
ne, kto jest tu postacią pozytywną. A jednak 
w tym wszystkim Henryk VII jest cukierkowy 
i płaski, nie jest w stanie wzbudzić sympatii. 
Z drugiej strony jednak trzeba powiedzieć, 
że jego ocena zależy również od sposobu, w 
jaki odbieramy ten dramat, zupełnie inaczej 
wygląda on na papierze, a inaczej na scenie 
(tak jak zresztą wszystkie dramaty Williama 
Szekspira i chyba dramaty w ogóle). 

Oglądałem kiedyś wspaniałą ekranizację 
z Lawrencem Olivierem. Tam panowanie 
Ryszarda III wydawało się koszmarem, a zwy-
cięstwo Henryka VII było jak przebudzenie 
się z tego złego snu. Czuło się ulgę i dlatego 
w kontraście tym Henryk VII wydawał się 
postacią wręcz wspaniałą. Gdy jednak wiele 
lat później przeczytałem dramat, ujrzałem 
całą sprawę zupełnie inaczej. Może i Henryk 
był dobry, ale Ryszard był ciekawy. Dlatego 
też czytanie tego tekstu pozwala spojrzeć na 
sprawę z perspektywy samego Ryszarda i to 
jemu kibicować mimo tych wszystkich strasz-
nych czynów, jakich dokonuje. Jego chaos 
i indywidualizm są dla czytelnika piękne i 
pociągające. v

Stefan Pastuszewski

Mucha

Wiatr, Duch Święty, przywiał muchę. 
Nie opierała się. Była wierząca. - Skoro Bóg 
tak chce. Starała się tylko utrzymać równo-
wagę, godnie się prezentować, bowiem to 
tylko zostaje stworzeniu Bożemu w odnie-
sieniu do zrządzenia Bożego. Godność. 
Reszta – jak Bóg da. Wstawała, kiedy trzeba 
było wstać. Prostowała skrzydełka. Czasem 
podmalowywała się pyłkiem kwiatowym. 
Nie, nie było to sprzeciwianie się Bożemu 
stworzeniu, bo to co Pan Bóg stworzył było 
dobre i On o tym wiedział, to jednak – 
chyba można było coś do tego dodać, coś 
podkreślić na większą chwałę Bożą.

Mucha kąpała się w złoto-białym słoń-
cu, frunąc nad zielonkawo-szarą rzeczką, 
która przepływała obok zielono-żółtej i w 
różne inne kolory łąki, na której brzęczało 
i szumiało tysiąc innych much i owadów. 

- Tysiące – myślała. – A ja tu jestem sama 
jedna. Jak to możliwe? Sama jedna i tysiące 
innych. Czy one też czują się same jedne?

Dzień był przepiękny, czerwcowy. 
Nagrzane powietrze poprzetykane po-
dmuchami wiatru. Jak co roku o tej porze.

- Raj? Jak co roku? Był, jest i będzie? Jest!
Pasemko wiatru, w którym frunęła, 

podrzuciło ją trochę do góry jak koleina 
podrzuca samochód na drodze. 

- Wspaniale!
Mucha nie czuła się już jedną z mi-

liarda, biliona, tryliona w tym obłędnym 
kołowrocie powtarzalnego czasu. Nie 
wiadomo dlaczego tak się czuła…

Wiatr, Duch Święty, znów ją pod-
rzucił.

- Boże!
Nagle pac i zanurzyła się w wodzie. 
- Jak tu zielono, miękko i słonecznie. To 

nie mój świat, ale świat Boży, Boży, Bo… v

Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki 
ul. Żeglarska 79, 85-529 Bydgoszcz

tel. 790 224 226

www.bydgoskie-kajaki.pl

Bydgoskie kajaki
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Andrzej Sepioł

Piękno ziemi naszej    
                          
                     
Patrzę przez okno: ciemność już zapada,
Pode mną przepaść – płyty betonowe,
Lecz to nieważne, już podnoszę głowę,
Gdzie ciemny obłok bury w dal się skrada.

Co widzę? Stoją na wprost drzewa ciemne,
Pośród których nad drogą lampy migocą,
Domy kryją się przy nich, niebo tchnie już nocą
I szczekanie w oddali słychać potajemne.

Niżej wstążka jest drogi, ogród widać mały,
Tak blisko, że świat cały mi prawie zakrywa,
Pnie krótkie i masywne wapnem pojaśniały,
Mroku ciągle i ciągle koło mnie przybywa.

Daleko w prawo rośnie czarna bryła lasu,
Wysoka, ciężka, w powietrzu rozlana.
Spokój cisza, brak wiatru i czasu
„Och, jakaż jesteś piękna ma ziemio kochana!”

Daniela Ewa Zajączkowska

Pean maluczkich

Pochwalona niech będzie istność lada jaka 
źdźbło trawy co wyrosło w chodnika szczelinie 
i uparta po ziemi wędrówka robaka 
mały patyk na wodzie co w swe dale płynie 
pochwalona niech

błota gruda będzie zgłodniałego skrzek ptaka 
krople deszczu iskrzące się na pajęczynie 
i smak upieczonego w popiele ziemniaka 
listek każdy w odkrytej szczęścia koniczynie 
pochwalona niech

święci się nam życia ta bytność lada jaka 
boski trud w strzępku mroku w światła okruszynie 
nauczmy się nią cieszyć albo chociaż płakać 
póki nam dusza gości w materii festynie 
pochwalona niech

Dariusz Kadyszewski

kiedy zaczynamy kraść

a jeśli dojdzie bieda 
to zaczniemy kraść 
gdy słońce się zwiesi poczwarnie 
gdy księżyc zamilknie ofiarnie 
gdy głowy położą na stole 
i garnkom zaburczy w rosole 
cieniutkim niby tasiemka
a jeśli bieda zaskomli 
to kraść zaczniemy masowo 
echa dźwięków banalnych 
karty obiadów proszalnych 
strudzonym cienie wyblakłe 
i dłoni gesty szkarłatne 
od żył nabrzmiałych ołowiem
tej biedy nigdy za mało 
więc okrasimy lico siódmym 
potem nazwiemy to grzechem 
ordynarnym stylem napiszemy do Nietzsche 
co z ołtarzy kradł bogom znicze 
by ludzkiego mięsa ideały 
zlał w bez-denne pisuary
a ja się męczę niezręcznie 
w pokoju ze sztywnym widokiem 
na biedne odrapane himalaje 
godności zdeptane wyprawy 
wzwyż skok pod sufit nieba 
a czasem przez dziurę w chlebie 
patrzę na świat przed siebie
i kradnę innym ciebie…

Jerzy Utkin

jak Feniks z popiołów

od targowisk próżności trzymaj się z daleka
na nagrody i laury nie ma sensu czekać

dobre słowo wystarczy jeśli nikt nie warczy
to już jest pełnia szczęścia nie daj się obarczyć

nadmiarem obowiązków bo nikt nie doceni
wysiłków starań troski co najwyżej zmieni

punk widzenia gdy ujrzy w poświacie księżyca
własną doraźną korzyść a tym masz ten zwyczaj

że jak Feniks z popiołów co rusz się odradzasz
nie kusi cię majątek a tym bardziej władza

masz to gdzieś co kto myśli co się nie podoba
komuś w twoich działaniach nie przebierasz w słowach

nazywasz po imieniu tych co stoją w cieniu
lecz nie dają zapomnieć o swoim istnieniu

więc trudno oczekiwać nie ma co wydziwiać
wdzięczność ma to do siebie że na ogół spływa

na tych co mają wszystko a którzy przed laty
nagrzeszyli bez miary lecz za to zapłaty

pomimo ciągłych starań nadal nie dostali
lęk z ich oczu wyziera lecz nerwy ze stali

pozwalają zachować spokoju pozory
raczej nie ma co liczyć aby serca poryw

któregoś z nich nakłonił do zmiany postawy
jedni z myślą o zysku inni dla zabawy

krzywdzą tych których nie stać na odruch protestu
nie pokażą im zatem pamiętnego gestu

skoczka który zwycięsko przemknął nad poprzeczką
w osłupienie wprawiając publiczność radziecką

na moskiewskim stadionie licznie zgromadzoną
za tego typu gesty trzeba płacić słono

jednak jemu to uszło zupełnie na sucho
czym dał nam wszystkim przykład że żalem i skruchą

niewiele można zdziałać kiedy do czynienia
ma się z tymi przy władzy z ludźmi bez sumienia
 

Joanna Kamińska

Koncert

od trzciny do trzciny niesione są w letnim powietrzu
trzepoty i brzdęki, strojenia przyziemnej orkiestry 
rozchodzą się dźwięki, w poświacie tej cali niebiescy
stukotu staccata w skupieniu słuchamy o zmierzchu 

gdzieś w rosie i w gąszczu, kantata po niwach umyka
i błyszczą surduty solistów w scenicznym odblasku
na tafli jeziora buszują cykady o brzasku 

łęg rośnie w rytm viva la musica 
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Albert Hirsekorn

niepełna zgryzota

najłatwiej złapać ludzi
na melancholię i nostalgię
czy to w piosenkach o miłości
pogoni za lepszym jutrem
próbą odnalezienia czegoś niezbędnego
muśnięcia ogólników - nic poza tym
sami zniszczyliśmy wartość tych uczuć
skomercjalizowaliśmy je, bo
(do diabła)
rzecz kolejny raz rozchodzi się o kasę
od długiego czasu nic się nie zmienia
i coraz więcej można kupić
tak się zdaje, tak mówią
gdzieś w środku tygodnia i bezrobocia
poznałem wokalistkę, zaprosiła mnie
na skwer kościelny, na scenie
nogi pląsały się w rytmie organów
gitar, publiczności
grała na flecie, śpiewała
jej słowa zdmuchiwały usta
głęboko zapowietrzone realiami
ale ludziom się to podobało, klaskali
do straconych miłostek
w tęsknocie za górami
do fal niepoznanego morza
i przygód sternika

teraz dodam tylko
niepotrzebnie cały ten wywód
zacząłem od podsumowania.

Beata Stępień

ROZBIERZ MNIE

Rozbierz mnie
z niedomówień,
niedowidzeń, 
niedotyków,
niedosłyszeń.
Wniknij 
pod skórę,
uspokój zatrwożone
serce
i wyśnij niewyśnione 
sny.

A potem zamknij 
w ramionach całą moją
tęsknotę
i rozbierz mnie ze słów
niecierpliwych,
które zawisły na końcu 
języka
- niech bezwstydnie
nagą duszą przed tobą
stanę...

Ewa Zajączkowska

Wyznanie Donny Elwiry 

bezwstydne sacrum  
w oczach twoich  
w zbłąkane szepty ciało wiodę
  
wygnana w miłość  
toń przeklętą  
na śmierć mą własną  
daję zgodę
  
i jestem twoja don juanie  
w bezkres rzucona  
co trwa chwilę
  
i nim przeminie nim się  
stanie  
samego Boga  
z tobą  
mylę 

Jacek Wilkowski

Kochanka, na zawsze

Żona to nie jest słowo poetyckie,
rym do niego zona albo kona.
Co innego kochanka,
tam słodycz i radość poranka.
Będziesz więc moją kochanką,
pożyczoną u Boga wieczności,
póki śmierć nas nie złapie,
póki śmierć nie rozłączy.

Marcin Stachelski

*** (Z tamtych dni...)

Z tamtych dni zapamiętałem nabrzmiałe
ciepło, powolnie zróżowiałe w półmroku,
wysunięte spod czarnych, koronkowych
pajęczynek (wcale nie było ci zimno).

I mocną kawę, ale taką z fusami. Potem
zapytałaś, co to jest cerinthoides. Może
nakarm kota, niech nie skrobie w drzwi.

Z walizką wsuniętą pod łóżko udaliśmy,
że znamy już odpowiedzi
na pozostałe pytania

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

*** 

spaceruję po mieście 
nasłuchuję kroków
przykładam ucho do spękanych kamienic 
by słyszeć bijące serca zakochanych  
co kupili ekspres do kawy
piją jakby parzyło ich w usta  
całe to szczęście
przyłożę ucho do ciebie 
by usłyszeć morze posłuchać nieba
słów kruchych jak porcelana  
co pochodzą z ziemi  
spękanej pustyni dna rzeki
mają kolor piasku
stąd wygrzebujesz skarby  
by świeciły na mojej szyi
przy kolejnym nowiu

Natalia Sara Skorupa

O tobie

twoje oczy
dwa wielkie jeziora
z blaskiem
nocnych gwiazd srebrzystych
krzyczą

twoje usta
jak anielskie skrzydła
unoszą mnie nad ziemię
do nieba

twoje słowa
ciepły chleb powszedni
w moich ustach
głodnych
jak boża łaska

ty
mój świat okrągły
i kosmos

Marcin Lenartowicz

Modlitwa o lewe lof.

tym którzy na nas nie uważają
rozwiąż sznurowadła w obu butach
tak abyśmy mogli rozpoznać ich

po potykaniu
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Jacek Wilkowski

Palermo          

Pamięci R.K.

Żałoba Włoch to żałoba całej ludzkości, 
Włochy bowiem są owym szczęściem, 
dla którego ludziom jeszcze warto żyć.

P. Muratow, Obrazy Włoch. Sycylia i Apulia

                     
1.

Przybyliśmy do Palermo we czterech.
Z Północy jak dawniej Roger i Robert Guiscard.
Na święto życia i na święto śmierci.

2.

Zaczęło się skromnie w Monreale,
ciszą w średniowiecznej katedrze.
Koniec XII wieku. Europy prawie nie ma.
Piza dopiero buduje Piazza Miracolo, 
Giotto nawet się nie urodził, a mistrzowie 
Renesansu w anielskich łonach jeszcze śpią. 
Od murów Alhambry po Hagia Sofia 
nic piękniejszego podróżny nie znajdzie.
Na mozaikach praźródło fresków,
klatka po klatce, jak zatrzymane kadry,
historia świata od stworzenia po kres.
Wzrusza, gdy Bóg czule, za rękę, 
Adama do Raju wprowadza i jego 
samotność mimo obecności Boga.
Z tej samotności Ewa powstała.

3.

W barze naprzeciw Teatro Massimo. 
Na afiszach La Favorita i nałożnica powinna grać 
piękna. 
Nas jednak widok schodów przykuwa,
tam gdzie upadł Mike Corleone.
Kto odbiera dziecko mężczyźnie, z natury 
i zawsze występnemu, gasi w nim iskrę światła.
Dużo ich, tych przygasłych, wśród naszych legend, 
spod ciemnej gwiazdy Coppoli i Tarantino. 
Czy poezja zdolna jest stworzyć równego im bohatera?
Nie ożywia już przecież z pełnej krwi postaci,
lecz bawi się słowami, lotne chwile opiewa.
Pozbawiona podmiotu, który miałby siłę, 
fraszką ledwie została dnia codziennego.

4.

Wieczór ciemnieje różem na Piazza Pretoria.
Palimy trawkę zieleń wdmuchując w ten róż.
W ciszy patrzymy na małą świątynię Cataldo, 
czerwone kopuły, palmę obok egzotyczną 
i wyżej na niebo atramentowe, w zasięgu ręki, 
z wielką ilością gwiazd. Jesteśmy na Wschodzie, 
w Emiracie Sycylii, zaświadcza roślinność, 
zapach pomarańczy i z fontanny szmer wody. 
Umilkły już wezwania na Maghrib, słychać 
dźwięki uczt wieczornych – brzęk kielichów, 
śpiew quan, co uwodzą pięknem kasyd, 
bo to świat arabski poezji i rozkoszy.
Chłoniemy wszystko, my z Północy,
gdzie udręką przyjemność każe się wypędzać
i na chwałę Pana nagim ciałom obtłukuje członki.

5.

Ta noc to była mała śmierć. 
Christian dał nam lepszy stuff i bimber z beczki 
odłowionej bóg wie z jakiego morza.
We własnym labiryncie każdy szukał Minotaura. 
Ognie płonęły, mieszały się języki, wyciągały przyjazne ręce.
A w hallu z marmuru Ariadna 
- pachniała nastoletnim duchem -
miała gładką i zimną skórę. 
Zamęt w jej oczach mówił wszystko: 
żyłoby się lepiej z kłamstwami. 
Czarna dziura słońca jak tren nad dachami Palermo,
wszystko pochłania, nie oddaje niczego. 
Układam się w zakrzywieniu czasoprzestrzeni.
I śni mi się, że poezja jest stracona.
Jak bibelot u babci w kredensie jej łabędzi śpiew
o zatrzymanym w pamięci wyszczerbieniu dzbanka.

6.

Nie przywołam z kulinarnego słownika natury
nazw mięs i owoców morza. Bez znaczenia,
czy bergamotka, czy bera cukrowa podbija 
smak sera, bo gdy język tępy od bólu głowy,
myśl ubożeje do kilku ledwie słów rodzajowych:
piwo duże, kalmary i to coś mięsne z grilla!
- niesie się mowa ojczysta na targu Vucciria.
Tam rzeźnicy i rybacy sprzedają co najlepsze
z mórz i pól Conca d’Oro, a wokół warstwami 
na tynku osypujących się kamienic
plakaty i obscena graffiti piszą kronikę miasta.
I my w środku tego brudnego piękna wracamy
do żywych przed barem z lat sześćdziesiątych, 
gdzie właściciel ochrypłym sycylijskim głosem
przeważnie milczy, a jego oczy mówią wszystko
o udrękach miejsca, które opuściła Historia.
I z każdą beztroski godziną nam to obojętnieje, 
odpływamy na pijanym statku prostych radości 
i już nie potrzebne nam żadne zrozumiałe słowa,
wystarczy gwizd i ruch ręką, że mięso gotowe,
i jeszcze uszczęśliwionych obecność przyjaciół.

7.

Jesteśmy pokoleniem samobójców na raty.
Pokoleniem 18 maja. Między minutą ciszy dla Iana 
a minutą ciszy dla Chrisa. Depresja i sztuka, 
branie i odstawianie jednakowo zabija. 
Pokolenie nieważkie, lekko przywiązane do Ziemi.
Dekadenckie, drugie po apokalipsie, 
co chciałoby żyć beztrosko, ale zmącone piołunem, 
zdolne tylko do zgrywy, czynów na niby, 
bez wiary w ich rzeczywisty sens. 
Starym oddaliśmy ster świata i wzrok odwracamy,
gdy krok po kroku zaciska się pętla.
Zamiast do walki na mecz przez miasto idziemy.
Z radością dzieci, jak one w szalikach, na nich 
orzeł dumny na różowym tle. I hasło przyjazne:
„Weź cannoli, zostaw broń!”
Dziś Palermo – Lecce, męska wojna Południa.
Porażka bez ofiar, zwycięstwo bez jeńców.
Inaczej niż na wojnach Północy, która wysoko
życia nie ceni i żniwo zbiera krwawe.
Zapomnieliśmy w zabawie nieszczęśni:
podlega przemocy kto jej nie używa.
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8.

Jakże głęboko musiała upaść wyobraźnia
i jakże daleko musiała zubożeć metafora, 
skoro wypełnia mnie zachwytem nić powiązań 
między czekoladką miętową cieniutką jak opłatek 
a sosem z bułki ze śledzioną na brodzie kompana.
„Garcon! Jeszcze jedno wiadereczko dla Pana!”
Ale nie wstydzę się ust używać od nieba do rynsztoka, 
póki wolno, bo tak krótka jest dziś droga 
od zakazu podróży do cenzury gównianych metafor.
 

9.

Pod katakumbami poddałem się, choć droga do nich była długa.
Ze strachu, prawda, i ze wstrętu, bo to uciecha jest biesiadna
spacer między trupami w strojach odświętnych dawnych epok.
Na przekór etyce przyjaciele tam jednak śmierć oswoili. 
Jak dziecko maluje śmieszny obrazek strasznego króla. 

10.

Wymarły kościół San Francesco. 
Bez ciepła wiernych przeraża.
Monstrum przybyłe ze świata podziemi.
W zbroi ze złota, jelitami naw, gdzie czerń, 
brud i w nikłym rozświetleniu męczarnie 
ciał ludzkich na szalonych obrazach baroku.

Wymarły Palazzo Mirto. 
Bez duszy pozostały jedynie przedmioty: 
porcelana z Miśni, żyrandole z Murano, 
niegdyś ozdoba życia prowincji, 
dziś opuszczone w kurzu wiekuistym, 
przytłaczające w 66 pokojach.

Wymarła Galleria della Sicilia. 
Jak w kostnicy martwi święci i martwi bogacze. 
Tłoczą się w szubienicznych rzędach.
Nie otwierają dusz na oścież.
Nie są oknami na lepszy świat. 
Od dawna milczą o martwych już ideach.

I nad wszystkim trup śmierci 
trup śmierci kościstej 
nie bacząc kto na Ziemi
jakim dziełem się trudzi.

11.

Uciekam w zaułki Palermo 
w podwójnym uścisku śmierci 
i życia biegnąc na oślep.
Ranne, szalone zwierzę,
u kresu sił, wpadam na piazza,
a tam w promieniach słońca, moi kompani, 
przy stoliczku prowadzą rozmowy, 
sącząc nektar schłodzonego piwa. 
A nieopodal, w cieniu kamienic, 
grajek z palców dobywa dźwięki 
kojącego tanga z Ojca Chrzestnego. 
I nie rozumieją, że z cmentarza Historii
przybywam, ignorują opowieści,
jakby ślinę ścierali z ust starca.
Odpuszczam, bo nie ma sensu dyskusja 
z głową śmiejącego się konia.
Przyjmuję ich punkt widzenia:
życie to nic więcej niż ten właśnie moment, 
na piazza, gdy nic nie boli i nic trzeba.

