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Eugeniusz Koźmiński

Nokturn

                                      
1.                 
Samotność zamyka się wokół, podaje śliską łapę
 i tak jest od wczoraj;  chcę już tylko zasnąć,
a przecież gdy  szedłem przykryty zasłoną tej  nocy,
słyszałem krzyki złamanych gałęzi i głosy,
ktoś stąpał po falach , cierpliwie ścierał im z ust pianę,
jakaś kobieta w szczelinach mroku,  jego zimnych kraterach,
jaśniała białym ciałem, chłodnym, jakby już nieżywym ;
      ( kobieta cień ryby niosła, jej szkielet wpięty we włosy,
        w smugach smagłych ramion ptaki wytyczały loty)
bo czym jest samotność  jak nie przystanią  znużonych,
zanurzeniem głowy w jej przepastnym gardle, konstelacjach
gwiazd rozpaczliwie bezwładnych, wychodzących z orbit, 
posuwających się powoli w równoległych liniach,
zapalających się  coraz - ich lot  kończy się upadkiem
i śpiew dotąd triumfalny nagle kamienieje, 
zostaje miedziany skrzek ptaka, wschodzący półksiężyc;
        ( kobieta grzebień wpięła we włosy, cała odziana w czerń
         przypatruje się morzu,  jego  białej sierści)

2.               
Czas obchodzi się z nami dyskretnie, zjadając plastrami, w milczeniu
i bez powrotu; tylko dni i lata, spadając za horyzont, zgrzytają zębami
ale i to cichnie;  odchodzenie jest już bezszelestnym 
brzękiem, pływającym welonem ocierającym się o dno akwarium
dopiero niepamięć jest okrutna             
           (noc powozi  na niebie gwiazdami, kobieta przysiadła na piasku
            jej czarne pończochy na bieli ud tworzą zapis partytury )
dzika róża i ciernie zarastają klifowe brzegi, wszystko odchodzi
krokiem starego dokera – bez nagrody i okupu;  spluwa na ziemię
pękniętą do kości, zamiast hymnów i fanfar niesie stek przekleństw
a słowo, co miało być ciałem, stało się ochłapem, a co dniem 
tylko szarzy się i czerni, cierpkie, przyszpilone do dna 
 
3.
Czasem dopada nas cisza, żyjemy w jej gardle, w żyłach i tętnicach
ryby wychodzą z głębin, odziane w czerń łusek, one sobie i ja sam
sosny na wydmie ciągle w sporze, która z nich piękniej ożywia krajobraz
rano jednak odejdą pojednane. Ich korzenie wychynęły z ziemi
z czułością objęły kolana drzew, szczęśliwe drżą. A przed nimi morze – 
ogrom przestrzeni i lustro obłoków. Godziny odziane w czerń
              ( kobieta usypała kopczyk z piasku, odcisnęła znak stopy
                potem weszła w wodę, w korzenie powietrza, w nic )          
ostre trawy, pochylone, splątane jak linie papilarne dłoni,
trudne do odczytania. Na piasku gruz, kamienie i szkło, rano znalazłem 
ślady psa, którego zapach był tu przed chwilą, pióra przesycone wiatrem, 
rozczochrane ; chusteczkę nocnej kobiety, zostawioną  na piasku 
zabiorę do domu, by położyć  obok siebie  i nareszcie zasnąć

Grzegorz  Zientecki        

ROZŁADUNEK  W TAICHUNG     

Ze statku, który przybył z Kamerunu
Robotnicy portowi wyładowywali długie na 30, 40 metrów
Potężne logi
Piękne, dumne, szlachetne pnie drzew, które w lesie deszczowym
Padły pod zabójczymi piłami
Dokerzy ładowali je na wielkie naczepy
Mocując ciężkimi łańcuchami
Nawet nie podejrzewając, że układają właśnie 
Na lawetach ciała bogów.  

Grzegorz Zientecki

***

Lampa  topowa przez chwilę
Zdaje się być spadającą gwiazdą
Ale wkrótce znów pojawia się nad horyzontem
To odległy statek balansujący na krawędzi widzialności
Jeszcze kilka mgnień 
I oddala się znikając jak służący
Niosący w dół  piwnicznych schodów swą pochodnię  

Lucyna Dobaczewska

Podróż druga

Jak palcem w pierś
błysk między gwiazdami
wyznaczył cel jej podróży

siedział przy barze
właśnie mówił o znajomości z małym księciem 
nie chciała robić zamieszania
ale on odstawił od ust niewychylony kieliszek

z niedowierzaniem dotknął czoła
spojrzał na nią jak na obcy świat
zza baru przy ścianie
rzucił gradem słów
jak rojem meteorów

niestety – nie pamięta swojego powrotu na ziemię 
wtedy jeszcze w czasie podróży kosmicznych
często zaciskała powieki

Martyna Kurowska, „W fazach ruchu”
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Julia Rybicka

Caryca gniewu

Królowa serc wykutych w ogniu
Madonna kaplicy zbezczeszczonej 

Posępnie zaciera ślady
Węglikiem czarnych rzęs
Zastygła w odpowiedzi
Niczym tajemniczy sfinks

Blizn cały nieboskłon
Uchowała na twarzy
I dzieci swe poiła blaskiem
Z piersi obolałej od wyzysku

Chrzciła głowy mętne łzami
boskiego pochodzenia i klękano
przed nią malując trwogę
na wysadzaną kością posadzce

Wiara ich ubrana w kurz
Błąkała się porzucona ku zagładzie
wyrywając snu ciernie
Na stary ołtarz ofiarny

Modły jej nie dotknęły
Z lica nie popłynął żaden sok
Trwa w niepoważaniu żywota
Wciąż gorąca jak stopiony wosk

Marek S.Podborski

ANOMALIE

Co za upadek
a może to ten środek
letniego miesiąca i przełom
w pogodzie

Czkawka to rów
nież broń obosieczna
wytrąca rozpacz
w warczących ty radach

Lecz łapy przy sobie
też mam swoją cenę
nie przegadasz mnie
bajką na udo
bruchanie

Ten incydent przy kawie
nie ma nic
wspólnego z naszą
projekcją w sprawach
pryncypialnych

Podeszłaś tylko do mnie
a ja się spodziewałem
dotyku demona w niskich
tembru skalach

Nie, nic się nie stało
pójdę już do domu
położę się w kuchni
pod krzesłem jak pies

Marek S.Podborski  

NAS  TURCJA

I po co Ci ciało, Anando ?
wokół tylko skały
pozornie niemrawe
tańczą w mas kotkach
tysiącem wynurzeń

Wiatr gwiżdże w jaskiniach
natłokiem pasierbic
płaczących dni woale
z jedwabistą skórą
po to żeby tęsknić ?

Ocierając się w szepty
możesz zdławić pamięć
wobec słów żołnierzy
zbiegając do źródeł
szaf i rowy  zamień

W śpiew syren Anando !
żeglując bezbrzeżnie  
ostro wonną strzałą

Marek S.Podborski

ROMAN S.

Teraz, gdy już go wyrzucili z agencji 
pracy, to uświadomiłem sobie, 
że Roman miał posturę i łeb psa. 
Właściwie to nie psa ogólnie,
ale konkretnego psa Pluton. 

Miał takie oczy w elipsach i trochę 
na dół, ciemne, prawie czarne, 
krótkie włosy, a uszy oklapłe i psie. 
Na zmianach żartowaliśmy, ale Roman był 
bardzo dobrym leserem, ludzkim Plutonem.

Niedawno poznał Magdę, 
dziewczynę spod Mroczy, ona 
też zaczęła sypać plastikowe butelki 
do zasobników. 

Obejmowali się wszędzie chowali 
w zakamarkach magazynu, a wózkowi nawet 
przypuszczali, że za parawanem palet, 
na miękkim streczowym fotelu z worków 
i foliowych piłek, byli jeszcze bliżej.

Kiedyś spotkałem ich w zupełnie 
szarych twarzach, z dala.
Ona mu dała lepę w pysk przy kar tonach.
On jej dał  na przy 

stan ku.

Ostatnio częściej wracam do dawnych kadrów, kiedy brakło mi odwagi, żeby chwycić 
za aparat. Poranny darśan w Aśramie był zaledwie półcienistym echem, popołudniowych, 
słonecznych kipieli. Irracjonalnie ciepła, jak brzuch śpiącego psa, kamienna posadzka 
wielkiego mandiru zadziwiała zaplecione, w drętwiejących nadziejach, bose stopy pielgrzy-
mów. Oczy oślepłe, przywykłe w obrzędu witrynach, przeskakiwały po zastygłych twarzach, 
przemęczonych w neuropozach mimicznych.

Młoda kobieta w srebrzystym woalu, spływającym ciężko na jasne, płoche sari siadała 
zawsze blisko centralnego podwyższenia. Nawet wciąż modlitewnie pochylona, nie mogła 
uniknąć powszechnej uwagi, szczelnie zasłonięta powłóczystą zbroją. Czasami delikatnie 
poruszała dłońmi, jakby przeskakiwała słowa falistym tańcem, wypreparowanym z finezją ze 
zbędnych akcentów, jakby szukając wątłej nici połączenia w grubej sieci cudownych osaczeń. 
Cuda były tu celem, właściwie nawet obowiązkiem i wyznacznikiem tego miejsca. Tu puszył 
się i roztrwaniał ludzki tłum, formowany w rozdęte szeregi, pod skryte intencje własne, w 
manieryczne gesty i cuda.

Niewysoki człowiek w czerwonej szacie i czarnej koronie włosów przechodził dostojnie w 
milczeniu, wyrywając z gardeł oszalałe serca i na powrót, po chwili, sadowiąc je omdlałe. Oczy 
miał głębokie i ciemne jak stare studnie, a zaciekle śledzonymi ruchami rąk jakby dyrygował  
całym tym konwulsyjnym i napastliwym teatrem ludzkich próśb, wyroczni i błogosławieństw. 
Po jakiejś chwili podszedł dokładnie do mnie, odebrał mój list i wysypał z pomiędzy swych 
palców szary, święty proch vibhutti wprost do wyciągniętych wielonaczyń rąk, obojętny na 
przeciągłe lamenty wyróżnień. Pokłoniłem się z szacunkiem do samej posadzki i dotknąłem 
z namaszczeniem skrawka jego szaty, jak wdzięczny uczeń u stóp mistrza. A jednak cuda się 
zdarzają!

Chyba po kwadransie wracałem wciąż oszołomiony z opustoszałego już mandiru, nie-
bacznie mijając kobietę w woalu. Nagły, silny podmuch suchego wiatru poderwał nieco ciężką 
przyłbicę tajemnic. W refleksach niskiego słońca, w jednej sekwencji migawki oczu, zamarłem. 
To była zdeformowana twarz słonia, z przyklejoną i zrośniętą do policzka krótką, brązowoszarą 
trąbą zamiast nosa, z wypukłym jak melon czołem i małymi, szklistymi oczami.

Moja oniemiała twarz straciła wszelki wyraz.

Aśrama Sathya Sai Baby w Puttaparthi, południowe Indie, luty 1997r.

Za słonięta

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com
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Na macie i na warsztacie, czyli do 
czego nie służy Twoje ciało? 

Jeśli decydujesz się na zakup warsz-
tatów rozwojowych lub terapeutycznych z 
zakresu „pracy z ciałem”, przede wszystkim 
uświadom sobie, że Twoje ciało jest Twoje. 
Kropka. Uważaj na zaproszenia posługują-
ce się bełkotem o „energiach”, „wyzwole-
niach” i „traumie”, którą rzekomo „uleczy 
oddechem” prowadzący. Twoje ciało jest 
tylko Twoje. I daruj sobie mętne opowieści 
o jego „kosmicznych połączeniach”, które 
uruchomi weekendowy „proces otwiera-
nia”. Jeśli oferta warsztatowa nie mówi nic 
konkretnego, nic konkretnego nie oferuje 
Ci jej sprzedawca. Twoje ciało nie służy do 
niczyjej „kreacji”, bo jest Twoje i nie daj 
sobie wmówić, że „warsztat ustanowi Twoją 
cielesność”. Podobne bełkoty to czerwona 
lampka ostrzegawcza: uwaga – bzdura!

Nowomowy, slogany i filmiki pokazowe 
z „procesu” warsztatowego 

Zacznijmy od najprostszej uwagi: ża-
den profesjonalny terapeuta, trener lub 
psycholog nie publikuje trwającego procesu 
terapeutycznego w Internecie. Co oznacza, 
że jeśli sprzedawca jakiejkolwiek usługi 
„pracy z ciałem” atakuje Cię marketingowo 
filmikiem z wijącą się na macie w konwul-
sjach osobą ludzką, jest to gigantyczne 
przekroczenie etyczne. Nawet jeśli, skrajnie 
zaburzona psychicznie osoba, wyraziłaby 
pisemnie świadomą zgodą na taką publika-
cję, to obecność tego filmu w sieci, świadczy 
dobitnie o jakości tej usługi rozwojowej. 
Uwaga zatem na serie Holly- albo Bolly-
woodzkich kreacji przed kamerą. Uwaga 
na reżyserowane, naszpikowane nowomową 
New Age’ową o „potędze seksualności”, 
„kosmicznych orgazmach”, „tantrycznych 
połączeniach” materiały promocyjne. Jak 
myślisz, na czym zależy osobom promują-
cym się w ten sposób? Na pewno nie na 
Twoim zdrowiu psychicznym ani rozwoju, 
Drogi Kliencie! Jeśli ktoś Ci obiecuje, że 
przeżyjesz „kosmiczny orgazm”, zastanów 
się, za kogo ma Cię ten człowiek? 

Międzygalaktyczne Instytuty Oddy-
chania Porami Skórnymi i inne opowieści 
marketingowe 

Zawsze sprawdzaj instytucję oferującą 
warsztat „pracy z ciałem”. Kim są jej założy-
ciele/właściciele? Na pewno terapeutami 
lub psychologami? Kto wydał ich certyfika-
ty? Sprawdzaj, czy podana instytucja z Indii, 
Malediwów, czy jeszcze innych miejsc na 
Ziemi w ogóle jest instytucją terapeutyczną, 
czy firmą świadczącą usługi turystyczne? 
Niech Cię nie zmyli szereg symboli, literek, 
rekomendacji celebrytów i parę innych, 
dość prostych chwytów marketingowych. 
Użyj swojego zdrowego rozsądku i zadaj so-
bie pytania, dlaczego ów Międzygalaktyczny 
Instytut Oddychania Porami Skórnymi ma 

Anna Kapusta

Sprzedawcy orgazmów, czyli czym na pewno nie jest praca z ciałem

siedzibę akurat w Polsce? Kim są jego mię-
dzynarodowi praktycy? Kto ich kształcił albo 
superwizuje? Filmik z palmami w tle to nie 
jest rekomendacja przydatności psychotera-
peutycznej lub trenerskiej do pracy z Tobą. 
Obudź się! Zejdź na ziemię!  

A jeśli jednak poniosło Cię i właśnie 
leżysz na tej macie? Kiedy natychmiast 
mówić - stop? 

Jeśli jednak kupiłeś już tę usługę 
warsztatową i właśnie leżysz albo siedzisz na 
macie, za każdym razem zadawaj sobie dwa 
pytania: co czuję w tej chwili? - albo – czy to 
jest moja bajka? Żadną, etyczną formą „pra-
cy z ciałem” nie są na pewno następujące i 
pokrewne tym zachowania:  

1. Proponowanie uczestnikowi lub 
uczestniczce warsztatów obnażania się na 
forum grupy. Żaden terapeuta nie będzie 
nakłaniał kobiety do zdjęcia biustonosza 
w obecności kilkunastu obcych jej osób. 
Rzekome „ćwiczenie” na „wyjście ze strefy 
wstydu” odsłania zaburzenia prowadzącego. 
Nagie piersi to nagie piersi. Nie ma czegoś 
takiego, jak „otwieranie na kobiecość” ob-
nażaniem. 

2. Publiczne dotykanie genitaliów i/
lub stref erogennych przez prowadzącego 
warsztat, zarówno w odniesieniu do siebie, 
jak i jego uczestników. Nazwijmy rzecz po 
imieniu: zdjęcie bielizny przez jednego z 
prowadzących „warsztat tantryczny” jego 
uczestniczce i publiczne włożenie palców 
do jej pochwy to publiczny gwałt zbiorowy. 
Czynnie zgwałcił ją gwałciciel, biernie bierni 
i zmanipulowani świadkowie zdarzenia. A 
o takiej sytuacji wspominała jedna z moich 
dyskutantek internetowych. Jeśli więc jesteś 
nawet świadkiem takiej sytuacji: natychmiast 
reaguj! Na Twoich oczach jest właśnie 
gwałcona jakaś osoba ludzka! I nie ma tu 
żadnego usprawiedliwienia w bełkocie o 
„ruszaniu energii ciała”, jak to nazywał gwał-
ciciel podający się za nauczyciela „tantry” 
w przytoczonej sytuacji. „Inne czynności 
seksualne” także są przestępstwem! 

3. Komentowanie na forum grupy 
seksualności własnej lub uczestnika. Pro-
wadzący, który publicznie opowiada, jakich 
to „kosmicznych orgazmów” doświadcza 
we własnym życiu, powinien Cię skłonić do 
refleksji i do wyjścia z sali. Czy zapłaciłeś za 
to, żeby słuchać takich wynurzeń? 

4. Zachęcanie do łamania granic osoby 
współćwiczącej. Nie, to nie jest prawidło-
we, żeby mężczyzna w sytuacji warsztatowej 
masował piersi kobiecie współćwiczącej, ja-
koby mając „odblokować jej kobiece esen-
cje”, a z taką relacją również się spotkałam. 
Kobieto, zastanów się, jakbyś zareagowała 
na podobne zachowanie bez presji sytuacji 
warsztatowej? Masz odpowiedź!

5. Brak informacji o możliwości od-
mowy wykonania ćwiczenia lub rezygnacji 

z jego części. To kolejna czerwona lampka: 
uwaga – nadużycie! Proces rozwojowy lub 
terapeutyczny szanuje granice człowieka. 
Nie ma czegoś takiego, jak „łamanie blo-
kady” na siłę. Jeśli nie czujesz się gotowy 
do wykonania zadania, nie rób tego. Sza-
nuj swoje granice psychiczne, fizyczne i 
duchowe.

6. Bredzenie o „warsztatowym uwalnia-
niu zablokowanych energii seksualnych”, 
które są przyczyną wszystkich Twoich 
niepowodzeń, nieszczęść i porażek. Nie, 
fakt, że w trakcie warsztatu prowadzący 
doprowadzi do drżenia mięśni Twoich ud, 
nie „otworzy Cię na związek” ani „nie ule-
czy z choroby”. To mniej więcej tak, jakby 
ktoś przepowiadał Ci przelew na konto po 
tym, jak wystawisz i schowasz język. Drżenie 
niewprawnych mięśni w sobotę i niedzielę, 
nie mogą Cię „otworzyć na obfitość” w po-
niedziałek. Użyj doświadczenia dorosłego 
człowieka. Po prostu!

7. Nieodpowiadanie na pytania me-
rytoryczne przed warsztatami, podczas 
warsztatów i po nich. Jeśli prowadzący Cię 
ignoruje albo pacyfikuje sloganem, „że 
poświęcasz uwagę niewłaściwym aspek-
tom procesu”, wiedz, że nie ma czegoś 
takiego jak „niewłaściwy aspekt”. Masz 
prawo pytać: o metody pracy, o kwalifikacje 
prowadzących, o własne reakcje i o to, co 
się właśnie wydarza. Masz prawo wiedzieć, 
dlaczego ktoś poddaje Cię takim właśnie 
działaniom! 

8. Filmowanie i fotografowanie pracy 

oferuje usługi edytorskie 

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

www.akant.org

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

e-mail: akant24@wp.pl

Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”
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warsztatowej. Żaden profesjonalista w 
dziedzinie „pracy z ciałem” nie kręci fil-
mów podczas warsztatów ani nie urządza 
sesji zdjęciowej. O każdą możliwość doku-
mentowania Twojej pracy musisz zostać 
zapytany. Zastanów się, czy Twój udział w 
promocji usługi jest celem, dla którego 
ją wykupiłeś? Albo czy chcesz mieć świa-
domość, że prowadzący koncentrował się 
na pracy celebryckiej zamiast na Twoich 
problemach. Oczywiście, czym innym 
i normalnym jest pojedyncze zdjęcie z 
warsztatu lub pamiątka grupowa, ale i tak 
zawsze musisz zostać poproszony o zgodę 
na jego wykonanie i zawsze masz prawo 
odmówić. To Twoja sprawa.

9. Sugerowanie wykupu serii terapeu-
tycznych po „zdiagnozowaniu traumy”. 
Najbardziej podłe i nieetyczne z zachowań 
marketingowych, które daje Ci stuprocen-
tową pewność, że jesteś towarem, a nie 
człowiekiem w celach marketingowych 
sprzedawcy usługi. Całkowicie niepo -
prawnym i nieetycznym zachowaniem 
jest „wskazywanie Ci palcem” rzekomych 
„blokad w ciele” i puentowanie tego aktu 
propozycją zakupu kolejnej usługi. Na de-
cyzję o kontynuacji współpracy będzie czas 
i miejsce. A mówienie Ci tego na forum 
grupy jest co najmniej niestosowne.

10. Straszenie „patologiami”, które 
„w Tobie widać”. Przed zakupem warsz-
tatu jednak jakoś, mniej lub bardziej 
skutecznie, radziłeś sobie ze światem i z 
sobą. Jeśli więc w toku zadań warsztato-
wych otrzymujesz serię „przestróg”, jak 
to „Twoje ciało woła o pomoc” (czytaj: 
zakup kolejnej usługi) albo „da się z 
Ciebie wyczytać traumę z dzieciństwa”, 
podziękuj i idź dalej. Żaden terapeuta nie 
bombarduje klienta/pacjenta informacją 
wywołującą lęk i poczucie zagrożenia. Jeśli 
masz przed sobą uczciwego człowieka, 
po prostu zasugeruje Ci on ewentualną 
konsultację, „przyjrzenie się problemowi”. 
Nikt uczciwy Ci nie powie, że „widział skut-
ki przerwania pracy” (czytaj: braku decyzji 
o zakupie ośmiotygodniowego kursu po 
jednorazowym warsztacie weekendowym) 
i „ostrzega Cię przed podobnym błędem”. 
W marketingu nazywa się to kreowaniem 
potrzeb, w socjologii przemocą symbo-
liczną, a w terapii uwodzeniem klienta/
pacjenta.