12.

Podróż oszukuje czas i lepiej niż czas leczy rany. 
Zwłaszcza podróż do Włoch, gdzie słodycz życia 
najmocniej przywiązuje do ziemskich spraw.
A przecież Palermo to nie banalna Italia.
Światło ma tam skazę ciemności
i zejściem do wnętrza ciemności,
pozwala oswoić czas i to co stracone.
Niewiele jest takich dni, jak te dni w Palermo,
kiedy śmierć z życiem rachunek przegrywa.

13.

I jeszcze krużganki w Monreale.
Choć ledwo je widać z dachu katedry,
gdy przyjrzeć im się z bliska,
i dupa diabła i w czułym objęciu lwów
mężczyzna, co na cud czeka. 
Tak sposobem wariata trzeba na śmierć patrzeć, 
jednym okiem z bliska, a drugim z daleka.

Ewa Katarzyna Skorupska

LATEM W ZATOCE PORTOFINO

Z własnymi zastępami
świętych
odpoczywam
w zatoce Portofino

Szczyty fal
kruszą się o kamienie
zacienionego brzegu

Turyści na wielkich białych statkach
ziewają przeciągle
w czas obojętnej im niedzieli
kiedy ich skórę rozpala
słońce w zenicie
z palety Rafaella

Pośród powietrza
gęstego jak ciasto
moje zastępy kołyszą się
oddechem bez uniesienia
cichsze niż nadmorskie ptaki -
nikt nie dostrzega ich
zza ciemnych okularów

Splecione z krzewami róż
milczenie pełni lata nad widokówką
z nieruchomymi żaglami
i ospałe brzmienie motorówek
przynoszą upojenie
długością minuty
jak niebieskie wody
nieba
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Wracałem z zajęć do swojego pokoju w 
akademiku. Dzień był kiepski i nie chodziło mi 
tylko o to, że pogoda miała się z psa. Dochodziła 
godzina czternasta, za sobą wymęczonych już 
kilka godzin wykładów, na których to zostaliśmy 
– bez wyjątku – zrównani z poziomem umysło-
wym ameby. Profesor, głęboko osadzony jeszcze 
w czasach przeszłego systemu, wyraził opinię, 
że nikt z nas nie nadaje się na studia  i dziwi 
się jakim cudem siedzimy tutaj przed nim całą 
trzydziestką, z tępymi uśmiechami przesyconymi 
ignorancją i głupotą. Stwierdził, że odrobina 
niewiedzy za jego czasów, skutkowała oblaniem 
egzaminu, a w najlepszym razie wyrzuceniem z 
sali. My byliśmy wypełnieni tą bezkresną niewie-
dzą, a on występował z pozycji jedynie słusznej. 
Wyrwał do odpowiedzi dwie czy trzy osoby, które 
oczywiście nie podołały wymogom. W nagrodę 
wyjęliśmy kartki, napisaliśmy kolokwium-niespo-
dziankę, w trakcie słuchając, że jesteśmy leniwi i 
mało ambitni, że kiedy on był studentem, taka 
sytuacja była nie do pomyślenia. Bo przecież 
przygotowanie do zajęć to jedyny nasz obowią-
zek. Bo czas liczył się tylko miarą przeczytanych 
stron książek mądrych i ważnych, a my jego 
zdaniem go marnowaliśmy. Wstałem jako jeden 
z ostatnich, ale mimo to oddałem prawie pustą 
kartkę na wysoki stos straceńców.

Kiedy już skończył nam wyrzucać, zdecy-
dował się wypuścić nas wcześniej. Zapowiedział 
jednak, że za tydzień obleje wszystkich, cały rok, 
jeżeli złapie kogoś na tej odrobinie niewiedzy.

– Weźcie się w końcu wszyscy do pracy– po-
żegnał nas szorstko.

Szkoda, że nikt nie wspomniał panu profe-
sorowi, że świat dziś wygląda inaczej niż kiedyś, 
że poza bezpiecznymi akademickimi murami 
trwa pierwotna walka o przetrwanie. Nasz cenny 
czas przekładał się zwykle na pracę za nędzne 
stawki, tylko po to, by móc za nie przewegetować 
kolejny miesiąc.  Prowadziliśmy boje na cały 
etat, by utrzymać się na powierzchni brutalnej 
codzienności. Oczekiwania zjadały powoli nasze 
ciała i dusze. Głowy mieliśmy wypychane marze-
niami, choć realne widoki na przyszłość jawiły 
się cholerną loterią.

Ja tylko cicho o tym pomyślałem. Nie mia-
łem jaj, żeby powiedzieć to na głos. Nie byłem 
przecież samobójcą.

Wracałem do tego zakichanego pokoju w 
akademiku, ale najpierw poszedłem do bilbio-
teki. Wypożyczyłem, co się dało na te zajęcia, a 
także na kilka innych. Książki ledwo weszły mi 
do plecaka. Kiedy wyszedłem, zrobiło się szaro 
i zimno, zachmurzone niebo wyglądało na złe. 
Na całym kampusie dziwnie nie było żywego du-
cha. Zacząłem wracać, myśląc tylko o prysznicu 
i łóżku. Nagle – co mogłem przewidzieć – zerwał 
się wiatr i zaczęło padać, bardzo mocno padać, 
deszcz z dzikością uderzał o ziemię.

No i wtedy ją zobaczyłem. Nie znałem 
jej za dobrze, widziałem tylko parę razy gdzieś 
w przelocie, nigdy też nie zamieniłem słowa. Po 
chodniku, w stronę budynków, bardzo powoli 
i ociężale sunęła dziewczyna. Była na wózku. 
Rozejrzałem się dookoła. Tylko ja i ona. Lo-
dowate krople siekły po mojej twarzy, wpadały 
za kołnierz, wywołując nieprzyjemne dreszcze. 
A dziewczyna też przecież mokła.

– O kurwa... – westchnąłem ciężko i pobie-
głem w jej stronę.

Marcin Mielcarek

Bez znaczenia

Dopiero kiedy się odezwałem, odwróciła 
głowę i spojrzała na mnie.

– Mogę ci pomóc? – zapytałem głośno, bo 
szum całkowicie wypełniał przestrzeń.

– Tak – stwierdziła jakby chłodno i z 
rezerwą.

Złapałem więc za te gumowe rączki od 
wózka i spytałem dokąd mam ją wieźć. Wskazała 
palcem kierunek. Mieliśmy do przebycia gdzieś 
ze sto metrów. Spuściłem głowę i zacząłem tak 
szybko na ile mi pozwalała gnać przed siebie. 
Musiałem uważać na krawężnikach i stopniach 
– dopiero teraz zdałem sobie sprawę z ich istnie-
nia i problemów jakie mogą sprawić.

W trakcie tej całej jazdy miałem dziwne 
poczucie, że muszę się odzywać – nie wiedziałem 
dlaczego. Po prostu zacząłem gadać, pytać ją o 
różne rzeczy, o nią. Może chciałem być miły, 
chyba o to chodziło. Odpowiadała krótko i 
zbywająco. Mnie nie zapytała o nic. W końcu 
udało nam się dotrzeć pod wskazany budynek. 
Czułem, że moje ubranie jest ciężkie od wody. 
Spytałem ją czy mogę zrobić coś jeszcze, ale 
odpowiedziała, że już sobie poradzi, że mogę 
iść. Puściłem wózek, a ona zniknęła po chwili za 
rozsuwanymi drzwiami. Nie usłyszałem od niej 
dziękuję, nie wymagałem tego właściwie – tak 
tylko jakoś zauważyłem, rzuciło się to w moje 
uszy, a właściwie nie. Ruszyłem prędko do siebie, 
bo nie zapowiadało się, żeby miało przestać lać.

Przed wejściem do akademika stała ta 
sama mieszana grupa co zwykle – spotykałem 
ich rano, spotykałem w środku dnia i późno 
w nocy. Palili fajki i gadali na jakieś mało inte-
resujące tematy. Obrzucili mnie znudzonymi 
spojrzeniami, kiedy się zbliżyłem. Wszedłem do 
środka, kierując od razu do windy. Usłyszałem 
niski głos, który mnie zatrzymał.

– Ty mieszkasz w 604? – zapytał portier, 
wychylając głowę z okienka.

– Tak – potwierdziłem.
– To jakiś list do ciebie przyszedł. Z uczel-

ni – oznajmił obojętnie.
Podszedłem, wziąłem od niego ten list 

i podziękowałem. Wiedziałem o co chodzi. 
Czekałem na decyzję w sprawie stypendium, 
miałem w miarę dobrą średnią, ktoś postanowił 
też wydrukować jakieś tam moje opowiadania, 
więc łapałem dodatkowe punkty. Liczyłem w 
sumie na tę kasę, bo mógłbym wtedy bardziej 
skupić się na życiu, trochę odetchnąć. Wsze-
dłem do windy. Jechałem teraz sam na szóste 
piętro, więc otworzyłem kopertę i wyjąłem list. 
Zacząłem czytać.

„Komisja Stypendialna Studentów Uniwer-
sytetu... i tak dalej i tak dalej... 

Postanawia: nie przyznać stypendium 
rektora...”

Dalej już nie czytałem, a kiedy wszedłem 
do mieszkania o numerze 604, wrzuciłem to 
całe urzędowe pismo do kosza. Rozebrałem się i 
poszedłem myć. Od kilku dni miałem całkowity 
luz, bo mój współlokator przeniósł się na jakieś 
własne lokum. Nikogo mi jeszcze nie podrzu-
cili. Mogłem sobie siedzieć pod prysznicem 
ile chciałem. I siedziałem. Wyczułem podczas 
niego małą aftę . Szczypała, a później męczyła 
mnie kolejne trzy dni. Przekręciłem na gorącą 
wodę i stałem nieruchomo. Przez tę całą sprawę 
ze stypendium nie bardzo miałem ochotę na 
cokolwiek.

Kiedy wyszedłem z łazienki, zauważyłem, 
że za oknem przestało padać. Krople delikatnie 
spływały po szybie, tworząc ładne i wymyślne 
strużki. Na zewnątrz zrobiło się jakoś przyjem-
niej, wyszło nawet nieduże słońce. Pomyślałem, 
że mogę wybrać się na spacer, w sumie miałem 
dziś wolne, wyjątkowo miałem wolne w pracy, 
której nie lubiłem. Usiadłem przy biurku 
i włączyłem laptopa. Nie chciało mi się nic robić 
– miałem tony nauki, powinienem coś napisać, 
może przeczytać, mimo to wolałem właśnie nie 
robić nic. Odpaliłem fejsa i na dzień dobry wy-
skoczyła mi w relacji ona – jedyna dziewczyna, 
która mi się tak naprawdę podobała. Sam nie 
wiedziałem co takiego w sobie miała, że na my-
śleniu o niej spędzałem naprawdę sporo czasu. 
Nie była jakaś wyjątkowa, nawet ładna i zgrabna, 
ale poza tym – tak szczerze – to niewiele. Miałem 
okazję z nią kilka razy pogadać i niczym się nie 
wyróżniała. Taka zwykła, normalna dziewczyna 
z przyjemną twarzą. Teraz pozowała do lustra 
niczym gwiazda, którą nie była. Nie kliknąłem, 
żeby nie wiedziała, że ją podglądam – głupie. W 
sumie to chwilę później o niej zapomniałem, bo 
zadzwonił do mnie dobry, a w sumie to jeden z 
dwóch, prawdziwych kumpli.

– Wpadniesz dzisiaj? Kupiłem litra whi-
skey – zaczął od razu na temat.

– O której? – zapytałem, zgadzając się bez 
zbędnych słów.

– No tak, może o siódmej. Wcześniej nie 
mogę, bo widzę się z bratem, potem muszę 
jeszcze załatwić kilka spraw na mieście – wytłu-
maczył. 

Miał skomplikowaną sytuację rodzinną, 
skomplikowane życie. Właściwie kto nie ma.

– Dobra. Super.
– A jak ta cała twoja laska? Ruszyło coś w 

temacie?
– Pogadamy jak przyjdę.
– No okej, spoko. To widzimy się o tej 

siódmej. Nara.
– No narazie.
Rozłączył się, a ja znowu przypomniałem 

sobie o tej całej niby mojej lasce, pozującej 
niczym gwiazda przed światem. Rozmyślałem, 
siedząc w samych gaciach na obrotowym, nędz-
nym fotelu i będąc w tym wszystkim zupełnie, 
a przynajmniej mało, niegwiazdorski. Naszła 
mnie nagle zwierzęca ochota na zrobienie sobie 
dobrze – jakoś tak przyszło, może to przez nią, 
a może nie. Opanowałem się i zamiast tego 
włączyłem sobie Floyd’ów, w lodówce miałem 
jeszcze jedno piwo. Słuchałem dobrej muzyki, 
piłem zimnego browara i najzupełniej w świecie 
nic nie miało znaczenia.

Potem usłyszałem na korytarzu jakieś 
podniesione głosy i stwierdziłem, że nie mogę 
przesiedzieć całego dnia półnago. Ubrałem się. 
Kiedy wychodziłem, ta sama grupa co zwykle 
spalała papierosy i dyskutowała o tylko im zna-
nych problemach.

Nie przeszedłem nawet minuty, kiedy ktoś 
do mnie ponownie zadzwonił. Wyciągnąłem z 
kieszeni telefon. To dzwonił mój ojciec, ojciec 
będący jakieś trzysta kilometrów stąd, z którym 
bardzo rzadko rozmawiałem. Od kilku lat koja-
rzył mi się tylko z jednym zdaniem: „Będą z tego 
pieniądze?”. Odnosiło się to do wszystkiego, co 
robiłem – studiów, pisania, obecnej pracy. Py-
tanie, które padało przy każdym moim ruchu, 
mniejszym czy większym sukcesie. Wiatr w żagle 
albo w oczy.

– A będą z tego pieniądze? – zapytał, kiedy 
dostał ode mnie na święta moje pierwsze wydru-
kowane opowiadanie.

Wtedy powiedziałem, że tak. Teraz już 
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wiem, że na pewno nie.
No więc dzwonił do mnie, tak sam z siebie, 

czego nigdy nie robił. Odebrałem nie wiedząc 
czego się spodziewać.

– Tak? – zacząłem, chcąc ukryć w głosie 
zaskoczenie.

– Matka jest w szpitalu. To może być rak, 
ma wysokie markery – usłyszałem jego suchy 
głos po drugiej stronie, gdziekolwiek ta strona 
była. – Jeżeli będziesz mógł to wracaj do domu. 
Na pewno ucieszy się jak cię zobaczy.

– Postaram się przyjechać – odparłem. 
Naprawdę zdecydowany byłem w tamtej 

chwili to zrobić. Matka w szpitalu. Rak. Miała 
dopiero pięćdziesiąt lat, a może aż pięćdziesiąt 
lat. Chciałem zapytać o coś więcej, ale ojciec 
szybko uciął temat. Zawsze tak robił.

– W porządku. To tyle. U ciebie wszystko 
dobrze, tak?

To pytanie było tak nijakie jak woda w 
smaku.

– Tak – potwierdziłem tylko.
– To dobrze. Zadzwoń jak będziesz przy-

jeżdżał.
– Zadzwonię.
– No to cześć. Trzymaj się.
– Cześć tato.
To by było na tyle. Pomyślałem, że powinie-

nem zadzwonić chyba do matki, potem pomy-
ślałem, że zrobię to później, raczej wieczorem. 
A do domu zjadę może jutro, może pojutrze. 
Podejrzenie raka. Kiepski dzień żarł do syta.

Nie łaziłem zbyt długo, bo pogoda znów 
zrobiła się niepewna – motałem się dziś, nie mo-
gąc znaleźć sobie miejsca. Wypełniał mnie obcy 
niepokój. Wróciłem do akademika i położyłem 
się do łóżka. Trochę poleżałem zanim zasnąłem. 
Nic mi się nie śniło, nic co bym zapamiętał. Obu-
dziłem z tym śmiesznym bólem w jamie ustnej, 
wywołanym cholerną aftą. Za oknem zrobiło się 
już ciemno. Spojrzałem w telefon. Do siódmej 
brakowało godziny, chociaż zaraz okazało się, 
że nie mam już na co czekać. Jeden z dwóch 
prawdziwych kumpli musiał jednak odwołać 
spotkanie – coś mu wypadło. Nie pytałem.

Ktoś energicznie zapukał do drzwi, nie 
tych od mojego pokoju, tylko od całości 
mieszkania. Wyszedłem na korytarz, będący 
jednocześnie kuchnią, w samych gatkach i ko-
szulce. Spojrzałem przez judasza. Stał tam jakiś 
nieznajomy chłopak. Otworzyłem mu.

– Cześć – zaczął z dziwnym uśmiesz-
kiem. – Jestem Szymon. Będę tutaj od dzisiaj 
mieszkał.

– A czy B? – zapytałem sztywno. Ja mieszka-
łem w pokoju B. Czyli w sumie 604 B.

– B.
Wyglądało więc na to, że dokooptowali 

mi lokatora. Nie uśmiechało mi się to, ale 
bez zbędnych słów wpuściłem go do środka 
i wróciłem do pokoju. Dobrze, że trzymałem 
względny porządek, nie musiałem się wstydzić 
– lata katorżniczej pracy mojej kochanej matki 
w kwestii wychowania. Gość zaczął się rozbierać, 
rozpakowywać, a ja – patrząc na to wszystko – 
poczułem, że nie mogę tutaj dłużej siedzieć, że 
to miejsce przestało być moje. Wciąż miałem 
w sobie ten dziwny niepokój. Pomyślałem, że 
znowu coś mi odebrano.

– Idę się przejść – wyrwałem na głos.
Spojrzał na mnie, jakby nic go to nie ob-

chodziło. I pewnie tak było, bo dlaczego miałoby 
być inaczej.

Ubrałem się po raz kolejny i wyszedłem, 
a ci spod wejścia nadal stali jak stali. Nagle 
nabrałem ochoty podejść do jednego z nich i 
zapytać o cokolwiek, złapać kontakt, pogadać 

jak człowiek z człowiekiem. Nie wiedziałem, 
dlaczego naszło mnie coś takiego, nie wyglądali 
mi na ludzi w moim typie. Ja byłem aspołecznym 
wyrzutkiem, oni sprawiali wrażenie fajnych. 
Równie dobrze mogłem zostać i rozmawiać z 
tamtym Szymonem. Zwierzęta stadne.

Padało, ale miałem to teraz gdzieś, zresz-
tą tak naprawdę nie miałem gdzie się po-
dziać. Deszcz dudnił przyjemnym szmerem o 
wszystko dookoła. Ostatnie liście zrywały się 
z ciemnobrudnych drzew. Zaciągnąłem kaptur 
na głowę i szedłem przed siebie. Chodniki były 
jak dzikie strumienie. Na horyzoncie majaczyły 
tylko szare, wysokie bloki, a ich kwadratowe 
światła również miały coś z szarości. Wokół było 
zwyczajnie smutno.

I jakoś pod wpływem tego wszystkiego, nie 
bardzo wiedząc dlaczego i po co, pognałem do 
kawiarni w której pracowała ona. Nie miałem 
pojęcia czy ją tam zastanę, po prostu poszedłem 
na nic nie licząc. Dzień był przecież kiepski, a 
mi już wszystko jedno. Gorzej być nie mogło, 
na pewno nie. Przemoknięty zatrzymałem się 
przed lokalem pachnącym gorącą kawą i słod-
kim ciastem.

Zobaczyłem ją za szkłem.
Pracowała tutaj jako kelnerka, uwijała się 

między stolikami zwinnie niczym łania. Miała 
na sobie czarny firmowy uniform z białym fartu-
chem. Włosy spięła w kok, jeden kosmyk opadał 
jej na czoło. Przyglądałem się tym zdrowym, 
pięknym brązowym włosom, jej twarzy lśniącej w 

sztucznym świetle. Patrząc na nią czułem ciepło. 
Prawdziwe, czyste ciepło.

I już myślałem, wyobrażałem sobie, jak 
mogłoby to wyglądać. 

Wchodzę do kawiarni i siadam przy jed-
nym z tych stolików. Ona podchodzi do mnie.

– Słuchaj Laura – zaczynam z obcą pew-
nością siebie, patrząc w jej ciemnobrązowe 
oczy – sądzę, że powinniśmy gdzieś razem wyjść. 
Nawet dzisiaj, zaraz. O której kończysz pracę?

– Za godzinę – odpowiada. Nie jest za-
skoczona.

– W takim razie poczekam tę godzi-
nę – mówię zadowolony. – I poproszę herbatę. 
Czarną. Gorzką.

A potem siedzę, popijając herbatę i patrząc 
na nią, pełen nieznanej mi wcześniej radości. 
Myślę o tym gdzie mogę ją zabrać, co pokazać, o 
czym będziemy rozmawiać, z czego śmiać. Słyszę 
jej ciepły głos, wyobrażam to, jak na mnie patrzy.

I było to dobre, takie przyjemne. To ocze-
kiwanie na coś szczerze wartego.

Ale nie wszedłem do środka. Odwró-
ciłem się i udałem w zimne objęcia nocy. 
Miałem dosyć rozczarowań, nie potrzebo-
wałem następnych. Dzień miał wyjątkowo 
mdły smak i bez niej. Szedłem teraz, pa-
trząc na moknących na przystanku ludzi. 
Podjechał autobus, oblewając nas brudną 
wodą. Wsiadłem do niego jako ostatni. Nie 
miałem pojęcia dokąd jadę, ale nie miało to 
w zasadzie żadnego znaczenia. v
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Dorota Czerwińska   

Limeryki 

Pokaz

Geografa, co mieszka pod Brokiem
oskarżono, że jest starym zbokiem.
Wytłumaczył się mądrze:
- Lekcja była o jądrze,
chciałem klasę oswoić z widokiem.

Pożarnik

Pewien strażak z miejscowości Chodzież
przodownikiem był w swoim zawodzie.
Kiedy żona płonęła,
przystępował do dzieła,
gasząc światło. I znikał w gospodzie.

Prawiczek

Ginekolog z praktyką w Zambrowie
narzeczoną zapytał o zdrowie.
Rzekła: – Przestań już gadać,
zacznij wreszcie mnie badać.
Jak dokładnie? Niech instynkt podpowie.

Juliusz Wątroba

Muzyka 

Cała jesteś muzyką 
w ciszy, w skrzypcach i fletach, 
fruwasz z nikąd do nikąd
- roztańczona kobieta –
i wciąż mi na uczuciach
grasz, jak na fortepianie…
szukam daremnie klucza, 
co sprawi, że zostaniesz
na dźwięczniej, niźli triada,
w zachwytach, achach, ochach,
aby piękny sens  nadać
chwilom, co będą kochać…

Cała jesteś muzyką 
otulona negliżem,
a we mnie taka dzikość,
że chcę być jak najbliżej,
wciąż się w tobie zatracać 
od szaleństwa po rozpacz,
odchodzić, żeby wracać
i znów być na manowcach…

Krzysztof Nurkowski

Hymn do wysp

Na Santorynie - utoniesz w winie
po takim Cyprze, budzisz się w Nitrze
a zaś na Malcie, zapomnij o palcie,
choć liche żarcie.

Na takiej Elbie, to kiełbie we łbie,
na pięknej Krecie, w serca sekrecie,
pokochasz Rodos,
lub inne, Lesbos.

Spływaj na Naksos,
lub na Majorkę, uprawiać orkę,
może preludium deszcz ci wymarzy
a jak nie wyjdzie,

Popłyń na Kubę,
weź z sobą tubę,
bo jak zaginiesz,
krzykniesz, dopłyniesz do USA,
stamtąd na busa i na Bermudy,
dadzą ci ciuszki.

Gruby czy chudy,
obciachu pełne są twoje gatki,
na nic kolory, na nic te kwiatki.

Zmykaj więc szybko na Fuerteventurę,
zabierz ze sobą dobrą lekturę.

Pana Miguela de Unamuno,
tam czytać trzeba . Płyń więc z Fortuną,
może Kanary, młody czy stary, za jeden uśmiech
popłynąć warto - nie mylić z Wartą,
tą sobie odpuść,
płyń bracie dalej - może na Maderę. ..

Na Maderę - po cholerę,
wróć na właściwy kurs
i na Wyspy Sołowieckie,
łapać małpy, dziwne, bo radzieckie,
albo od razu na Tajwan,
może też do Osaki - tak dla draki, nabroić w Japonii,
a stamtąd przesmykiem już do Laponii.

Trafisz na duński Bornholm,
dobijesz do Kołobrzegu,
I masz już Polskę,
od brzegu do Brzegu.

Leszek Wierzchowski

AMORAŁKI

Sztuka pieszczot

Miłość – to jest sztuka wzniosła,
Tylko seks ma coś z rzemiosła !

♥

Cześć dla kobiety

Jak  kobiecie oddać cześć?-
W dzień ją kochaj! W nocy 

pieść.

♥

O potrzebie  przytulania

Kto płci pięknej nie dotyka,
Temu brzydka płeć zanika!

♥
Miłość i seks

Miłość - takie ma zasady,
Że bez seksu nie da rady!...

Piotr Kolasiuk

Eko

wśród plastikowych plaż i odkręconych kranów,
gdy w pierś się bije milionerów tabun
tych z rafinerii i tych od odpadów
ze łzami na nowym filmie Netflixa,
gdy celebryta swe grzechy wylicza
to, że nie dawał dobrego przykładu
i brak mu było empatii, czułości,
ale już kocha te lwy i foki,
tygrysy, rysie i wszystkie drzewa
lecz do widzenia, bo jacht mu ucieka

wśród eko-coli, bio-soków, kampanii 
społecznych krawatów zielonych, 
półśrodków, wędrówek leśnych,
procenta od kawy na pomoc Afryce
i tego procenta, co dzierży kapitał
wśród żartów rubasznych o Grecie Thunberg
rechotu prawicy, że ekofaszyzm,
że wolność odebrać chcą im lewacy,
wśród ognia, co trawi tajgę i tundrę,
zniczy, co płoną za pamięć lodowca,
drapania w płucach, łamania w kościach,
pośród foliówek w żołądkach ptaków
i przypadkowych wszystkich pożarów,
bez raf koralowych, bez Amazonii,
lecz z celebrytą, co grzechy wypomni

wciąż kapie woda i płonie węgiel,
bo innego końca świata nie będzie

Włodzimierz Rutkowski 

Dylematy Wodnego Ratownika 

Boże o jednym  tylko śnię 
by upalne lato skończyło się
bo przez ludzkości piękniejszą połowę 
dzień w dzień tracę głowę 

a głową w mur – jeszcze za wcześnie

SATYRA
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Marta Dłużewska

Damaszek (2)

Dziś przy ulicy Prostej, w sąsiedztwie 
Domu Ananiasza znajdują się sklepy z da-
masceńskimi antykami, wspaniałymi, bogato 
inkrustowanymi masą perłową meblami, dy-
wanami. Myślicie, że tu nie wciskają się stare 
ale nierdzewiejące samochody obwieszone 
setkami lampek?

Al-Hamidiya – wśród damasceńskich 
suqów najwyższy, najważniejszy, przeszło 
półkilometrowej długości pasaż, prowadzi 
od głównego wejścia z metalową kurtyną do 
meczetu Umajjadów, u którego wylotu zacho-
wały się ruiny świątyni Jowisza z III w. p.n.e. 
Rzymskie kolumny też nadają się do prowa-
dzenia targów i sprzedaży muzułmańskich 
dewocjonaliów. Meczet Umajjadów to jedno 
z czterech świętych miejsc 
islamu. W jego centralnym 
punkcie, za zielonymi szyb-
kami mauzoleum, przecho-
wywana jest głowa św. Jana 
Chrzciciela, czczonego w 
islamie pod imieniem Jahja. 
Pośród niestygnącego zgieł-
ku Hamidiya, wschodnich 
pachnideł odmierzanych w 
błyszczących flakonikami al-
-chimija, złoto, woń kadzideł 
i słynna lodziarnia Bakdash, 
w której lody ubijane są w 
tradycyjny sposób w wielkich 
miedzianych kotłach. Co? 
Tyle pistacji? To majątek! 
A nie, okazuje się, że kosz-
tują niewiele. W Nawfarze, 
kawiarni przy umajjadzkim 
meczecie obsługuje pan bez-
szelestnie przemieszczający 
się w labiryncie stoliczków 
i krzeseł, przynosi słodką 
esencję herbaty i ekstrakt kawy – do wyboru, 
plus nargile. Pod ścianą stoi tron hakawatiego, 
opowiadacza historii, baśni, persony ważnej w 
arabskiej tradycji. Duże suqi łączy pajęczyna 
mniejszych, jednym z nich jest al-Bzuriyah 
- ulica przypraw. Damaszek jest trudnym wy-
zwaniem dla malarzy, bo jak stawać w szranki 
z kimś takim jak Damaszek, kolorystą i rysow-
nikiem, który w swoim geniuszu i kunszcie nie 
zna żadnych hamulców? Zapachowy zawrót 
głowy, szlachetna kakofonia mydeł z oliwek, 
róży damasceńskiej w płatkach i w główkach, 
wody i olejów różanych, stożków kardamonu, 
korzennych przypraw, drogocennego szafra-
nu, worków zboża, marynat. W oszałamiająco 
pięknym miejscu, w agresywnym, bolesnym 
świetle nagle staję twarzą w twarz z całym okru-
cieństwem świata. Zbiegowisko, poruszenie, 
idzie mężczyzna z potwornie powykręcanym 
chorobą, wyjącym chłopczykiem na rękach. 
Współczujące kobiety spieszą z jałmużną dla 
nieszczęśliwego ojca. 

Khayatin z kolei to Suk Krawców, błysz-
czący jak kalejdoskop, niemożliwy do opisania 
przepych materiałów, tkanin, pasmanteryjnych 
ozdób, zasłon, a między nimi miseczki do 
odczyniania uroku, do ablucji i na wszelki 
wypadek. Bele materiałów są ściągane przez 
asystentów sklepikarzy z niepojętą cierpliwo-
ścią, można oglądać, kazać rozwijać do woli, 

bez względu na to, czy rokujemy nadzieje 
jako nabywcy. Wszędzie portrety przodków, 
wiatraczki domowej produkcji wentylatorów.

Najstarsze na świecie miasto było ważnym 
punktem Jedwabnego Szlaku, zjeżdżały tu na 
wielbłądach karawany, to dla nich przeznaczo-
ne było dwoje drzwi – niskie dla ludzi i wysokie 
dla zwierząt, w wielkich, złotych, zdobnych 
bramach.

Kim są ci wystrojeni jak w bajce ludzie? Z 
której strony przybywacie do Damaszku? Z Al-
-Jaziry? Z Hauranu? Alawici i druzowie przyszli 
z gór, hermetyczne sekty islamu, owiane pyta-
niami, na które ciężko byłoby znaleźć, nawet 
tu, w samym Damaszku, odpowiedź. Druzowie 
za jedną ze świętych ksiąg uznają Nowy Te-
stament. Ich charakterystyczny ubiór, ciem-

nobrązowe, obniżone w kroku szarawary, ma 
szczególną przyczynę. Wierzą, że jeden z nich 
– druzyjskich mężczyzn, urodzi Mesjasza, a ob-
niżone spodnie staną się miejscem, do którego 
wpadnie nowonarodzony prorok. Ubiór kobiet 
jest może mniej charakterystyczny, za to bar-
dziej zagadkowy, ich ciemne stroje są żywcem 
przeniesione z czasów wypraw krzyżowych. Czy 
możliwe, że są potomkami krzyżowców? Zdarza 
się słyszeć takie opinie. Zakończenie wypraw 
krzyżowych przyniosło zapomnienie słynnej 
po dzisiejsze czasy technologii wytwarzania stali 
damasceńskiej. Wśród barwnej, na wschodni 
sposób noszącej się części mieszkańców, można 
spotkać Beduinów, wieśniaków przybywających 
do Damaszku z pustyni na zakupy, być może 
jedyny raz w życiu. Połączenie egzotycznego 
ubioru, prowincjonalnej nieporadności, 
nieprzeniknionego wyrazu twarzy, rzucającej 
się w oczy nietutejszości sprawiają, że trudno 
oderwać od nich wzrok.

W obrębie starych murów miasta, w dziel-
nicy perskiej, wyłania się kolejny Damaszek – 
szyicki blask meczetu zwanego kryształowym od 
wyłożonych mozaiką kryształów ścian, świetlny 
potop. Podobnie silnych wrażeń wzrokowych 
dostarcza, też szyicki, meczet Saida Zeinab 
– wnuczki Mahometa. Ukradkiem w jego 
wnętrzu chciałam zrobić kilka zdjęć, klątwa 
za brukanie świętości spełniła się już przy dru-

gim – aparat się zaciął, zdjęcia wyszły zepsute, 
na następny dzień działał jak gdyby nigdy nic.

Na suqu w dzień targowy takie słyszy się 
rozmowy: „Addejsz?” – „mija-u-khamsin”, od-
powiedź na pytanie o cenę jakiejś rzeczy. Więk-
szość z damasceńskich przedmiotów kosztuje 
właśnie tyle. Kiedy chcesz kupić w Damaszku 
coś konkretnego, dywan, lusterko, kupcy ofe-
rujący taki właśnie asortyment, zazwyczaj „very 
old”, znajdą cię na końcu miasta. Jouma Suq, 
suq piątkowy to całkiem osobne zjawisko, nie 
tylko przez swoje oddalenie na mapie Damasz-
ku. Piątkowy, bo w dzień muzułmańskiego dnia 
świętego zakwita wyjątkowo bujnie. Ciągnie 
się wzdłuż zbocza Qasyunu, prowadzącej do 
niego i często anektowanej przez rozpełzający 
się na wszystkie strony handel ulicy meczetów 
z XIII w. Budowle te mają przysadzistą, surową 
bryłę i ochrowe okrągłe kopuły. Minąwszy je,  
dochodzimy do meczetu, w którym znajduje 
się grobowiec Ibn Arabi’ego, XII-wiecznego 
teologa sufizmu, mistyka, autora m.in. „Księgi o 
podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca” i 
„Traktatu o miłości”. Bardzo częsty w Damaszku 

widok wiszących długich połci 
mięsa, głów baranich czy wiel-
błądzich, na Joumie występuje 
w szczególnie krwawo-mięsnej 
masie. Workami napełnionymi 
trudnymi do odgadnięcia cie-
czami handluje brodaty świą-
tobliwy starzec. Tu używanie 
miałby Soutine i mali mistrzowie 
holenderscy. Stromym, kamie-
nistym zboczem Qasjunu ku 
górze, dochodzimy do meczetu 
Męczenników. Według tradycji 
muzułmańskiej znajdujące się 
pod jego dachem groby są miej-
scem pochówku Kaina i Abla, tu 
dokonała się pierwsza zbrodnia, 
tutaj modlił się Mojżesz. Są 
jeszcze suki nie-dla-turystów, to 
na nich śpi licho, w nich kipi 
damasceński wrzątek! Kury w 
klatkach, walające się po ziemi 
oliwki, wprawiający w osłupienie 
żywioł, bo dlaczego o zachodzie 

słońca pan na rogu ulicy przelewa z jednego 
słoika w drugi pomarańczowe rybki, kiedy 
robił to już w godzinach przedpołudniowych? 
W Damaszku blachy kują. Całe ulice, kwartały 
produkują dekoracyjne tace, przedmioty do-
mowego użytku. 

Noc długo w Damaszku zwleka, choć 
Wschód pierwszy zakrywa słońce, po zmroku 
życie wybucha ze zdwojoną siłą, na ulice wylega-
ją tłumy, akcja rozgrywa się wśród samochodów 
z lat 50-60-tych, króluje muzyka arabska.

Na Mezze, obok potężnych, kolonialnych 
domów, stoją „bloki”, całkiem inne od naszych. 
Powiewają na nich kotary, szmaty. Zaskakują-
ce są podwórka, a raczej miejsca pomiędzy 
ogrodzeniem i budynkiem. Goła ziemia bez 
śladu trawy, na niej niewysokie wypłowiałe, 
prawie bezlistne drzewka posadzone gęsto jak 
w sadzie. Gdzieś w prześwicie zobaczywszy Mez-
zeh Autostrad, wiedziona odgłosami zabawy, 
poszłam w ich kierunku. Ach tak, kolejny dzień 
święta al-adha i wesołe miasteczko. Nieprzebra-
ne tłumy ludzi i żadnych głośnych śmiechów. 
Damasceńczycy uśmiechają się i to powściągli-
wie. Tutaj, w miejscu stworzonym dla rozrywki, 
też przestrzegany jest rygor obyczajowy, nie ma 
rubasznego gwaru, rechotu. Zewsząd słychać 
głosy dzieci i muzykę arabską na przemian z 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 28
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hitami zachodnimi. Przecieram ze zdumienia 
oczy: wszystkie karuzele, ogromne huśtawki, 
dwustronne ławy, statki rozhuśtywane są przez 
fale bardzo młodych mężczyzn, na sygnał 
wskakujących i w powietrzu wibrujących w 
tanecznych ewolucjach, aby równo dotknąć 
na powrót ziemi. Na pokładzie dziesiątki osób, 
wszystkie te machiny napędzane są siłą ludzkich 
rąk, dzieci dzieci huśtają! Kręcą się tak szybko, 
że nikt by nie wpadł na pomysł, że nie mają 
żadnych mechanizmów. Tu i ówdzie leniwie 
krążą sprzedawcy obłożonych lodem puszek 
coca-coli, kukurydzy, słodyczy. Mam wrażenie, 
że odwiedzam szesnastowieczne miasto. Widok 
w zachodzącym słońcu przywodzi na myśl 
kuglarskie popisy Bruegela, Bosha, obydwaj 
byliby zachwyceni zbitą tkanką materii, horror 
vacui każdego metra. Wśród rozradowanych, 
rozkołysanych, jeszcze niezachusteczkowanych 
dziewczynek, zdarzają się szczelnie okutane 
mamusie. Rozbuchana na dobre zabawa jest 
niebezpieczna, tłumy przechodzą pod rozko-
łysanymi statkami, cały czas mam wrażenie, że 
ich kanty zaraz kogoś uderzą, ktoś wyleci za 
burtę, ale uczestnicy zabawy są bardzo zwinni 
i gibcy, podobnie jak ci, którzy wprawiają ich 
w stan nieważkości. Robi się ciemno, w oknach 
pobliskich domów zapalają się światła. Zabawa 
trwa w najlepsze, kiedy z żalem muszę odejść, 
nie jestem z tego świata.

Damaszek - oaza nad rzeką Barada, której 
koryto miesiącami bywa wysuszonym rowem 
- kapie wysokokaratowym złotem. Przy Placu 
Marjeh w południowym słońcu skrzy się pasaż 
ciasteczkowy, piramidy ciasteczek przegląda-
jących się w słońcu, szybach, powielane zmę-
czeniem wzroku, blaskiem drapnięć drobinek 
światła, błękitu nieba i błękitu damasceńskiego. 
Kopce ciastek w pudełkach i pudełeczkach, 
każde, nawet najmniejsze, opatrzone kunsz-
towną, najczęściej złotą koronką - napisem.

Na środku Ronda Umajjadów buchają 
obfite fontanny. Przejść na jego drugą stronę 
nie jest łatwo, tłoczny ruch, ze wszystkich stron 
pędzą samochody. Na syryjskich drogach obo-
wiązuje styl jazdy dowolny bliskowschodni. Da-
lej Salhiya, Szajch Muhji ad-Din, powyżej Pałac 
Prezydenta, rozpłaszczony masyw Qasyunu z 

wojskowymi instalacjami i zabudowa-
nymi zboczami spływającymi w stronę 
miasta. Z nieba leje się żar bismillahi 
ar-rahmani ar-rahim - w imię Boga 
miłościwego i litościwego. Niedaleko 
ronda jest Uniwersytet Damasceński z 
czepeczkami, zawojami, chustkami w 
słodkich różach, wyszytych dżetami, 
cekinami, błyszczącymi nićmi, albo 
znów koronkowymi, szlachetnymi, 
czarnymi mantylkami studentek. Da-
lej, dwa wielkie gmachy ministerstw, 
oddzielone od ulicy wysokimi murami 
i kordonem żołnierzy w czerwonych 
beretach i piaskowych mundurach. 
Poza szpalerem zewnątrz budynku, 
w ogrodzie, za krzakami, też stoją 
panowie z wycelowanymi w stronę 
ulicy lufami karabinów. Mimowolnie 
przyspieszam kroku.

W Muzeum Narodowym, nieopo-
dal Srebrnego Suqu, w pierwszej sali, 
poświęconej Ugarit, w przeszklonej 
wnęce wyeksponowany jest malutki 
bezcenny kamień, z najstarszym na 
świecie pismem alfabetycznym. Za-
dziorki w kamieniu są proste, wydają 
się oczywistym sposobem pierwszego 
zapisu. Na współczesnej mapie przestrzennej 
sąsiadami Syrii są Liban, Palestyna, Jordania. 
Mapa usiana jest gęsto zabytkami epoki brą-
zu, neolitu, Rzymu, Asyrii, Mezopotamii etc. 
Pilnowane przez śpiących pod babilońskimi 
rzeźbami cieciów, z opisanymi wybiórczo 
eksponatami, jedne po arabsku, inne po fran-
cusku, co poniektóre – po angielsku. Syryjska 
fantazja! Tumby Palmiry, katafalki, rzeźby 
pełne, płaskorzeźby, mozaiki. Przenikliwe 
popołudniowe wezwania z meczetów wytrącają 
mnie ze starożytnej zadumy. Bolą spierzchnię-
te, popękane usta, wszystko o tej porze roku 
jest wyprażone na wiór, nawet kiedy ogrodnicy 
rano zlewają hektolitrami wody trawę i marmu-
ry otaczające ogrody.