Po garści autentycznych przypadków 
z polskich warsztatów „pracy z ciałem”, 
zadaj sobie – na wstępie – pytanie: czym 
jest dla mnie szacunek dla mojego ciała? 
Pomoże Ci to zauważyć, że „masz ciało” 
i że „Twoje ciało jest Twoje”. Dopiero 
potem zacznij przeglądać oferty warszta-
towe. Dokładnie, uważnie, z rozwagą. Nie 
ma czegoś takiego jak przemoc wyłącznie 
fizyczna lub psychiczna. Jeśli ktoś naruszy 
granice Twojego ciała, uderzy też w Twoją 
psychikę ... Na koniec chciałabym dodać, 
że jeśli źródłem „kosmicznego orgazmu” 
ma być dla Ciebie, jak obiecują niektó-
rzy, potrząsanie udami na forum grupy 
obcych ludzi, to warto zadać sobie więcej 
pytań szczegółowych, o to kim jesteś dla 
sprzedawców tej usługi? Chcesz się z nimi 
spotkać? Tak?

Chcąc propagować ideę bibliofilstwa 
i w maju 2019 roku (w ubiegłym roku  
w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Arty-
stycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) w Tygodniu Biblio-
tek oraz w tygodniu obchodów 100-lecia Uni-
wersytetu Poznańskiego przygotowałem w 
swoim rodzinnym mieście Gnieźnie wystawę. 
Eksponowana ona była w Bibliotece Instytutu 
Kultury Europejskiej UAM. Była to druga 
wystawa z cyklu „Szelest kart” pt. „Książka 
moja miłość”. Wystawa wzbudziła duże 
zainteresowanie. W otwarciu uczestniczyli 
bibliofile, pracownicy instytucji kulturalnych  
i samorządowych, młodzież i dziennikarze. 
Wystawę otworzył dyrektor Instytutu Kultury 
Europejskiej prof. zw. dr hab. Leszek Mroze-
wicz. W trakcie trwania wystawy oprócz osób 
indywidualnych szczególnie zainteresowali 
się nią studenci III roku studiów I stopnia 
kierunku Projektowanie kultury o specjal-
ności Promocja dziedzictwa kulturowego. 
Autor poświęcił im osobną prelekcję w ra-
mach zajęć Muzealnictwo ikolekcjonerstwo. 
W prelekcji wziął również udział prowadzący 
ten przedmiot dr Kamil Wasilkiewicz. 

Na ekspozycji przedstawiłem, z mojej bar-
dzo różnorodnej tematycznie kolekcji, cieka-
we zbiory z XIX/XX w. obejmujące wybrane 
oprawy, kartografię, różnorodne podręczniki  
i poradniki, literaturę religijną, oczywiście 
gnesniana oraz różne dokumenty osobiste. 

Interesujący dla niefachowca był przed-
stawiony schemat budowy książki na pod-
stawie opracowania Dominiki Lidii Bory-
sławskiej Scyzura, kapitałka, grzbiet. Zwracała 
uwagę również jedna z pierwszych książek, 
która zapoczątkowała przedstawianą kolekcję 
„Gieografja powszechna. Gieografja Polski. 
Część IV” z 1917 r., podręcznik autorstwa 
Stanisława Lubicza-Majewskiego. Oprawy 
zaciekawiały swoją różnorodnością. Były 
m.in. takie, które imitowały skórę krokodyla 

Sławomir Krzyśka

Wystawa bibliofilska

ozdobione metalowymi zapinkami, skórę 
czerwoną z reliefem, na innych zaś były cie-
kawe tłoczenia i złocenia, łączenie płótna i 
skóry z papierem marmurkowym. Jednym z 
ciekawszych eksponatów kartograficznych 
była mapa Prowincji Poznańskiej 1896 r. 
Dużą cześć wystawy zajmowały różnorodne 
podręczniki i poradniki z I poł. XX w. z 
takich dziedzinjak: język polski, historia, 
filozofia, muzyka, medycyna, opieka spo-
łeczna, rolnictwo, przyroda i technika oraz 
tkactwo.Wśród literatury religijnej zobaczyć 
było można m.in. „Dzieje Starego  i Nowego 
Testamentu ułożone dla Szkół Katolickich” 
z ok. 1870 r., „Żywoty Świętych Pańskich…” 
z 1899 r., „Pismo Święte w obrazach. Dzieje 
Starego i Nowego Testamentu” w przekł. 
ks. Józefa Kłosa z pięknie zdobioną kartą 
tytułową z 1925 r., „Przewodnik Katolicki” z 
1928 r. również z piękną winietą. Gnesniana 
otworzyło opracowanie pt. „Katedra Gnieź-
nieńska” ks. Ignacego Polkowskiego  wydane 
w 1874 r. przez Jana Bernarda Langego. 
Następnie były to fotografie wykonane  w stu-
diach fotograficznych Gnieznaoraz wydaw-
nictwo Księgarni W. Lebiedzińskiej. Zwracały 
uwagę piękne karty patriotyczne związane z 
Gnieznem i tzw. telegram kościuszkowski z 
ok. 1919 r. Dokumenty, które prezentowa-
łem dotyczyły kierownika Katolickiej 7-mio 
klasowej szkoły powszechnej w Witkowie z 
lat 20. i 30. XX w.

Wystawie towarzyszyły numerowane 
druki bibliofilskie mojego autorstwa Szelest 
kart. Książka moja miłość w liczbie 120. eg-
zemplarzy. Wydano je nakładem Instytutu 
Kultury Europejskiej i moim w wydawnictwie 
Gaudentinum w Gnieźnie.

Warto przenieść się w inny świat, świat 
książki drukowanej, pięknie oprawionej, 
szeleszczącej kartkami i dokumentów, które 
są przecież niepowtarzalne. 

Na zdjęciu: Otwarcie wystawy bibliofilskiej Sławomira Krzyśki Fot. Maria Cierpiszewska
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Trzy do pięciu gałek na osobę.
My mieliśmy dwa opakowania
w każdym po trzy całe gałki,
plus opakowanie mielonej.
Mielona nie jest tak mocna jak cała,
ale powinno wystarczyć.
Czyli na głowę wychodziło w sumie
po trzy całe gałki i pół paczki mielonej,
czyli około czterech na głowę.

Turkucia z Podjadkiem spotkałem siedzą-
cych przy drodze,
zupełnie jakby na coś czekali.
Turkuć był pokaźnych rozmiarów kretem,
Podjadek wyglądał na nieco wystraszoną 
łasicę.
Czekaliśmy na ciebie, powiedział Turkuć, 
kiedy mnie zobaczył.
Wszystko wokół wydawało mi się obce i 
dziwne,
choć było też w tym coś podejrzanie znajo-
mego.
Chodź z nami, kontynuował.
Niebo było cudownie błękitne,
a trawa pod nogami szeleściła jak celofan.
Co było robić. Poszedłem. 

Turkuć i Podjadek.
Turkuć i Podjadek.
Jakbym już gdzieś kiedyś słyszał te imiona.
Gdzieś w szkole, albo w dalekiej podróży.
Turkuć przebierał żwawo krótkimi łapka-
mi.
Miał wyraz twarzy wysokiego urzędnika.
Nieco z tyłu, jakby zgaszony, dreptał Pod-
jadek.
Wyglądał na doświadczonego bywalca 
urzędów.

Pojechaliśmy z Wendym i Rozmą do Tro-
pia,
a było to  na końcu świata.
Któregoś dnia to my sami wykarczowaliśmy 
całe Tropie
z pająków i ich pajęczyn, z centymetrowej 
warstwy kurzu
i winorośli oplatającej cały dom.
Przez jakiś czas mieszkaliśmy sami jak w 
raju,
ale potem zaczęli się tu pojawiać inni,
dla których Tropie nie było tym, czym było 
dla nas.

Dawniej do Tropia jeździliśmy autobusem.
Wysiadaliśmy w Wytrzyszczce i piliśmy bro-
wara nad Dunajcem
czekając na prom. Potem przez rzekę i 
długo, długo pod górę.
Przez las. A potem stromo w dół.
Kiedy żył dziadek Wendy’ego
to był jeden z pierwszych domów w okolicy
i z jego tarasu był piękny widok na góry.
Teraz pobudowało się tu dużo domów,
zwłaszcza sąsiad poniżej, który zasłonił 
prawie wszystko.

Ale poranna kawa na tarasie i tak należała 
do najpiękniejszych 
momentów dnia, nocy albo wczesnego 
wieczora.

Gałkę włożoną do siatki potłukliśmy młot-
kiem,
bo nie mieliśmy maszynki do mielenia albo 
czegoś adekwatnego.
Poszedłem po gorącą wodę do kuchni.
Zalaliśmy nią gałki i kiedy wystygły wypili-
śmy.
Smakowały jak wióry, choć nie jadaliśmy 
wiórów.
Ich intensywny smak pozostawał na bardzo 
długo w ustach.
O wiele dłużej niż płynął prom, Dunajec, 
woda w sedesie,
pisma do urzędu, albo niż nawet istniał 
sam urząd.

Kiedyś, kiedy nie mieliśmy jeszcze samo-
chodu,
droga pod górę ze wszystkimi torbami
z browarami ciągnęła się ponad godzinę.
Trzeba było sobie robić postoje.
Paski bagażów boleśnie wpijały się w ramio-
na.
Teraz mieliśmy ze sobą tylko kilkanaście 
gramów marihuany,
trzy paczki gałki, no i samochód.

Jakbym wiedział że cię tak sieknie
to bym ci już nie dosypywał więcej gałki.
Dosypałeś mi? Zapytałem.
Stwierdziłem, że od takiej ilości
to żadnego z nas porządnie nie klepnie.
A tak to przynajmniej ty będziesz miał.
Więc jak wyszedłeś po wodę to trochę ci 
odsypałem
ze swojej porcji. Ale nie gniewasz się?

Turkuć proponował
żebym wszedł z nim do kretowiska.
Mówił, że warto. Obiecywał mi agrest, 
kiście agrestu, a mimo to wahałem się.
Ziemia miała w sobie coś takiego
co wyzwalało we mnie bardzo
pierwotną chęć spoczynku.
I do tego ten agrest.
Wierzyłem, że pod ziemią
czeka na mnie coś, dla czego warto porzu-
cić
swoje dotychczasowe ideały.

Wendy i Rozma zrobili mi hamburgera,
bo byłem zbyt słaby by wstać z łóżka
i zjeść jak człowiek.
Próbowałem więc jeść na leżąco
ale bardzo mi to nie szło.
Jadłem bułę nasączoną sosem
i wodą z pomidorów.
Ale to co najważniejsze
wyleciało tyłem bułki na kołdrę i dywan.

Częstował mnie bardzo mocnym trunkiem.
Nigdy takiego wcześniej nie piłem.
Miał w sobie coś winogronowego,
ale pozostawiał też dziwny posmak.
Jakby posmak futra.
Czy to z winogron? Zapytałem.
W pewnym sensie, powiedział.
Na twarzy miał bardzo przykry uśmiech.

Pod ziemią było ciemno, ale dosyć przytul-
nie.
Nie było agrestu. Nie tylko kiści, ale nawet 
jednej jego gałki.
Ale Turkuć uraczył mnie dżdżownicami i 
świeżą padliną.
Na szczęście po hamburgerze nie miałem 
ochoty jeść.
Rozmawialiśmy wtedy o wszystkim. Nasze 
jestestwa
otwierały się przed sobą i splatały.
Myślę, że stał się wtedy moim prawdziwym 
przyjacielem,
jakiego już nie miałem nigdy potem.

Powiedział mi, że odpowiedzialność zbio-
rową
za wiele spraw ponoszą pewne winogrona.
Nie raz widział, jak na targowicy
wśród owoców sieją niezdrowy ferment, 
a jeszcze kręcą przy tym bezczelnie wąsa.
Agrest to co innego. 
Agrest to szlachetny indywidualista
i niczemu nie jest winien.
Wszystko przez tę ciemną, winogronową 
masę,
szepcącą w cieniu twoje imię
w nadziei że zerwiesz zieloną,
a już przejrzałą kiść.

Agrest.
Włochate odnóże krzewu.
Owadzi miąższ.
Cierpkie pszczele żądło
w ulubionych ustach.
Odpoczynek srebra w świecie bez metali,
przemienione przez alchemika w złowróżb-
ną kulę.
Bijące serce króla porzeczek i jagód.
Ślepe oko mikrokosmosu
z prążkowaną jaskrą.
Jądro.
Srebrny płód lata które minęło.
Gorąca noc w cichym sadzie.
Zgubiona przed wiekami srebrna łyżeczka
z cytrusowej zastawy, znaleziona
nie znaleziona.

Dziękuję, Turkuciu,
nigdy tak nie myślałem 
o Agreście.
To wszystko prawda.
Odpowiedział Turkuć
i kazał mi ruszać dalej.

Zapytał mnie, czy wierzę.
To bardzo trudne pytanie,
z którym zawsze mam problem.
Wolałbym powiedzieć jakie jest moje
największe marzenie, albo kim chciałbym
zostać w przyszłości.

Azja Paronom

NOC MUSZKATOŁOWA (1)
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Tak, odpowiedziałem.
To są pytania, nad którymi nie warto
zbyt długo się zastanawiać.

Agrest.
Agrest to porządny typ.
Porządny gość. Uwierz mi, 
to wszystko przez winogrona.

Prowadził mnie krętymi korytarzami.
Wiele razy musieliśmy się schylać,
albo podwijać nogawki.
Zmienialiśmy kierunek,
zmieniały się ściany wokół nas.
Czasem było tak ciasno,
że musieliśmy iść bokiem.
Chciałem zawrócić, ale przez przypadek
zapytałem o cel naszej podróży.
Odpowiedział, że nie wie.

Zapytał mnie, czy zwierzę.
Odpowiedziałem, że niestety nie,
że złowiek,
gubiąc przy okazji 
nabrzmiałe do niesłychanych rozmiarów,
zawsze wielkie i wysokie C.
Posmutniał.

Dotarliśmy do Stolicy-węgiel.
Była czarna jak noc i błyszczała jak dia-
ment.
Zapytał mnie, jaka jest Stolica-węgiel?
Ale Austro-węgiel? Dopytywałem.
Stwierdził, że mamy szczęście.
Że właśnie przebywa tu Prezydent-węgiel,
niejaki Gauck Muszkatołow,
i że to pierwszy czarnoskóry prezydent tego 
kraju.
Oczywiście do czasu, 
bo któregoś dnia też postanowił się umyć,
i skończyły się wywiady,
skończyły się pieniądze,
skończyło się wszystko.
Została tylko ta smutna buda-beszt,
stercząca pośrodku niczego jak wyrzut 
sumienia.
Pomyślałem że to cholernie głupie prze-
kręcać w ten sposób
wszystkie napotkane nazwy.

Turkuć polecił mi zajrzeć do budy-besztu
stojącej pośrodku niczego.
Leżał w niej nieruchomo pies,
którego ciało bezpowrotnie straciło
swoją integralność z powodu człowieka.
Widok był przygnębiający.
Postanowiłem wtedy pozbawić się duszy
i spuścić ją w klozecie razem z gównem.
Od razu zrobiło mi się lepiej.
Nareszcie poczułem się integralną częścią 
świata.

Transporty jeździły specjalną pędoliną
ze Stolicy-węgiel wprost do Dyni,
nenufaru działek.
Dynia rosła
i puchła od tego wszystkiego.

Działkowcy zacierali ręce że mają zbyt
duży ruch, że to,
że wszystko się wyda.
Na pierwszego listopada pocięli
jej więc nożem całą twarz.
Potem mówiło się,
że wszyscy oni byli po prostu naćpani.

Zaprowadził mnie przed oblicze Muszka-
tołowa.
Wbrew wszystkim moim wyobrażeniom 
Muszkatołow nie mówił po rusku.
Oblicze miał ciemne i nikczemne.
Pytał, po co przyszedłem,
a potem kazał się całować w gałkę.
Na samą myśl zrobiło mi się niedobrze.
Powiedziałem, że nie będę całował.
Chciałem uciec,
ale zatrzymał mnie Turkuć.
Zawiodłeś mnie, powiedział
i miał bardzo smutną twarz.
Na tyle, że zrobiło mi się go żal.

Rzucali mi chleb
a ja jak kaczka starałem się go złapać.
Śledziłem go wzrokiem
i wyobrażałem sobie jak z gracją go łapię.
Tylko że nie poruszałem ustami.
Nie poruszałem niczym
i musiałem wyglądać jak trup.
Dobrze, że miałem otwarte oczy.
Chyba tylko oczy łapały w powietrzu ten 
chleb
i chciały go jeść.
Ale to było zdecydowanie za mało.

Od wysiłku kręciło mi się w głowie.
Chciało mi się płakać.
Powiedziałem że nie chcę,
że nie dam już rady,
ale Turkuć w milczeniu
wrzucał na wózek kolejne worki.
Pod językiem miałem ampułkę,
którą właśnie teraz miałem ochotę roz-
gryźć.
Raz na zawsze.
Ale po chwili przypomniałem sobie
o tych wszystkich przesłuchaniach
które mnie jeszcze czekają.
Ty idioto! Pomyślałem.

Pytania były o Muszkatołowa i o gałkę.
I czy naprawdę chcę stracić wątrobę.
Pytali mnie, czy nie jestem głodny
i czy mi coś nie przynieść.
Że dzwoniła mama,
więc żebym oddzwonił w wolnej chwili
i że idą do sklepu, więc zostanę chwilę sam.
Czułem, że sobie poradzę,
że wszystkiemu sprostam.
Zrobię to dla mojej mamy,
dla mojej wątroby.
Byle tylko to wszystko przetrwała.

Tak, to była Stolica.
Chyba tylko czerń moich myśli
przewyższała to wszystko co było wokół.
Zauważyłem, że Turkuć znakomicie pasuje
do tego środowiska. W ciemności

błyszczały tylko jego oczy,
a od czasu do czasu także zęby.
Pod ratuszem spotkaliśmy mężczyznę,
który konwulsyjnie się drapał.
Czarnymi od brudu paznokciami
wydrapywał sobie w ciele rany.
Rany zachodziły węglem
i zostawały czarne blizny.
Z czasem, całe jego ciało stało się czarne.
Wyglądał zupełnie jak kret.

Zakwaterowano nas w całkiem przyjemnej 
celi.
Mieliśmy agrest, ananasy i całkiem darmo-
we kiwi.
Ekspres był wprawdzie na kapsułki, ale za 
to węglowe.
Piliśmy więc codziennie rano taki węgiel 
do śniadania.
Już drugiego dnia przestaliśmy się przez to 
wypróżniać.
Całe szczęście, bo w celi nie mieliśmy 
toalety.

Turkuć zaprowadził mnie do gabinetu 
Muszkatołowa.
Surowe wnętrze rozjaśniał tylko obraz
z kobietą trzymającą łasicę na rękach.
Muszkatołow stał w oknie gabinetu na 
parapecie
i przemawiał do zgromadzonej na zewnątrz 
ludności.
Drodzy bracia i siostry!
Robacy!

Muszkatołow opowiedział nam o swoich 
politycznych planach
utworzenia Mrówkolewu,
jako odpowiedzi na bezmyślnie pracujące 
masy,
wciąż tak bardzo podzielone.
Statusem, winogronami,
zapachem piżma i feromonów.
Mrówkolew, kierowany przez Agrest i 
Turkucia
mógłby zjednoczyć nareszcie komary, łasi-
ce, Wyznawców Stułbii
i całą tę padlinę leśną rozkładającą się od 
lat, bez celu i gdzie popadnie.
Wziął głęboki wdech i kontynuował.
Teraz, po latach niesprawiedliwości i 
podziałów
nareszcie będzie inaczej!
Powiedział, patrząc nam w oczy.

PIEŚŃ MŁODZIEŻÓWKI MRÓWKOLEWU:

Dostojny Mrówkolwie!
Co chaotyczne bruzdy
swym odwłokiem ryjesz!
W szorstkiego piachu znojnej drodze
rzeźbiąc nam kroków świetny lej!
W pustyni błędów złego życia
ścieżkę właściwą nam wskazując.
Niech Twe czcigodne celne Imię
będzie na wieki pozdrowione.
A my jak mrówka dotąd głupia
na zawsze zachowani w Prawdzie!

cdn.
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Janusz Orlikowski 

Tyle i Tam
 

tyle wokół dzieje się rzeczy
tyle zdarzeń i myśli że życie
tyle że nikt nie wie ile

tyle – bo myślimy że życie
tyle bo nikt nie wie ile
więc stara się aby tyle
na dzień i na tę chwilę

a po tym już nic i nie daj Boże
by powtarzało się tyle
bo tyle nic nie znaczy
i martwym okazuje się tyle

ot i nasze życie
które jest na chwilę

aż zadzieje się Tyle
Tam

Maciej  Anczyk

Wieczorny świt

Czy to jest pora na epitafium 
gdy burzyć idą bogów fasady
Sztorm stawia kroki w nierównym metrum
nie przez aksamit lecz eskalady

Laurowe liście już nie na głowach
gniewny przydeptał je okrzyk tłumu
Władcy Olimpu są jak niemowa
ambrozja tańsza od flaszki rumu

Leżą odłamki spiżowych murów
tych co stać miały dekady lata
Pętlicę orszak kręci ze sznurów
wieszając mapę lepszego świata

Na tych co kroczą w pierwszym szeregu
tłukąc jak lustra odbicia draństwa
Role wykute czekają w cieniu
nowych heroldów starego kłamstwa

Maciej Anczyk

Prometeusz     

Widziałem perły wykute z kamienia,
od rajskich ptaków piękniejszy sznur wron,
szewca, który w najlepszy but przemieniał,
zapał w błogosławionym trudzie rąk.

Czy też jesteśmy lustrami i dymem,
wdychanym na grani, gdzie goreje krzew
w instancję ostatnią patrząc co chwilę,
gdy ogień płonący zgasi nam deszcz. 

Otwórz żyły Feniksa – mokry popiół,
twój znój i pot bez głosu wielu wód,
krok stawiany na niewidocznym szczeblu,
w lodowej skale własny żaru buch.

Renata Blicharz

Dom

Ziemia to ziarnko – naprawdę nic więcej,
A inne ziarnka – planety i gwiazdy.
Czujesz to w nocy bezsennej i gęstej,
na balkonie stojąc, oddech licząc każdy.

Najpierw w dół patrzysz. Śpi wąwóz ulicy.
Rano zmartwychwstanie, aut ożyje nurtem.
Kosmiczna otchłań wzywa cię i krzyczy.
Poręcz balkonu masz jak statku burtę.

Twój dom – statek żywy wciąż po Ziemi płynie.
Teraz ty zapuszczasz w nią korzenie własne.
Ziemia – ziarnko maku w konstelacjach ginie.
Świta. Dzień się łasi do twych myśli jasnych.