Jak iść w takim skwarze, kiedy słońce ośle-
pia? Sarouja, Al Midan, Qanawat, najstarsze 
muzułmańskie dzielnice Damaszku, wyjęte z 
przeszłości. Sarouja to dzielnica ruder, roz-
walanych maszynami, dźwigami ścian i całych 
budynków. Już po chwili od wejścia w tą z 
pozoru jedną wielką ruinę, ukazują się widoki, 

w których istnienie można nie uwierzyć. Stary 
zaklęty w czasie i tradycji Damaszek. Słodka 
nazwa Sarouja skrywa za swoimi zasłonami 
wiszące w powietrzu, wysunięte do przodu 
górne pietra domów, ciążące ku sobie wykusze 
dotykają się, ściskają w ciasnych uliczkach, 
w których często dwie osoby nie mogą się 
minąć. Chodząc po Sarouja nie można mieć 
pewności, czy nie weszło się już przypadkiem 
do czyjegoś domu, przylepione do siebie do-
mostwa, uliczki, bramy kute, zdobne kolorem, 
płaskorzeźbą, a inne bardzo niskie, wzrostu 
dziecka, w które żeby zaglądnąć, trzeba 
się schylić, przykucnąć po drugiej stronie 
„ulicy”. Jak wszędzie w Damaszku oklejone 
plątaniną zwisających kabli wszelkiej maści 
i przeznaczenia. W barwnej gmatwaninie 
zabudowań znajdujemy pozostałości niegdyś 
wspaniałych damasceńskich pałaców. Parte-
ry domów zasiedlają sklepiki i zakłady „od 
zawsze” – zdjęcia w witrynach zakładów fry-
zjerskich sprawiają wrażenie przedwojennych, 
tak stanem technicznym, jak i prezentowaną 
modą uczesań. To samo z klitkami, w jednej 
z nich trzech młodzieńców właśnie obszywa 
klejnotami obfitą, na pewno nie dla ubogiej 
panny młodej przeznaczoną, suknię ślubną. 
I zakłady fotograficzne z szybami oklejonymi 
zdjęciami podkolorowanych otomańskich 
osobistości. Można by powiedzieć „enklawa”, 
ponownie – miasto w mieście, gdyby nie to, 
że Damaszek składa się z wielu odrębnych 
światów z różnych epok. Bramy, pochylone 
budynki, maszrabije czyli koronkowe balkony 
dla kobiet, to także specjalność Qanawat, tutaj 
jednak nie sprawiają wrażenia ruiny, zdecydo-
wanie nie. To „dobra”, elegancka dzielnica 
Starego Damaszku. Do jej domostw prowadzą 
piękne drzwi, każde inne, niektóre w poziome 
zebry, inne typowe dla Damaszku, malowane 
pyszną zielenią, błękitem, bielą. Niepoliczone 
żarówki żyrandoli rozpalonych w białozłote 
południe, upierścienione smukłe ciężkie 
rączki - kołatki starego Damaszku. No tak, 
dźwięki dzwonków byłyby tutaj nie na miejscu. 
I nie chodzi o niemożliwość techniczną, na 
nieznajomość najnowocześniejszych techno-
logii Damasceńczycy nie mogą narzekać. v

cdn.
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Wciąż możemy sobie pozwolić na rozbieganie.
Dzieci dorosły na tyle, że nie odbijają się już od ścian, więc każda próba przeniknięcia - zakańcza uśmiech. 
Zatacza coraz szersze kręgi po tafli pokoju, jakby rozsiadły się tam latające dywany i wyfrunęły, gniazdo 
zostawiając na naszych barkach. I kilka listków.
Wciąż możemy sobie pozwolić na bliskość, chociaż dotyk parzy jakby, nawet przez rękawiczki - zadowalamy 
się więc tymi połspojrzeniami, rzucanymi znad ramienia - przez ramię. Na szczęście.
Nie mamy początku, więc każdy koniec jest zadowalający. W stopniach zastygania jesteśmy warci więcej niż 
każdy z nich. Z osobna.
Razem tworzymy półpiruety i obracamy się wokół własnych osi, jakby przypadkiem zawadzając o każdy 
mebel i firanki - zerwane razem z karniszem.
I ta tafla wtedy zaczyna się skrzyć jeszcze bardziej i mocniej dokuczać. Tak, że staramy się siebie unikać jak 
ognia. I soli.
I w tym unikaniu zrastamy się z chlebem i szukamy powiązań między zdaniami, każde skojarzenie tłuma-
cząc powstałym właśnie wierszem.
Omijamy krew i w tobie tylko znanym celu nikniemy w oczach, jak blask rozpadającej się gdzieś gwiazdy - 
między pierwszym kęsem a starszym znacznie bardziej zdeptaniem.
I to nie boli.
Fakt, kłuje nieco w oczy i sprawia, że zmieniają kolor - z zielonego na takie bardziej w stylu stawu, mocza-
rów i wszelkiego rodzaju zła zalewającego naszą naturę. I ten fragment powiela wszystko, czego nienawidzę. 
I ciebie.
To sprawia, że wracam do punktu wyjścia, który z automatu niejako staje się nagle drzwiami do domu. 
Te drzwi są czerwone - brązową barwą drewna, czy wściekłej purpury, kiedy kamień uderza o nie raz po 
raz, zwiększając rozmiary i nie mogąc znaleźć okna. To samonaprowadzanie i tak musi już zostać, dopóki 
żyjemy.
Lecz to nie boli.
Tym bardziej, kiedy w końcu otwierasz i okazuje się, że to tylko ja. Że moja wina.
Że moja bardzo wielka, a twoja to raczej ten kamyk, który ugrzązł w bucie i żeby go z niego wyciągnąć, 
potrzeba wszystko zburzyć i zbudować od nowa.
Tym bardziej, że jest to możliwe i kiedy już przyjdzie nam powrócić, przetrwamy każdą możliwość 
i wszystkie noclegi.
Zaśniemy z nieświadomością jutra, a z wiedzą na temat tego gdzie przebywają wszystkie potrzeby. I będzie 
nam pięknie lub nie.

Bo razem.

Bo razem jest każda noc bez cienia, a dzień stawia pierwsze kroki zaraz za rzeką.
Aż ta całkiem spęcznieje i powrócą dywany.

    … kiedy nagle zmalałem. Podzieliło mnie przez jakiś tysiąc i stałem się mniejszy, niż ten samotny okruch 
bladawego serowniczka. Wylądowałem na ceramicznym, zdobionym i olbrzymim talerku. Był cały w dżungli 
smakowitego koryta, które jeszcze kilka chwil temu wpychałem docelowo do (wydawać by się mogło) nie-
kończącego się rozciągliwego woreczka bębnowego, we mnie głęboko zanurzonego. Postać mając mikro-
skopijną, ruszam w podróż do Krainy Zrozumienia.
    Pierwszym moim Kontynentolądem ma być olbrzymi Wieloryb Grecki. Odcieniom czerwoności towarzyszy 
ryk jednego z Architektów świata tego i mniej więcej brzmiał on tak:
„ Pragnę beczeć jak najgłośniej, bo po miłość przyszedł Kościej. Wiosnę temu mi Cię zabrał, śmierci nigdy 
nikt nie nabrał.” Myślę sobie, że po tym żalu w swoim dumaniu, deszczem zaleje on dno pucharu. Ku moje-
mu zaskoczeniu, skowyt zmienił w rym refrenu, który w finale rozbawił wielu uczestników tej uroczysto-sry-
sno pochlajparty. Architekt fałszu uśmiech zagryzł Wielorybem Ateńskim i przeżuwał go jeszcze zim kilka... 
a przecież czuł w sobie skowyt żalu, godny wilka.
    Będąc porządnie zmieszanym, gramolę się niezdarnie na stos gargantuicznych rozmiarów, pszenne gór-
skie szczyty w których wnętrzu są po dwa składniki: jadalny kicz atomowy i kiszona, toksyczna sałata. Nagle 
kolejny raz słyszę charakterystyczne dudnienie, ale tym razem wysokich tonów jest to brzmienie. NIE(zbyt)
NAWIŚCIĄ przepełnione, które zresztą Ci przysłonię: „Jaką dzisiaj posuwałeś?! Obiecałeś! Przyrzekałeś! Ja 
naiwna Ci wierzyłam. Miłość dałam, nie powinnam!!!” I znowu ta sama klei się historia. Tym razem Piękno-
-nożna Pani wszechmocna, całuje Pana swego alfonso-kreatora, w którym na próżno szukać miłości anioła.
    Jestem już skrajnie zmęczony nonsensem odwiedzonych przeze mnie kontynentów, a przecież w podróży 
tylko milę jestem od startu. Najzabawniejsze jest to, że kiedy przestanę być okruszkiem i stanę się ponownie 
Architektem, to będę sam tworzyć podobne bełkotania, jakie były akapit temu. Jednak wolę wśród ludzi 
tere-fere, niż samotne urojenie(?). Droga trwa i trwać będzie jeszcze myślę z naście naszych lat. Póki co jako 
okruszeniek, przez orbity zmierzam w świat... c.d.n.
- Pan Denisowy Okruszeniek

Marcin Lenartowicz   I.

Michał De Folc    „O! Powieść milenijna” 
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Dygresja zamiast wstępu
Tytuł książki poetyckiej JOANNY 

WCHERKIEWICZ, Kim jest Zachary? tylko 
z pozoru brzmi niewinnie. Pytanie o czy-
jąś tożsamość zadajemy w odniesieniu do 
innych osób po wielokroć, i po wielokroć 
skupiamy się na rozmaitych jego aspektach 
nie zwracając na co dzień uwagi na to, ja-
kie istotnie ważkie problemy ono zawiera. 
Tymczasem zagadnienie tożsamości to coś, 
co w literaturze obecne jest od zawsze – i 
od zawsze poza jej granice wykracza. „O 
tym jak istotne jest to zagadnienie świadczy 
choćby to, że występuje ono nieustannie w 
rozmaitym natężeniu u kolejnych myślicieli 
i poetów” – pisze w jednym ze swoich arty-
kułów filozof, dr Włodzimierz Zięba.1 

Wystarczy powrócić myślą do począt-
ków, np. do Odysei Homera, gdzie widzimy 
głównego bohatera w jaskini cyklopa, 
Polifema. Gdy potwór zadaje Odyseuszowi 
pytanie, kim on jest, jakie jest jego imię? 
Ten odpowiada „Nikt”. Polifem uwierzył 
chytremu Grekowi i stało się to przyczyną 
jego porażki, ale przede wszystkim wybawi-
ło to Odyseusza i resztę jego towarzyszy ze 
śmiertelnej opresji.

Ogród o splątanych ścieżkach
Na początku Homerowego eposu spo-

tykamy określenie polytropon.2 Tłumaczone 
jest to różnorako, ale w kontekście utworu 
chodzi tu o określenie człowieka „o wielu 
ścieżkach”, człowieka, którego możemy 
nazwać roboczo „wielowymiarowym”, poru-
szającego się w wielu kierunkach, świadomie 
mylącego ścieżki albo gubiącego je przez 
nieuwagę. Na dobrą sprawę można tak 
nazwać każdego człowieka, lecz czy można 
tak nazwać każdego bohatera literackiego? 
Z oczywistych powodów nie będziemy anali-
zować pod tym kątem historii literatury, od 
Homera po czasy nam współczesne, bo to 
zadanie na dzieło życia. Dość postawić tezę, 
że nie można, bo tak naprawdę bohaterowie 
literaccy są w dużej mierze przewidywalni 
i przewidywalne są ich motywacje oraz 
zachowania.3 Istnieje jednak grupa posta-
ci zagadkowych, które należy studiować 
aby z większym lub mniejszym sukcesem 
odkryć ich tajemnicę. Do takich postaci 
niewątpliwie należy Zachary. Jest on dla nas 
postacią-zagadką czy też człowiekiem-labi-
ryntem, składającym się z wielu możliwości 
wyboru, o których, przystępując do lektury 
książki Joanny Wicherkiewicz, nie możemy 
orzec, czy wyprowadzą nas na manowce czy 
dowiodą do celu?

Zachary – model do składania
W przeciwieństwie do sporej części 

bohaterów literackich, Zachary nie jest 
nie tylko nieznany nam, czytelnikom, ale 
najwyraźniej także i samemu podmiotowi 
mówiącemu, „narratorowi”4 tomiku Joanny 
Wicherkiewicz. Jedyną jego przewagą nad 
nami jest jego dar obserwacji i uwaga, jaką 
obdarza on swojego bohatera. Grupuje 
nas, pozostałych obserwatorów, i dzieli się 
swoimi uwagami na temat Zacharego. I to 
dzięki tym uwagom możemy poskładać w 
sposób bardziej lub mniej kompletny obraz 

Rafał Zięba

Ścieżki Zacharego

interesującej nas postaci. Spójrzmy choćby 
na wybrane tytuły: Zachary jest wierzący, Za-
chary nie czuje się bogaty, Kiedy Zachary kocha, 
staje się poetą, Zachary chce być kimś, Zachary 
nie jest zwierzęciem stadnym. 

Na tych paru przykładach wyraźnie 
widać, że każdy spośród wierszy zawartych 
w tomie Joanny Wicherkiewicz jest taką 
właśnie uwagą (czy może raczej spostrze-
żeniem?), za pomocą której Autorka, za 
pośrednictwem podmiotu mówiącego, pró-
buje pokazać nam różnorodność aspektów 
Zacharego. 

Tych aspektów jest wiele5 i ukazywane 
są nam na sposób mozaikowy: mogą więc, na 
dobrą sprawę, w ramach porządku lektury 
tego tomu, ukazywać się nam w rozmaitych 
konfiguracjach. Pytanie polega na tym, czy, 
w zależności od tego, w jakim porządku 
i kolei będziemy te utwory czytali, ukaże 
się nam wszystkim w miarę podobny efekt 
składanki?

Jak wiemy, Julio Cortazar w swojej 
Grze w klasy zachęcał do lektury – pomimo 
zapisanego klucza –  według własnego po-
mysłu czytelnika. Na takiej samej zasadzie 
powstały jeszcze dwie jego pozycje: Model do 
składania i Ostatnia runda. Z lekturą książek 
poetyckich jest dużo łatwiej. Bardzo często 
czytelnik, zagłębiwszy się w lekturze, podąża 
własnymi drogami, niekoniecznie wybiera-
jąc układ proponowany przez autora bądź 
redaktora. Zagadnienie to nie dotyczy z 
resztą wyłącznie takiego porządku „kompo-
nowania” odbioru dzieła, jaki zaproponował 
Cortazar, a odnosi się do wiele szerszego 
aspektu. Umberto Eco twierdził wszak, że 
„Każda lektura, każde kontemplowanie, 
każde przeżycie estetyczne dzieła sztuki 
stanowi pewien rodzaj indywidualnego 
«wykonania»”.6 Tak więc zagłębiając się, 
wraz z podmiotem mówiącym, tomu Kim 
jest Zachary? w rozmaite przypadki przed-
stawionego tam bohatera, chcąc nie chcąc 
dokonujemy swoistej re-konstrukcji – za-
równo samego Zacharego, jak i świata, w 
którym on przebywa.

Zachary – jeden z nas
Pomimo owej możliwej dowolności, 

Zachary posiada pewną szczególną cechę 
(choć nie jest do końca pewne, czy to aby 
nie narrator, opowiadając o nim, tą cechą 
go obdarza). Nazwać ją można mimowolną 
ironią, która powoduje, iż wszystkie pozosta-
łe cechy Zacharego ukazują się nam zawsze 
w innym świetle, niż zawczasu moglibyśmy 
się spodziewać. Dzieje się tak przede wszyst-
kim z przymiotami duchowymi Zacharego 
– głównie w aspektach wiary i uczuć – ale 
nie tylko.

Ta mimowolna ironia polega przede 
wszystkim na tym, że wszystkie, pozornie 
ogólne i uniwersalne sprawy, sprowadza-
ją się w przypadku Zacharego do spraw 
jednostkowych i prywatnych, a te z kolei 
okazują się powszechne w swojej banalności. 
Doskonałym przykładem jest wiersz Zachary 
jest wierzący, w którym okazuje się, że wiara 
naszego bohatera jest wiarą w to, co płynie 
z medialnego przekazu, a przedmiotem 

jego kultu jest telewizor. Przy czym, nawet 
i taka wiara, jak to często z wiarą bywa, nie 
przynosi zadowalająco prostych rozwiązań. 

Dzieje się tak w każdym przypadku, 
który zostaje nam ukazany: miłość, pragnie-
nie godności, pragnienie spokoju, szczęścia 
itd. – praktycznie wszystko jest u niego 
wywrócone na nice. Przy czym nie dzieje 
się tak, że tracimy do niego sympatię. Ta 
jego mentalna nieporadność powoduje, 
że nawet w jakiejś części jesteśmy skłonni 
się z Zacharym utożsamiać. Nie ma chyba 
bowiem człowieka, którego rzeczywistość w 
jakiś sposób by nie przerastała. Jeśli spotyka-
my kogoś, kto zdawałby się w pełni panować 
nad swoim światem, instynktownie mu nie 
dowierzamy – podobnie z resztą jak niedo-
wierzamy ludziom kompletnie bezradnym, 
choć w pełni sił umysłu i ciała – przeczuwa-
my bowiem w takich postawach jakąś grę 
obliczoną na wywołanie w nas zamierzonych 
reakcji. Tymczasem Zachary stara się, i 
owszem, udawać kogoś po części znacznie 
lepszego od siebie, ale robi to w sposób… 
no właśnie: powszechny w swej banalności, 
a więc i nam samym całkowicie dostępny. 
Czytając ten lub ów utwór z tomu Kim jest 
Zachary? łatwo przyłapać się na refleksji: 
„Zaraz, zaraz, ale czy i ze mną nie jest trochę 
tak, jak w tym wierszu”? 

Siłą Zacharego jest jego swojskość. Ale 
przecież nie tylko.

Dzieło „rozedrgane”
Mówiąc o Zacharym jako bohaterze, 

łatwo wykręcić się terminem postmodernizm. 
Faktycznie, Zachary spełnia warunki boha-
tera postmodernistycznego jak mało kto. 
Jest tzw. „antybohaterem”, czyli postacią 
pozbawioną cech wybitnych, patrzącym na 
świat „od podszewki”, zanurzonym w co-
dziennym życiu i jego sprawach. Jest także 
„niedookreślony” – zauważyliśmy przecież, 
że nic nie wiemy o jego tożsamości, a jedyne 
informacje, które posiadamy, pochodzą od 
narratora (lub narratorki). 

Sama wreszcie forma literacka, w jakiej 
stworzona jest poetycka książka Joanny 
Wicherkiewicz, zatrąca postmodernizmem, 
bo któż to widział uprawiać w dzisiejszym 
świecie poezję epicką… czy może raczej 
poetycką epikę? Czy aby te dwa pojęcia 
są w pełni synonimiczne? – Takie pytania 
nasuwają się przecież w trakcie lektury 
Zacharego. To gatunkowe „rozdygotanie”, 
a także i – choćby drobna – niepewność, 
jaką one wywołują w czytelniku, to wszak 
również zabieg spotykany w obrębie post-
modernizmu. Standardowo przytaczane w 
takich przypadkach Imię róży Umberto Eco 
na takim „rozdygotaniu” właśnie bazuje.7

Wreszcie sama narracja w Kim jest 
Zachary? jest zbudowana na kształt postmo-
dernistycznych „małych narracji”, co widać 
po samym sposobie, w jaki narrator opo-
wiada o swoim bohaterze – np. w pewnego 
rodzaju „niekonsekwencji” opowieści. Była 
już o tym mowa powyżej, we fragmencie pt. 
Zachary – model do składania, gdy spostrze-
gliśmy pewne konstrukcyjne powinowactwa 
pomiędzy poezją Joanny Wicherkiewicz a 
prozą Julio Cortazara i koncepcją lektury 
jej książki poetyckiej a koncepcją odbioru 
dzieła u Umberto Eco. Narracja, jaką Au-
torka oferuje nam w swojej epickiej poezji z 
góry nastawiona jest na kooperację z czytel-
nikiem. Narrator nie oznajmia nam ani nie 
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opisuje nam świata przedstawionego, ale nas 
tam wprowadza licząc na to, że wraz z nim 
będziemy obserwować tytułowego bohatera, 
po części odkrywając jego tożsamość, a po 
części ją modelując.

Narrator/narratorka
Jak zauważyliśmy powyżej, nie bardzo 

wiemy, kto nam przekazuje informacje o 
Zacharym? Jasne, wiadomo, że tomik jest 
autorstwa Joanny Wicherkiewicz, ale prze-
cież podmiot mówiący dzieła nie musi być 
tożsamy z jego twórcą. I prawdę mówiąc – 
niezależnie od tego, jaka jest powszechna 
opinia na ten temat – tożsamość taka zacho-
dzi niezbyt często. I to z przyczyn zarówno 
ontologicznych jak i epistemologicznych. 

Zazwyczaj ze zbytnią pobłażliwością 
traktuje się ów błąd utożsamiający autora ze 
swoim podmiotem mówiącym – niezależnie 
od tego, czy mamy do czynienia z narra-
torem czy z podmiotem lirycznym. Tym-
czasem taka perspektywa – jak zauważa W. 
Zięba w swojej pracy dotyczącej zagadnień 
tożsamości na przecięciu życia i literatury 
– „mogłaby stanowić wiarygodne kryterium 
stopnia łączności tylko wtedy, gdyby istniał 
wiarygodny podmiot epistemologiczny 
rejestrujący permanentnie czyjeś zachowa-
nia, sposoby reagowania na świat, sposoby 
rozwiązywania dylematów o charakterze 
moralnym i międzyludzkim, przy założeniu, 
że czyjeś działanie jest względnie wiarygod-
ną formą jego przekonań, a przekonania 
nie mogą pozostawać bez ścisłego związku 
z jego czynami”.8 Idąc tropem powyższej 
myśli, nie mamy innego wyjścia, jak właśnie 
„wstawić” jakiś byt pomiędzy autorem a jego 
bohaterem, niezależnie od tego, czy się nam 
to podoba, czy też nie. 