Renata  Blicharz

Dotyk

Jakie są dziwy, co się w księdze dzieją,
Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy.
Więc kradniesz chwile, jakbyś był złodziejem,
zdążasz w świat liter, co ponętnie mruczy.

W świat kart szelestu, zapachu papieru,
w świat nierealny, a prawdziwy do cna.
Tam Bóg– wróż – szaman miłośnie zabiera,
gdzie szorstkość stronic codzienna, conocna.

Trik plastikowy i gładkie tablety
nie mamią tego, co zawierzył głowie,
co grzbiet księgi gładzi jak skórę kobiety.
W opuszku palca tkwi Bóg, żyje człowiek.

*Cytaty pochodzą z wierszy Cz. Miłosza z cyklu „Świat. Poema naiwne”

Ariana Nagórska

Słowo jest ziarnem dla ptaków ognistych

kto w słowie widzi ziarno
zwykle patrzy W DÓŁ
bada glebę: czy żyzna, czy raczej jałowa
w pocie czoła rwie chwasty które bies mu zasiał
a w czas zbiorów najniżej zgina kark ku ziemi

ja mogę siać na skale albo w zielska czarcie
niech sobie kto chce zbierze gdy się trafią plony
marnotrawstwo w finale, beztroska na starcie
bo słów Bóg dał mi zasób nieograniczony

nie myślę ich oszczędzać, skąpić ni dozować
bagna, ugory nimi zasypywać mogę
pazerny zyski mierzy, butny waży słowa
a mnie radują ziarna co padły na drogę

dbam tylko o te ziarna, które ptaki porwą
by moc i żar z nich czerpać, pokonywać burze
w piach, w gnój, w wodę też siejąc z rozrzutnością 
szczodrą
co tam wzejdzie – nie sprawdzam
ja plon zbiorę W GÓRZE!
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dokończenie na str. 10

Magdalia to był ważny ośrodek ry-
backi. Słowo pochodzi od hebrajskiego 
migdal, co znaczy twierdza, zamek lub 
wieża. Miejscowość ta położona jest 6 km 
od Tyberiady, na zachodnim wybrzeżu 
Jeziora Tyberiadzkiego, w Galilei na pół-
nocy Izraela. Jest ojczyzną nowotestamen-
towej Marii Magdaleny. Być może ona to 
właścicielka owego ośrodka, bowiem jak 
wiemy z przekazów była osobą majętną, a 
poprzez to niezależna finansowo. Oprócz 
dwunastu uczniów, apostołów powoła-
nych przez Jezusa była tą, która wraz z 
innymi kobietami wędrowała z Nim, aby 
Jemu oraz im służyć. Przecież ktoś musiał 
zajmować się takimi prozaicznymi spra-
wami jak pranie, sporządzanie posiłków 
i tym podobne. Nic w tym dziwnego w 
owym czasie. Oczywiście nikt tych kobiet 
oraz Marii z Magdalii do tego nie zmuszał. 
Wędrowały wraz z Jezusem, bo tak chciały. 
Czuły taką potrzebę. A może tylko były 
ciekawe tego, co też Jezus im proponuje, 
bo było to rewolucyjne w stosunku do 
tego, z czym się dotychczas spotkały. In-
tuicja ich nie zawiodła. Faktycznie Jezus, 
by tak rzec, pomyślał o nich. Gdy podczas 
sławnego spotkania w domu Marty i Ła-
zarza ta pierwsza zwraca uwagę w stronę 
Jezusa, że Maria zamiast usługiwać zajęła 
się słuchaniem Jego słów, ten nie Marię, 
a Martę napomina. Równie ważna była 
ta, która ponad usługiwanie przyjęła po-
zycję – uczennicy. Jezus dał to wyraźnie 
do zrozumienia.

Czy to była ta sama Maria, czyli z 
Magdalii, czy też Maria z Betanii, siostra 
Marty, i to były dwie różne osoby, to 
już nie ma znaczenia. Poza tym mało tu 
ważne jest rozstrzyganie, czy może jaw-
nogrzesznica, czy Maria Magdalena i ta 
z Betanii to te same osoby, czy też nie. 
W żaden sposób nie jest to przedmiotem 
moich dociekań, sprawa trzech Marii. In-
teresuje mnie coś zupełnie innego. Trzy 
inne, dwie inne, ta sama to nie ma dla 
mnie, w kontekście powziętych rozważań, 
istotnego znaczenia. Interesuje mnie coś 
zupełnie innego.

Już podjęty został trop, że sprawa 
kobiecości była dla Jezusa ważna. Ich 
obecność w świecie mężczyzn, na którym 
opierała się religijność ówczesnych cza-
sów, to było dla niego nie do przyjęcia. 
Kobieta zatem była kimś istotnym.

Wśród wszystkich kobiet, które wraz z 
nim podążały, jedna okazała się niebywale 
ważna. Była to właśnie Maria z Magdalii. 
Przecież od początku wiedział, że to wła-
śnie ją powoła jako świadka swojego zmar-
twychwstania. Czyż nie? Tym niemniej, 
nim to nastąpiło, czuli to z pewnością po-
zostali apostołowie, którzy już wcześniej, 
czyli przed powołaniem jej na świadka, 
mogli być zawiedzeni, że przecież ich 
powołał a ona była tylko jedną z kobiet, 
które do Jezusa z Nazaretu przylgnęła 
chcąc Jemu i im służyć. Ta służba była 
jednak inaczej rozumiana przez aposto-
łów i Nazarejczyka. Dla nich po staremu 

Janusz Orlikowski 

Głos w sprawie Marii z Magdalii

(pranie, sporządzanie potraw), dla Niego 
to również słuchanie Jego nauk, a więc 
sprawa intelektualna, nauka. Również 
z tego powodu Maria Magdalena staje 
się jedynym, autentycznym świadkiem 
zmartwychwstania. Ale nim to się stało, 
były zdarzenia które o wyjątkowości owej 
Marii świadczyły. Nie były one – jak już 
wspomniałem – miłe apostołom. Choćby 
to, że wyróżniał ją całując w usta, o czym 
zaświadcza jedna z ewangelii. Komentuje 
się ten fakt, że to naturalne, powołując się 
na gnostycki rytuał pocałunku inicjujący 
przynależność i nie mający nic wspólnego 
z pocałunkiem o charakterze erotycznym.  
Z pewnością też tak było. A przecież od 
gnostycyzmu chrześcijaństwo przecież 
ucieka, choć nie wiem czy słusznie. Tym 
niemniej niezaprzeczalny jest fakt, że w 
obrębie miejsc i działań, obecności apo-
stołów, były to wydarzenia, które miały 
coś mówić. Podobnie jak dziś, gdy widzi 
się pocałunki par, wszystko jest wiadome. 
Jest to obraz miłości. Dobrej miłości. Czy 
czasem nie o niej myślał Jezus?

Maria Magdalena była więc, choć for-
malnie nią nie była, wyjątkową uczennicą 
Nazarejczyka.  Miał do dyspozycji swoich 
dwunastu wiernych apostołów, aby choć 
jeden z nich mógł się stać świadkiem Jego 
zmartwychwstania. Przecież każdego z 
nich nauczał, każdy był świadkiem Jego 
działań. Każdy w jakiś sposób był świa-
domy tego, co znaczy Jego nauczanie. 
Jaki ma charakter, czym się znamionuje. 
Przecież mógł wybrać choćby Piotra, tego 
buntownika, który okazał mu się w konse-
kwencji tak wierny. Poczynił jednak ina-
czej. Tajemnicę swego zmartwychwstania 
powierzył  kobiecie nie będącej powołanej 
przez Niego, a tej która podążyła wraz nim 
pomimo swego materialnego bogactwa. 
Czy z uwagi na nie? A co Jemu z tego, 
skoro to Go zupełnie nie interesowało?  Z 
powodu – miłości. Powiedział tym samym 
jedyną rzecz zasadniczą: tylko poprzez 
miłość dzieje się Prawda. Tę Prawdę 
przeczuwał Piotr. Pyta bowiem Marię: 
„Powiedz nam słowa zbawcy, które sobie przy-
pominasz, to, co ty znasz, a nie my, i czego 
nie słyszeliśmy”, gdy już zmartwychwstanie 
stało się faktem. Po tych słowach Maria 
rozpoczyna opis widzenia i rozmowy ze 
zbawcą. Całość jej opowieści koncentruje 
się „wokół terminów charakterystycznych dla 
nauk gnostyckich, takich jak „dusza” (psyche), 
duch (pneuma) i umysł (nous). Istotą rozmo-
wy ze zbawcą jest ustalenie, w którym z nich 
widzenie się dokonuje. Długi i zupełnie herme-
tyczny dla współczesnego czytelnika fragment 
obejmuje również zagadnienie wędrówki dusz. 
Pod względem treści nie ma więc nic wspólnego  
z kanonicznymi księgami Nowego Testamen-
tu. Nie przypomina ich także formą – zawiły 
wywód trudno porównać do którejkolwiek z 
Ewangelii” - jak pisze Paweł F. Nowakow-
ski w książce Maria Magdalena (historia 
najbardziej tajemniczej kobiety w Biblii). Tak 
jednak dzieje się w Ewangelii według Ma-
rii. Jedno jest jednak pewne. To Maria z 

Magdalii jest niezaprzeczalnie jedynym, 
faktycznie niezaprzeczalnym świadkiem 
zmartwychwstania Jezusa i poprzez to, 
to ona nadaje ton temu, co nazywamy 
chrześcijaństwem. Stąd też jej szczególne 
miejsce, o którym zawsze pamiętali, cho-
ciaż dyskretnie, ojcowie naszego Kościoła. 
Można dywagować na temat ewentualnej 
autentyczności jej przekazu, tak jak nad 
sprawą Szałwa, zagorzałego przeciwnika 
Nazarejczyka, który to ów Szaweł  spadł z 
konia i objawił mu się Jezus, i pojawił się 
Paweł, ten najbardziej z wiernych. Sądzę, 
że to porównanie, biorąc pod uwagę wagę 
zdarzenia, jest odpowiednie. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, że w owym czasie 
świadectwo kobiety nie miało w zasadzie 
żadnego znaczenia, kobieta z uwagi na 
swą pozycję nie stanowiła wiarygodnego 
świadka. Przed sądami nie brano jej pod 
uwagę. A jednak ona. Jak to tłumaczyć?

Komu można zaufać? Kto jest dla 
każdego człowieka ewentualnym powier-
nikiem jego najskrytszych myśli. Przed 
kim się otwieramy, tak zupełnie bez 
maski. Przed samym sobą? To bardzo 
dobrze, wtedy jesteśmy świadomi; oraz 
przed osobą najbliższą sercu. Nikt inny, 
tylko kobieta. Taką mamy nadzieję że, 
pisząc kolokwialnie, ona nas zrozumie. 
Nie po to, aby nas utwierdzić w naszym 
przekonaniu, ale po to, by  prawda była 
prawdą. Bo jeśli prawda pomiędzy kobietą 
a mężczyzną to ta sama prawda to równa 
się – miłość. Taką z pewnością dla Jezusa 
jako człowieka, była Maria Magdalena.

Nie sądzę, aby było inne wytłuma-
czenie relacji Marii z Magdalii i Jezusa z 
Nazaretu, jeśli weźmie się pod uwagę ich 
zażyłość niechętną uczniom, a zwłaszcza 
Piotrowi, u którego zawsze było poczucie 
bycia pierwszym. Inaczej jego zaparcia 
nie miałyby sensu. W końcu pojawił się 
jego priorytet; mówię o stolicy Piotrowej. 
Maria Magdalena, jak to kobieta, usunęła 
się nieco w cień. Ale tak na dobrą sprawę 
to ona jest pierwsza. Czyż nie? Te słowa: 
„ukochał ją bardziej niż nas”.

Sądzę, że tak było w rzeczywistości. 
Ta Maria była mu najbliższa jako czło-
wiekowi. I sądzę, że chciał poprzez to 
powiedzieć, że miłość pomiędzy kobietą i 
mężczyzną jest tą najbardziej wartościową 
i najbardziej istotną jaka może się poja-
wić. Na nic inne wszelkiego rodzaju miło-
ści jeśli tej nie ma. To musiał, ba – chciał 
zaświadczyć kochając Marię Magdalenę, 
bo i ona Jego pokochała. Kto tego nie 
rozumie, sądzę, że jest w błędzie.

Miłość to przede wszystkim intym-
ność. To ta sfera do której nie dopusz-
czamy innych, bo i po co. Z niej rozkwita 
wszystko. Każdy następny dzień. I cokol-
wiek może się wydarzyć. Miłość w sensie 
duszy i ducha oraz umysłu, stanowi jedno. 
Nie dziwi więc, że gnostyckie zaświadcze-
nie o zmartwychwstaniu (to odnośnie 
słów z cytatu  Nowakowskiego) takie sfery 
porusza.

Jedno jest ważne, że Maria Magda-
lena jako jedyny świadek o zmartwych-
wstaniu zaświadcza. I to,że nie czyni tego 
żaden z męskich apostołów. A właśnie 
kobieta. A dokładniej ta intymność, któ-
ra pomiędzy Jezusem a Marią z Magdalii 
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miała miejsce. Musiała być to intymność 
wyjątkowa, w stu procentach prawdziwa. 
Z krwi i kości, i z ducha, duszy i umysłu, 
żeby powierzyć prawdziwość tego co w 
chrześcijaństwie najistotniejsze, zmar-
twychwstania. Apostołowie zdają sobie z 
tego sprawę, albo to po prostu wiedzą, 
skoro zwracają się do Marii ze słowami, 
powtórzę: „Powiedz nam słowa zbawcy, które 
sobie przypominasz, to, co ty znasz, a nie my, 
i czego nie słyszeliśmy”.

Powierzają prawdziwość kobiecie, to 
przecież nie do pomyślenia w tamtym cza-
sie, gdzie słowo kobiety, jej świadectwo, 
powtórzę, nie miało żadnego znaczenia. 
Ale dla apostołów jednak miało. Dlacze-
go? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna. 
Była kimś dla Jezusa wyjątkowym. W sensie 
ducha, duszy i ciała, tak myślę. Nie sposób 
inaczej tego sobie wyobrazić.

Paweł F. Nowakowski przywołuje 
fragment z Ewangelii Filipa wskazując, że 
jest to tekst, który zawiera „(...)niełatwą do 
uchwycenia naukę gnostycką, a nie pomaga 
w jej zrozumieniu także skomplikowana kon-
strukcja utworu. Wiele tu myśli urwanych 
i fragmentarycznych pouczeń.” Przywołuje 
fragment, co i ja czynię: „Mądrość, którą 
nazywa się bezpłodną, jest właśnie nauką 
aniołów, a towarzyszką Chrystusa jest Maria 
Magdalena. Pan pokochał Marię więcej niż 
wszystkich uczniów. I całował ją w usta wiele 
razy. Inne kobiety (…) go (…). Powiedziały 
mu dlaczego kochasz ją bardziej niż nas 
wszystkie? Zbawca odpowiedział im, mówiąc 
im: dlaczego nie kocham was tak jak ją?” I tu 
autor Marii Magdaleny kończy swój cytat. 
Nie odpowiada też na pytanie, które by 
było odpowiedzią dla tych kobiet. Skupia 
się na tym, o czym już pisałem, że poca-
łunek był dla gnostyków formą inicjacji, 
cytując odpowiedni fragment. Natomiast 
bezpośrednio po tym, sądzę, retorycznym 
pytaniu Jezusa pojawiają się słowa, które, 
uważam, warto zacytować: „Ślepy i ktoś 
widzący, gdy znajdą się obydwaj w ciemności, 
nie różnią się między sobą. Jeśli tylko pojawi 
się światłość, wtedy widzący zobaczy światło, 
a ten który jest ślepy pozostanie w ciemności.” 
Czy nie jest to odpowiedź? Oczywiście, 
nie są to być może słowa Nazarejczyka 
sensu stricte, lecz z Ewangelii Filipa. Tej 
gnostyckiej, nie kanonicznej. Jednak sta-
nowią odpowiedź i to jednoznaczną, dla 
kobiet tym bardziej. Dlaczego tego frag-
mentu Nowakowski nie wziął pod uwagę. 
Przecież odpowiedź Jezusa nie jest jedno-
znaczna. Jest retorycznym pytaniem, ale 
sens tej retoryczności pojawia się właśnie 
w zacytowanym fragmencie.

W szukaniu prawdy dzieją się różne 
sposoby myślenia. A  każdy z nich jest 
naznaczony, w ten czy inny sposób, wła-
snym przekonaniem. Na pierwszej stronie 
okładki książki Nowakowskiego  jest krót-
ki cytat z recenzji Anny Herbich, autorki 
Dziewczyn z Powstania, gdzie czytamy: 
„Jeszcze nikt nie pisał w tak odważny sposób 
o Marii Magdalenie. Pełna sensacyjnych fak-
tów nowatorska biografia kobiety uważanej 
za biblijna <faemme fatale>”. Zwykły chwyt 
marketingowy, choć od takich ponoć au-
tor jest daleki, dając niejednokrotnie tego 

wyraz w swojej książce. Dla ścisłości, mając 
rację. Tu jednak jakby myślał inaczej. 
Maria Magdalena faemme fatale, nawet 
ujmując to sformułowanie w cudzysłów?? 
Powróćmy do sprawy.

Znana jest kwestia kanonicznych 
ewangelii. A w tym tej jednej, ewangelii 
Marka. Tej najwcześniejszej. I tu piszę o 
tej pierwszej, tajemnej z esseńskimi i gno-
styckimi treściami. Przecież nie od dziś 
wiadomo, że to co znamy jako kanoniczny 
jej (i pozostałych trzech) obraz nie jest 
całością, która powstała. Że ezoteryczna 
jej część została pominięta. Na Soborze w 
Nicei w roku 325 Kościół powołał grupę 
tzw. Corectores, aby ujednolicić pisma 
Nowego Testamentu. Sporą „zasługę” 
w tym miał niejaki Marcjon, pisząc swą 
Ewangelię Pana, która faktycznie zawierała 
wiele fantazji. Od niego się zaczęło, to z 
uwagi na jego ewangelię Kościół zaczął 
myśleć nad „odpowiednią redakcją” i – 
kanonizacją czterech podstawowych.

Ewangelia Marka, którą znamy, 
jest więc „odpowiednio” zredagowana, 
(szkoda, że Marcjon wyszedł w paradę), 
bowiem w tej ewangelii było to, co nale-
żało przekazywać ogółowi oraz to, co było 
tylko, by tak rzec, do użytku wewnętrzne-
go. Były treści tylko dla wtajemniczonych, 
czyli nielicznych. Redaktorzy powołani 
przez Sobór poczynili swoje, dali obraz 
tego, czego wymagał od nich Sobór.

Musimy mieć świadomość tego, 
że kanoniczne ewangelie nie są auten-
tycznym odpowiednikiem – jak było w 
rzeczywistości. Chcąc nie chcąc dotyczy 
to również relacji pomiędzy Marią Magda-
leną a Jezusem. Z tego warto sobie zdawać 
sprawę. Ale nie ulegajmy przesadzie. Na 
dobrą sprawę nie mamy dowodów na to, 
że Maria z Magdalii i Jezus z Nazaretu 
byli parą w sensie przez współczesnych 
rozumianą. Nic z tych rzeczy. Przyznajmy, 
że dowodów jednoznacznych nie ma. Za-
stanawiające natomiast jest to, że przecież 
gnostycyzm w zasadzie za nic miał ciało, 
jego istotę. Tam wszystko dzieje się w sfe-
rze poza nim, a ono jest w pogardzie. A 
to właśnie tam dzieją się przesłanki o rów-
nież cielesnym charakterze relacji między 
Marią z Magdalii a Jezusem z Nazaretu. 
Jak to wytłumaczyć? Powiem inaczej.  

A jeśli  nawet by się okazało, że 
jakieś inne dowody by się pojawiły, bo 
przecież wciąż archeolodzy pracują... By 
stwierdzono,że cielesność miała miejsce... 
Moje pytanie brzmi: i co z tego? Czy 
ma to jakieś istotne znaczenie? W jaki 
sposób ma to wpływać na to, czego Jezus 
nauczał? Czy jedno z drugim jest w jakimś 
nieprzezwyciężalnym kontrapunkcie?? 
Nie widzę. O co w tym chodzi? Jakie to 
ma sens w stosunku do całości przekazu 
chrześcijaństwa, czy Jezus był w intymnym 
związku z Marią Magdaleną, czy też nie? 
Dlaczego ortodoksyjnym katolikom tak 
na tym zależy, aby wykluczyć ewentualny 
związek cielesny między nimi? I na czym 
zależy ich przeciwnikom, aby na siłę to 
wykazać? Co to ma znaczyć? Biorąc pod 
uwagę ogrom sił po jednej i po drugiej 
stronie, rozumiem, że to istotne. Tylko 
nie wiem – dlaczego? Dla jednych: co 
byłoby tak ważne, aby wykazać, że byli rów-
nież cielesną parą? Dla drugich: że tak nie 
było? Niech mi ktoś powie. Bo ja, jestem 

gamoniowaty i nie wiem. Dla mnie to nie 
ma żadnego znaczenia w sensie chrześci-
jańskiej nauki. Sugerowałem wcześniej i 
co powtórzę – to byłby znakomity obraz 
szczęśliwej, człowieczej miłości gdyby się 
okazało, że ich intymność była również 
cielesna. Ale nic poza tym. Nie widzę w 
tym żadnego zła, a wręcz przeciwnie. Dla 
mnie ewentualne jakieś przyszłe dowody, 
że tak było w istocie, nie mają znaczenia. 
Dla mnie istotą są Jego nauki i że kobiety 
również tych nauk dostąpiły, a autentycz-
nym i jedynym, bo pierwszym świadkiem 
była Maria Magdalena.     

  Był Jezus z Nazaretu jako uciele-
śnienie Boga i spotkał Marię z Magdalii 
i była ważna relacja między nimi. To 
wszystko, co możemy na dobrą sprawę 
powiedzieć.

Jezus umarł na krzyżu. Najbliższa tej 
tajemnicy Maria Magdalena wiedziała coś, 
co nie mieściło się w głowach apostołom. 
Ona im powiedziała, Że Go spotkała, że 
On zmartwychwstał, chociaż nie mogła go 
dotknąć, bo jej zabronił. Dotyk bowiem 
należy do żywych tego świata. Nie można 
go łączyć z życiem pozagrobowym. Tam 
dzieje się zupełnie inny świat. Ale on jest 
i również jest – miłością. Czas życia Tu to 
dotyk. Życie Tam jest inne. Dzieje się bez 
niego, ale podejrzewam, że jest równie 
fascynujące. Ba, jeszcze bardziej.

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

Głos...
dokończenie ze str. 9
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Angelika  Włusek

Policzki

Kiedyś ciepłe i różane
w lampce wina
koniczyna.

Szukaliśmy szczęścia
w trawie.

Dzisiaj zimne, niekochane,
w lampce wina,
koniec, drwina.

Angelika Włusek

Zabierz mnie nocą na spacer do sadu

będziemy rwać garściami porzeczki
czarne jak nasze źrenice

będziemy tupać boso po trawie
bez lęku, że komuś zawali się świat

Małgorzata Bojarska

Zapach odchodzącego lata

Odchodzące lato
pachnie pomidorami
jeszcze czerwienią się stragany
smakuję dojrzałość
w domu zamykam w słoiki
przemijający czas.

Mirosław  Pisarkiewicz

Okno Heraklita

Nie chcę siadać
w fotelu i patrzeć
w okno
z widokiem
na Wzgórze Umarłych
 
ten czas
odpłynął
 
a nie wchodzi się
przecież ponownie
do tego samego
spojrzenia

Mirosław Pisarkiewicz
 
Firanka  II

Zniknął
rodzinny dom
 
na wietrze kołysze się
jeszcze
 
zawstydzona firanka

Natalia  Skorupa

Krótkie  znajomości

I
Zaprzyjaźniłam się z muchą,
która po paru dniach
zdechła
zostawiając tylko szare
wspomnienie

II
Już nigdy
nie polubię nic,
co żyje krótko
i odchodzi w ciszy
dłuższej niż radość
z dawnej relacji.

III
Dzisiejszego dnia
weszłam w dawne błędy
i zaprzyjaźniłam się 
z muchą.

Stanisław Stanik

KARTOFLE

Wiatr wydyma powlokę dymu 
nad zgrabiałym stosem popieliska 
owija ramiona w rozbite kolisko 
kartofle pieści 

wargi spieczone kosztują 
tę podnietę podniebienną 
palce łamią ją niech ogień 
uleci z dymem 

hen rozwija się zapach ogniska 
które sytość roznieca 
po sąsiednich i dalszych kartofliskach     

Stanisław Stanik

ZAPRACOWAŁEM

Zwiędnie ręka ściskająca 
ziarno pokocha gdy źdźbło 
ze źdźbła wyłuska  

Wielki swój żywot roztarłem 
w kruchej dłoni jak pług 
a ja za pługiem przede mną pustka 
za mną pustka 
ze skib 

Próżność mnie zmogła 
twarda jak sen pięciogodzinna 
i nieświadoma 

A moje dwie ręce naprzeciw słońcu 
biegną po rosie 
do mnie 
rzuciłem się na dzień nowy    

16-VII-1967

Janusz Orlikowski

Ponad chmurami II
 

ponad chmurami słowa i myśli
o znaczeniu które wszyscy znamy
milkną na rzecz Nowego
którego nie potrafię nazwać

nic w tym dziwnego przecież
chcąc nie chcąc posługuję się nimi
i tylko czasem wymyka się wiersz
pierwiosnek przyszłej wiosny

i lata które są Tam wieczne
jak on gdy jest naprawdę dobry
chociaż nie potrafi dotknąć
Nowego

jest jeszcze za wcześnie
i dlatego balansuje pomiędzy
zawsze przecież łączył Niebo
z Ziemią

nigdzie nie będąc tak naprawdę
obecnym? a może inaczej:
ponad chmurami odgaduje swój dom
darząc Ziemię wielką miłością
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Znaki zapytania

(Fragment większej całości)

   Umysł człowieka w związkach z 
Bogiem  jest w swoisty sposób ukryty, jeśli 
chodzi o samo myślenie a zwłaszcza jego 
treści. Są to jego jakże niezwykłe, a przy 
tym niewidzialne zdolności. Warianty tej 
jego realizacji spowite są  bezimienną ciszą  
i pochodzą z nieznanych nam rejonów 
myślenia.  Bądź to z Głębin Kosmosu, bądź 
też sfery sacrum by w naszym ludzkim życiu 
przyjąć formę profanum.

Przepływy kosmicznych ingrediencji 
w ogólnym oceanie falującego chaosu  
możliwości  wpływa niewątpliwie na nasze 
indywidualne i zbiorowe narracje. Na 
społeczny dyskurs. Te elementy z kolei 
rozbudzają oczywiście wszelakie emocje 
i związane z nimi objaienia myślowe. Nie 
pozostają bez wpływu na na czynności 
(względnie ich brak) ze strony intelektu. 
A samo myślenie w takich okolicznościach 
jest oczywiście spowodowane nader inten-
sywną pracą intelektu i wiązać się może z 
zewnętrznymi oznakami właśnie ogólnego 
roztargnienia , tj. deficytem uwagi.

Intryguje nas życie umysłu, jego praca 
twórcza, ale nader wszystko „świadomość 
samego siebie (tzw. samoświadomość). 
Należy się zgodzić, że samoświadomość 
własnego Ja wiąże się na pewno z formami 
dyskursu z samym sobą (w myśli, ekspresji 
słownej, zachowaniach, a także  -  przede 
wszystkim  -  z najbardziej skkrytą – ukrytą 
jego formą: rozmowami z Bogiem. Ten 
właśnie dyskurs tworzy się w absolutnej 
samotności. W odgrodzeniu się od zgiełku 
świata. Taka właśnie atmosfera „dialogów 
z Bogiem” jest dla człowieka  potwierdze-
niem swej własnej różnorodności w osobi-
stej tożsamości. Jest z naszej strony wręcz 
uświadomieniem sobie możliwości różnych 
przedstawień, doświadczeń i pamięci, które 
w takich sytuacjach rozmowy z Bogiem się 
nam objawiają.  („ja jestem ja”). Bycie w ko-
munikacji z samym sobą może być tożsame 
z byciem w komunikacji ze Stwórcą.

Problem poznania zmysłowego i 
pozazmysłowego kryje się w zasadzie w 
naszej duchowej aktywacji. Aktywacji na-
szego wnętrza (uruchomienie myślenia, 
aktywacja woli, konstruowanie sądów itp.). 
Jest tędy właśnie droga do rozwiązywania 
problemów, czyli  -  narracji w samotności. 
Rozwiązywanie problemu trwa  - moż-
na sobie wyobrazić  -  aż do momentu 
wygaszania tejże świadomości, która w 
międzyczasie może się oczywiście zetknąć 
z innym problemem i cały proces ulegnie 
powtórzeniu.

O właściwościach naszego umysłu, a 
ściśjej, wnętrza można rozprawiać wiele. 
Jednym z bardzo ważnych elementów tego 
naszego jestestwa jest wyobraźnia. Jest to, 
tak można powiedzieć, nasze, człowiecze 

Wacław Ṧmid

Język  ducha (2)

uobecnienie całego bytu, w którym za-
nurza nas egzystencja. Innym elementm 
jestestwa, bardziej racjonalnym jest pamieć 
jako potrzebne w życiu przypominanie pod 
presją woli. W tym momencie wkraczamy 
już w domenę twórczości, inspirowanej 
tymi elementami, a tak naprawdę  -  języ-
kiem Stwórcy i Kosmosu, na który reaguje 
myślenie podświadome.

Twóczość ludzka wydaje się być niezwy-
kle odległym odbiciem tego, co nazywamy 
boską kreacją. Tkwi w niej zapewne jakieś 
dążenie do zmiany, które jest nieodłącz-
nym elementem ludzkiej natury. Możemy 
powiedzieć, że jest to nader złożony pro-
ces przekształcania pragnień w intencje. 
Nasz umysł wykonuje to zadanie w sposób 
wręcz perfekcyjny, aktywnie i świadomie 
selekcjonując,  i układając informacje w 
ciągi przyczynowo – skutkowe. Czyni to 
w dodatku  zgodnie z aktualnymi zainte-
resowaniami i wiodącą w poszukiwaniach 
prawdy potrzebą.

Specyfika naszego Wewnętrznego Du-
cha jest taka, że możemy w zasadzie myśleć 
tylko o osobach, rzeczach czy zjawiskach 
aktualnie nieobecnych. Nasz umysł niejako 
samoistnie angażuje się w ich przypomina-
nie i wyobrażanie. W rekonstrukcję nar-
racji. Ale w przypadku, kiedy kiedy osoby 
owe, rzeczy lub zjawiska są akurat obecne  
-  co charakterystyczne  -  sami się usuwamy 
na zewnątrz, aby właśnie umożliwić opty-
malne działanie naszego umysłu. W pewnej 
samotności a nawet  -  niedostępności dla 
innych. Czy w podobny sposób Bóg się 
usuwa w  dal czasoprzestrzeni, by wysłuchać 
człowieka?A może zbytnia bliskość rodzić 
może deformacje a nawet błędy? Aby Wielki 
Umysł Boga mógł naprawdę „na chłodno” 
myśleć o sprawach ludzkich, musiałby być 
od niego wręcz niewyobrażalnie daleko... 
Istnieje inna możliwość takiej samotności. 
Otóż ludzie  -  w sensie duchowym  -  sami są 
elementami Wielkiego Umysłu Boga: jest 
nawet dla nich utworzona sfera, w której 
wszystkie stałe uniwersalne i ich kombina-
cje mają takie a nie inne wartości, by ludzie 
mogli żyć. Czyż wtedy w sposób naturalny 
ludzie nie zapominają o śmierci? Wszak 
ich umysły byłyby boskimi elementami. 
Tacy ludzie zwracają się ku śmierci jako 
ku największemu dobru świata!

Wiele ludzi posługuje się w swym życiu 
jedynie zdrowym rozsądkiem i w ten sposób 
jak ze ścianą, zderzają się z dramatyzmem 
swych posukiwań, próbami tłumaczenia, 
przedstawiania itp. A tymczasem ów zdro-
wy rozsądek w zderzeniu z myśleniem 
transcendentalnym odbija się jak piłka od 
niewidocznej ściany ograniczeń.

Pomiędzy narodzinami człowieka a 
jego śmiercią istnieje jakże charaktery-
styczny przedział czasu, który  -  teoretycz-
nie  -  każdy może wykorzystać jak zechce. 
Bądź to na „używanie życia” zgodnie z 
regułami zdrowego rozsądku, względnie  

na rozmyślanie o sprawach istotnych  a 
nawet  -  ostatecznych. Między tymi dość 
skrajnymi formami aktywności istnieją 
bardziej powszechne formy zachowania, 
jak: działalność naukowa, literacko – ar-
tystyczna, czy wręc religijno – mistyczna. 
W takich formach działalności ogromną 
rolę pełnią z jednej strony surowe zasady 
logiki, z drugiej jakże przydatne okazują 
się metafory, analogie, i wiele innych ele-
mentów poznawczych. Wszystkie one mają 
nam przybliżyć istotę bytu i Ducha.

O myśleniu człowieka nigdy za wiele. 
Takoż o fenomenie rozmyślania z wycofa-
niem się do niewidzialnego, duchowego 
świata. Do zanurzenia się w sferę życiowych 
przypomnień. Oddanie się wyobrażeniom, 
grze nagromadzonych w nas obrazów. 
Zatrzymywanie się co chwilę  nad daną 
konfiguracją przestrzeni wolnych sko-
jarzeń. To wszystko stanowi świat naszej 
autotranscendencji. . Żaden bodaj proces  
ani też żaden ciąg myślowy  nie jest w stanie 
zrekapitulować czy choćby przybliżyć nam 
w sposób racjonalny tego jakże złożonego  
-  procesu duchowego. Nic tu nie wniesie 
żadna dogmatyczna idealizacja. Jest to 
proces wolny od dogmatu. Jest to także 
proces indywidualny w istocie każdego 
człowieka.

W wielu dyskusjach toczą się dywa-
gacje nad problemem: czym jest prawda? 
Można przyjąć, że jest własnością umysłu. 
Ale jeśli jesteśmy świadomi, w jakich 
warunkach umysł zwykł pracować, nieod-
parcie narzuca się intuicja, że prawda jest 
wyrazem szerzej pojmowanej rzeczywisto-
ści: rzeczywistości Ducha. Dopiero wtedy 
oczywista staje się perspektywa konfron-
towania naszych wyobrażeń z rzeczami 
czy wręcz  -  innymi zdaniami. Samotność 
umysłu rozstrzygającego podobne kwestie 
jest pochodną samotności Boga. Takoż 
samotność filozofa jest analogią pewnej 
jednak samotności aktora (jeśli ten chce 
być autentyczny) a nawet istnieje samot-
ność całych audytoriów, jeśli chodzi o 
indywidualne opinie ich członków (np. w 
polityce).

„Wszystko płynie”, czyli mamy do czy-
nienia w świecie z „wieczną grą”, a skoro 
tak, skoro elektron krąży (wiecznie?) wokół 
jądra, zaś wiele elektronów tworzy wiązania 
cząsteczkowezaś cząsteczki owe tworzą 
związki chemiczne nieorganiczne a te z 
kolei  tworzą związki organiczne... A więc 
powstają białka,  i  -  życie. To jest podobnie 
jak z tekstem (litery, wyrazy, zdania, frazy  
-  utwory). Wynika stąd, że jądrem poznania 
takiej „gry” musi być poznanie jej Zasad. 
Nie wiemy, czy Bóg stworzył te elementy 
„grające” o przetrwanie, czy tylko wprawił 
je w ruch w czasie i przestrzeni. Jest inte-
resujące, że wszystkie te elementy dają się 
opisać bądź to językiem mówionym, bądź 
symboliką chemii czy wreszcie  -  symbolami 
matematyki. Są to po prostu różne języki. 
Jeżeli w dodatku odkrlibyśmy Zasady,  jakie 
ewentualnie rządzą tym ruchem, mogliby-
śmy powiedzieć, że poznajemy Sens Świata 
i opisujący go Język Ducha.

Jest świadomość faktu, że płyną ku 
nam z Głębin Kosmosu nieokreślone od-

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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działywania. Źe przepływają przez naszą 
istotę, nasze umysły. Muszą zatem  niejako 
wpływać  na najbardziej ukryte a zatem i 
najstarsze genetycznie struktury umysłu. 
Wpływy te mogą działać inspirująco  wzbu-
dzając archaiczny, zapisany tam alfabet, 
jednocześnie uwalniając symbolikę i treści, 
które mogą być przydatne  w aktualnym 
świadomym wysiłku  nad rozwiązywaniem 
określonej zagadki Bytu.

Poszukujemy form, formuł i prawdzi-
wych sądów o świecie. Aby jednak uzyskać 
bardzo przybliżone, a więc tylko prawdopo-
dobne wyniki w jakichkolwiek badaniach 
czy domniemaniach, należy dysponować 
ogólny, często wręcz transcendentalny 
ogląd rzeczy i dopiero na jego bazie zac-
czynać budować ideę  owych badań i tę 
ideę  konsekwentnie rozszerzać, rozbudo-
wywać. Do samego bowiem rozwiązywania 
problemu wystarczy  w miarę ogólna teo-
ria, , której zakres stosowalności koryguje 
właśnie umysł a intuicja oraz wyobraźnia 
niejako  projektują podstawowe formuły 
czy nawet zależności matematyczne.  Takie 
„wyobrażone związki” przy udanej próbie 
ich generowania i stosowania mogą dać  i 
ścisłe i proste rozwiązania, co udowodniło 
swoją działalnością wielu badaczy. Bo taka 
wydaje się istota procesu twórczego przy-
najmniej w sferze efektu, tj. bez wnikania 
w wiele jej ukrytych elementów.

Jeżeli wszystko na świecie ma swoje 
przeznaczenie  -  powinniśmy mówiś wszem 
i wobec o teosferze, która na naszym życiu 
wywiera istotne piętno. Jeśli mówimy tylko 
o znaczeniu (słów, obrazów, zbiorów pojęć 
itp.) - -0winniy w zasadzue mówić o semios-
ferze, która jest wytworem semiotyki, czyli 
teorii znaczenia.  W skład owej semiosfery 
zalicza się obecnie głównie teorie mate-
matyczne, znaki, znaczenia, wartości, ale 
także swoisty i samorzutny dyskurs zjawisk, 
opis procesów twórczych, opisy marzeń po-
znawczych, języka, wiary, intuicji, emocji, 
intelektu wreszcie.

Interesującym zjawiskiem zdaje się być 
nasza wrodzona motywacja poznawania 
świata i towarzyszące jej pragnienia, ma-
rzenia itp. Często wymaga to umiejętności 
posługiwania się nowym, poszerzonym 
językiem. Taki nowy język, być może, jest 
w stanie dotrzeć do tego, co w „zwykłym” 
języku zdaje się niedostępne i niewytłuma-
czalne.  A może da się to w końcu przełożyć 
na zwykły język naszych narracj, zagłębiając 
się w prawdziwą istotę świata przy pomocy 
naszej intuicji i wyobraźni? Jest możliwe, 
że ów „nowy język” jest w stanie uruchomić 
w nas niebywałe przeżycia emocjonalne, 
związane  z poddawaniem w wątpliwości  
zakorzenione w nas cywilizacyjnie zachowa-
nia, związane z przywiązaniem do rutyno-
wego sposobu myślenia? Przywiązaniem do 
słuszności określeń i zjawisk.  Może warto 
dać się prowadzić takiej idei?

Że rola języka  -  jaki by on nie był  -  
jest problemem kluczowym w wyjaśnianiu i 
komunikowaniu, nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Te wszystkie metafory. Tajemnicze 
niedopowiedzenia. Często nowe składnie, 
niosące nowe i odkrywcze znaczenia. 
Ustawiczne próby zgłębiania nieopisanego 

i niewytłumaczalnego. Częste odczucia 
wstrząsu, ukrytego  w znaczeniu słowa czy 
frazy. Zmiany wypowiedzi pod wpływem 
nieznanych czynników. Próby wydobycia 
ukrytych znaczeń i sugestii. Dysponowanie 
zjawiskami kultury, Wręcz chwytanie „w 
locie” nieokreślonego. Nowe syntezy poję-
ciowe itp. Wszystko to tworzy wokół języka 
aurę niepowtarzalnego, mistycznego na-
tchnienia. Natchnienia Duchem Języka.

Trzeba wskazać, że istnieje język, który 
można nazwać mianem „ponadetniczny”. 
A równocześnie  -  ponadkulturowy. Ich 
elementy odbiera nasz umysł  wprost z 
Głębin Kosmosu w sposób niezauważalny 
i wręcz zadziwiający. Jest to tylko, jak się 
zdaje, kwestia uruchomienia rezerw struk-
tury głębokiej , która u wszystkich ludzi na 
świecie   -  dzięki owym oddziaływaniom 
Głębi  -  jest podobna a może i identycz-
na. Każda nowa myśl, odkrycie naukowe 
itp. z tej perspektywy staje się „po prostu” 
możliwością wygenerowania  rozwiązania 
każdego problemu  do którego to procesu 
niezbędna jest intensyfikacja badań w tym 
zakresie.

Jakże istotna jest kwestia wiary w 
możliwości transcendencji.Zaufanie do 
„zalegającego”naszą intuicję wiara w owe 
możliwości tak transcendentalnego, jak 
również emocjonalnego podejścia  do 
wszelkich badań i duchowych rozważań. 
W tym kwestia zaufania do własnego inte-
lektu, względnie intelektualnych, trafnych 
ekspresji innych ludzi. Jest to rozluźnienie 
wszelkich potencjalnych możliwości krępo-
wania kulturowego i obyczajowego tryska-
jącej w naszym Ja wyobraźni, wyobrażeń, 
obrazów i tekstów. Te wszystkie czynniki i 
elementy są cechą  ludzkiego umysłu całej 
populacji.

Język ludzki zawiera w sobie dwie głów-
ne składowe: słownik i reguły konstrukcji 
zdań (gramatyka). Jest dość oczywiste, że 
obie te składowe zależą jednak z jednej 
strony od epoki, z drugiej  -  od struktury 
głębokiej umysłu, która przechowuje zapisa-
ne gdzieś i kiedyś treści i przesłania. To tam 
właśnie tkwi słownik potoczny, czy artystycz-
no – literacki względnie mistyczny. W tym 
sensie, podobnie jak o swoistej architekturze 
Wszechświata możemy mówić o „architektu-
rze umysłu”. Te analogie opisywać może, np. 
a nauce, nieskończona ilosć równań. Jednak 
w rzeczywistości, jak się zdaje, realizuje się 
tylko jedno. Jedno, jedyne, opisujace boską 
tajemnicę świata (światów?). Powstaje zatem 
zasadnicze pytanie: czy jest ono także ukryte 
w strukturze głębokiej ludzkiego umysłu?

Mówiąc o równaniach, Bogu, nieskoń-
czoności i tym podobnych ponadczasowych 
pojęciach należy mieć na myśli i uwadze 
pewna symbolike. Pewien zbiór znaków, 
których takie a nie inne właśnie zestawienie 
może dać przynajmniej cześciowe odpo-
wiedzi na nurtujące nas przez całe życie 
pytania. O istotę Głębin Kosmosu. Osens czy 
przeznaczenie ludzkiego życia itp. Są także 
liczne pytania, np. dlaczego takie a nie inne 
stałe uniwersalne Przyrody tworzą takie a 
nie inne połączenia? Czy w końcu: Dlaczego 
ktoś podpalił katedrę Naszej Pani w Paryżu? 
Są to rozmalte klasy znaków, tworzące roz-

maite ale ciągle tajemnicze sploty. W tychże 
splotach wszystko się dzieje. Także wynika 
z n tych splotów możliwość istnienia życia 
poznającego i kontemplacyjnego. Sploty te, 
jak pokazują ludzkie nieszczęścia i cierpienia  
-  nie zawsze jednak są doskonałe.

Jest zastanawiające, że Wszechświat 
został tak nieprawdopodobnie subtelnie 
zestrojony, aby mógł w nim powstać i egzy-
stować także nieprawdopodobnie kapryśny w 
swych skojarzeniach umysł. Aby tenże umysł 
był w dodatku ukierunkowany mentalnie na 
poznawanie Boga. A może i sam cel istnienia? 
Nawet gdyby to było poznawanie nieoznaczo-
ne i nieokreślone, a więc  -  metaforyczne? 
Może właśnie dlatego konstruujemy  założe-
nia i hipotezy, by budować swe teorie?

Jeśli umysł, intuicja, emocje, intelekt i 
wyobraźnia są darem Stwórcy, winny być re-
alizacją boskiego zamysłu. Jakiego? Człowiek 
powinien posiadać umiejętność kojarzenia 
rozmaitych znaków i znajdować koincydencje 
pomiędzy nimi a psychicznymi przeczuciami 
czy  domysłami. Są to głównie  -  jako bodaj 
najistotniejsze  -  koincydencje pomiędzy 
znakami Kosmosu  a elementami struktury 
głębokiej. Jako że są to związki niezbyt rzadko 
przez umysł wyrażane explicite, mamy do 
czynienia z mistyczną tajemnicą.  Są ludzie, 
dla których te koincydencje są możliwe do 
wyrażenia w danym języku, ale tu mamy 
bodaj do czynienia ze zdolnościami natury 
statystycznej, lub z kwestią dziedziczenia pew-
nych odzwierciedleń ewolucyjnych świata w 
którym żyjemy. Jest to swoiste „dziedziczenie 
tendencji” z jakimi mamy do czynienia w 
relacjach z Głębią Kosmosu.