Podmiot mówiący w wierszach za-
wartych w omawianym tomiku nigdy nie 
wskazuje na siebie, nie zaznacza swojej 
obecności. Jest bardzo dyskretny i nie ma 
żadnej przesłanki, aby wiązać go znanym 
nam od szkoły średniej „ja poetyckim”, 
nachalnym wobec czytelnika i egocentrycz-
nym. Nawet w obliczu sporej części znanych 
odmian narratorów jawi się skromnie i 
bezosobowo. Jego rolą jest skontaktowanie 
nas z Zacharym – i to tak, aby ów Zachary 
nas nie widział, aby czuł się swobodnie (na 
ile tylko jest w stanie czuć się swobodnie) w 
zasiedlonym przez siebie literackim świecie. 
Narrator Joanny Wicherkiewicz bierze nas 
za rękę i milcząco prowadzi w miejsca, w któ-
rych Zacharego spotykają takie bądź inne 
sytuacje. A my nie jesteśmy w stanie rozpo-
znać jego twarzy, uznać jego tożsamości. Po-
zostaje nam albo uszanować tę jego enigma-
tyczną skromność, albo obcesowo narzucić 
(niejako domalować) mu cechy, których z 
premedytacją nam nie ujawnia. Mając taką 
alternatywę bardziej chyba elegancko jest 
wybrać pierwszą opcję. Dlatego dociekanie 
„narrator czy narratorka?” należy zwyczajnie 
zawiesić i polegać nie na domysłach, ale na 
gramatyce języka polskiego i przybrać formę 
męską nie dlatego, iż określa płeć narratora, 
ale rodzaj rzeczownika.

Próba składania modelu
Do tej pory udało się nam ustalić nastę-

pujące rzeczy: wiersze zebrane w tomie Kim 
jest Zachary? to epicka opowieść o człowieku, 
który nie jest ani heroicznym bohaterem, 
ani też budzącym dreszcz, ale i fascynację, 
antybohaterem. Pozornie jest „człowiekiem 

bez właściwości” – przeciętnym i szarym – 
co jednak czyni go bliskim nam, równie 
przeciętnym ludziom. Jednak – podobnie 
jak my – ma on swoje pragnienia, swoje am-
bicje, namiętności, pragnie być doceniony, 
kochany, rozumiany. Takiego przeświadcze-
nia nabywamy niezależnie od porządku, w 
jakim przyswajamy sobie omawiane wiersze. 
To z resztą oczywiste, tak jak oczywiste są 
wymienione powyżej uczucia.

Przypomnijmy sobie jednak pytanie, 
które postawiliśmy sobie gdzieś na początku 
naszych rozważań na temat Zacharego: czy, 
w zależności od tego, w jakim porządku i 
kolei będziemy te utwory czytali, ukaże się 
nam wszystkim w miarę podobny efekt skła-
danki? Wszak świat, z którym obcujemy w 
tych wierszach, jest w dość oczywisty sposób 
„nieciągły”. W porządku zaproponowanym 
nam przez Autorkę od zagadnień wiary z 
miejsca przeskakujemy do chęci posiadania 
i kłopotów z nią związanych, by następnie 
przeskoczyć dalej do „wielobarwnej praw-
dy”, a jeszcze dalej do podejścia Zacharego 
do świąt państwowych i powiązanych z tym 
dylematów. W dalszej części jest tak samo: 
np. od wiersza Ognisko Zacharego o uczucio-
wych pragnieniach bohatera9 przechodzimy 
do wiersza Zachary rządzi o pragnieniu po-
czucia ważności itd.

Owa „nieciągłość” nie buduje nam 
wszak wrażenia chaosu. Możemy wszak 
porządkować swoją lekturę wedle naszego 
uznania. Na przykład grupując utwory. 
Mamy np. takie, które mówią o nadmie-
nionej potrzebie ważności: Zachary rządzi i 
Zachary chce być kimś, ale przecież po części 
problem ten znajdujemy w wielu wierszach 
z omawianego tomu. Echa tego pobrzmie-
wają np. w wierszu Zachary nie czuje się bogaty. 

Tu dochodzimy do zasadniczej sprawy, 
która sprawia, że – niezależnie od przyjętego 
przez nas porządku lektury – model nasz 
zawsze będzie w jakiś sposób nieuporząd-
kowany: wszystkie aspekty tożsamościowe 
naszego bohatera, w jakiś sposób się prze-
nikają i wpływają na siebie. Wprawdzie, 
jak zauważa dr Włodzimierz Zięba „[…] 
ciągłość jest ważna. To samo dotyczy na-
szych pragnień, intencji oraz charakteru. 
Ich całkowita utrata wytwarza poczucie 
alienacji siebie z aktualnego momentu i 
[…] swojej przeszłości. Można przyjąć, że 
ludzie – choć niewykluczone, że nie wszyscy 
– chcą, by w ich życiu miał miejsce pewien 
rodzaj ogólnej ciągłości”10, to zarówno w 
dziele literackim, jak i w tzw. codziennym 
życiu, które cytowany autor miał zapewne na 
myśli, nieustannie napotykamy właśnie prze-
nikanie i nieustanny ruch powodujący, iż 
nie daje się nigdy ostatecznie „podomykać” 
rozmaitych treści, które przepływają przez 
nas, wypełniają nas – i czasami opuszczają. 
Być może w kontekście Zacharego tak na-
leżałoby rozumieć zjawisko otwarcia, jakie 
opisywał Umberto Eco słowami: „otwarcie, 
rozumiane jako fundamentalna wieloznacz-
ność przekazu artystycznego, jest trwałą 
cechą każdego dzieła w każdym czasie”?11

Tajemnica Zacharego
W wierszu Cztery padają znamienne 

słowa:
Zachary potrafi
sprowadzić wszystko
do czterech znaków
ustawione we właściwym

porządku stają się nieporządne
Być może to właśnie w nich tkwi cała 

zagadka Zacharego: przy całym swoim 
skomplikowaniu i niejednoznaczności, jego 
fenomen składa się on de facto z niewielu 
elementów, jednak – z powyżej wyłożonych 
racji – nie jest możliwe dokładne opisanie 
go w pełni. v

Przypisy:
1  W. Zięba, Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja 

następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć 
poecie, „Kultura i Wartości”, nr 23, 2017, s 10

2  ándra moi énnepe, moûsa, polýtropon, hòs mála pollà 
plánchthē, epeì Troíēs hieròn ptolíethron épersen.  
(Odyseja, Pieśń 1, ww. 1-2), podkr. R.Z.

3  Niezależnie od tego jak, dajmy na to, skomplikowaną 
zagadkę kryminalną będzie rozwiązywał Herkules 
Piorot, wiemy z grubsza, jak będzie się zachowywał przy 
swojej pracy, oraz to, że zagadka zostanie rozwiązana; 
wiemy nawet, w jakiej formie to rozwiązanie będzie 
oznajmione przez Herkulesa.

4  Intuicyjnie rzecz biorąc, powinno się raczej powiedzieć 
o „narratorce”, lecz sprawa identyfikacji Autorki z 
podmiotem mówiącym nie jest oczywista. Odsyłam w 
tej sprawie do części niniejszego eseju zatytułowanej 
Narrator/narratorka.

5  Co najmniej tyle, ile jest zawartych w omawianym 
tomiku wierszy.

6  U. Eco, Dzieło otwarte, przeł. J. Gałuszka, L. Eustachie-
wicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1994, s. 26.

7  Powieść ta, mówiąc w dużym uproszczeniu, balansuje 
na krawędzi historycznego paradokumentu i literackiej 
fikcji naszpikowanej intertekstualnymi odniesieniami. 
Sam zabieg jest nienowy, pochodzący jeszcze daleko 
sprzed epoki modernizmu, ale świadomie i celowo 
został wykorzystany w ramach postmodernistycznej 
konwencji.

8 W. Zięba, Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja 
następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć 
poecie, „Kultura i Wartości”, nr 23, 2017, s 19.

9 W przypadku uczuciowości (lub możliwości jej istnienia) 
mamy akurat pewną ciągłość tematu – od utworu Kiedy 
Zachary staje się poetą po wspomniany Ognisko Zacharego. 
Jest to jednak wyjątek.

10 W. Zięba, Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja 
następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć 
poecie, „Kultura i Wartości”, nr 23, 2017, s 16.

11 U. Eco, Dzieło otwarte, przeł. J. Gałuszka, L. Eustachie-
wicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1994, s. 10

Joanna Wicherkiewicz  „Kim jest Zachary?” Warszawa 
2020, Wydawnictwo Anagram
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Autor - Rafał Zięba, ur. 12.10.1969, ab-
solwent Instytutu Teorii Literatury, Teatru i 
Filmu UŁ, autor wierszy, esejów, utworów dra-
matycznych, a także tekstów teatrologicznych i 
przekładów literackich. Swoje teksty publikował 
na łamach wielu pism literackich i teatralnych 
(m.in. „Tygiel Kultury”, „Fraza”, „Portret”, 
Awers”, „PAL”, „FA-art.”, „BregArt”. „Krytyka 
Literacka”, „Dialog”, „Scena”). Wydał pięć tomi-
ków wierszy i arkuszy poetyckich, poza tym jego 
utwory poetyckie znalazły się w wielu antolo-
giach. Słuchowiska radiowe jego autorstwa emi-
towane były m.in. w Radio Łódź, Radio Szczecin, 
Radio RDC, Radio Kielce, Radio Zachód. W 
2019 r. ukazała się jego książka #Dejmek_70 po-
święcona początkom Teatru Nowego w Łodzi i 
osobie jego twórcy – Kazimierzowi Dejmkowi. 
Organizator, współorganizator i koordynator 
festiwali teatralnych (m. in. Przyjaciele Nowego 
Wychodzą na Ulice, Spotkania Teatrów Miast 
Partnerskich itd.); współpracował także z takimi 
festiwalami jak Łódzkie Spotkania Teatralne 
czy Spotkania Małych Teatrów „Słodkobłekity” 
gdzie zajmował się współtworzeniem i redakcją 
biuletynów i gazet festiwalowych oraz organi-
zacją seminariów teatrologicznych. Od 2004 
do 2021 r. pracownik Teatru Nowego w Łodzi.

Jest wiceprezesem łódzkiego oddziału 
Związku Literatów Polskich oraz członkiem 
Rady Programowej Wydawnictwa „Kwadratura”.
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Staraniem Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki w Malogoszczu, została wydana wiosną 
2020 roku powieść ANNY BŁACHUCKIEJ 
Siódmaha. Tytuł odsyła nas w wiejskie 
klimaty, gdzie słowo miało taką swobodę, 
iż określało „po swojemu” nawet jednego 
człowieka. Dla niego utworzone cha -
rakteryzowało jego naturę, wychwytując 
istotną cechę osobowości. Sódmaha to 
były właściciel siedmiohektarowego gospo-
darstwa - jego duma i punkt odniesienia w 
sprawach wszelakich, bo żywiło, cieszyło, 
dawało nadzieję na trwanie i stanowiło 
zabezpieczenie dla przyszłego pokolenia. 
Autorka swoją opowieść zaczyna wyjaśnie-
niem posiadania przez głównego bohatera 
tegoż przydomka. „Ludwik mioł na imię, 
po dziadku, a na nazwisko Jedlok, dyć po 
łojcu. Hale wsiowe godały na niego Siód-
maha. ... Kaj jako robota sie nawinęła, kaj 
chto co narajeł, to broł, piniodze składoł 
i ziemi dokupowoł. Syćko lo dziołsek. ... I 
tak zakupieł łod takiego jednego wsiowego 
siedem hektarów”.

Książka sama w sobie jest przyjemna, 
ciepła w kontakcie z dłońmi, odpowied-
nio wyważona, we właściwym formacie i 
pojemności. Przyjazna dla oka okładka w 
pastelowej tonacji, odpowiednio dobrana 
barwa kartki, rodzaj i wielkość czcionki. 
Wystarczy przerzucić kilka kartek by nami 
zawładnęła. Kluczem do naszego serca 
jest kilkanaście wierszy z poematu Sekrety 
życia - kalendarza poetyckiego Juliusza Era-
zma Bolka w gwarowej interpretacji Anny 
Błachuckiej. Dla przykładu wiersz -Luty w 
oryginale, a w tłumaczeniu - Kusy

Luty
kiedy za szybko strzelasz nie 
trafiasz
kiedy za szybko biegniesz 
padasz przed metą kiedy za 
szybko zwyciężasz tracisz 

rozkosz walki zawsze trzeba 
odkryć rytm po którym 
rozpoznaje się mistrza

Kusy
kiej wyrywnie strzylos chybios
kiej w kłus gnos
dechu ci zbraknie
kiej nogle powalis drugiego
to ino dioboł sie ciessy
na syćko zowdy trza noliź miarę
chtóro lozgrzeje duse i naznacy
twoje górowanie nad drugiemi

Zwróćmy uwagę, że w wydaniu gwaro-
wym zachowała się dusza poetycka tekstu. 
Mówiąc wprost, te wiersze przetłumaczone 
„z polskiego na nasze”, są niczym światło 
rzucone na sposób podania książki. Dziś 
swoboda językowa jest wadą, a nie zaletą. 
Gramatyka, określone zasady budowy zdań 
tak zawładnęły tekstem i wymową, że całe 
rzesze korektorów poprawiają i ustawiają 
nasze myśli w porządku niemalże wojskowy.

Czy zatem jest jeszcze potrzeba pisa-
nia takich książek, jak Siódmaha? Kto po 
taką książkę sięgnie i czy w ogóle sięgnie 
przyzwyczajony do swojej wyuczonej i upo-
rządkowanej zasadami mowy? Wszak nie 
czyta się tekstu łatwo, trzeba niczym aktor, 
wczuć się w postać, w momencie wcielić się 
w rolę bohatera tej powieści.

Kształtowane myślą słowo, nie tylko 
określa, czy nazywa ale jest początkiem 
wszechrzeczy. Książka, to swoisty zbiór 
słów, uporządkowanych wg zamysłu auto-
ra. Zatem jest skarbnicą dobra, którego 
nawet nie jesteśmy w stanie pojąć. Biorąc 
ją do ręki, bardziej lub mniej świadomie, 
zastanawiamy się co też wniesie w naszą 
codzienność, czy ubogaci nas

na tyle, że warto będzie poświęcić jej 
kilka wieczorów na przeczytanie, czy roz-
szyfrujemy „kod słowny”, a co odkryjemy w 
przestrzeni międzysłownej.

Powieść napisana w du-
chu „ocalić od zapomnienia” 
językiem naszych ojców o cza-
sach, obyczajach, tradycji. Styl 
pisania, słownictwo, melodyka, 
sformułowania i opisy prze-
noszą nas w świat wsi polskiej 
z początku XX wieku. Świat 
wpisany w duszę każdego z 
nas, rozkołysany łanami zbóż, 
radosny, pachnący chlebem, 
miodem i mlekiem, sadami 
i przydomowymi kwietnymi 
ogródkami. Tkliwością wy -
pełnia obudzone wspomnie-
nie, pobrzmiewające w uszach 
babcine „Jońcia kaj idzies?” 
Świat jakże indywidualny, ale 
i określający jakąś zbiorowość, 
rodzinę, wieś czy region.

Zagłębiając się w treść 
powieści słyszymy pieśni snu-
jące się pomiędzy opłotkami, 
śpiewki wieczorne, pograj ki 
sobotnie, skoczną weselną mu-
zykę, czy też pieśni żałobników 

odprowadzających swoich zmarłych na 
cmentarz. „Drugiego wiecora przypumnia-
ły se stare śpiwki. ... Uśpiwały się kobity do 
imentu, duża na la, la, la, bo słowa kajsi łod-
płyneły z głowy. Prawie północ beła, wkiej 
sołtys wrócieł z zebranio i razem sklekusieli 
trzy zwrotki śpiwki ło kosiorzach.” Czytamy 
w rozdziale Łodwiedziny, bo jakież by to były 
odwiedziny, bez śpiewek czy bajania.

Język naszych ojców był opisowy, 
pełen emocji, uczuć, przez co stawał 
się śpiewnym, melodyjnym, tkliwym i w 
konsekwencji niosącym prawdę. „Zojka 
ziemie łodrolnieła, podzileła na parcele, 
przedała za wielgie piniodze i jus ji we wsi 
ni ma, wioła ino sie kurzeło. (...) Zodne 
słowa nie mogły sie Ludwikowi przebić 
bez garło. Zodne” Przytoczony cytat ze 
str. 29-30 mówi sam za siebie. Językowe 
niuanse określały i charakteryzowały po-
szczególne rodziny, rody, sioła, wioski czy 
miasta. Różny był język, ubiór i obyczaje 
chłopów, księży, nauczycieli, urzędników, 
czy mieszczuchów. Prawda autorytatywnie 
związana była z zajmowaną pozycją: „wójt 
zarządził..., pani w szkole powiedziała...” 
- wiążąca, przyjmowana jako pewnik, nie 
podlegająca dyskusji. Zaś ksiądz stanowił 
niepodważalny autorytet, był wyznaczni-
kiem moralności i sumieniem dla parafian. 
Autorka doskonale scharakteryzowała tę 
współzależność w zakończeniu. Jako ten 
czujny pasterz upomina by Siódmaha i 
Józefowo związali się sakramentalnie. „A 
tak sie dziwnie słozeło, ze po drugi strunie 
stoła siedzioł probosc. I zagadnął:

Panie Jedlak, a nie ma pan do mnie 
jakiej sprawy ?

Ano mom. Przecie my nie wiaruśniki - 
pedzioł Siódmaha. - Przydziemy z Józefowo 
po niedzieli do kancelaryji.”

Autorka ciekawie i „życiowo” prze-
prowadza głównego bohatera powieści z 
„tamtych” czasów do dzisiejszego świata. 
Osadzony w realiach historycznych w 
przeciągu jednego pokolenia staje się 
człowiekiem coraz ciaśniej zagarnianym 
przez dobra współczesnej myśli, techniki i 
obyczaju. „Ludwik do tyk komputerów nie-
naucny, ni mioł go chto łośmielić do tego 
urzodzynio, to ino zdjińcia i łodkrytki.”

Metamorfoza wartości, język, styl i 
sposób życia, jak nieczytelna dotąd roz-
sypanka, przekłada się na nas i układa 
logicznie identyfikując z postaciami powie-
ści. Siódmaha to jak nasz ojciec, dziadek, 
wujek, a Józefowo to niczym nasza matka, 
babcia, ciocia... A my ? Cóż takiego stało 
się, że zatraciliśmy się w tempie rozwoju 
cywilizacyjnego, że szybko, po cichutku i 
bezboleśnie pozwoliliśmy wyprowadzić się 
z wypracowanych przez wieki - wartości? Co 
zyskaliśmy? Czy warto było?

Chylę czoła przed Autorką za przeka-
zaną w powieści prawdę, za ciekawy sposób 
odtworzenia obyczajów, zwrotów i sformu-
łowań językowych w taki sposób, iż przyzy-
wając wartości, trud i piękno życia naszych 
przodków odświeża niejako korzenie nasze-
go pochodzenia, a kolejnym pokoleniom 
pozostawia pięknie udokumentowany czas 
ostatnich przemian. v

Anna Błachucka, Siódmaha, Małogoszcz 2020, Miejsko 
Gminna Biblioteka

Janina Raczyńska-Kraj

Miniony świat 

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Książka poetycka RAFAŁA GAWRO-
NA Fest Tchnienie trafiła w moje ręce parę 
miesięcy temu i sprawiła, że musiałam się 
przegryź przez wiele elementów, występu-
jących w niej, które mocno się z sobą spla-
tają. Autor ma bardzo specyficzny sposób 
pisania, choć, tak naprawdę, to jeden styl, 
którym manipuluje. Powiedziałabym, że 
zabiegi, które stosuje w swojej twórczości, są 
wykorzystywane z premedytacją, aby czasami 
drażnić, a czasami przekonać odbiorcę do 
swojej twórczości. Zresztą, w jednym z wier-
szy możemy przeczytać:

błogosławieni 
którzy piszą wiersze

błogosławieni
czytający wiersze
Chyba rzeczywiście tak jest, że gdy 

ktoś przebrnie przez wiersze Gawrona i nie 
wyrzuci ich od razu z pamięci, tylko będzie 
chciał je poznać lepiej, to wciągnie się w 
tą poezję. 

Fest Tchnienia to zestaw 93 utworów, 
które prowadzą czytelnika bardzo krętymi 
ścieżkami. Właściwie, przyglądając się gra-
fice na okładce, przejście przez cały zbiór 
wygląda dokładnie, jak poszukiwania odpo-
wiedniego pokoju na długim, hotelowym 
korytarzu. Trzeba otworzyć wiele drzwi, 
czasami przysiąść, by odpocząć i złapać 
oddech przed wejściem w kolejne. Wiersze 
otwierają się powoli. Jedne robią to wprost, 
bo „czas biegnie jak połączenie / (…) / 
zostawiam wszystko co mam”1, inne wręcz 
wzbraniają się przed wejściem w siebie, 
gdyż „Czas nie zatoczył koła. / To rzeka. / 
To rzeka płynie. / To rzeka stawia mosty. 
/ Ludzie umywają ręce.”2. Nie ma jednego 
sposobu odbioru tej poezji. Mnie w pierw-
szej chwili wiele rzeczy w niej zirytowało, co 
wcale nie jest negatywną oceną. Ta irytacja 
spowodowała, że zrobiłam krok dalej, bo „…
tylko gawron siedzi i / bazgrze pazurem jak 
kura”3 a ja uważam, że „po deszczu nic nie 
ginie / pojawia się nowe”4 więc warto tego 
nowego poszukać.