Nasuwa się nieodparte pytanie: czy 
Wszechświat, wykreowany przez Stworcę z 
całym swoim Imperium Znaków wchodzi 
w jakieś relacie z ludzkim umysłem? A je-
żeli tak, jakiego typu mogą to być relacje? 
Otóż jeśli ingerencja Boga jest sprawczą 
przyczyną, należy uznać, że wykreowany 
Wszechświat stanowi po prostu swoiste 
Imperium Znaków. I oczywiście znaczeń. 
Z kolei ludzki umysł w swej strukturze 
głębokiej jest tego odzwierciedleniem. W 
jaki sposób? Może zawierać ukryty swoisty 
Uniwersalny Alfabet. Taki właśnie, który 
koresponduje z Kosmosem i jest w jakimś 
domyślnym sensie  -  jego szczegółowym 
opisem. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, 
nie jest wykluczone, że pomiędzy Wszech-
światem, Bogiem i człowiekiem istnieje 
ścisła, acz nieuświadomiona komunika-
cja. Natomiast owo Imperium Znaków i 
Uniwersalny Alfabet są tworami ze swej 
natury  -  komplementarnymi. To sugeruje 
intuicja, która jako taka może być oczy-
wiście traktowana jako forma bezpośred-
niego poznania. Sama intuicja także nosi 
znamiona mistyczne, transcendentne. 
Choćby z tych powodów, że właśnie jest 
poznaniem natychmiastowym i bezpośred-
nim, a nadto odbywa się w sferze nieświa-
domości, co może sugerować, że relacje 
znakowe i alfabetyczne ukonstytuowały 
się  statystycznie pod wpływem określo-
nych bodźców i doznań zewnętrznych. 
Odmiennej formy oddziaływania między 
duchem a materią.

cdn.
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Olga Woźniak

Dzień

mój dzień
przemknął
cichutko na palcach
czmychnął 
jak myszka

zajęta 
nie zauważyłam jego końca

a więc to tak

widocznie tak trzeba
wstawać rano
rozpoczynać wzruszeniem
i wracać do siebie
krętymi drogami

widocznie tak trzeba
przebaczać kochać
żyć i czekać

widocznie tak trzeba
umierać co noc
budzić się
słysząc głos 
drugiego

człowieka

Paweł Kuszczyński

LIST DO GRZEGORZA

Łza pożegnania, pamięci
mieszczącej cały świat.
Mowa urwana, zwodzą słowa,
milczenie ocala, co pozostało.
Opustoszał matecznik dusz.
Chyli się nieboskłon dzieciństwa,
gdy niedostatek chleba nie gubił radości
w czasie nieuświadomionym.
Wiedz, że nie tylko źle dziś bratu.
Śmierć rachunkiem wystawionym za życia,
szansą spotkania Boga.
Twój grymas zawieszony w półuśmiechu
zostawił nas z przyszłością,
o której niewiele wiadomo.

 Poznań - Zielona Góra  5 - 9 kwietnia 2018

Paweł Kuszczyński

O SOŚNIE W STAWISKU 

Przy tej sośnie nie wypada
pytać o Jarosława –
była jego siostrą dobraną do siebie.
Trzeba się przy niej zatrzymać, 
to już nie parasol –
baldachim nad głową,
naznaczony pamięcią i trwaniem.
Tutaj wiesz od razu:
życie pozostaje jedyną miłością
i to odwieczne pytanie:
czym je wypełnić.
Przychodzi ten czas,
kiedy zapach chleba
nie ma nic wspólnego z głodem .
Niczego nie ukradłem,
podziw zabrałem z sobą 
Urania – pinus  maestria – szeptałem.

23 września 2018

Rafał Jaworski

Wąwóz 

Woda płynie tu czysta. Twarz 
przemywa się w chłodzie nurtu.  
Skały wieńczą wzgórza 
szarą bielą koron strzępiastych 
- struga głośno klechdy szemrze. 
Monotonia przekazu staje się walorem jej siły.
Na ustach otoczaków i piargów 
piana dylematów wiecznie się odtwarza.
Natura i człowiek, natura człowieka
kontra jego poznanie i poznania owoc.
Na zboczach kanionu zastygły jałowców 
stalagmity zielone. 
 
Jedni mówią, że kultura jest źródłem cierpienia.
Drudzy, że uciecha jej matką 
a drożdżami dobrobyt.
Inni, że poezja to sen o nauce.
Ktoś na opak, że byt twardy
w słowie musi być zaklęty 
jak w kamieniu cisza.
Duma odpowiada: - kupiłam dom sobie.
Przegrany spogląda na pozew o rozwód. 
I słychać płacz: -  pies odszedł na psie łąki niebiańskie.
 
W wąwozie Homole, na pienińskich szlakach
daleko od buntu mas, od śmierci historii - 
świerki tańczą wokół ojczyźnianych wiatrów.
 
Na ławeczce deszczochronu
ktoś zapomniał „Jądra ciemności”.
Duch dmie kędy chce
przewraca kartki

Stefan Pastuszewski

Widzenie nie-księdza nie-Piotra

wciąż widzę tych chłopców sprytnie uśmiechniętych 
z amerykańską bielą zębów
i azjatyckim błyskiem w oku
między wschodem a zachodem
prawdziwi Polacy
stoją za mną i przede mną
weszliby do brzucha
mózgu nie potrzebują
bo przecież są mądrzy
wciąż widzę tych chłopców pragnących iść do przodu
chcących coś powtórzyć
jestem dla nich zakałą i wzorem
postrzelaliby trochę
ale lepiej pokopać
cicho, między sobą
wciąż widzę tych chłopców miękkich jak purchawki
Polski już nie widzę

Sławomir Krzyśka

*** 

W zasięgu ramion milczenie
kroki odległych dni 

Szybuje na niebie echo
w oddali śpiew

Na pięciolinii dzień
dźwięki w tle

W aorcie marzeń
świt 

Tadeusz  Zawadowski

STARA  KOTKA  W  OKNIE

wspina się na parapet mojego pokoju. drapie pazurkami
po szybie. wpuść mnie. kiedyś
bawiłam się z twoją młodością ale umarła 
jak ja. teraz cię nie opuszczę. dzisiaj 
oboje sierść mamy siwą. wzrok coraz słabszy. gubisz 
słowa jak drobniaki za młodu a później ich brakuje
na przeżycie. budujesz świat z liter
ale to nietrwała konstrukcja.
wpuść mnie. razem będzie nam raźniej. łasi się do szyby

kotka o imieniu starość.
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Andrzej Szahaj, zastanawiając się nad 
„oszałamiającą karierą słowa „populizm” 
stwierdził, że pojęcie to niewiele wyja-
śnia, używane jest z reguły bezrefleksyj-
nie i służy jako wytrych który pasuje do 
werbalnego rozwiązywania dzisiejszych 
dylematów społeczno-politycznych. Zde-
finiował to pojęcie jako kierowanie się 
w działaniach politycznych pragnieniem 
ludu, „schlebianie ludowi według znanego 
hasła vox populi vox Dei (głos ludu głosem 
Boga)”. 1

A więc nie jest to ani typ polityki a tym 
bardziej formacji ideologiczno-politycz-
nej, tylko forma zwrotnej relacji między 
władzą a społeczeństwem, zwrotnej, gdyż 
sygnały idące „z dołu” są przetwarzane 
przez „górę” i wysyłane w „dół”, zarówno 
w formie werbalnej (propagandy) jak 
i konkretnych poczynań (decyzje, pra-
wo). Istotą tej relacji jest dominacja w 
nich oczekiwań „dołów”, choć w istocie 
oczekiwania te i życzenia są przez władzę 
zarówno modyfikowane jak i częściowo 
wywoływane. Populizm jest komunikacją 
bardziej bezpośrednią niż komunikacją 
za pośrednictwem elit, organów przedsta-
wicielskich, instytucji, mass-mediów, stąd 
praktykowanie podczas trwających obec-
nie w Polsce trzech kampanii wyborczych, 
bezpośrednich kontaktów z wyborcami, 
co de facto zaczął czynić Andrzej Duda 
podczas swej kampanii prezydenckiej w 
2014 roku. Odpowiadał on zazwyczaj po-
zytywnie na nadające się do spełnienia i 
nie nadające się, jak na przykład „franko-
wiczów”, postulaty wyborców. Uśmiechał 
się i przytakiwał, co większości wyborcom 
dawało pozór przyszłego współrządzenia. 
A więc jedną z istotnych cech relacji popu-
listycznej jest satysfakcja społeczeństwa z  
kontaktów z aktualną czy przyszłą władza. 
Nie do końca więc musi być prawdziwie, 
ale na pewno musi być miło. Populizm 
jako relacja między rządzącymi a rządzo-
nymi uprawiany był też przez monarchów, 
w efekcie czego powstały mity i legendy 
typu dobry, sprawiedliwy, szczodry król.

Można by tak mnożyć cechy relacji 
populistycznych, lecz nie to jest najważ-
niejsze przy ich analizie.  Najważniejsze 
jest zdefiniowanie i dookreślenie drugie-
go – po władzy czy politykach –podmiotu 
tych relacji. Póki co użyliśmy tu – jako 

Stefan Pastuszewski

Populizm, czyli masspolitik

protezy oczywiście – pojęcia „społeczeń-
stwo” wobec mniej już protetycznego 
pojęcia „władza”.

A. Szahaj dał się zapędzić na manow-
ce lingwistyczne, słowotwórczo rozbierając 
termin „populizm”, a więc za ów drugi 
podmiot  mając lud (łac. populo). Jest to 
w XXI wieku pojęcie już anachroniczne, 
przydatne jedynie w teoretycznych roz-
ważaniach o rewolucji 2 a jego adaptacja 
do współczesnych rozważań rzeczywiście 
wiedzie na manowce. A. Szahaj - zarzeka-
jąc się, że jest to tylko „intuicyjne” pojmo-
wanie  -  współczesny, lud definiuje jako 
„ludzi najliczniejszych, najbiedniejszych 
czy z jakiegoś innego względu zajmujących 
najniższe miejsce w hierarchii społecznej”. 
Zgoda na określenie „najliczniejszy” a 
niezgoda na „najbiedniejszy” i z „dołów 
hierarchii społecznej”. Globalizacja, 
mimo spustoszeń w różnych dziedzinach, 
poprawiła jednak stopień zaspokajania 
elementarnych potrzeb oraz  podniosła 
średni poziom zamożności, co między 
innymi doświadczamy w Polsce. Zjedno-
czona Prawica koresponduje nie tylko 
z najbiedniejszymi i pozostającymi na 
granicy wykluczenia Polakami, gdy ich 
jest coraz mniej, ale z liczną, być może 
właśnie najliczniejszą, o czym świadczą 
wyniki wyborców do Parlamentu  Europej-
skiego, grupą. Kto to jest? Odpowiedź jest 
prosta – są to masy. No dobrze, ale  jakie 
są ich cechy? 

Są to ludzie o stosunkowo niskich 
aspiracjach twórczych, nastawieni na 
konsumpcję, pragnący żyć bezpiecznie i 
wygodnie, chcący być rządzeni zgodnie ze 
swoją kondycją psychospołeczną, a więc 
poprzez zawierzenie raz wybranej władzy 
a nie pozostający w ciągłej komunikacji z 
nią i dokonujący ustawicznej kontroli jej 
poczynań. Istotą ich relacji ze światem 
zewnętrznym jest stosunek kupna- sprze-
daży 3 i to niekoniecznie w wymiarze ma-
terialnym. Wymiar materialny jest jednak 
dla nich najważniejszy, więc głównym ich 
staraniem jest pozyskanie jak największej 
ilości pieniędzy gwarantujących wzrost 
konsumpcji, stąd tak wielka rola w komu-
nikacji z nimi rozdawnictwa socjalnego. W 
sferze idei i duchowości, bo są to przecież 
istotne cechy ludzkiej kondycji, masy też 

muszą coś dostać („kupić”), więc Zjedno-
czona Prawica „sprzedaje” im patriotyzm, 
ojczyznę, heroiczną historię, tradycje 
rzymskokatolickie, choć i tak polskie masy 
są do nich jako do osi swojej tożsamości 
mocno przywiązane. Pochodną małej 
kreatywności mas, ich reprodukcyjność 
oraz dominacja w ich relacjach ze światem 
zewnętrznym stosunku kupna-sprzedaży, 
jest ich roszczeniowość, także w sferze 
społeczno-politycznej. Skoro są i coś tam 
robią, a przede wszystkim głosują, to „im 
się należy”. 

Można by tak mnożyć cechy współ-
czesnych polskich mas, ale najważniejsze z 
nich to niska kreatywność, konsumeryzm, 
preferowanie rozrywkowego typu kultury 
(w muzyce - disco polo). Te cechy mas są 
wzmacniane przez produkcję i usługi dla 
masowego odbiorcy oraz wytwory masme-
diów i kultury masowej. Masy perfidnie 
utrzymywane są bowiem w stanie „maso-
wości”. Działacze gospodarczy (głównie 
korporacje), przemysł rozrywkowy i środki 
masowej komunikacji już dawno bowiem 
dostrzegli, że oferta dla tego typu, najlicz-
niejszych zresztą odbiorców, jest najbar-
dziej korzystna i że „masowe” cechy tych 
odbiorców warto pielęgnować i wzmac-
niać. Dopiero teraz  zaczynają to dostrze-
gać politycy i stąd takie powodzenie w 
ich kręgach populizmu, który - aby być 
konsekwentnym - najlepiej nazwać mas-
spolityką czy polityczną maskluzywnością. 
Jest to bardzo owocny typ polityki, gdyż 
masy zawsze będą dominować. Taka jest 
bowiem prawidłowość społeczną: kwestia 
tylko w tym jakie są ich zmienne w czasie 
oczekiwania, bo podstawowe, wymienione 
powyżej cechy są raczej niezmienne. 

Posługując się obecną kategoryzacją 
społeczną do mas zaliczyć należy klasę 
ludową, większość klasy średniej i oderwa-
nych od rzeczywistości wąskich specjali-
stów z klasy wyższej, bowiem kreatywność 
tych ostatnich dotyczy tylko określonych 
dziedzin, a w pozostałych sferach zacho-
wują się jak masy. 

Masspolitik nie jest niczym zdroż-
nym, jeśli w jej efekcie zaspokojone 
zostają główne potrzeby i zapewnione 
bezpieczeństwo, jeśli nie prowadzi ona 
w kierunku ideologicznego szaleństwa, 
jak propopulistyczne rządy - faszystow-
skie i komunistyczne, których słabością 
był bagaż błędnych ideologii. Polska 
masspolitik obraca się wokół szlachetnej 
idei solidarności, tylko czy - choćby tyl-
ko na marginesie - w swych operacjach 
kupna-sprzedaży dostrzeże, jakże ważną 
w ruchu narodowym i społecznym rolę 
aspiracji twórczych, rozwoju osobowego 
i bezinteresownego wymiaru stosunków 
międzyludzkich, bo wymiar interesowny 
wpisany jest przecież w dominujący me-
chanizm kupna-sprzedaży? 

Przypisy:
1  Andrzej Szahaj, Wrażliwi na głos ludu, „Plus 

Minus” 2019, nr 24, s. 10-11
2  Stefan Pastuszewski, Paradygmaty  rewolucji a 

wydarzenia po 2015 roku w Polsce „Eunomia” 2018, 
nr 1, s. 69-90

3  Czyniczne stwierdzenie Jacka Kurskiego, że głupi 
lud to kupi podkreśla rolę kupna – sprzedaży w 
funkcjonowaniu mas.

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

TEL. KOM. 784 969 576 ORAZ 692 417 937.

„WYPOCZYNEK NA WSI”
Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący 

na Trzy Korony i w drugą stronę do Czorsztyna i Niedzicy.

ZAPRASZAMY!!!
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Czasami słyszy się opinię, wypowiada-
ną konspiracyjnym szeptem lub z osten-
tacyjną szczerością, na korytarzu wydziału 
humanistycznego lub przy kawiarnianym 
stoliku, że polska literatura jest silna mocą 
poezji, natomiast proza pozostawia wiele 
do życzenia. Doprawdy trudno zgodzić się 
z tą opinią. Wystarczy pobieżny przegląd 
historii rodzimej sztuki pisarskiej, aby 
odesłać ją do lamusa. Literatura polska 
może poszczycić się wieloma wizjonerami 
epiki, których dzieła niejednokrotnie są 
prekursorskie wobec dokonań pisarzy 
rzekomo bardziej światłego Zachodu (jaki 
inny naród wydał swojego Gombrowicza 
czy Parnickiego?), a przykład twórczości 
Wojciecha Engelkinga pozwala z nadzieją 
patrzeć w przyszłość.

Jeżeli ktoś uważa, że polska proza 
umarła (śmiercią naturalną lub samo-
bójczą), polecam mu lekturę powieści 
autorów urodzonych w latach siedemdzie-
siątych. Lista jest naprawdę długa: Ignacy 
Karpowicz Niehalo, Sławomir Shuty Zwał, 
Piotr C., Pokolenie Ikea, Bartłomiej Siwiec 
Autodestrukcja, Maciej Dęboróg – Bylczyń-
ski Kolej na los, Tomasz Organek Teoria 
opanowywania trwogi, Daniel Koziarski – 
cykl o socjopacie Tomaszu Płachcie.

W skromnym artykule brak miejsca 
na dokładne omówienie każdej z tych 
książek. Wszystkie one zasługują na sąż-
niste rozprawy, dlatego obraziłbym ich 
autorów, gdybym wykonaną przez nich 
pracę wyobraźni zredukował do kilku li-
nijek. Ale też nie to jest moim zamiarem. 
Nie chcę streszczać wymienionych wyżej 
powieści, ani wdawać się w drobiazgowe 
analizy krytycznoliterackie. Chodzi mi 
raczej o wskazanie na pewien fenomen 
artystyczny. Otóż uważam, że najciekawszą 

polską prozę tworzą autorzy urodzeni w 
latach siedemdziesiątych (poza Markiem 
Bieńczykiem, który wszystkich naszych pi-
sarzy zostawia w przedbiegach), ponieważ 
udało im się wykreować specyficzny typ 
bohatera. Od razu należy poczynić pew-
ne zastrzeżenie. Literatura ma charakter 
wybitnie osobisty, dlatego za niewłaściwe 
uważam przyglądanie się jej przez socjo-
logiczne okulary. Tak obecnie modne 
teorie socjologii literatury, korzystające z 
rozpoznań m. in. Pierre’a Bourdieu, pro-
mowane przez obce mi ideowo środowiska 
Krytyki Politycznej i Ha!art’u, nie sięgają, 
moim zdaniem, do istoty tego, czym lite-
ratura jest. Podobnie nie mam zaufania 
do pokoleniowych narracji teoretyczno-
literackich, do rozpatrywania utworów 
pewnej grupy pisarzy przez pryzmat wspól-
nych doświadczeń, ale być może roczniki 
siedemdziesiąte należą do ostatnich, do 
których pasuje ten generacyjny klucz. 
Przy czym chciałbym zaznaczyć, że mam 
na myśli specyficznie polską sytuację tego 
pokolenia. Ich rówieśnicy na Zachodzie, 
wolni od komunistycznej opresji, dorastali 
w zupełnie innych warunkach i raczej 
nie byli świadkami znaczących procesów 
historycznych. Nawet jeśli większość 
wymienionych przeze mnie autorów nie 
może pamiętać roku 81, to już wszyscy 
obserwowali zmiany, jakie zachodziły 
po roku 89. Wychowani na osiedlowych 
podwórkach, bez komórek i Interne-
tu, pamiętający jeszcze dwa analogowe 
programy w telewizji, ceniący bardziej 
trwałe wartości i bezpośredni kontakt z 
drugim człowiekiem, wyczuleni na wszelki 
rodzaj zakłamania i nieautentyczności, 
niespodziewanie stali się uczestnikami 
radykalnych przemian w sferze obyczajów 
i sposobów komunikowania się. Nagle coś, 
czym dotychczas gardzili, zaczęło mieć 
znaczenie i z niedowierzaniem patrzą, 
jak kolega z trzepaka, który częstował ich 
pierwszym papierosem na prywatce pod 
nieobecność rodziców, podporządkowuje 
się korporacyjnej regule: rób za niewolni-
ka i prędko zdychaj.

Urodzeni w dekadzie lat siedem-
dziesiątych należą do pokolenia traumy 
modernizacyjnej. Rzeczywistość w sposób 
szczególnie brutalny obeszła się z ich dzie-
cięcą krainą fantazji. Zrozumiałe zatem, że 
twórcy tej generacji piszą o dezintegracji, 
o nieciągłym czasie tworzącym szczeliny, 
przez które przenikają wspomnienia z 
przeszłości, o nieuchronności przemi-
jania, o niewierze w historię i utopijne 
projekty społeczne.

W tytule artykułu nazwałem ich 
romantykami. Uczyniłem tak dlatego, 
ponieważ realizują romantyczny para-
dygmat egzystencjalny: to, co czuję, nie 
pokrywa się z rzeczywistością. Wszędzie 
czują się obco. Nigdzie nie są u siebie. 
To rodzi frustrację. I może prowadzić do 
psychicznej traumy lub rozwinąć się w 
nieuleczalną neurozę.

Sfrustrowany romantyk. Wrażliwy 
intelektualista, który boleśnie odczuwa 

swoje niedopasowanie. Wręcz archety-
powym przykładem takiego bohatera w 
najnowszej kulturze polskiej jest Adaś 
Miauczyński, bohater wielu filmów Marka 
Koterskiego, który swoją spektakularną 
charakterystykę uzyskuje w Dniu świra. 
Film ten odniósł niesamowity sukces. Do 
kin poszli zarówno ludzie wykształceni, jak 
i mający mniej skomplikowany pogląd na 
świat, i każdy z nich znalazł w tym filmie 
coś dla siebie.

Podczas lektury wymienionych wyżej 
powieści, postać świra – Miauczyńskiego 
nasuwa się nieodparcie. Przypomnijmy dla 
chronologii, że film Koterskiego pochodzi 
z roku 2002, zaś poszczególne powieści 
ukazały się w latach 2004 – 2019. I choć 
krytycy jedynie w przypadku debiutanckiej 
książki Karpowicza oraz cyklu Koziarskie-
go o socjopacie dopatrzyli się bardziej 
bezpośrednich nawiązań do dzieła Koter-
skiego, to bohater każdej z wymienionych 
powieści zawiera pewien zestaw cech 
specyficzny dla Miauczyńskiego. Oczywi-
ście nierozsądne byłoby twierdzenie, że 
wszyscy przytoczeni przeze mnie autorzy 
są zadłużeni u Koterskiego. Chodzi mi 
raczej o podobieństwo wrażliwości, o cha-
rakterystyczny sposób patrzenia na świat i 
borykanie się z własnym istnieniem.

Stworzony przez pisarzy z roczników 
siedemdziesiątych bohater to zazwyczaj typ 
inteligenta, który zakotwiczony jest w kul-
turze i poszukuje spełnienia w działalności 
artystycznej. Z kolei świr – Miauczyński to 
neurotycznie przewrażliwiony nauczyciel 
polskiego, mający w sobie wiele z roman-
tyka – jest namiętnym czytelnikiem Mickie-
wicza i sam próbuje pisać wiersze1.

Bez wątpienia dzieło filmowe Koter-
skiego jest zasadnicze dla zrozumienia 
położenia współczesnego inteligenta. Nie 
chcę się wdawać w dyskusję na ile owo 
położenie jest rezultatem przemian spo-
łeczno – ekonomicznych, jakie przyniosła 
ze sobą III RP, a na ile po prostu odzwier-
ciedla kondycję intelektualisty, o którym 
Vaclav Havel powiedział, że zawsze znajdu-
je się na przegranej pozycji. Interesująca 
jest zbieżność charakterologiczna Adasia 
Miauczyńskiego z bohaterami powieści 
autorów urodzonych w latach siedemdzie-
siątych. Owi bohaterowie zagubieni są w 
chaosie współczesności, w wykreowanych 
przez modę i logikę marketingu wzorców. 
Cierpią na Weltschmerz, znajdują się w 
permanentnym stanie niespełnienia, są 
wewnętrznie rozedrgani i osamotnieni. 
Niekiedy obsesyjnie poszukują metafi-
zycznych natchnień, czegoś, co choć na 
chwilę pozwoli im zapomnieć o szarej 
codzienności, ale najczęściej przeżywają 
swoją pustą egzystencję bez sensu i celu. 
Ich rozpaczliwe próby odnalezienia drogi 
do samych siebie i normalnych relacji z 
ludźmi pozostają bezowocne. Jeżeli są cy-
nikami, to z powodu rozwianych złudzeń, 
jeżeli są mizantropami, to dlatego, ponie-
waż boleśnie doświadczają sartre’owskiej 
prawdy, że piekło to inni2. Każdy z nich 
mógłby podpisać się pod słowami świra – 
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VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literac-
kiego „AKANT” i Fundacja POLSKA KORONA 
ogłaszają kolejną VII edycję konkursu na fraszkę, 
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje 
Wierzchowskim”. 

Utwory powinny nawiązywać do twórczości 
literackiej Leszka Wierzchowskiego, autora 
m.in. pięcioksiągu fraszek: ”Manifest erotycz-
ny”, ”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik 
zakochanych”, „Erotyczne przymiarki” i „Sztuka 
pieszczot”.

Materiały na konkurs zaopatrzone hasłem 
„Inspiracje Wierzchowskim” należy przesyłać na 
adres:

Redakcja Miesięcznika Literackiego „AKANT”, 
ul. Dworcowa  62/1, 85-010 Bydgoszcz .
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki będą na 
bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”.

Konkurs potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a 
laureaci otrzymają nagrody.

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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Miauczyńskiego:

O! Bracia – poloniści! Siostry – polonistki!
Sto trzydzieścioro było nas na pierwszym 
roku.
Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy:
że oto nas przyjęto do Szkoły Poetów!
Przez pięć lat – stron tysiące... młodość w 
bibliotekach...
A potem – bida... Bida i rozczarowanie...
A potem – beznadzieja i starość pariasa...
I wszechporażająca nas wszystkich pogarda
władzy – od dyktatury aż po demokrację
– która nas, kałamarzy, ma za mniej niż 
zero.

Dlaczego władza każdej maści ma mnie za 
nic...
Czy czerwona, czy biała – jestem dla niej 
śmieciem.
Kurwa. Pod każdą władzą czuję się jak kun-
del!
Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w 
ręku?!
Ktoś by się ze mną liczył, gdybym rzucił ce-
głą...

Rodzice moich uczniów też mają mnie za nic.
Każdy facet od majtek robionych w ga-
rażu
bierze mnie za frajera. A postawię pałę

.

-

.
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Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Za-
pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania 
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê 
literatur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-

– to przyjdzie tata-sponsor i zmienią mój 
stopień...

A przecież stanowimy sól ziemi – „tej 
ziemi”.
Mimo że nie jesteśmy prymitywną siłą.
Dyktaturami zawsze wstrząsają poeci.
Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy
które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy3.

Przypisy:
1  Mickiewicz w dziele Koterskiego obecny jest 

także na poziomie estetyczno – formalnym: 
Miauczyński wygłasza swoje monologi trzynasto-
zgłoskowcem. Warto wspomnieć, że Dzień świra, 
pierwotnie sztuka teatralna, istnieje również jako 
autonomiczny utwór literacki, wydany w formie 
książkowej wraz z innymi tekstami Koterskiego w 
2002 roku. Publikacja zyskała nawet nominację 
do literackiej nagrody Nike.

2  Przy czym należy zaznaczyć, że polscy prozaicy z 
generacji lat siedemdziesiątych są zbyt świadomi 
literacko, by nawiązywać wprost do rozpoznań 
(teraz to już bardziej wyblakłych kliszy) eg-
zystencjalizmu. Raczej twórczo go pastiszują. 
Szczególnie wyróżnia się z tego grona Maciej 
Dęboróg – Bylczyński. Jego Kolej na los to swoisty 
esej filozoficzno – literacki, który poprzez me-
tatekstowe kalambury oddaje wewnętrzny świat 
głównego bohatera. Uważny czytelnik znajdzie w 
tej powieści kpinę ze stylu nouveau roman i klasycz-
nych narracji psychologiczno – obyczajowych.

3  M. Koterski, Dzień świra i inne monologi Adasia 
Miauczyńskiego na jedną lub więcej osób, Świat Lite-
racki, Izabelin 2002, s. 31.
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Indyferentyzm polityczny, czyli zja-
wisko obojętności obywateli na kwestie 
polityki, obejmuje szeroki zbiór postaw 
braku zaangażowania politycznego, roz-
ciągających się od odrzucenia polityki en 
bloc jako sfery życia społecznego niereali-
zującej wartości pozytywnych, po brak za-
interesowania informacjami politycznymi 
prezentowanymi w środkach masowego 
przekazu, aż po całkowitą bierność po-
lityczną w postaci absencji w wyborach 
parlamentarnych i samorządowych, a więc 
rezygnację z czynnego prawa wyborczego. 
Aby uniknąć wieloznaczności, niezbędne 
jest doprecyzowanie, co właściwie mamy 
na myśli, mówiąc o indyferentyzmie politycz-
nym. Indyferentyzm polityczny najlepiej 
scharakteryzować przez jego przeciwień-
stwo, czyli różne stopnie zaangażowania 
politycznego. Przyjmijmy, że można 
wyróżnić trzy poziomy aktywności poli-
tycznej: po pierwsze – jako aspirowanie 
do obejmowania stanowisk obieralnych 
na drodze biernego prawa wyborczego w 
wyborach na szczeblu centralnym lub lo-
kalnym, względnie stanowisk obieralnych 
w instytucjach centralnych lub lokal-
nych, wymagających rekomendacji poli-
tycznych; po drugie – jako angażowanie  
się w działalność partii politycznych, 
organizacji politycznych, uczestniczenie 
w wydarzeniach politycznych (demon-
stracjach, spotkaniach z politykami, 
podpisywaniu petycji), zainteresowanie 
informacjami politycznymi (prasa, por-
tale internetowe, blogi, media społecz-
nościowe, telewizje informacyjne); po 
trzecie – jako uczestnictwo w procesie 
wyborczym do centralnych lub lokal-
nych ciał przedstawicielskich. Zaanga-
żowanie polityczne jest stopniowalne i 
można je uszeregować w skali od stopnia 
maksymalnego do minimalnego. Można 
zatem być aktywnym politycznie jedno-
cześnie w sensie 1, 2, 3 lub 1 i 2, lub 1 i 
3, lub 2 i 3, albo wyłącznie 1, albo tylko 2 
lub jedynie 3. Chociaż niektóre warianty 
mogą się wydawać stricte teoretyczne, to 
sądzę, że każdy z nich ma empiryczną 
konkretyzację. Indyferentyzm poli-
tyczny to postawa polegająca w sensie 
negatywnym na braku zaangażowania 
politycznego w trzech wyróżnionych 
wcześniej sensach, a w wymiarze pozy-
tywnym na akceptacji obowiązującego 
porządku prawnego. Sytuację kompli-
kują przypadki graniczne, które mogą 
sugerować sprzeczność proponowanej 
przeze mnie definicji. Otóż istnieją 
ustawodawstwa niektórych państw (np. 
Belgia, Australia), w których udział w 
wyborach ma charakter przymusowy, 
a uchylanie się od głosowania skutkuje 
niemałą grzywną albo w przypadku 
nagminnej absencji wyborczej nawet 
utratą czynnego prawa wyborczego. 
Aby odeprzeć ten zarzut, wystarczy 
uznać, że konsekwentny indyferentysta 
polityczny w tych okolicznościach jest 
gotowy zapłacić bez szemrania grzywnę 
za powstrzymanie się od aktu wyborcze-

Krzysztof Rogucki 

O indyferentyzmie politycznym

go lub oddać głos nieważny.
Czym nie jest indyferentyzm poli-

tyczny? Indyferentyzm polityczny nie 
jest anarchizmem, bo istotą stanowiska 
indyferentystycznego nie jest negacja 
władzy ani żaden radykalizm, lecz specy-
ficznie rozumiany konformizm i dystans 
emocjonalno-intelektualny wobec życia 
politycznego. Indyferentyzm polityczny 
nie jest też żadną formą nieposłuszeństwa 
obywatelskiego, czyli działania bez użycia 
przemocy, polegającego na publicznym, 
świadomym złamaniu przepisu prawa dla 
wyrażenia obywatelskiego sprzeciwu wo-
bec treści tego przepisu (np. odmowa służ-
by wojskowej), z gotowością poniesienia 
konsekwencji prawnych swojego działania. 
Jednak pewne postawy na styku religia-po-
lityka w sytuacji, gdy wspólnota religijna 
stawia swoje zasady ponad obowiązującym 
prawem (np. amisze, świadkowie Jehowy), 
będą należały do przypadków granicz-
nych. Innymi słowy, amisze, od momentu 
gdy Kongres zwolnił ich z obowiązku 
ubezpieczeniowego i Sąd Najwyższy USA 
uznał ich prawo do ograniczonej edukacji, 

idealnie mieszczą się w indyferentyzmie 
politycznym, ale przedtem, w momen-
cie kolizji z systemem prawnym Stanów 
Zjednoczonych, ich działania polityczne 
byłyby paradygmatycznymi przykładami 
nieposłuszeństwa obywatelskiego. 

Postawa indyferentystyczna wobec 
polityki może uzyskać różne uprawomoc-
nienie filozoficzno-polityczne. Jednym z 
podstawowych kryteriów, które rzutuje 
na nasz ogląd polityki, jest okoliczność, 
jak oceniamy zjawisko posiadania władzy. 
Krótko – jak oceniamy przynależność do 
grupy rządzących. Trzy najczęściej zajmo-
wane stanowiska w tej kwestii znane już 
były w starożytności. Dla Arystotelesa czło-
wiek jest zwierzęciem politycznym (zoon 
politikon), zatem posiadanie władzy jest 
czymś z natury dobrym, umożliwiającym 
realizację ludzkich zdolności, aczkolwiek 
tylko wtedy, gdy instytucje społeczno-
polityczne funkcjonują w ramach ustroju 
praworządnego, opartego na uczciwości. 
Bardziej zniuansowany był pogląd Sokra-
tesa i stoików: polityka to dziedzina życia 
społecznego jak każda inna, w której 
możemy realizować nasze zdolności i 
aspiracje, nie należy zatem ani zbytnio 
absolutyzować, ani deprecjonować jej zna-
czenia. Zdecydowanie negatywna wobec 
polityki była postawa Epikura, który głosił 
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hasło żyj nieznany i mniemał, iż szczęście 
i niezależność można odnaleźć tylko w 
życiu prywatnym, zaś polityka to całkowita 
antyteza dobrego życia. Taka ocena ma 
wyraźne konotacje historyczne: Epikur 
doświadczył upadku struktury społecznej 
polis w epoce hellenistycznej i wojny la-
mijskiej (323-322 p.n.e.), która utrwaliła 
zależność Aten od Macedonii. Podobną 
tendencję, bliską postawie Epikura, spo-
tykamy w klasycznym liberalizmie (np. J. 
Locke, J.S. Mill, B. Constant), mianowicie 
postulat podziału władzy, mający zapobiec 
jej nadużywaniu, tudzież ograniczenie in-
gerencji władzy przez niezbywalne prawa 
jednostek, wreszcie stały nacisk na rozgra-
niczenie tego, co polityczne od tego, co 
tylko społeczne, nadaje zmianom politycz-
nym możliwie minimalny zakres. Istnieje 
też pogląd, może nie zawsze wyrażany 
explicite przez myślicieli politycznych, ale 
zakulisowo przez zawodowych polityków, 
iż władza jest korzystna, bo daje prestiż, 
wpływy, dostęp do wysokich stanowisk i 
dzięki temu pozwala zaspokajać  interesy 
osobiste. Z kolei estetyczna fascynacja 
polityką jako misterną grą sił, władzą jako 
celem samym w sobie, zdaje się, że nieobca 
była N. Machiavellemu, co miało dosyć 
ponurą wymowę w czasach, gdy stosowanie 
przemocy było codziennością. 

Dwa ostatnie poglądy mają dosyć 
pesymistyczny charakter: otóż wyrażają 
przekonanie, że polityka odpycha wraż-
liwe i uczciwe jednostki, zaś przyciąga 
bezwzględnych cyników pozbawionych 
dylematów moralnych. Właśnie rozdźwięk 
między moralnością a polityką, kolizja 
skuteczności politycznej z normami etycz-
nymi, to jeden zasadniczych powodów 
dystansowania się od życia politycznego. 
W tym duchu Julien Benda w słynnej 
Zdradzie klerków z 1927 r. poddał krytyce 
zaangażowanie polityczne intelektuali-
stów porzucających moralność dla sukcesu 
politycznego. Jeżeli nawet uznamy, że po-
lityka zawiera istotne treści niezbędne dla 
naszego życia, a nawet, że nie ma nieusu-
walnego konfliktu miedzy nią a normami 
moralnymi, to zasadne pozostaje pytanie, 
czy poznanie zjawisk politycznych dostęp-
ne jest szerokiemu ogółowi społeczeństwa. 
Wiąże się z tym istotny problem – po części 
dotyczący też relacji między moralnością 
a polityką – związku między wiedzą (prze-
konaniami) podmiotu a działaniem w 
polityce. Mamy tu dwa aspekty: po pierw-
sze, czy przekonania obywateli rejestrują 
adekwatnie rzeczywistość polityczną; po 
wtóre, w wielu przypadkach – niezależ-
nie od ustroju politycznego – z punktu 
widzenia celów decydentów politycznych 
korzystne jest dostarczanie obywatelom 
kłamstw, fałszywych informacji, dwuznacz-
nych niedopowiedzeń czy stosowanie 
przemilczeń, dla uzyskania pożądanych 
przez siebie zachowań politycznych. Co 
do pierwszej kwestii, to np. powodzenie 
polityki ekonomicznej jakiegoś rządu, 
to nie sprawa obiektywnych wskaźników 
ekonomicznych, ale tego, co ludzie o tym 
myślą (przykład E. Laszlo). Gdy idzie o 
sprawę drugą, to zauważmy, iż politycy 
posługują się hermetyczną narracją, ma-
jącą charakter zbitki pojęciowej, pełnej 
emfazy i retoryki, złożonej ze zdań opi-

Co z tą Polską to już mniej więcej 
wiadomo, ale z tymi gołymi pępkami? 
Kobiety je pokazują masowo, ubierając 
ciuchy skrojone tak, że tam się kończą, 
gdzie powinny się zaczynać ( chociaż może 
i odwrotnie ). 

Otóż jest parę teorii na ten temat.

Jedna mówi, że to skutek zakrojonych 
na światową skalę poszukiwań pępka świata. 
Dla jego właściciela i odkrywcy wyznaczo-
no ponoć wspólną nagrodę w wysokości 
calutkiego miliona. No i polowanie ( 
pozowanie ) trwa na okrągło, ponieważ 
komisja sprawdzająca i plan działań są 
tajne, więc można się jej spodziewać w 
każdym miejscu i o każdej porze. Zaś 
z przecieków wiadomo, że ponoć pępek 
świata leży gdzieś nad Wisłą. 

Inna teoria nawiązuje do tzw. efektu 
zemsty teściowej. Jest to podobno klątwa 
rzucona na zaniedbujących małżonki 
mężczyzn, którzy od koncentrowania 
uwagi na tym jednym punkcie otoczenia 
dostają wady wzroku, nazwanej już przez 
medycynę focus pępus. Problem w tym, że 
owa teściowa już nie żyje ( postrzelona 
omyłkowo przez zezującego zięcia ) i nikt 
nie umie klątwy odwołać – stąd epidemia. 
Stosowana w nagłych i ostrych przypad-
kach pierwsza pomoc ( zasłanianie oczu 
albo wznoszenie ich ku niebu ) owocuje 
niestety groźnymi skutkami ubocznymi 
– wypadki drogowe i inne kolizje. Zaś 
zatroskane małżonki, stosując pradawną 
metodę „klina-klinem”, próbują odwra-
cać wzrok mężów od obcych pępków, 
pokazując im swoje własne. Chociaż nie-
świadomie, ale jednak  tylko powiększają 
publiczne zagrożenie.  

Na moje, to jednak żadna z tych teorii 
się nie sprawdza. Pytanie pozostaje więc 
ciągle aktualne: No co z tym pępkiem?!

Juliusz Rafeld

Co z tym pępkiem?

sowych i wartościujących, odnoszącej się 
do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, 
której weryfikacja w kategoriach logiki 
dwuwartościowej jest w wielu przypadkach 
niemożliwa. Przedstawiciele wczesnego 
liberalizmu (Th. Jefferson, Th. Paine) 
prezentowali swoisty egalitaryzm episte-
mologiczny, głosząc optymistycznie, iż w 
swobodnej dyskusji rozum przeważa nad 
emocjami, prawda przemawia do ludzi 
silnej niż fałsz, stąd procesy polityczne 
i zachowania społeczno-polityczne mają 
racjonalny charakter. Racjonalna natura 
opinii publicznej jest wyrazem woli ludu, 
realizuje się w demokratycznym procesie 
wyborczym jako woli większości: o ile 
poszczególne jednostki mogą się mylić, 
to nie może jednak mylić się większość 
społeczeństwa. Tacy myśliciele, jak V. Pa-
reto, Z. Freud, M. Weber, G. Le Bon na 
różne sposoby zakwestionowali koncepcję 
osoby jako istoty racjonalnej, wskazując 
na takie zjawiska, skądinąd powszechne 
w życiu społecznym, jak: irracjonalne 
motywy, przesądy, uprzedzenia, zbiorowe 
zachowania zdeterminowane emocjami 
czy brak obiektywnego ugruntowania 
sądów wartościujących. Wreszcie w kręgu 
myśli liberalnej W. Lipmann w takich 
pracach, jak Public Opinion (1922), The 
Phantom Public (1923) The Public Philosophy 
(1955) podważył racjonalny charakter 
opinii publicznej i odmówił jej kompe-
tencji w rządzeniu nowoczesnym społe-
czeństwem. Jego zdaniem, w dzisiejszym 
społeczeństwie opinię publiczną kształtują 
środki masowego  przekazu, upraszczają-
ce komunikację w postaci stereotypów, 
symboli, fikcji, oddziaływania na emocje 
odbiorców, co razem z zachowawczym 
charakterem zdrowego rozsądku sprawia, 
że opinie nie nadążają za wydarzeniami. 
Amerykański filozof polityki widział anti-
dotum na słabości demokracji w postawio-
nych ponad społeczeństwem ekspertach, 
mających dostarczać mu wiarygodnych 
analiz i informacji. Demokrację może 
udoskonalić merytokracja. W podobnym 
tonie wypowiedział się Joseph A. Schum-
peter w Kapitalizmie, socjalizmie, demokracji 
(1942). Schumpeter przyjął, że większość 
ludzi nie interesuje się polityką, ale ulega 
emocjonalnym argumentom w formie 
propagandy, reklamy, perswazji, promo-
wanym przez środki masowego przekazu. 
Nie do utrzymania jest więc liberalny 
dogmat o władzy ludu, bo demokracja to 
zawsze rządy polityków, a partycypacja 
w procesie wyborczym to wybór jednej 
z kilku elit politycznych, konkurujących 
między sobą o władzę. 

Szczegółowa analiza wykazała, że 
postawa indyferentyzmu politycznego nie 
jest bynajmniej jednolita, mogą za nią stać 
różne postawy wobec polityki: niechęć, 
rozczarowanie, niewiara czy niewiedza. 
Konsekwentny indyferentysta polityczny, 
który na swoje stanowisko może przytoczyć 
wyrafinowane argumenty epistemolo -
giczne i aksjologiczne, nie widzi swojego 
miejsca wśród rządzących i minimalizuje 
własny udział wśród rządzonych, jakkol-
wiek nie musi to oznaczać bierności lub 
kłócić się z aktywnością w innych formach 
życia społecznego i na polu innych dzie-
dzin kultury.  

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

		FARBY

		LAKIERY

		KLEJE

		ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

		MATERIA£Y  BUDOWLANE



str. 20     AkAnt 9(282)2019

Marek Słomiak
 
Kontynuacja niezrozumienia

coś z czegoś
i dla czegoś
się staje
wróżbą
i z wróżby coś
się dobywa – pytasz – co
i dokąd z czegoś
coś trwa przez chwilę
ciała i kości
w przemianie stałej
niestałej stałości
w tym czymś tak
niezrozumiałym
- pytasz –
po co coś z czegoś
drąży wszechświata
istotność bez istoty
sensu – coś – z czegoś
się rozwija zwija
w brak słów
i z braku
             czegoś w coś
i dla czegoś w milczeniu
jak my pośrodku pytań - - -

Paweł Kuszczyński

KŁOPOTY Z CZASEM

Nie można zmienić tego, 
co przedtem było, 
podźwignąć przeszłość, 
by teraźniejszość zadowolić 
uładzonym wspomnieniem 
bytu minionego.
Przyszłość najbardziej ze wszystkich
 rzeczy zobaczyć chcemy.
Godzić życie z podarowanym czasem 
człowieka zadaniem.