Twórca bawi się z czytelnikiem, prowo-
kuje, wywołuje w nim dylematy. Wprawdzie 
oczekuje, że odbiorca, podzieli się swoją 
oceną, skupiając się na formie i temacie 
utworów, jednak ogranicza sposobem pi-
sania, pole do dyskusji. Jego poezja mówi 
wprost:

zapaliłeś się na zielono
to nie pomaga
czerwień pobudza5

i właśnie to, co w pierwszej chwili spra-
wia wrażenie, otwartego przed odbiorcą, 
bardzo szybko go stopuje, przypominając, 
że „z pobudek uniwersalnych / wszystkiemu 
można zaprzeczyć”6.

Podmiot liryczny nie uznaje kom-
promisu pomiędzy tym co przedstawia,  a 
tym, w jaki sposób zostanie to odebrane 
przez czytelnika. Wiersze są wykrojone na 
miarę technicznego spojrzenia na temat, 
pozbawione są zbędności w opisywaniu. 
Wydawać by się mogło, że ten sposób pa-

Sylwia Kanicka

Czy Fest tchnienie pozwala odetchnąć?

trzenia mocno ograniczy odbiorców. Dla 
czytelnika, każdy kolejny wiersz, to kolejny 
stopień poznawania oszczędnych w słowach 
utworów, choć czasami wydaje się, że to 
odbiorca ma sobie dopisać to, czego bra-
kuje. To pozwala na pozostanie przy nich 
na dłużej, gdyż okazuje się, że podmiot 
liryczny jest, wbrew pozorom i chęci po-
kazania go, w pierwszym momencie, jako 
twardo stąpającego po ziemi, mówiącego 
krótko i dosadnie, bardzo emocjonalny w 
swoich wypowiedziach. Autor dał mu na 
to całkowite przyzwolenie. Pozwala by wy-
powiadał się z czułością o przywoływanych 
wspomnieniach, o przyjaźni, czy miłości. W 
tym momencie ginie harde spojrzenie poety 
na świat. Jego wiersze zaczynają napierać 
miękkości, stają się bardziej wygładzone, 
choć skrupulatny, minimalny, ich zapis 
pozostawia ostre wrażenie. 

Podmiot liryczny ma w sobie bardzo 
dużo sentymentu do wspomnień, szcze-
gólnie miejsc, w których czuł się spokojny, 
mógł złapać oddech, do których chętnie 
wraca, nawet jeśli tylko myślowo. Takim 
szczególnym uznaniem cieszy się Czysto-
garb. To emocje  śmiechu i zabawy, gdzie 
„przebyte kilometry by dojść latem / do 
Mazurki i kąpać i Bóg wie co robić / tamy 
zazdrościły nam bobry / w lasach wybiega-
ne ścieżki”7. Czystogarb to również miejsce 
pierwszych miłostek, pierwszych doznań, 
gdy „w sezonie nie było białych koszul / 
dziewczyny / koc / traszki żabki / wrzask i 
śmiech”8 i „życie nam się kłaniało / za nos 
wodził dzień / noc nie miała tajemnic”9. 
To dla podmiotu lirycznego kraina szczęśli-
wości, w której wszystko wydaje się proste. 
Przede wszystkim jest to miejsce na stałe 
wpisane w pamięć poety, stąd tyle przywołań 
w wierszach. 

Twórca potrafi również pisać o innych 
miejscach, ale już nie darzy ich takim sen-
tymentem, raczej zaznacza to, co w nich 
drażni:

Kraków wita językami świata
nawet kurwa mać nie słyszę
co knajpa czyli pub
bez języka nie dasz rady
barmani już są poliglotami
angielskie party co krok10.
Tym sposobem podmiot liryczny zazna-

cza różnicę pomiędzy światem spokojnym,                       
w którym żył, a tym, w którym przychodzi 
mu żyć teraz, gdy „Kryko w Rzeszowie płonie 
piwem / od piątej trzydzieści / dym leje się 
ze ścian / (…) / jaskinia utrapienia / w 
której cisza / gra pierwsze skrzypce”11. Takie 
dwa przeciwstawne sobie światy pozwalają 
czytelnikowi na lepsze zobrazowanie emo-
cji zawartych w wierszach. Tych emocji jest 
bardzo wiele, bo w zbiorze przeplatają się 
ze sobą różne wydarzenia, które, dla pod-
miotu lirycznego, mają znaczenie, zostawiły 
swój ślad i miały lub mogły mieć wpływ na 
jego życie. Nie są one tylko pozytywne, bo 
„zło zawsze pojawia się pierwsze / planuje 
jak złodziej / zawsze jest lepiej uzbrojone / 
pierwszy krok należy do niego”12. Na ile to 

skrupulatne tworzenie dokładnie zarysowa-
nych obrazów, bez dopowiedzeń, o którym 
mówiłam na początku, ma miejsce w zapisie 
utworów, tak już po poznaniu całości, nie 
przechodzeniu obojętnie od wiersza do 
wiersza, tylko zostawianie sobie w pamięci 
tego poprzedniego, zmienia całkowicie 
obraz przyjmowania całego zbioru. 

W tym miejscu nie mogę już pominąć 
wszelkich uczuć,  przedstawionych i opisa-
nych w całym zbiorze. Wspomnienie ojca, 
gdy jest on obecny „… w opłatku / pod ob-
rusem / przy stole”13 wywołuje u czytającego 
przywołanie jego własnych już nieobecnych 
bliskich. Wspomnienie przyjaźni, tych naj-
ważniejszych:

Byłeś mi bliski niby kolego
Kiedy piliśmy trupa żadnego
Żadnych wymówek i ciągły śpiew
Komary dziewczyn to był nasz dzień14,
oraz tych, które miały znaczenie w życiu, 

a dziś czekają „kiedy powiesz… / przepra-
szam…”15 lub mówi wprost „nie zbywaj mnie 
w sen / jeszcze pragnę… komentarzy? nie! 
/ tylko słów spływających mi po ustach”16. 

Powrócę jeszcze do formy zapisu wier-
szy R. Gawrona. Nie będę ukrywać, że jego 
miniatury, porwały mnie już po pierwszym 
czytaniu. Dla mnie to utwory dopracowane, 
dokładnie przemyślane, krótkie i stanowcze. 
W nich zawiera się cały sens wiersza i nie 
potrzebują żadnej otoczki. W tych minia-
turach najlepiej zobrazowane zostało, to, 
„wspomniane powyżej”, uczucie gdy czyta się:

dałem ci
kolory
a ty
pomalowałaś 
nic17. 
Nie potrzeba żadnych więcej słów, po-

dobnie jak zwrócenie uwagi, iż „kobieta o 
której piszę / mieszka we mnie”18, by zauwa-
żyć, jak ważne jest to uczucie. W przypadku 
tych krótkich wierszy, całe to okrojone 
pisanie nie przeszkadza. Powiem więcej, 
nie odstawiłam tego zbioru na półkę wła-
śnie dzięki tym utworom. To one pierwsze 
przyciągnęły mnie, mogłabym powiedzieć, 
że przeprowadziły ze mną krótką, męską 
rozmowę zaznaczając, że „ przejdziemy się 
drogą / od a do z / odpowiem ci / tak lub 
nie”19. Po ich przeczytaniu, chciałam zna-
leźć sens tych minimalnych zapisów w całym 
zbiorze więc przy nim zostałam. Miniatury, 
choć króciutkie, miały w sobie najwięcej siły, 
by mnie przekonać do tej decyzji. v

Rafał Garwon, FEST TCHNIENIA, Wydawnictwo Ridero, 
Kraków 2019, ss. 118

Przypisy:
1 Tamże, s. 17
2 Tamże, s. 49
3 Tamże, s. 98
4 Tamże, s. 59
5 Tamże, s. 60
6 Tamże, s. 65
7 Tamże, s. 53
8 Tamże, s. 57
9 Tamże, s. 18
10 Tamże, s. 93
11 Tamże, s. 83
12 Tamże, s, 39
13 Tamże, s. 61
14 Tamże, s. 35
15 Tamże, s. 42
16 Tamże, s. 73
17 Tamże, s. 31
18 Tamże, s. 21
19 Tamże, s. 64
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Dlaczego taki tytuł rozważań o tomiku 
wierszy IRENY BATURY Borówki. Reportaże 
z lat odległych?

Jeśli przyznamy rację Oldze Tokarczuk, 
że literalizm (dosłowność) niszczy sztukę 
(„największa choroba naszych czasów”) i 
poszukamy skojarzeń oraz innych sensów 
w utworach, a także otworzymy się w inter-
pretacji na intertekstualność , to odkryjemy 
prawdziwą wartość „Borówek” jako swoistej 
mitologizacji życia szczęśliwego. 

Zacznijmy od wyrazu borówki. Ma on 
dwojakie znaczenie. Borówki to nazwa wsi, z 
której pochodzi autorka wierszy – można więc 
mówić o aspekcie autobiograficznym – mała 
ojczyzna, miejsce szczęśliwego dzieciństwa. 
Borówki to również nazwa owoców – słodkich 
i nieco cierpkich zarazem, owoców smakują-
cych jak samo życie, w którym obok radości 
doświadczać musimy także cierpienia.

Lektura „Borówek” skłania do poszu-
kiwań odpowiedzi na wiele pytań, między 
innymi:

- Czy trafne jest stwierdzenie Norwida, 
że „przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek 
dalej”?

- Czy „smak borówek zaczyna się czuć, 
zaraz potem gdy on przeminie”? (parafraza in-
terpretacji szesnastowiecznego bibliotekarza 
Fary Jose  Sigüenzy  w odniesieniu do owoców 
na obrazie Hieronima Boscha – „Ogród roz-
koszy ziemskich”). 

- Czy trwałe są smaki dzieciństwa?
- Czy można zatrzymać przemijanie 

czasu?
- Co jest ważne w życiu?
- Czym jest szczęście?
- Jaki jest sens życia? 

***
W „Borówkach” ważna jest kompozycja. 

Układ utworów, ich kolejność  ze względu 
na czas powstania oraz tematykę, wpływa na 
przesłanie całego zbiorku, jego uniwersalną 
wymowę. Określony porządek kompozycyjny 
wprowadza dwie płaszczyzny czasowe: czas 
linearny – rzeczywisty, historyczny, konkretny 
oraz czas holistyczny – mistyczny, uniwersal-
ny, mitotwórczy. „Reportaże z lat odległych” 
rozpoczyna wiersz pt. Niewidzialna Madonna 
napisany w 2017 roku. To swoisty Prolog 

Izabela Basińska

„Borówki” zaproszeniem do smakowania życia

zawierający genezę „Borówek”, prezentujący 
bohaterów i miejsca zdarzeń oraz określający 
wymiar czasowy tej poetyckiej opowieści o życiu.

Rok 1957 (dziadek nakazuje wnuczce, 
gdy ta „dojdzie do swego rozumu” pielgrzym-
kę do Kalwarii Pacławskiej) zapowiada czas 
mistyczny, który dotyczyć będzie wspomi-
nania zdarzeń na jawie lub we śnie, a także 
wędrówek w zaświaty. Nawiązanie do śmierci 
klinicznej bohaterki wierszy i ich autorki 
zarazem zaciera granice między światami, 
„dotykając” uniwersum. 

Pierwszy wiersz zbiorku wyjaśnia holi-
styczne ujęcie czasu w poezji, gdyż miejsca 
odległe o kilkaset kilometrów, czyli Borówki 
(1957 r. – wspomnienie dzieciństwa) i Augu-
stów (2017 r. – współczesność) dzieli „tylko 
mgnienie”.

   Kolejne wiersze zbiorku „Borówki” 
można określić jako poetyckie kadry – ob-
razy dzieciństwa, czyli tego co „minione” 
– ale „trwałe”, bo zapamiętane. Wyobraźnia 
bohaterki – osoby mówiącej w wierszach 
kreuje z tych kadrów świat w nowym idealnym 
kształcie.

***
Jak „smakuje życie” w świecie szczęśli-

wym?

Odpowiedź na to pytanie daje lektura 
„Borówek”! „Reportaże z lat odległych” zawie-
rają siedem utworów z tomiku „Odmierzam 
przestrzeń i czas” i jedenaście wierszy z tomiku 
„Minione, trwałe”. Teksty te powstawały w 
latach: 1999-2016.

   Jedenasty wiersz pt. „Patrzenie sercem” 
jest dedykowany Ojcu. Przeszłość („Ojcowi-
znę”) z „wysokim brzegiem Jeziora Białego” 
łączy „biała laska” (odniesienie do odziedzi-
czonej chorobie oczu).

Oczywista staje się zapowiedź bohaterki 
„Borówek” dotycząca zmiany w sposobie po-
strzegania przez nią świata, bo przecież „naj-
lepiej widzi się tylko sercem” i „najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczy” – prawdy z przy-
powieści Antoine’a de Saint – Exupéry’ego .

Symbolicznie biała laska będzie obecna 
w kolejnych dwudziestu dwóch utworach 
cyklu „Borówki”, napisanych w latach 2016-
2019, gdyż wiersze te obok realistycznego ob-

razu świata zawierają coraz więcej elementów 
metafizycznych, by w dwudziestym pierwszym 
utworze przenieść odbiorcę z Ciotką Gienką 
„do bram Raju”.

Ostatni wiersz tomiku pt. „Wymiar 
rzeczywisty” (chociaż napisany w 2000 roku) 
można traktować jako Epilog, gdyż przez 
motyw lustra łączy obie płaszczyzny czasowe, 
a pointa – „Powrót do teraz ? potrafię osłodzić 
muzyką Mozarta” zamyka metaforyczny obraz 
„Borówek” już w sferze mitu. Muzykę Mozarta 
należy traktować jako motyw uniwersalny, 
gdyż trudno nie zgodzić się z opinią Ryszarda 
Wagnera, że „zadziwiający geniusz Mozarta 
wyniósł go ponad wszystkich mistrzów wszyst-
kich epok i we wszystkich dziedzinach sztuki”.

***
Dlaczego powstały „Borówki”?

Wyjaśnienie genezy tomiku znaleźć 
można w dwóch wierszach – „Niewidzialna 
Madonna”  i „O kapliczce… której nigdy nie 
było”. Poznajemy tu również duchowych pa-
tronów „Borówek”, czyli Madonnę Pacławską 
i Świętego Antoniego. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na szczególne miejsce w „kraju 
lat dziecinnych”  autorki, czyli Sanktuarium 
Matki Bożej Kalwaryjskiej. Kalwaria Pacławska  
nazywana jest „Jerozolimą Podkarpacia”. Dzię-
ki Matce Bożej „Słuchającej” pielgrzymi  mogą 
spojrzeć „w głąb siebie” , a na „kalwaryjskich 
dróżkach przeżywać tajemnice Męki i Śmierci 
Zbawiciela”, próbując zrozumieć znaczenie 
słów „consummatum est” w wymiarze swojego 
życia. Kustoszami sanktuarium są franciszka-
nie (- stąd może przesłanie „Borówek”?!).

Okoliczności powstania „Reportaży z 
lat odległych” wyjaśnia osoba mówiąca w 
pierwszym wierszu tomiku. Wspominając 
zdarzenie z 1957 roku („dziadek Kazimierz z 
Borówek” zleca wnuczce misję  - „jak dojdzie 
do swego rozumu, ma pokłonić się Madonnie 
Pacławskiej”) nawiązuje do faktów z 2017 roku 
(pobyt w przemyskim szpitalu).

Ciekawe są tu pewne powiązania. Dzia-
dek i teściowa bohaterki „Borówek” odeszli z 
„tego świata” w wieku 91 lat. Oboje pojawiają 
się w czasie śmierci klinicznej przez osobę 
mówiącą w wierszu, co łączy realizm z misty-
cyzmem i wyznacza cel – misję o wymiarze 
ponadczasowym  - „sprawy niekoniecznie 
okrzyczane / Mus je spisać! / Upowszech-
nić!”. 

Utrwalić – co? – ciekawe sprawy, podró-
że, „odpoczynki w lokalach”, „męskie twarze, 
bieżące grzechy”, obrazy z dzieciństwa, czyli 
… „samo życie”! Powrót bohaterki do świata, 
gdzie „Teściowa Helena snuje opowieści… w 
rozmaitych barach” pozwala na interpretację 
„Borówek” jako metaforycznego obrazu życia 
„ukrytego w owocach”. Zrozumiały staje się 
więc cel twórczości – „Borówki” mają ocalić od 
zapomnienia obraz egzystencji mieszkańców 
Podkarpacia (- może też zaprosić odbiorcę 
wierszy do „smakowania życia”).

W realizacji powyższego celu „pomaga 
złotousty orator”. Autorska zastosowała w 
wierszu pt. „O kapliczce…” ciekawą metaforę 
wprowadzającą codzienność ludzkiej egzy-
stencji w sferę „mitu”. Święty Antoni pomaga 
w „porządkowaniu” obrazów z przeszłości 
(pamięć jest zawodna, czas nieubłagany). Jako 
patron osób i rzeczy zaginionych ma również 
sprawić, „by powróciły na usta / dziadkowe 
zwroty / z ginącego języka pradziadów”, by 
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przemijający kształt życia dał się zamknąć w 
słowie, utrwalić i „upowszechnić!” 

Kapliczka … której nigdy nie było po 
latach znalazła swoje miejsce na „własnym te-
rytorium” poetki – jest elementem panoramy 
Pogórza Dynowskiego w pokoju augustowskie-
go mieszkania (tym samym „sześćdziesiąt lat 
stało się mgnieniem”).

***
Kto „snuje nić ze słów”, aby Borówki „nie 

odeszły całkiem w zapomnienie”?

Poetycki narrator łączy w sobie infan-
tylne wyobrażenia Reni z dzieciństwa na 
Podkarpaciu z sześćdziesięcioletnim doświad-
czeniem („rozumem”) Ireny – przewodnicz-
ki wycieczek po Suwalszczyźnie. Podmiot 
liryczny (zarazem bohaterka wierszy) w swej 
opowieści stosuje często gwarę – utożsamia się 
tym samym z przeszłością, z ludźmi i realiami 
życia we wsi Borówki ; troszczy się również o 
prawdę szczegółów i uczuć – staje się przewod-
nikiem „metafizycznej wycieczki” po mitycznej 
Arkadii  (gdzie „tam” staje się „tu”, a wczoraj 
to jednocześnie „dziś”).

Sama bohaterka stwierdza: „obrazy 
pozostają w myślach / i mojej pamięci / 
przez dziesiątki lat i setki kilometrów”. Swój 
„pobyt do teraz” określa jako „przemierzanie 
przestrzeni (…) Od słowa do słowa - / a zna-
czą one / wzgórza, rzeki, drzewa”. Może to 
właśnie „słowo” jest poszukiwanym przez nią 
„rekwizytem”?

Jeśli tak – to bohaterka „Borówek” od-
najduje swoje miejsce w „teatrze świata” w 
roli autorki „Reportaży o życiu szczęśliwym”.

***
Co jest przesłaniem tomiku wierszy I. 

Batury?

Krzysztof Kąkolewski – autorytet polskie-
go reportażu – uważał, że „to co zwykłe jest 
jednocześnie uniwersalne, bo każdy może się 
z tym utożsamić”. Czy „Borówki” przedstawiają 
zwykły obraz świata?

Na pewno jest to obraz realistyczny, 
ale wykreowany w nową jakość z elementów 
wspomnień (podobną technikę, czyli kreacjo-
nizm zastosował Adam Mickiewicz w swojej 
„epopei”). 

„Kraj lat dziecinnych” to góry, drzewa, 
ptaki , „dom z dymem napełniający się ludźmi: 
/ dziadkowie, ciotki, sąsiedzi… (…) żebracy i 
Cyganie / a pod progiem pies i kot”.

I właśnie ludzie są tu najważniejsi ! Ich 
portrety „zamknięte” w metaforycznych bo-
rówkach  tworzą szczegółowy, pełny i praw-
dziwy obraz życia prostych ludzi. Tu każdy 
ma swój „rekwizyt”  i swoją rolę do odegrania 
– „życiową rolę” według określonego kodeksu 
etycznego. Tu „praca / odpowiedzialność / 
życzliwość” są najważniejsze, bo prowadzą do 
„bram Raju”. Tu codzienność wypełniona jest 
pracą i zabawą. Tu od narodzin do śmierci 
obowiązuje ludowa moralność ; tu szanuje 
się chleb i drugiego człowieka; tu dobro jest 
nagradzane, a zło…

Tu wreszcie jest miejsce na „zwykłe” 
uczucia, przy czym dominują emocje pozy-
tywne – franciszkańska miłość do ludzi i do 
„braci mniejszych”.     

Pogodna i radosna filozofia życia „wędru-
je” ze wspomnieniami bohaterki „Borówek” 
w „wymiar rzeczywisty” na Suwalszczyznę. To 

ona łzy czyni „znakiem szczęścia  / ze spotkań 
z ludźmi” , a poezji wyznacza rolę mistyczną 
– w wierszach znika granica między światem 
realnym a zaświatami (Leśmianowskie prze-
nikanie się światów?); zatrzymany zostaje 
„zegar czasu” tylko w odniesieniu do fizycznej 
egzystencji człowieka, gdyż poezja ma moc 
ocalającą. 

W poetyckich reportażach I. Batury 
„górzysty krajobraz Podkarpacia” przenika 
„na spokojną toń jezior lub Bagna Biebrzy”, 
a lusterko „pod zmarszczkami i wokół oczu” 
podmiotu mówiącego  odbija „nieśmiałe 
oczy dziecka / w umorusanej twarzy”, a więc 
„lata odległe” stanowią „wymiar rzeczywisty”. 
Bez przeszłości , czyli „szczęśliwego kraju lat 
dziecinnych” nie ma szczęścia w teraźniej-
szości. „Powrót do teraz” ma swój smak – to 
smak kromki czarnego chleba z „buraczaną 
marmoladą o zapachu drewnianych skrzynek” 
(„cieknie ślinka na wspomnienie”).

Uniwersalny wymiar tomiku „Borówki” 
daje się odczytać za pomocą „romantyczności” 
jako klucza interpretacyjnego! Obok Arkadii 
obecny w wierszach jest topos homo viator, a 
synkretyzm ze wspomnianym już kreacjoni-
zmem stanowi istotę romantycznego obrazo-
wania („Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza).

Droga (podróż, wędrówka) jako motyw 
przewodni „poetyckich reportaży” Ireny Batu-
ry występuje w różnych znaczeniach. W wier-
szu pt. „Monety i drogi” autorka stwierdza:

„Błogosławione wędrowanie
każdy krok po innej ziemi (…)
Za każdym wzgórzem inna zieleń
Inne zapachy w drgającym powietrzu
Iść i iść …”
Ten zmysłowy obraz zapowiada synkre-

tyczne ujęcie wędrówki w znaczeniu fizyczny i 
duchowym. Ważny jest cel! – może „po innej 
ziemi”, za chlebem, może do miejsc świętych 
po odpusty, może na wojenne fronty, a może 
w drogę „ostatnią / krokami sąsiadów odbytą”. 

W przywoływanym powyżej wierszu bo-
haterka „Borówek” przedstawia również cel 
swojej „wędrówki” – „od słowa do słowa” w 
świat poetyckiej wyobraźni; natomiast w utwo-
rze „Moja droga” wyjaśnia, jak swój cel osiąga.

„Raz na kilka lat” wędruje „swoją drogą” 
(dosłownie i w wyobraźni), a sceny z życia Po-
górzan, których świadkiem była owa droga z 
Borówek na Błędową, traktuje jako tworzywo 
literackie (niby pamiętnik „z lat odległych”).

Wędrowanie po Podkarpaciu zostało ze-
stawione z wędrówkami po Suwalszczyźnie już 
w wierszu pt. „Pszenica i rezedy”. Borek Stary z 
początku XX wieku istnieje w jednym obrazie 
obok jeziora Gremzdel na początku XXI wieku 
– połączony został w wyobraźni autorki postacią 
babki – „najlepszej żniwiarki” i przekonaniem, 
że „pszenica wszędzie złoci się tak samo”.

W „podróży donikąd” ważne jest samo 
wędrowanie, bo „wędrówką życie jest czło-
wieka”. Tomik wierszy I. Batury – podobnie 
jak „Missa pagana” Edwarda Stachury (czyli 
„msza wędrowców, prostych ludzi”) – stanowi 
pochwałę prostego życia w zgodzie z naturą. 
Drewniane krzyże i przydrożne kapliczki 
przypominają wędrowcom, że „wymiar rze-
czywisty” nie kończy ich podróży.

Bohaterka „Borówek” w swoim wędrowa-
niu doświadcza zmysłowości świata – „ciepłe 
mleko na wiosną ma smak i zapach jesieni”, 
„dzieciństwo jest drzewne”, „echo niesie złość 
rodzinną”, a „panowie są jak słodkie i barwne 
pierniki (synestezje?) – natomiast autorka 

wierszy zaprasza czytelnika do „smakowania 
życia” – „niebo w gębie”, a więc warto! (przepis 
na życie szczęśliwe?). 

Czy można zaufać bohaterce i autorce 
zarazem? Pozostając w konwencji romantycznej, 
prawdy o świecie należy szukać w antynomiach. 
„Borówki” I. Batury ukazują „świat jako jedność 
złożoną ze sprzeczności (między innymi: duch-
-materia, sacrum-profanum, świat ziemski – za-
światy, miłość – nienawiść, dobro – zło, doliny 
– góry, gorycz „wywaru z piołunu” – słodycz  
„owoców w sadzie”), a człowieka w tym świe-
cie stawiają przed koniecznością wyboru. W 
wierszu pt. „Antyteza” bohaterka, symbolicznie 
odrzucając „miliardy gwiazd”, wybiera „kwiat 
w doniczce”, wybiera Dobro, wybiera Poezję, 
wybiera prostotę i radość codziennego życia w 
zgodzie z naturą.

Poszukiwaniu „utraconego raju” przez 
romantyków towarzyszyło przekonanie, że 
powrót do krainy wiecznej szczęśliwości tu – na 
ziemi jest niemożliwy („Konrad Wallenrod” A. 
Mickiewicza).

W „Reportażach z lat odległych” I. Batury 
nie ma miejsca na pesymizm. Obraz świata jest 
ciepły, pogodny i radosny, może czasem nostal-
giczny, ale na pewno szczęśliwy. Oprócz zmysło-
wego „smakowania życia” autorka proponuje 
odbiorcy doznania mistyczne w „niebieskich 
Borówkach”. Natomiast bohaterka „powrót 
do teraz / potrafi osłodzić muzyką Mozarta” – 
może odnajduje „receptę” na życie szczęśliwe? 
Może, to od nas samych, od naszego podejścia 
do świata zależy, czy odnajdziemy na ziemi 
utraconej biblijny Raj? 

Przesłanie „Borówek”? –
- Afirmacja życia samego w sobie jako 

wartości najwyższej?
- Franciszkanizm filozofią życia szczęśli-

wego?
- Mit życia szczęśliwego? …
Na pewno czytelnikowi udziela się pogoda 

ducha bohaterki, jej radość życia, optymizm, 
życzliwość i miłość do ludzi, poczucie odpowie-
dzialności za „braci mniejszych”; jej wrażliwość 
na smaki i dźwięki (paradoksalnie na wiejskiej 
zabawie obok arii z „Pajaców” Ruggero Leon-
cavalla pojawiają się w pamięci tony „O Mary-
janno…” czy „Wiła wianki”… - to profanum, 
ale jest też element sacrum – „Chwalcie łąki 
umajone”…).

***
O poetyce „Borówek” słów kilka…

Liryka? epika? Czy dramat? – raczej lirycz-
ność! epickość! i dramatyczność! – a może po 
prostu synkretyzm – jak w konwencji roman-
tyzmu?

W „Borówkach” I. Batury występują dia-
logi (najczęściej pisane gwarą) wplecione w 
poetycką narrację (gawędę?) opowiadającą losy 
mieszkańców Podkarpacia, a portrety prostych 
ludzi (żyjących w zgodzie z naturą) utrwalone we 
wspomnieniach „kraju lat dziecinnych” bohater-
ki tomiku prezentowane są przez wyobraźnię 
poetycką autorski wierszy.

Wypowiedzi podmiotu lirycznego tworzą 
zmysłowy, bogaty w emocje i filozoficzne prze-
myślenia monolog wewnętrzny, zapisany „mową 
wiązaną”. „Niby epika” – „niby liryka” – a może 
poszukiwanie innej formy? (Czesława Miłosza 
dążenie do „formy pojemnej”?!). v

Irena Batura Borówki: repertuaże z lat odległych, Augustów 
2020, wydawnictwo Młotkowski, ss. 118.
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Poeta WOJCIECH BANACH urodził 
się i mieszka w Bydgoszczy. Jest autorem 
tylu tomików wierszy, że trudno je zliczyć. 
Ja doliczyłem się dwudziestu. W latach 
siedemdziesiątych był członkiem Grupy 
Faktu Poetyckiego Parkan. Od 2011 roku 
pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału 
Bydgoskiego SPP. W tym roku ukazał się 
nowy zbiór jego wierszy Mecz z realem. Do-
dam, że dołączony do sopockiego Toposu. 
Wiersz otwierający ów tomik – Mróweczki jest 
zapowiedzią tego, co miłośnik poezji lubi 
najbardziej – tekstów jasnych, otwartych, 
pozbawionych lukru. Przez te wiersze nie 
trzeba się przedzierać, odgadywać intencji, 
tracić czasu na łamanie poetyckich szyfrów. 
Te wiersze czyta się po prostu dobrze z 
przekonaniem, że ich autorowi zależy na 
odbiorcy. Że nie stawia murów, ale buduje 
mosty. We wspomnianej Mróweczce mamy 
inwazję owadów, samotnego człowieka w 
mieszkaniu, wreszcie intencje nie do końca 
jasne. Jakby chodziło nie tylko o towarzyską 
wizytę, ale być może roboczo-pogrzebową. 
Manifestowana w tym wierszu osobność po-
ety powraca w Darach losu 2017, gdzie jego 
anonimowość i otwartość wystawione zostają 
na próbę. Wizyty królów życia w jego samotni 
rozczarowują, gorące uczucia stygną, prze-
poczwarzając się w banał. I chociaż w tekście 
Ta kropelka czytamy – nigdy nie pragnąłem sa-
motności, to ma się wrażenie, że od pewnego 
momentu jest wręcz przeciwnie. Przytoczę 
fragment Darów losu 2017:

Po ostatniej wymianie drzwi
nie przełożyłem nawet tabliczki
z nazwiskiem i numerem mieszkania

stałem się anonimowy i otwarty
na różne zapisy
wolny od toksycznych substancji
i zaległości

odwiedzali mnie z darami
niepoprawni królowie życia
mędrcy mający problemy z poezją

Ludwik Filip Czech

Wiersze z górnej półki

oraz pełne rozterek i miłosierdzia
kobiety

po rozpakowaniu niespodzianek
złoto okazywało się tylko metalem
i to płynnym
kadzidła nigdy nie potrafiłem stosować
a mirra z wadą wymowy zmieniała sens
/.../

Dla poety ta odrębność nie jest wyro-
kiem. Cztery ściany, w których przyjmuje z 
rezerwą, nie są więzieniem. To rodzaj wieży 
stojącej w centrum wydarzeń, może nawet 
labirynt, w którym wyobraźnia mnoży byty 
i zmienia się w magię /Sąsiedzi, Niepokój w 
pokoju/. Ale to też miejsce zdarzeń powsze-
dnich, prawie błahostek, które nie wpływają 
na losy świata. Poeta potrafi oprawić je w 
słowo, nadać im wyższą rangę. Przykładem 
teksty – Z mojej wieży, Ćwierkanie i gadanie, 
wreszcie Ostrzyciel. Tutaj rdzeniem wiersza 
nie jest koniunkcja planet, lśnienie gwiazd, 
ale zwykłe okno, parapet, podwórko. A 
nawet piwnica, do której twórcy zaglądają 
niechętnie. Ma zatem poeta z tego osie-
dlowego minaretu widok nieziemski, wart 
każdego wiersza. Nic zatem dziwnego, że 
nie chce porzucać tych wysokości i pisze 
o tym w Od nie do nie. To wiersz wyjątko-
wy, bo wychwalający skrawek tej odrobiny 
świata, w której upływa nam codzienność. 
To cztery ściany mieszkania, balkonowy 
wykusz, osiedlowy plac widziany z okna. 
To tam rozrywają się prawdziwe dramaty, 
zawiązują spiski, prym wiodą sekrety. To, 
co z pozoru nudne i nieciekawe, nagle elek-
tryzuje wyobraźnię, daje jej przysłowiowego 
kopa. Wtedy kałuża może stać się oceanem, 
drewniane schody drabiną jakubową. To raj 
dla poety uważnego, otwartego na inności. 
Artysty skromnego, bez zadęcia. Ten wiersz 
należy przeczytać w całości. Ja zacytuję tylko 
fragment: 

/.../
nigdy nie marzyłem o wielkich

podróżach nie znając przecież sekretów
sąsiedniej dzielnicy nawet ulicy
i ludzi często stojących w tej samej kolejce
do zajęcia należnego miejsca na stronie
nekrologów Nie odjadę stąd. Na razie nie
muszę szukać tematów i wrażeń
do kolejnych wierszy Żaden basen
śródziemia śródmorza czy orientu nie jest warty
zaprzestania codziennego dreptania
między sercem a umysłem Od drzwi
balkonu ze wschodniej strony do okna na zachód
/.../

Niechęć autora do podróży nie prze-
kłada się na krótkowzroczność. Manifesto-
wana gnuśność jest myląca. Można bowiem 
podróżować na wiele sposobów. Eksploro-
wać rzeczywistość bez plecaka i biletu. I tak 
jest w tym przypadku. Dystans, który wybrał 
poeta, nie pozbawił go ostrości spojrzenia, 
nie stępił uwagi. Pobrzmiewają bowiem 
w tych wierszach nuty dzisiejszości, echa 
bieżących wydarzeń /Przyprawianie/. Ale 
również takich, które niechybnie zmienią 
oblicze świata /Niespodzianki na grudzień/. 
Artysta słyszy skrzypienie kół historii, ale 
zachowuje wobec nich rezerwę. Rozumie 
ich mechanizm, ale jest sceptyczny. Nawet 
ofensywa młodości, zdobywającej kolejne 
przyczółki, wywołuje w nim tylko ironiczny 
uśmiech. I jest inspiracją dla zabawnego 
wiersza. Oto Normy zainteresowania :

W dzień
który na pewno nie był dla mnie
biały
na ulicy Mostowej
dwie dziewczyny z wielobarwną książką
zapytały mnie
czy jestem zainteresowany
rozmową
na temat ważnych problemów życiowych

- Życie już nie jest zainteresowane mną -
odpowiedziałem zgodnie z prawdą i sumieniem
dodając na wszelki wypadek
- nie jestem zainteresowany również
książką ani paniami
mimo że wszystkie trzy macie śliczne okładki -

i odeszły
co stało się od pewnego czasu
normą

W tej potyczce ze współczesnością nie 
zabrakło konfrontacji z samą poezją, z ak-
tem twórczym, ze środowiskiem. Przewijają 
się przez te wiersze fascynacje i przyjaźnie, 
są dedykacje dla twórców ważnych, na stałe 
utrwalonych w literackim kadrze /(Nawiasem 
pisząc)/. Bohaterami tych wierszy są również 
książki, te z domowych półek /Z instrukcji 
obsługi książki/, ale i te z kawiarnianych sto-
lików. Jest wreszcie wizerunek dojrzałego 
artysty, który niczym mag, obrawszy za swój 
chwilowy azyl narożnik przy drzwiach do toalety 
kreśli na skrawku serwetki wzory, znaki, szyfry 
/Polska kawiarnia/. A wszystkie one, co wielce 
prawdopodobne, są wstępem do rozrachunku 
ostatecznego- życiowego bilansu. Jego echo 
pobrzmiewa w świetnej Sieci, gdzie wyobraźnia 
poety znowu pomnaża rzeczywistość, dzieli ją 
na segmenty. Mamy tutaj szereg pokoi, każdy 
pod innym szyldem - rozpusty i grzechu, wiary, 
śmierci, wreszcie okrucieństwa. O ostatnim, 
jeszcze niezamieszkałym, autor pisze:

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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/.../
niedawno dwoje młodych ludzi
było zainteresowanych wynajmem pomieszczenia
na uboczu
z przeznaczeniem na pisanie pierwszych strof
wierszy

nie wynajmę im nawet ostatniej rudery
żeby nie zmarnowali życia w sieci
poezji
ale odstąpię własne lóżko
jeśli zechcą się kochać

W Meczu z realem nie zabrakło mo-
tywów bardzo osobistych. Chociaż autor 
dzieli się nimi niechętnie. Przemijanie, 
żałoba, śmierć są tutaj obecne, ale wpa-
sowane w historyczny, albo społeczny 
kontekst nie naruszają nazbyt jego prywat-
ności. Dlatego tak wyjątkowym jest wiersz 
W końcu, którego lakoniczność poraża 
prostotą formy, której właściwie nie ma. 
Jest jasny, rzeczowy komunikat, na jaki 
stać tylko dojrzałego twórcę. A rzecz jest 
o zmarłej matce autora i należy to przeczy-
tać. Dodam do tego zestawu tekst Ranny 
z jego dyskretnym fatalizmem. Natomiast 
Życie w ukryciu jest kwintesencją dobrej, 
poetyckiej roboty, próby najwyższej. Jest 
perłą w tym zbiorze. Dlatego przytoczę 
go w całości:

Od lat próbuję żyć
schowany przed ludźmi
nie docierają do mnie transmisje ani apele
nie korzystam z transfuzji
omijają mnie błogosławieństwa i awantury

bóg nie zesłał mi anioła
przed którym chciałbym się otworzyć
przy którym mógłbym się roześmiać

nocą czuję się jak dziecko
zamknięte w sierocińcu
bez szans na adopcję

prawdopodobnie pozostanę tu
do osiągnięcia dojrzałości
co nie nastąpi
przed końcem świata

poznałem całą miejscową bibliotekę
książek bez obrazków
i albumów barwnych do obrzydzenia

wiem jak wygląda Kaplica Sykstyńska 
lecz nie czułem jej zapachu

znam teorię prądów błądzących
ale nie doznałem porażenia

czasem siadam na moich ulubionych
wewnętrznych schodach
i boję się
co mógłbym jeszcze
napisać

Tomik Mecz z realem przypadnie do 
gustu czytelnikowi dojrzałemu, takiemu 
po przejściach, z bagażem doświadczeń. 
Odnajdzie w nim nie tylko urodę słowa, 
ale przede wszystkim życiową mądrość. I, w 
co chcę wierzyć, szczyptę nadziei. Książkę 
gorąco polecam. v

Wojciech Banach, Mecz z realem, Biblioteka Toposu, 
Sopot 2021, ss. 64

Z dużym zainteresowaniem sięgnę-
łam po najnowszą powieść Tomasza Petru-
sa, zatytułowaną „Milczenie nut”. Książka 
została zrealizowana dzięki wsparciu 
finansowemu miasta Bydgoszcz i wydana 
w 2021 roku przez Wydawnictwo Novae 
Res w Gdyni. 

Akcja powieści toczy się głównie w 
Bydgoszczy lat siedemdziesiątych, chociaż 
wykracza poza te ramy czasu i przestrzeni. 
Wykracza również poza ramy rzeczywi-
stości, dotykając sfery marzeń, snów, czy 
złudzeń, odwołując się do historii współ-
czesnej bohaterom, jak i tej odleglejszej, 
z okresu drugiej wojny światowej.

Wraz z bohaterami wędrujemy po 
ówczesnych ulicach Bydgoszczy, wręcz z 
topograficzną precyzją: po ulicy Nakiel-
skiej, Chłodnej, Dworcowej,  1-go Maja 
(obecnie Gdańskiej), zaglądamy na Ko-
narskiego,  Cieszkowskiego, Słowackiego,  
Mickiewicza, mijamy kościół klarysek i 
św, Piotra i Pawła, Plac Wolności i wiele, 
wiele innych, charakterystycznych dla 
Bydgoszczy miejsc. Równie ważne są te-
reny nad Kanałem Bydgoskim, lasku przy 
Belmie       i wreszcie pozostałości  DAG 
Fabrik Bromberg. Wiele miejsc wygląda 
już dzisiaj zupełnie inaczej. Starsi czytel-
nicy, mieszkańcy Bydgoszczy, zapewne z 
nostalgią wspomną te miejsca, jak i nie-
obecne już barki na Brdzie. 

Głównymi bohaterami powieści  są 
Tomek i Zuzia. Tomka poznajemy jako 
dziewięcioletniego chłopca, lubiącego 
czytać książki. Czasem utożsamia się z 
postaciami        z przeczytanych książek. 
To pomaga mu przetrwać, zwłaszcza te 
trudniejsze sytuacje, które los stawia 
mu na drodze. Pewnego razu staje w 
obronie Zuzi. Tak zaczyna się ich bliższa 
znajomość, przeradzająca się w przyjaźń, 
a później w miłość. Łączy ich zamiłowa-
nie do literatury. Pojawia się też Tadek. 
Wkrótce dołączają do nich inni, tworząc 
grupę kreatywnej, twórczej i wrażliwej 
młodzieży, pełnej  pasji, zafascynowanej 
sztuką. Już nie tylko literaturą, ale rów-
nież malarstwem, aktorstwem, reżyserią, 
fotografią, muzyką. Sztuka ma wpływ na 
rozwój ich osobowości, na dojrzewanie, na 
poszukiwanie własnej drogi. Eksperymen-
tują, doświadczają, wkraczają w dorosłość. 
Czy w dorosłym życiu zawiązane przyjaźnie 
przetrwają?

W książce Tomasza Petrusa istotne 
jest zagadnienie przenikania się dobra 
i zła,  poszukiwania, determinacji w tym 
poszukiwaniu, przekraczania granic. Jak 
daleko można się posunąć  w łamaniu ba-
rier? Z drugiej strony, czy bez przekracza-
nia granic rozwój byłby w ogóle możliwy?

Jak na ciekawą powieść przystało, 
mamy tu również tajemnicę. Zaledwie 
lekko zarysowaną na początku książki. W 
codziennym życiu, codzienne czynności, 
codzienne rozmowy. Jakieś niedopowie-
dzenia, przemilczenia, urywane słowa. 
Zupełnie, jakby autor bawił się z czytelni-
kiem w kotka i myszkę. Coś jest, coś „wisi w 

Lucyna Siemińska

Wokół „Milczenia nut”

powietrzu”, ale nie wiadomo co i jeszcze za 
wcześnie, by się dowiedzieć, o co właściwie 
chodzi. Prowadzi to do pewnego znużenia 
czytelnika, do zwątpienia, czy tajemnica 
zostanie chociażby przedstawiona wprost, 
już nie mówiąc o jej rozwiązaniu. Zasta-
nawiam się, czy nie był to zabieg celowy 
autora, bowiem zwątpienie jest jednym z 
etapów poszukiwania. 