  5 lipca 2018

Stefan Marian Żarów

Dwa wiersze siedzące w mojej głowie                                    

Pamięci przyjaciela Józefa Kawałka 

I
chodzę z myślą ostatniej rozmowy
tej z dwóch perspektyw
nieuchronnego oczekiwania na zamiary Pana
zamysłu następnego spotkania
nadal mam obraz wyciągniętych rąk 
drgania fal
zaśpiew twojego głosu
perspektywiczne plany nowych dzieł
tkwi to w mojej głowie 

zarysowują się profile twórców 
pęczniejących na podkarpackiej ziemi

szliśmy ich śladem w Przestrzeniach Wyobraźni
oddychając pięknem poetyckiego wyrazu
krajobrazów i zastygłych bukietów polnych kwiatów
utrwalonychna blejtramach i kartach 
pociągnięciach pędzla i pióra
uniesieni melodią z partytur mistrzów pięciolinii
z rozmów z Kilarem i korespondencją z Pendereckim
tenorzy urzeczeni chóralnym śpiewem 
wciągnięci w wir pochylenia nad Kulturą i Pieśnią

II
Twoje dłonie nie zapiszą już nowych strof

pneuma uniosła przyjacielski uścisk 
życzliwe spojrzenie 
energiczną sylwetkę
piękno mowy

domknęła się KsięgaPrzestrzeni Wyobraźni

Odszedłeś Józefie na drugą stronę! Niech Pan, 
Bóg nasz przyjmie Twoją duszę. 
Zasłużyłeś na to życzliwością wobec ludzi dla których 
oddałeś to co najcenniejsze, wielorakie talenty 
i piękno swojej osobowości.
Dziękuję za wspólne, jakże owocne lata 
współpracy pedagogicznej i późniejsze, jako Twój zastępca
w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Rzeszowie.
Takim pozostaniesz w mojej pamięci.
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Bogdan Łoś

Meta – fizyki

Basi Dombrowskiej – Pietrzykowskiej

„Bóg umarł...”
znaczy, że, kto mówi był na Jego pogrzebie.
„Bóg żyje...”
świadczy o mówcy, że chyba chory...
albo jeszcze wierzy.

Pomiędzy powściągliwość tez
i tupot wierzeń
i niepewność
co nie zachwieje bytu
wziętego /od biedy/
w Zakład bukmachera Blaisa.

Ewentualnie głupie milczenie
jak u Martina.

Lub puste Nic
Wschodu
gdzie długo trzeba czekać,
kiedy słońce wzejdzie...
/bo daleko właśnie/

I na odwrót
kiedy zajdzie tutaj.

Od wschodu do zachodu
i przez noce tęgie
co chudną w miarę godzin ku świtom
ludzie umierają i marzą o Bogu
co żyje wiecznie i czeka...

I niczym w malignie
jedni, że On żyje
drudzy, że umarł dawno

plotą słowa w księgi
jak kosze wiklinowe
co niekiedy z nurtem poniosą
- jakiegoś Mojżesza -

raz na tysiąc lat
albo znacznie rzadziej...

Dariusz  Filinger

ŚWIATŁO

Nie jestem zwolennikiem mroku ale z każdym dniem było coraz ciemniej
czekając na prawdziwe światło oddawałem z lękiem pokłon Ziemi
i wtedy pojawiła się kometa która ostrzega czas i przestrzeń

Sztuczne światło lamp i wyświetlaczy HD dawało pozory bezpieczeństwa 
zgiełk bodźców z telewizorów smartfonów i komputerów nie pozwalał 
odetchnąć zmysłom. Kometa ostrzega czas i przestrzeń…

Ma urodzić się dziecko które jest wieczną nadzieją lub zagadką
muszę napić się szybko i przemyśleć wszystko przy koszmarnych
dźwiękach światowych przebojów pop w tanim barze 

Młodzi fani super zabawy i nieziemskich doznań (o których nie mają 
pojęcia) za jakiś czas będą chcieli wiedzieć gdzie jest ich miejsce 
i że za dobro wynagradza się a za zło karze

Prawdziwa jasność w tanim barze nie nastąpi dzięki technice 
nasze przewiny i słabości potęgują mrok więc człowiek pragnie
oświecić się sam – przedwieczne światło nie pochodzi stąd

7.01.2019
Jarosław Seidel

Credo 

To uczucia dają finezję.  
A emocje blokują.  
Trzeba patrzeć daleko na zamglone wzgórza.  
I z tego pejzażu czerpać żywe soki uczuć.  
Melancholii, smutku, radości i spokoju.  
I nic na siłę. Nic na siłę.  
Wyczuwać nosem duszy nastrój,  
i dostrajać się do niego.  
Patrzeć na wskroś przestrzeni,  
i smakować czas. 

Olga Woźniak

Poemat dla terapeutki

jak dobrze
że nie słyszysz
trzasku
rozrywanych serc
na peronie 12
w domu obłąkanych

jak dobrze
że nie widzisz
ujadania śmierci
obietnic i próśb
o ostatnią szansę

jak dobrze
że nie znasz
kropli odrzucenia
bólu i tajemnic
na srebrnym papierze

jak dobrze
że nie wiesz
że w upalne lato
marznę i krzyczę 
tonąc w oddechuM
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Irena  Batura

Jajka

Każdego ranka wyścigi u Dyklów

Gospodyni biegła do gniazd
wnuczek przegrys cumelek i płacze
solniczka prawie pusto
nafta na dnie flaszki

Gospodarz wypalił wszystkie cygary
 i siarki się kończo

Na wyprzódki
w tajemnicy przed sobą
podmacują kury
przywykłe do codziennego rytuału
przed wyjściem na pole
czy zimą do sieni i wypustu

Kibice z innych chat robili zakłady
które pierwsze zdąży do sklepu
Sprzedawca Stefan Filip dokładnie przeliczał
wartość wymiany 
Kończył się płacz dziecka 
albo mijała wściekłość dziadka 

Na przedwiośniu
sąsiadka przyjdzie z koszem jajek do nas
- Dejcie babko od waszych kur
u  mnie jak wicie
koguta wilk porwoł
i ni mom na czym kwoki posadzić

Październik 2016

Irena Batura

Szkoła

Drewniane ściany
drzwi wejściowe pośrodku
sień przedziela dwie sale
kończy się na ciasnym 
mieszkanku pani Ludwiki Penkalonki

Sąsiedzi gdy budzili się do obrządków 
widzieli z komina dym
i nauczycielkę biegającą po drewno

Gdy była sama
pierwsza i druga klasa 
siedziały w jednym
- trzecia w drugim pomieszczeniu
Przebiegała sień w poprzek
by jednym zadać pracę
a drugich przepytać

Czwarta klasa przychodziła po południu

Niewysoka okrągła
szła czasem przez wioskę
wyegzekwować kurę
od rodziców ucznia
uchylającego się od obowiązków
Ale to tylko wtedy
gdy goście mieli być w szkole

Moja babcia pouczała
- Leć w rynke pocałować
łuna staro panna
ale siostra ksiyndza
to tsza

Pani obmacywała fachowo ptaka
- Rosół musi być dobry
goście z samej Warszawy
obiecali piorunochron założyć
- No to tsza po pańsku potraktować
zgadzały się gospodynie

Zakończenie roku szkolnego
zawsze uroczyste
występy dzieci
zabawa z muzykantem

Zazdrościłam bratu
Uczniów po kilku w klasie 
dla każdego ról starczyło

Nasz ojciec sprowadzał fotografa
Pan Józef Sitek
z dochodzeniówki na milicji
po kilku kielichach
za składówką na opał
opowiadał o wycinkach drzew
gdzieś za Irtyszem
i tęgich mrozach

Fotografie czarno-białe
do tej pory tchną ciepłem

Kiedy zatrudniono drugą siłę
zorganizowano piąty oddział
Po opuszczeniu krainy szczęścia
w szóstej klasie miastowej szkoły
brat należał do prymusów

14 października 2016

Jerzy  Grupiński

Hólderlin

„Da ich ein Knabe war...” J.Ch.f. Holderlin
Krystianowi M.Manteufflowi

Nie zdałem
nie chcieli mnie w dziesiątej klasie
ani chemik ani matematyczka
Mimo to z lekkim sercem
kopałem ciężka szmaciankę nad rzeką
łapałem klejty na szpilkę i muchę
Zbijałem klatki
Krzyżowałem królice z królikami
W angorze kochałem się białej
wełnistej o jasnych jak anioł oczach
Mlecz i marchew nosiłem w zaloty
Na polskim – nic o Hólderlinie
o krzykach w baszcie nad Neckarem
o stolarstwie poety i gęstwie wierszy
zdziczałych pisanych na piętra
jedno na drugim

Zdolny nad podziw i zazdrość
umiałem rytmów natrzepać i rymów
jak z rękawa na ślub i na pogrzeb
I w jeszcze jednej biegły sztuce

Czy dotykasz się?– pytał ojciec gwardian
Ile razy i wiesz jak sobie szkodzisz?
Twój ministrant przyboczny – Cyryl gorszy-
ciel
Każdy to widzi po nim
Jaki wyraz oczu wytrzeszcz z tej praktyki
Ani siły aby kalikować na organie
ani stać koło ołtarza

W podwórzu była stolarnia
świst pił i maszyn
Ojciec wyszedł biały z trocin
jak z mieczem cherubin niebieski
Nie – do zawodu Wara mi od warsztatu
Nie było nikogo w miasteczku
kto skrobałby wiersze i deski

Rafał Jaworski

***

Kiedy miałem czternaście lat, miałem twarz trupa
wspinałem się z trudem pod górę Jerzy Duniec „Praca czyni wolnym”

Kiedy miałem 15 lat fascynowały mnie 
materiały wybuchowe, ich technologia –
Na sporej tafli białego kartonu
spowodowałem wybuch łatwopalnej mieszanki
na bazie nadchloranu potasu
i cukru do herbaty. Ułożyłem ją w formie kolistego labiryntu,
choć  nie znałem nici Ariadny i ogrodów Borgesa;
obłożyłem pigmentami intensywnych barw: 
- ultramaryną i oranżem, proszkiem sztucznego złota
i jakąś solą o barwie zieleni wiosennych łąk
 – te akurat miałem w ilościach 
zdolnych do eksperymentu.

Dziwny był obraz po wybuchu:
nadpalona tafla papieru i stopione, przemieszane farby,
których nośnikiem nie była woda, kazeina
czy choćby lniany olej, a wprost ogień, 
wszystko palący ogień, zasada świata -
jak u Heraklita.

Miałem 15-cie lat i tę dziedzinę sztuki
zwałem piro-plastyką.

Jej  dziełami są obecnie 
terror i krew -
ludzkie szczątki pogardy dla życia
na podobraziach bruku i szpitalnej posługi
                                            
                                                   5 VII 2018 r.
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Oniryczna podróż poety przez bramę śmierci 
ku oknu wieczności

Rozmawiamy z Winstonem Moralesem 
Chavarro, kolumbijskim poetą, powieściopi-

sarzem i eseistą

- Czy łatwo obecnie przebić się pisarzo-
wi z Ameryki Południowej do pierwszej ligi 
światowej pisarzy?

- Pomimo zachodzącego dynamicznie 
procesu globalizacji czujemy się izolowani. 
Można powiedzieć, że pisarzowi trudno w 
ogóle przebić się do drugiego człowieka. 
Globalizacja czyni bowiem z ludzi bezładne 
zbiorowisko. Dzieła wielu wybitnych pisarzy 
latynoamerykańskich nie są wydawane w in-
nych krajach. Pozostajemy nieznani. Wielu 
też ludzi nie czyta książek i nie interesuje 
się literaturą.

- Paradoksalnie zatem globalizacja bar-
dziej dzieli ludzi niż łączy. Nie pomaga też 
pisarzowi wejrzeć w ludzkie dusze?

- Jesteśmy coraz bardziej przesyceni 
informacjami Globalizacji towarzyszy de-
mokratyzacja komunikacji międzyludzkiej. 
Można powiedzieć, że narasta, wzmaga się 
chaos. Dawniej informacje wytwarzały i 
upowszechniały elity: naukowcy, pisarze, 
dziennikarze. Dziś, w epoce internetu, 
może to czynić każdy. Tymczasem jest wielu 
pisarzy, których twórczość pozostaje niezna-
na, wymyka się, gubi gdzieś w lawinie tych 
informacji płynących nieprzebranmą rzeką 
przez świat. Znane jest co najwyżej nazwi-
sko, mamy bowiem do czynienia z czymś w 
rodzaju urynkowienia nazwiska. Dochodzi 
do tego, że samo nazwisko znaczy w spo-
łecznym odbiorze więcej niż twórczość. To 
jest sytuacja, w której niewątpliwie łatwiej 
upowszechniać informacje. Wydawnictwo 
może sprzedawać przez internet publi-
kowane książki na całym świecie. Jest to 
droga docierania do czytelnika i to bardzo 
pisarzom pomaga.

- Jak Pan w tym globalnym chaosie 
trafił do Polski, jak zetknął się Pan z litera-
turą polską, co Pana ku naszej literaturze 
skłoniło?

- To wprost niezwykła historia. Pewne-
go razu przyśniła mi się noblistka Wisława 
Szymborska, która we śnie powiedziała mi, 
że wkrótce przyjadę do Polski. W 2014 roku 
otrzymałem nagrodę imienia Davida Mejíi 
Velilli przyznawaną przez Uniwersytet de la 
Sabana, gdzie dziekanem jest prof. Bogdan 
Piotrowski. Następnie nawiązałem kontakt z 
prof. Ewą Nawrocką z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i prof. Barbarą Stawicką-Pirecką 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kontak-
towałem się z szerokim kręgiem znawców 
literatury latynoamerykanskiej. Tak rodziły 
się moje więzi z Polską. Obecna moja po-
dróż do Polski jest już piąta. Odbywa się 
ona w największej mierze dzięki wsparciu 
poetki Anny Czachorowskiej, jej kontaktom 
i zaproszeniom.

- Których pisarzy polskich ceni Pan 
najbardziej i dlaczego?

- Chyba najbardziej cenię twórczość 
Haliny Poświatowskiej. Gdybym żył w jej 

Stanisław Stanik

Zdzisław Koryś

czasach i miał okazję ją poznać, zapewne 
bym ją pokochał i być może ożenił się z nią. 
Jej poezja trafia do mojego serca i mojej 
duszy. W następnej kolejności jest Wisława 
Szymborska. To ona przepowiedziała mi 
we śnie podróż do Polski. Wcześniej, gdy 
byłem jeszcze dzieckiem, bardzo ceniłem 
twórczość Josepha Conrada. Wtedy nie 
wiedziałem, że jest on Polakiem. Podobnie 
było z muzyką Chopina, która bardzo mnie 
urzekła, choć też nie wiedziałem, że Chopin 
jest Polakiem. Póżniej, już w wieku dojrza-
łym zainteresowałem się twórczością Oskara 
Miłosza, wuja noblisty Czesława Miłosza. 
Wreszcie przyszedł czas na lekturę poezji 
Adama Mickiewicza, prozy Bruno Schultza 
i utworów innych poetów.

- Jaki jest odbiór Pana poezji w Pana 
kraju, Kolumbii i w Polsce?

- W Kolumbii mało kto wierzy w mój 
oniryczny świat, ale, jak wiadomo, trudno 
jest być prorokiem we własnym kraju. Mój 
zaś związek z Polską jest głęboki. Już po 
raz drugi została w Polsce wydana moja 
książka „Słodka Aniquirona”. W Polsce jest 
znaczne zainteresowanie moją twórczością, 
również naukowe, krytyczno-literackie. 
Badacze literatury wygłaszają wykłady na 
temat mojej twórczości. Myślę, że w Polsce 
jest większe zainteresowanie moją poezją 
niż w Kolumbii.

- Wchodząc głębiej w świat Pana poezji, 
można zauważyć, że właśnie obecność w 
świecie wyobrażni jest dla Pana jednym z 
najważniejszych przejawów sensu istnienia, 
pełni człowieczeństwa. Jest to szczególnie 
widoczne w „Słodkiej Aniquironie”, tomie 
poezji wydanym ostatnio w Polsce.

- Aniquirona pojawiła się w mojej 
twórczości jako postać oniryczna, pew-
ne objawienie ze snu, jak i bohaterowie 
większości moich książek. Po raz pierwszy 
przyśniła mi się w 1990 roku. Pięć lat zajęło 
mi wykreowanie jej jako postaci literackiej. 
W 1995 roku zacząłem już pisać tę książkę. 
Zastanawiałem się, czy jest ona tą postacią, 
którą podpowiada mi wyobraźnia. Książkę 
wydałem dopiero w 1998 roku. Dla wielu 
osób to po prostu jedna z książek. Dla mnie 
ważniejsze jest nie to, czy ta postać istnieje 
naprawdę, ale to, co ona mi podpowiada. 
To literackie upostaciowanie, przejaw pier-
wotnej siły duchowej, Staje się ona moją 
przewodniczką duchową. Książka ta zaś to 
rodzaj hołdu oddanego tej kobiecie, temu, 
co mi objawiła.

- W jakim nurcie można by umieścić 
Pana twórczość – onirycznym, rustykal-
nym?

- Zdecydowanie jest to nurt oniryczny, 
metafizyczny, osobisty. Jest to znak mojego 
świata, świata Aniquirony i tego, co mi ona 
dyktuje, objawia.

- Pisze Pan: „śmierć jest dla mnie 
bramą, czas oknem”. Proszę rozwinąć tę 
znamienną metaforę.

- Już jako dziecko doświadczałem prze-
żyć metafizycznych, pewnych objawień. Jako 
niespełna sześcioletni chłopiec miałem wi-
zję czarnego kota w pokoju moich rodziców, 
który skoczył na stolik przez okno i zniknął. 

Póżniej zainteresowała mnie twórczość ta-
kich pisarzy, myślicieli,  jak Saint Germain, 
Pico della Mirandola, Helena Bławatska. 
Być może Aniquirona wybrała mnie jako 
człowieka, osobę, która może napisać wszyst-
ko to, co ona dyktuje o życiu, śmierci, czasie. 
Mam świadomość, że śmierć, pomimo bólu, 
jaki sprawia odejście kogoś bliskiego, jest 
pewną bramą, przejściem do innego sposo-
bu postrzegania, innego wymiaru. Dlatego 
piszę o śmierci jako o drzwiach do innego 
świata, a ostatnio o czasie jako oknie do 
owego innego świata.

- Ową bramą do innego świata ma być, 
według Pana, również poezja. To poezja 
pozwala zaczynać jeszcze raz od początku 
istnienie zgodnie z prawami ezoteryki. 
Proszę o przybliżenie istoty tego poglądu 
na świat, którym dzieli się Pan zapewne ze 
słuchaczami swoich wykładów uniwersytec-
kich i czytelnikami poezji.

- Poezja jest sposobem ukazywania, 
skąd przychodzimy. Daje nam możliwość 
zrozumienia, kim jesteśmy. Pozwala na po-
wrót stawać się aniołami nie tyle upadłymi, 
co odzyskującymi utracony Raj, o którym 
pisał John Milton. My bowiem tęsknimy za 
Rajem, zamieszkujemy go. Składa się nań 
wiele odcieni szarości, codzienności.

- Kim zatem jest poeta - światłem, 
poczwarką, ulotnym motylem, jak Pan to 
określa?

- Myślę, że najważniejsze, czego poszu-
kuje artysta, to światło, duchowa prawda. 
Wielokrotnie mówiłem, że poeta i dzienni-
karz mają wiele wspólnego, tyle że dzien-
nikarz szuka prawdy codzienności, a poeta 
szuka światła, czy też owej transcendentnej 
duchowej prawdy wykraczającej poza co-
dzienność materialną.

- Rzec można, fascynująca jest Pana 
wizja bycia poetą. Poeta ma być tym, który 
pragnie odbudowywać czas. Marcel Proust 
napisał znany cykl powieściowy „W poszuki-
waniu straconego czasu”. Pan mówi o odbu-
dowywaniu czasu jako istocie poetyckiego 
doświadczenia.

- Proust, pomimo że był prozaikiem, 
miał również spojrzenie poetyckie. Od-
twarzał pamięć i czas, aby pozostawić to 
doświadczenie potomnym. Ja natomiast 
wierzę w istnienie światów równoległych. 
Zdarzenia dzieją się w światach równole-
głych, możliwych w wymiarach nam niezna-
nych. Poeta, jak pisał Jorge Louis Borges, 
umieszcza wszystko w jednym świecie, w 
jednym wymiarze, w jednej rzeczywistości, 
w owej wiecznej pamięci.

- Aniquirona, cudzoziemka, hafciarka, 
koronczarka - to różne wcielenia kobiecości, 
o jakich Pan pisze w swej poezji. Ale może 
coś jeszcze zechciałby Pan dopowiedzieć o 
swej fascynacji kobiecością?

- Nie potrafię do końca wyjaśnić, skąd 
się bierze moja fascynacja kobiecością Wy-
daje mi się, że wszystkie wielkie cywilizacje 
były zafascynowane światem kobiecym.   
Moja bohaterka liryczna, Aniquirona, to 
upostaciowanie siły duchowej, to kobieta z 
ognia, koronczarka, tkaczka czasu, pamięci, 
wspomnień. To ona stwarza czas. Jest zatem 
metaforą odwiecznego konceptu kobiecego. 
Taką umiejętność nosi w sobie każdy z nas, 
bo każdy z nas ma w sobie pierwiastek kobie-
cy. Hermes Trismegistos pisał o obecności 
w ludzkiej naturze pierwiastka kobiecego i 

dokoñczenie na str. 24
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męskiego, które posiada każdy z nas.
- My, Europejczycy, jesteśmy przyzwy-

czajeni do platońsko-arystotelesowsko-
tomistycznej koncepcji czasu, bytowości 
natury ludzkiej. Tymczasem Pan pisze o 
nielogicznej racji czasu.

- Zawsze miałem swoją koncepcję czasu 
jeszcze zanim poznałem Scotta Fitzgeralda– 
w dziele „Ciekawy przypadek Benjamina 
Buttona” pisze on o mężczyźnie, który 
urodził się starcem i z czasem staje się coraz 
młodszy, aż zostaje się dzieckiem i znika 
całkowicie. Dla mnie czas jest nie linearny, 
ale cykliczny. Ma to swe żródło w filozofii 
Majów, ale i ludów egipskich. Myślę, że w 
płaszczyźnie duchowej czas nie istnieje. 
Swego czasu śnił mi się mój dziadek, któ-
rego pytałem, czy będę dobrym pisarzem. 
Odpowiedział mi: już nim jesteś. Myślę, że 
nie istnieje teraz i później. Wierzę w pew-
ną wieczność, która ma miejsce już dziś, w 
terażniejszości.