Kiedy czytelnika dopadło już to 
znużenie, spogląda z niepokojem na po-
zostałe ¾ książki i odwraca kolejną kartkę. 

Nagle akcja zdecydowanie przyspie-
sza. Przenosimy się historycznie w okres 
drugiej wojny światowej. Polacy, Niemcy, 
żydowskie więźniarki węgierskiego pocho-
dzenia, przywiezione z obozu w Stutthofie 
do pracy w DAG Fabrik Bromberg, ale 
przede wszystkim ludzie. To nie narodo-
wość decyduje o tym, czy ktoś jest dobry, 
czy zły. Trudne wybory, decyzje pod presją 
czasu, skomplikowane uczucia, chaos na 
ulicach, ruch oporu, wspomnienie Leszka 
Białego i Franciszka Wrembla, To wszystko 
dzieje się na kartach „Milczenia nut”. Już 
wiemy, o jaką tajemnicę chodzi. Aby po-
znać rozwiązanie, jeszcze musimy trochę 
poczekać i czytać dalej.

Autor, poprzez swoich bohaterów, 
skłania czytelnika do jeszcze jednej ważnej 
refleksji. Kim byliby poszczególni ludzie, 
gdyby wojna nie odebrała im życia? Może 
poetami? Może kompozytorami? Jak wie-
le wspaniałych utworów mogliby jeszcze 
napisać… Co po nich i po bohaterach 
tamtych czasów pozostanie? Czy tylko pa-
mięć? Pamięć jest ulotna, żyje tylko       w 
tych, którzy pamiętają. O tę pamięć trzeba 
zadbać, aby przetrwała przez pokolenia.

„Milczenie nut” porusza też kwestie 
odpowiedzialności. Odpowiedzialności 
za siebie i za innych. Jest powieścią wielo-
wątkową, bogatą w treści humanistyczne 
i historyczne, pobudza do refleksji. Nie 
można jej przeczytać szybko. Nie chodzi 
tu o kwestię techniczną, ale właśnie o tę 
refleksyjną. Pewnie są miejsca, które mo-
głyby być ujęte bardziej zwięźle, czy pomi-
nięte w ogóle, aby uniknąć nadmiernego 
rozbudowania, czy powtórzeń. Nie będę 
w to głębiej wnikać. 

Na uwagę zasługuje bogactwo literac-
kiego języka, jakim posługuje się autor. 
Wspaniałe, niemalże poetyckie opisy, 
zgrabne dialogi, konsekwentne i systema-
tyczne prowadzenie akcji, tworzą w książce 
niepowtarzalny klimat. Ten klimat sprawia, 
że trudno książkę odłożyć. Kiedy dociera-
my do wieńczącego dzieło słowa „koniec”, 
trochę żal, że to już naprawdę koniec. 
Pozostaje jeszcze spojrzenie w zielone, 
dziewczęce oczy, z których płyną łzawe 
nuty,  na okładce z widokiem Bydgoszczy w 
tle. I odczytanie, że „są takie melodie, któ-
rych echa wędrują przez czas i przestrzeń”.

Serdecznie zachęcam do przeczytania 
tej wyjątkowej książki. v

Tomasz Petrus, Milczenie nut, wydawnictwo Novae 
Res 2021, s.838.
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Znałem ich wielu, odeszli. Znam również 
nowych, też wkrótce odeszli z zawodu. Stan 
dziennikarski zmienił się w ostatnich czasach 
bardzo, odpersonalizował. Już nie nazwisko 
przed czy pod artykułem się liczy, ale tytuł i 
zaciekawiająca, a raczej szokująca treść… na 
chwilę. Liczy się też sposób a raczej technolo-
gia rozpowszechniania i dodawane do słowa 
obrazki, czasem nawet muzyka…

Przeglądając Słownik dziennikarzy i publi-
cystów Kujaw i Pomorza (1908-2021) wpadam 
w nastrój co nieco melancholijny. Pamiętam 
dynamikę i krótkie, urywane słowa Andrzeja 
Grześkowiaka (1938-2012), rubaszną powagę 
Kazimierza Małychy (1900-1988), ciepło biją-
ce od Romana Chłodzińskiego (1909-1979) i 
choć był on ciężko partyjny, to bronił mnie, 
szałaputnego trochę opozycjonistę w jakiejś 
tam komisji SDP. To były osobowości!

Czy to jest osobowość dziennikarska? 
Ruchliwość, pogoń za nowością, chęć udo-
wodnienia czegoś, pokazania siebie, wola 
dokonania zmian w opisywanej rzeczywisto-
ści? A może jest to pragnienie utrwalenia 
zmieniającego się świata? Zainteresowanie i 
interesowność? Chyba wszystko razem, ale na 
pewno pragnienie kontaktu, choćby tylko po-
średniego z drugim człowiekiem. Humanizm. 

Czy teraz osobowości dziennikarskich 
nie ma? Chyba są, ale jak mają się objawić, 
skoro klasycznych czasopism, nad którymi 
można się zadumać, zatrzymać, przysnąć 
nawet, prawie że nie ma, a wielu młodych 

Stefan Pastuszewski 

Barwne dziennikarskie ptaki

dziennikarzy zmuszonych jest do służby 
marketingowej i public relations w różnych 
firmach i korporacjach. Dziennikarstwo za-
wsze balansowało na granicy prawdy i fałszu, 
a przynajmniej informacji i propagandy, a 
teraz dziennikarze coraz częściej operują już 
tylko w ściekach post-prawdy. 

Znaleźli się więc w Słowniku  tylko dla-
tego, że przez kilka lat pracowali w normal-
nych redakcjach, choć o niektórych tytułach 
pierwszy raz słyszę. I chyba bez straty, bo to 
efemerydy – dwa, trzy, maksimum kilka lat 
istnienia. Zmienił się ten zawód, o ile jeszcze 
jest zawodem a nie jakąś pełną schematów 
jałową młócką nastawioną na łapanie i ma-
mienie klientów, bo nie czytelników. Teraz 
wszystko zamienia się w akt kupna-sprzedaży, 
nawet w kulturze nie mówi się już o dziełach 
tylko produktach. 

Autorów Słownika przed zarzutem 
zachwaszczenia dziennikarskiej niwy ratuje 
włączenie do grona dziennikarzy publicystów, 
głównie autorów różnych książek i albumów. 
Bo oni, napracowawszy się w firmach i kor-
poracjach i żeby popatrzeć bez niesmaku 
w lustro oraz dać upust swemu talentowi, 
zabrali się za książki. Marek Chełminiak jako 
fotograf wyspecjalizował się w almanachach 
regionalnych i lokalnych. Gizela Chmielewska 
po wielu latach pracy badawczej wydała ksiązki 
o polskim Wschodzie: Cierń kresowy (2010), 
Kropla goryczy (2014), Gniazdo zastępcze (2018). 
Nie do przecenienia jest pięć leksykonów kul-
turalnych Zdzisława Prussa sprokurowanych 
wraz z różnymi współpracownikami. Tak więc 
publicystyka dziełowa ratuje dziennikarstwo 
przed wspomnianym już wyjałowieniem i 
bladą anonimowością. Tego samego nie 
mogę jednak powiedzieć o przekazach in-
ternetowych, bo ich skrótowość bliska jest 
korporacyjnemu reklamiarstwu, tym bardziej, 
że bardzo często różnym korporacjom one 
służą. No i ta zabójcza ulotność: dziś są, jutro 
ich nie ma. A gazeta chociaż poleży sobie dłu-
żej na stoliku, czasem na strychu i po latach 
z zaciekawieniem i uśmiechem pobłażania 
przeczyta się ją po raz wtóry.   

Problemem dziennikarstwa przełomu 
XX i XXI wieku był związek dziennikarstwa 
z władzą. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce 
Ludowej władza autorytarna, a w niektórych 
okresach nawet totalitarna (1947-1953, 1981-
1989), traktowała media jako instrument 
propagandy. Wiązała dziennikarzy przyna-
leżnością partyjną, systemem finansowania, 
siatką analiz i ocen, a nawet bezpośrednim 
dyktatem tajnych służb. Funkcjonariusze UB 
i SB dostarczali bowiem dziennikarzom ma-
teriały operacyjne w celu napisania artykułów 
o określonej treści. Tak na przykład było w 
1962 roku z krytyką pomocy charytatywnej 
świadczonej przez organizacje chrześcijańskie 
w RFN. Podobnie było w latach osiemdzie-
siątych XX wieku. Dobrze byłoby, aby dla 
prawdy historycznej dziennikarze, którzy 
ulegli takim naciskom, opisali je z reporterską 
dokładnością. No i ze wstydem, na pewno też 
z tłumaczeniem się. Mają ku temu prawo.  

Nie ulega wątpliwości, że już z końcem 
lat siedemdziesiątych a na pewno po 1980 

roku wielu dziennikarzom, szczególnie 
młodym, taka zależność zaczęła ciążyć. Etos 
wolności, w tym wolności twórczej, ale też 
etos porządnego dziennikarstwa, który mimo 
wszystko kultywowało, choć tylko postulatyw-
nie i teoretycznie, Stowarzyszenie Dziennika-
rzy Polskich, nakłaniał do przebudzenia się i 
zmiany postawy. Wielu tak uczyniło, choćby 
wspomnieć Ryszarda Jaworskiego (1942-
2018), w młodości krótko pracującego jako 
cenzor, a od 1975 roku prowadzącego krytycz-
ny wobec władz tygodnik  „Kujawy”. W lutym 
1982 roku został on usunięty ze stanowiska 
redaktora naczelnego tegoż pisma i zmuszo-
ny do banicji do Gdańska; pismo oczywiście 
padło. Tego typu przebudzeń i nawróceń było 
więcej, co wcale nie znaczy, że nie należałoby 
– jak chce Andrzej Bogucki – poinformować 
w poszczególnych notach biograficznych o 
wcześniejszej przynależności partyjnej  a także 
o związkach z SB, choć trzeba pamiętać, że 
one czasami też kończyły się „rozwodem”. 

Nie mam wystarczających informacji o 
przynależności partyjnej kujawsko-pomor-
skich dziennikarzy, ale po wnikliwych bada-
niach historycznych mogę podać w miarę 
pełną listę współpracowników SB.

Pierwszym z odnotowanych był Tadeusz 
Petrykowski (1921-1983), który jako TW 
„Bury Wiesław” inwigilował środowisko arty-
styczne i dziennikarskie w latach 1961-1968. 
W 1967 roku pozyskano TW „Seweryna”, czyli 
Stanisława Jakubowskiego (1930-2017), re-
daktora „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”; 
w 1963 roku TW „M” („Marino”, „Jana”), czy-
li Jerzego Jaśkowiaka (1936-2013), redaktora 
„Dziennika Wieczornego”; w 1975 roku TW 
„Lipińskiego”, czyli Jerzego Wiśniewskiego 
(1948-), redaktora „Dziennika Wieczorne-
go”; w 1974 roku TW „Andrzeja”, czyli Lecha 
Lutogniewskiego (1953-2006), w 1981 roku 
TW „Francuza” (w latach 1984-1985 współ-
pracownik kontrwywiadu WSW), czyli Marka 
Faściszewskiego (1956-) z Rozgłośni Polskie-
go Radia, choć on w procesie sądowym został 
oczyszczony z zarzutów, gdyż jego współpraca 
dotyczyła tylko sprawozdań z wyjazdów za-
granicznych. W latach 1985-1989 jako TW 
„Żurawski” funkcjonował Janusz Drozdowski 
(1934-1990) z Rozgłośni Polskiego Radia a 
w latach 1982-1989 jako TW „Krzysztof” jego 
kolega z rozgłośni Włodzimierz Chłodziński 
(1936-1996).

Aktywność agenturalna ułatwiona była 
przez fakt, że dziennikarze z różnych re-
dakcji spotykali się często ze sobą, należąc 
też do jednego oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, a spotykając się na 
obiadkach w „dołku”, czyli w redakcji „Ga-
zety Pomorskiej” przy ul. Śniadeckich 1. 
Agentów tych wspierali agenci wywodzący 
się z kręgów administracji, jak na przykład 
TW „Krzysztof”, czyli Ryszard Ciesielski w 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” czy KO „Stenia”, 
czyli Stefania Zmaczyńska w Oddziale Wy-
dawnictwa „Epoka”, będącego agendą „nie-
pewnego” Stronnictwa Demokratycznego. 
Przynależność tej drugiej do PZPR blokowała 
przejście do kategorii TW, lecz praca na 
rzecz tajnych służb kwalifikowała ją wręcz do 
kategorii nieetatowych funkcjonariuszy SB. 
KO „Stenia” w sposób niezwykle wyrachowa-
ny spełniała swoją rolę. Bardzo opiekuńcza 
wobec dziennikarzy, nazywana przez nich 
matką, uzależniała ich od siebie, tolerując 
ich różne grzeszki i świadcząc różne drobne 
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Spływy kajakowe

Dobry to wypoczynek, 
piękna pogoda.



AkAnt 8(307)2021     str. 39     

beneficja. Od czasu do czasu wzywała ich do 
siebie i przepytywała zgodnie ze scenariu-
szem podyktowanym przez SB. Wspomagał 
ją w tym, ale głównie w kręgach administracji 
i poligrafii TW „Zawadzki”, czyli inspektor 
wydawniczy Zygmunt Kaniecki. Po 1976 
roku w inwigilację, kontrolę i moderowanie 
redakcji „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” 
włączyła się KS „DH”, czyli zastępca sekre-
tarza redakcji Danuta Hencel (1944-1989). 
Znając operatywność i przebiegłość KO 
„Steni”, prawdopodobnie to „Stenia” dyrygo-
wała ową dwójką a przynajmniej z nią ściśle 
współdziałała w celu umocnienia ustroju, w 
który zapewne w trójkę wierzyli. Z. Kaniecki 
do „wiary” tej został zmuszony szantażem 
za drukowanie wydawnictw religijnych na 
niezarejestrowanej maszynie poligraficznej.

Trzeba też mieć świadomość, że oprócz 
formalnej współpracy z SB miała też miejsce 
współpraca nieformalna, bez dokumentacji, 
dorywcza i w wielu przypadkach była ona 
bardziej efektywna niż formalna, ale wymu-
szona. Bywało, że miała charakter złośliwego 
delatorstwa, zwanego eufemistycznie pomocą 
obywatelską. No cóż, zawiść jest w środowi-
skach twórczych na porządku dziennym. 

Trudno z dzisiejszej perspektywy doko-
nywać oceny moralnej Osobowych Źródeł In-
formacji, najlepiej więc odnotować tylko fakty. 
Ważną informacją jest czasokres współpracy, 
zerwanie jej bądź nie, unikanie współpracy 
mimo formalnego zarejestrowania, ograni-
czanie współpracy do „gry z funkcjonariu-
szem”, ostentacyjna bierność, przekazywanie 
informacji fałszywych bądź ogólnie znanych, 
wykazywanie się nieznajomością rzeczy. Nie 
ulega też wątpliwości, że wielu dziennikar-
skich OZI było znakomitymi fachowcami i 
spolegliwymi działaczami społecznymi, wycho-
wawcami nowych pokoleń, jak S. Jakubowski, 
J. Drozdowski, W. Chłodziński. 

Ogromnym nakładem pracy sporządzo-
ny Słownik dziennikarzy i publicystów Kujaw i 
Pomorza (1908-2021) jest bardzo potrzebny 
dla utrwalenia tego, co tak ulotne – a więc 
publikacji gazetowo-radiowo-telewizyjno-in-
ternetowych i ich twórców, tudzież wyrobni-
ków. Posiada jednak pewne mankamenty, w 
tym przede wszystkim brak spójnego modelu 
poszczególnych not biograficznych.

W wielu przypadkach opublikowano 
na żywca to, co bohaterowie sami o sobie 
napisali, a nierzadko napisali, co im ślina 
na język przynosiła, bez zhierarchizowania 
danych. Zabrakło – jak już wspomniałem 
– informacji o związkach politycznych, a 
przecież dziennikarstwo bardzo ściśle splata 
się z polityką. Informacje o przynależności 
partyjnej, których nie unikał Jerzy Długosz, 
autor Słownika dziennikarzy regionu pomorsko-
-kujawskiego (1997) w pełniejszym świetle 
pokazałyby poszczególne postacie, bardzo 
często będące ofiarami określonych sytuacji. 
Jedynie Grażyna Nowicka (1945-) przyznała 
się do przynależności do PZPR. 

Niemniej Słownik może być świetną bazą 
wyjściową dla pogłębionych analiz meandrują-
cego nurtu diarystyki, reportażu i publicystyki 
w regionie. Gromadzi pewną, choć niepełną 
wiedzę. v

Słownik dziennikarzy i publicystów Kujaw i Pomorza 
(1908-2021), red. Bolesław Aszklar, Ryszard Buczek, Gizela 
Chmielewska, Zbigniew Kołpacki, Grzegorz Młokosiewicz, 
Bydgoszcz 2021, Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, ss. 320

Sentymentalizm… Przestrzeń bardzo dla 
poezji niebezpieczna. Można w niej utonąć 
jak w bagnie. 

ELŻBIETA ŚNIEŻKOWSKA-BIELAK 
rzuciła temu bagnu wyzwanie, publikując 
zbiór wierszy pod tytułem Poliptyk sentymental-
ny. Ugrzęzła? Zatonęła? I tak i nie. Spośród 
czternastu tryptyków bagienne są: Tryptyk pa-
ryski, Tryptyk w trzech słowach – ojczyzny, Tryptyk 
dla Niepodległej. Przedmiotem ich jest Polska, 
ojczyzna, nawet Paryż, przecież jakże francu-
ski i uniwersalny zarazem, zakłócony zostaje 
przez fortepian Szopena i mojej ojczyzny 
cząstkę. Jedynie wiersz Na wzgórzu Montmartre 
wyrywa się z tej ckliwej sentymentalnej brei i 
zasypia na ławeczce pod kościołem Świętego 
Piotra. Mam świadomość, że ktoś może mnie 
oskarżyć o szydzenie z tradycji wiary dziadów 
naszych, ale zawsze będę powtarzać, że do 
takich tematów jak ojczyzna i miłość trzeba 
podchodzić bardziej racjonalnie niż emo-
cjonalnie. To znaczy bezpośrednie uczucia 
poukrywać, ubrać w wieloznaczne słowa. Nie-
mniej, świetna jest puenta wiersza Moja Polska:

na przekór i pomimo wszystko
moja Polska
kocha…
Sentymentalizm pozostałych tryptyków i 

tetraptyków jest już znośniejszy mimo takich 
tytułów, jak Wzruszenie, Zachwyt, Modlitwa, 
Oczekiwanie, Baśń o miłości. Nie jest on bo-

Stefan Pastuszewski

Udało się nie utonąć

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

wiem retoryczny i lekturowo-szkolny jak w 
poprzednich wierszach, tylko własny, przeżyty. 
Szczerze wzrusza a nawet poraża, gdy tematem 
jest samotność i cierpienie. Autorka nie pisze 
tylko o swoich przeżyciach, ale także empa-
tycznie o uczuciach i losach innych ludzi. Ma 
bystre oko i szerokie serce. Potrafi kochać, 
choć nie wie co zrobić z tą swoją miłością i 
niepotrzebnie dzieli ją w pseudofilozoficznym 
podziale na: storge, philii, agape i eros. Miłość 
jest jedna, tylko ma różne oblicza. Po co ją 
nazywać, czy nie lepiej próbować opisać, 
choćby figurą chłopca, który na ławce obok czeka 
z bukiecikiem stokrotek? 

Dobre, bo przeżyte, są wiersze religijne, 
ale już najlepsze są te pejzażowe, nawet z 
Chorwacji, choć utwory peregrynacyjne też 
potrafią być bagienne. Najlepsze z tych pej-
zażowych są te o zimie, która jak biała sarna 
przebiegła śnieżny las.

Elżbiecie Śnieżkowskiej-Bielak udają 
się też sonety i inne wiersze sylabotoniczne. 
Harmonijna melodyka, zgrabne rymy, choć 
trochę za dużo gramatycznych, ale Adam 
Mickiewicz też od nich nie stronił. Po lekturze 
tej książki coraz bardziej jestem przekonany, 
że poezja to i treść i forma, lecz z pewną 
przewagą formy. v

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Poliptyk sentymentalny, Kielce 
2021, Oficyna Wydawnicza „Stan Z”, ss. 60.
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Nowe tytuły

Coraz więcej bibliotek, które nie mają prawa 
do otrzymania egzemplarza obowiązkowego 
(tylko 15 bibliotek), przesyłanego przez 
Pocztę Polską za darmo, prosi o „Akant”.

Nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrze-
bom, bowiem wysyłka jednego egzemplarza 
kosztuje 7 złotych, co w skali całego roku 
daje około 100 zł. Prosimy więc Czytelni-
ków i Autorów o wpłacenie na cel wysyłki 
bibliotecznej dowolnej kwoty. Co miesiąc 
publikować będziemy efekty zbiórki oraz 
informację, która biblioteka została objęta 
tą akcją. Wpłacając na ten cel można też 
wskazać bibliotekę, którą należałoby wzbo-
gacić „Akantem”. Najpierw należy zapytać 
się o zgodę.

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 
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2015, Wide Publishing, ss. 44
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