- Chciałbym Pana jeszcze zapytać o 
stosunek do papieża Franciszka, który po-
chodzi z Ameryki Łacińskiej.

- Jeżeli chodzi o papieży, to czułem 
silną więź z Janem Pawłem II. Moja babcia 
i matka też bardzo go ceniły. Papież Bene-
dykt XVI sprawował ten urząd krótko. Nie 
zyskałem więc z nim ściślejszej więzi. Do 
papieża Franciszka, jako katolik, mam duży 
szacunek. Jestem wielbicielem Matki Boskiej 
z Guadelupe. Wierzę w Matkę Bożą bardziej 
jako w osobę niż wyobrażającą Ją figurę.
Ostatnio, zbliżając się do zasad hinduizmu, 
trochę oddaliłem się od Kościoła.

- I na koniec pytanie, nad czym Pan 
obecnie pracuje?

Dotychczas opublikowałem wiele tomi-
ków poetyckich i jedną powieść - o czasie, 
śmierci i kobiecie. To stałe motywy mojej 
twórczości. Wydałem też książki eseistycz-
neo twórczości poetów andyjskich. Mam 
przygotowane dwa tomiki poetyckie, jesz-
cze niewydane. Bohaterką pierwszego jest 
kobieta, którą kocham miłością mistyczną, 
duchową. Drugi tomik nosi tytuł „Bezuży-
teczne zajęcie”. Stawiam tu sobie pytanie 
o sens samego pisania, czy w dzisiejszych 
czasach warto jeszcze tworzyć poezję?

- Dziękujemy Panu za przybliżenie 
latynoamerykańskiego rozumienia sensu 
poezji, czasu, ludzkiej bytowości, kobieco-
ści. Na Pańską zaś wątpliwość, czy warto 
dziś tworzyć poezję, odpowiadamy jednym 
głosem: warto, warto, warto! Życzymy wszel-
kiej pomyślności w codziennym zyciu i wielu 
pomysłów twórczych, które znajdą wyraz 
w nowych tomach poezji, powieściach, 
esejach.

Winston Morales Chavarro jest kolumbijskim po-
etą, powieściopisarzem, publicystą, eseistą. Jest 
autorem kilkunastu książek, głównie tomów po-
etyckich. Eseistyka dotyczy twórczości poetów an-
dyjskich. Na Uniwersytecie w Cartagenie wykłada 
dziennikarstwo i komunikację społeczną.  W swej 
poezji stara się docierać do istoty prawdy, wiecz-
ności ukrytej w przestrzeni onirycznej. W swych 
mistycznych podróżach dociera do wewnętrznych 
światów i wiecznego światła. W jego poezji Bóg 
śpi w kamieniach, oddycha w roślinach, a śpiewy 
ptaków są pieśniami anielskimi. Przekazuje nam 
esencję prawdy o boskich prażródłach przestrzeni 
i czasu.

Rok już upłynął od mojej wycieczki 
do  Augustenborga, a do dziś nie umiem 
sobie poradzić z emocjami, jakie towa-
rzyszą mi po wycieczce do Augustiana 
skulpturpark ,

uroczego miejsca w  małym duńskim 
miasteczku. Miałam możliwość obejrzenia 
plenerowej wystawy  rzeźb współczesnych  
artystów. Ekspozycja przypomina nasze 
Orońsko. Duże eksponaty rozmieszczone w 
malowniczym parku. Żadnej ciasnoty. Oko 
może skupić się na wybranej rzeźbie i żad-
na inna nie pcha się na widok. Wiele rodzin 
przyszło do parku nie tylko pooglądać, ale 
wypocząć. Niektórzy jedzą jakiś posiłek na 
trawie, dzieci hasają, jeżdżą na rowerkach 
i hulajnogach, starsi gawędzą, coś czytają, 
albo bawią się ze swoimi pociechami. Na-
strój weekendowy.

Jestem bardzo zainteresowana rzeźba-
mi. Prace ciekawe i oryginalne. Prowokują 
do myślenia, do odgadnięcia intencji au-
torów, urzekają formą i kolorem. Surre-
alistyczna rzeźba człowieka z wilczą głową 
zjadającego samego siebie przykuwa moją 
uwagę na dłużej. Nie mogę się też napa-
trzeć na pracę przedstawiającą muskular-
nego boksera, który wygrał walkę z marną 
kobietą. Cała psychologia natury męskiej i 
kobiecej zawarta w jednej rzeźbie. Książkę 
można napisać.

Chcę jednak odnieść się do innego 
eksponatu. Jedna z tych prac artystycznych 
przedstawia nagą ciężarną kobietę na krzy-
żu. Doczytuję, że rzeźba jest autorstwa zna-
nego duńskiego  artysty Jensa Galschiota, 
zatytułowana Den gravide teenager (Ciężarna 
nastolatka). Ogromnych rozmiarów krzyż 
górujący nad budynkiem obok, widoczny 
był prawie z każdego punktu parku. Trud-
no nie zauważyć. Jest to jedna z serii rzeźb, 
zatytułowanej In the name of God (W imię 
Boga) 2006. Każda z nich ukazuje natural-
nych rozmiarów postać nastolatki w ciąży.

Co raz pojedyncze osoby, lub grupki 
ludzi zatrzymywały się przed  ukrzyżowaną 
ciężarną nastolatką. Nie było jednak nie-
zdrowego zaciekawienia, niestosownych 
gestów, czy wzburzenia. Rodziny z dziećmi 
przystawały, patrzyły i każdy coś tam mówił. 
Małe dzieci przytulały się do matek, większe 
o coś pytały. Pojawiła się wycieczka nasto-
latków z opiekunami.  Było zadumanie, 

Anna Błachucka

Rzeźba w parku

zamyślenie, ale nie zauważyłam nic więcej. 
Nie znam duńskiego, dlatego poprosiłam 
wnuka o przetłumaczenie komentarzy. 
Jeden z nauczycieli mówił do młodzieży 
przy tej rzeźbie kilka chwil, więc nie było 
problemu z usłyszeniem tekstu.

 Nauczyciel wyjaśniał, że rzeźbę tę 
można odczytać wielorako. Ma ona uzmy-
słowić człowiekowi, że ciąża to dar, ale i 
wielkie nieszczęście, jeśli nie w porę, czy 
w wyniku przemocy, czy gwałtu. To także 
protest artysty przeciw surowym regułom 
seksualnym konserwatywnych Kościołów. 
Najłatwiej jest potępić kobietę. Mówił o 
odpowiedzialności za życie seksualne, o 
odpowiedzialności państwa za politykę 
demograficzną, o stosunku pracodawcy do 
kobiety, o prawach kobiet w ciąży, a nawet 
o opiece medycznej. Zgadzam się, to do-
bra okazja do poruszenia takich trudnych 
tematów, ale pytań mam dużo.

Zrobiłam kilka zdjęć. Zachęciłam 
znajomych do obejrzenia. Przeważały głosy 
oburzenia. Czy u nas byłaby możliwa taka 
rozmowa  na temat współczesnej literatury i 
sztuki z dziećmi i młodzieżą? Czy ta rzeźba 
nie narusza uczuć religijnych i estetycznych?  
Czy w naszym parku byłoby możliwe 
ustawienie takiego eksponatu. Czy trzeba 
aż takich silnych wyzwań artystycznych, 
aby poruszyć dzisiejszego człowieka?  Jak 
zareagowaliby  rodzice z dziećmi, czy 
nauczyciele, gdyby szli alejką parkową, i 
nagle zobaczyli taką rzeźbę?  Czy wystarczy 
powiedzieć: „takie czasy”?

Świadoma jestem roli i przydatności 
sztuki w pobudzeniu wrażliwości człowie-
ka, gdy chcemy uciec od konkretnych 
sytuacji, a przedstawić ważny problem, 
w celu naświetlenia spraw ludzkich czy 
spraw przyrody naszej planety. Znam wiele 
nietuzinkowych prac tego artysty, który w 
różny sposób chce tym światem potrząsnąć, 
wskazać głód, niesprawiedliwość, przemoc, 
głupotę… Prześledziłam losy wielu jego 
prac. Walka o godność człowieka jest dla 
niego zawsze wyzwaniem artystycznym. To 
wielkie projekty scen, czy widzeń artysty. 
Ale…

Jak przełożyć prace tego artysty na na-
szą wrażliwość i wiedzę o współczesnej sztuce  
i problemach jakie porusza?

Tuż za oknem
Zdzisław...

dokończenie ze str. 23
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Elżbieta Grabosz

PANNA JAK ZŁOTO

Cała wieś ją znała.
Skoro byłaś panną złotą 
- czemuś zardzewiała?

Leszek Wierzchowski  

EROTYCZNE HISTORYJKI 

♥
Ożenek tchórzy

Tchórz kawaler z tchórzówną do ślubu iść chcieli,
Wkrótce jednak  stchórzyli  i ślub diabli wzięli.
Lecz choć lata minęły  i tchórze z nich  stare -
Wciąż marzą, by się pobrać!... współżyjąc na 

wiarę.

♥
Szkolny błąd

Uczono mnie w szkole - choć wcale nie chciałem:
„Łam, czego rozum nie złamie!...”,

A kiedy dziewczynie raz serce złamałem,
Rzekła mi brzydko  : - Ty chamie!...

♥
Romantycznie uskrzydlony

Mówił do niej : - Mój aniele!...
Więc skorzystać nie mógł wiele,

Bo nim wziął się z nią  do dzieła -
Jak aniołek… odfrunęła! 

♥
Tajemnica narzeczonej

Przed ślubem skryła twarz pod welonem,
Abyś ładniejszej nie wziął za żonę.

Niezgrabność skryta pod suknią długą -
Nuż jej nie zechcesz, ożenisz z drugą?...

I nie wiesz - tak cię panna omota -
Czyś ją poślubił,  czy w worku kota?

Fechtunek na aforyzmy
pomiędzy Stanisławem Nyczajem a Mirosławem Welzem

Stanisław Nyczaj – Głupiemu zawsze i wszędzie pod górkę.
Mirosław Welz – Ale szczyt głupoty jest wciąż niezdobyty.

S.N. – Zbyt mądry okazuje się z czasem głupszym od rozsądnego.
M.W. – Można pójść po rozum do głowy i nic tam nie znaleźć.

S.N. – Im więcej kto wie, tym mniej wesół.
M.W. – Czasem żeby zmądrzeć, trzeba stracić głowę.

S.N. – Każdy w pewnym wieku już swoje wie. 
            I nikt mu nie będzie żadnej ciemności wciskał.
M.W. – Nie przekonasz idioty, jest na to za mądry.

S.N. – Dziś ostoją prawdziwej mądrości staje się zabobonna ciemnota.
M.W. – Piękny mózg, ani jednej zmarszczki.

S.N. – Tak jest, gdy palma pierwszeństwa komu odbija. 
           Wtedy wszystkich dokoła ma… na swym twardym dysku.
M.W. – Niektórzy są tak nadęci, że przeszkadza im to oddychać.

S.N. – Ach, gdyby Pierwsze Słowo wypowiedziane zostało 
            z uśmiechem, świat nie byłby najeżony wojnami.
M.W. – Cóż, stworzenie człowieka trwało niecały dzień, 
              naprawa ciągnie się do dziś.

S.N. – Bo nikt nie chce zdobyć się na taką ambicję, że umiejętność 
            liczenia we wszystkim na siebie to więcej niż wyższa matematyka.
M.W. – Wszak egzamin z życia trzeba zdać w pierwszym terminie.

S.N. – Kiedy nasza wiedza o zwierzętach dorówna mądrości ich instynktu?
M.W. – Jesteśmy tacy jak w oczach zwierząt.

S.N. – Jakby nie patrzeć, wszystko sprowadza się do jednego, 
           czyli dwojga. I zostaje przy tym tylko jeden wymóg: 
           d… nie ruszysz, szczytów nie osiągniesz!
M.W. – Dzieci to jedyne, co po nas zostanie, a na pewno ma to ręce i nogi.

S.N. – Po przeminięciu młodości powielamy jedynie czas, 
           żyjąc jej wspomnieniami.
M.W. – Większość pań swoje urodziny obchodzi z daleka.

S.N. – Serce nadzieją dnieje.
M.W. – Jedno serce wystarczy do życia. Na miłość to za mało.

S.N. – Przemieszkiwał kątem w sercu niejednej.
M.W. – Miłości nie da się zmierzyć ani zważyć, za to da się ją objąć.

S.N. – Całe życie zabiegani, dopiero na emeryturze zauważamy, 
            że jesteśmy przecież małżeństwem. 
            Zapominamy, że i rzeczy przywiązują się do nas, 
             równie silnie jak my przeżywając każde rozstanie.
M.W. – Całe życie zbieramy rzeczy niepotrzebne, 
             dlatego tak mało w nim miejsca na miłość.

S.N. – Miłość bez zdrady jest zwykłym zaślepieniem. 
           Dlatego, wybaczając ją sobie, skłóceni małżonkowie 
            przed dniem rozwodu winni odbywać noc polubowną.
M.W. – Właśnie! Bo jednak nie ma większej zdrady, niż przestać kochać.

S.N. – Czy z tej mąki, na jaką zmielą nas żarna czasu, 
            uda się upiec chleb dla przyszłych pokoleń?
M.W. – Partie mnożą się po to, żeby nas dzielić.

S.N. – Już nasi przodkowie mieli świętą rację, że świat bez kija 
            zdąża w fatalnym kierunku.
M.W. – Partie upadają z utraty władzy w członkach.

S.N. – Celną myśl przyjmujemy jako tabletkę mądrości.
M.W. – Złote myśli są różnej próby.

S.N. – Aforyzm zazwyczaj zwodzi naiwną pewność 
           na „zgubne” manowce wątpienia.
M.W. – Bez podwójnego dna przecieka.

S.N. – Bywa, iż nawet walor talentu nie ocala 
            przed zapadnięciem się w jedynie słuszną ideologię.
M.W. – Wszystkie ideologie mają racje, tyle że swoje.

Otton Grynkiewicz

Limeryki inspirowane Wierzchowskim

Skuteczne zaloty

Do uwodzenia mieszkanka w Koluszkach
używa kremów, bikini i łóżka.
Jej poprzedniczka sprytna Ewa,
żeby się Pan Bóg nie pogniewał,
tylko jednego użyła jabłuszka

SATYRA

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ

- Czy wiesz Macieju, 
że Igor ze szpetną się żeni.
- Cóż, w oczy jej nie zaglądał 
tylko do kieszeni.

ŻONA

Jaką żona być powinna? 
czuła, cicha 
i jednorodzinna.
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Spokojnym zrównoważonym krokiem, 
zbliżał się Czas. Czuł na sobie jego ciepły, jak 
wicher, potężny oddech. Targnęło powie-
trzem. Mroźny podmuch śmierci wdarł się 
brutalnie przez rozwarte okno, do zapleśnia-
łej nory, która była jego mieszkaniem. 
Deszcz. Coś jakby strach, nadzieja może, że 
jeszcze coś się stanie nagle, teraz właśnie. Ale 
nic się nie stało, oprócz śniegu, który białym 
kobiercem rozlał się na spróchniałych de-
skach podłogi. Za oknem dziki taniec zimy, 
która dla niego była już tylko śmiercią. Spró-
bował wstać, może tylko pomyślał o tym. 
Naraz wszystkie symfonie świata, zabrzmiały 
mu w uszach, brzmieniem doskonale złowro-
gim i potężnym. Drzwi – pomyślał – trzeba 
dojść do drzwi! To przecież takie proste, 
takie proste… Wytężył wszystkie siły. Ale nie 
miał już żadnych sił. Na czoło wystąpił mu 
zimny, ostatni pot. Wyciągnął sztywną, zgra-
białą dłoń i zastygł tak, jak posąg, z długimi 
palcami wyciągniętymi nad futerałem, jakby 
go błogosławił. Myśli uciekały mu, niby pło-
che, wiosenne motyle. Wiedział tylko jedno 
: musi wstać, wyjść i zagrać, swój ostatni kon-
cert. Nie wiedział nawet, dlaczego musi to 
zrobić. To był po prostu instynkt. Instynkt 
wielkiego artysty, którego wielkość została 
rozdeptana, zanim zdążyła się rozwinąć. I 
wtedy ją zobaczył – stała przy oknie, odwró-
cona do niego plecami i wpatrzona w głębo-
ką, śnieżną zamieć, spoza której on, nie wi-
dział już niczego. Ogarnął go spokój i cieka-
wość za razem. Stała tak, naga i delikatna, 
okryta przezroczystą, zwiewną jak poranna, 
letnia mgła, długą suknią. Widział każdy 
najdrobniejszy szczegół, tego wprost dosko-
nałego ciała. Twarzy nie widział, mógł się co 
najwyżej domyślać. Zapłonął. Odwróciła się, 
wsparła pośladkami o parapet i przekrzywiw-
szy lekko głowę, przyglądała mu się ciekawie 
z szelmowskim uśmiechem podlotka. Ich 
spojrzenia spotkały się natychmiast. Nie 
śmiał jednak opuścić wzroku i spojrzeć, na 
jej przecudne, dojrzałe piersi i niżej… Tylko 
włosy jej płowe, strugami górskich potoków 
i wodospadów, spływały na ramiona i opły-
wały je. Mimo woli położył dłoń na futerale. 
Drżał. Wreszcie spojrzał na jej ciało. Spoglą-
dał na nią z zachłannym niedowierzaniem, 
niepokojem i strachem wreszcie. Coś tak 
doskonale pięknego, jest po prostu niemoż-
liwe – myślał gorączkowo. – Nie do wiary! To 
niesamowite! – szeptał. Pragnął jej. Był teraz 
jednym, wielkim pożądaniem. Oczy mu 
płonęły, dech zapierało. Dygnęła i z lekkością 
snu, ruszyła w stronę drzwi. Krew, co już za-
stygała, tworząc zimne, lodowe zatory, w 
delikatnych kanalikach życia, uderzyła mu 
teraz do głowy ze zdwojoną siłą, wszak poru-
szyło ją uczucie tak wielkie i silne, że stopić 
mogłoby nie tylko lód ale i kamień. Zatrzy-
mała się we drzwiach, po czym posłała mu 
przez ramię, nieludzko wręcz przymilny 
uśmiech i skinąwszy na niego zniknęła, lub 
raczej rozwiała się, jak para albo dym z pa-
pierosa. Właściwie to pozostawiłby ją samą 
sobie, przypisując to zwidzenie ostatnim, 
przedśmiertnym omamom, jednak czuł, że 
to jest właśnie to, na co w tej chwili czekał 
– Znak! I choć uchodził za człowieka świato-

Jarosław Seidel

Old young death

wego, przez całe życie niezwykłą wprost wagę 
przywiązywał do wszelkiego rodzaju mitów, 
guseł i znaków. Wiele zresztą razy miał oka-
zję, by przekonać się na własnej skórze, o ich 
niewysłowionej wręcz mocy ingerowania w 
świat namacalny. Dlaczegóż więc teraz, nie 
miałby ich usłuchać? Naprężając mięśnie do 
granic ludzkiej wytrzymałości – wstał. Z wście-
kłością i aby nie uroić ani chwili czasu, po-
rwał smyczek i skrzypce miażdżąc je prawie 
w ręku. Dopadł drzwi i upadłby z pewnością, 
gdyby kurczowo nie uchwycił się starej, prze-
rdzewiałej klamki. Chwiejąc się na wszystkie 
strony, jak topola na pastwach huraganu, 
szarpnął drzwi ze wszystkich sił, rozwarły się 
z hukiem uderzając o ścianę i odsłaniając 
mroczną czeluść sieni, oraz początek zbu-
twiałych schodów biegnących na parter. 
Snadź w tej samej chwili, musiał ktoś wycho-
dzić lub wchodzić, ponieważ ogromny, po-
rywisty podmuch wdarł się do nory, wypeł-
niając ją przenikliwym, śmiercionośnym 
chłodem, po czym z głośnym zgrzytem i 
trzaskiem zamknęły się frontowe drzwi. Jak 
homerycki wojownik, którego zbroją stał się 
czarny, wytarty frak i biała, poplamiona ko-
szula, bronią zaś instrument, niepodzielnie 
związany ze swym mistrzem – stał tak, zamie-
niony w jedno wielkie ucho, które zdałoby 
się złowi szelest lecącego motyla czy kichnię-
cie przeziębionego, włochatego pająka. 
Rzucił się wreszcie w samą paszczę ciemności, 
przed czymś uciekając i goniąc coś za razem. 
Kurczowo trzymając się poręczy, spojrzeniem 
przekłuwając ciemności na wylot, powoli 
schodził w dół, z każdym stopniem pochyla-
jąc się niebezpiecznie do przodu. Nerwowo 
i z ledwością łapał w płuca powietrze, char-
cząc przy tym zwierzęco. Dotarł wreszcie do 
frontowych drzwi i przez chwilę, wydawało 
się, że tam właśnie przyjdzie mu wydać ostat-
nie tchnienie życia, tak był już słaby i do 
szczętu skołowany, ciągłymi zawrotami głowy. 
Wypadł jednak na ulicę, rozglądając się do-
okoła wzrokiem tak nerwowym i roztargnio-
nym co nieobecnym. Natychmiast wchłonę-
ła go zamieć , rozszalała i zda się wściekła, iż 
mimo swej siły i potęgi, nie może ugasić 
ognia namiętności i zamienić w martwą bry-
łę lodu jednego serca. Potrącany bezceremo-
nialnie przez spieszących na wigilijną kolację 
przechodniów, którzy swe cnoty opatulili 
szczelnie w grube futra i kożuchy, wyglądał 
jak ślepiec, który przypadkiem zabłądził w 
nieznaną sobie dzielnicę miasta. Wtedy wła-
śnie ujrzał ją po raz drugi – poruszając się w 
takt dźwięków symfonii, tak monumentalnej 
i doskonałej, że i on ją już teraz słyszał, prze-
mykała bezszelestnie obok zgarbionych po-
staci przechodniów. Nie namyślając się długo 
ruszył w ślad za nią, krokiem tak stanowczym 
co chwiejnym i niepewnym. Kolorowe mru-
gnięcia neonów, ożywiały całe mnóstwo 
maszkar, golemów i walkirii, które kołując w 
kanionach ulic, podrygiwały spazmatycznie, 
zrywane przez wicher, będący zapewne pierw-
szym fordancerem , na tym balu synów i 
córek, piekieł chorej wyobraźni. Z oczyma 
utkwionymi w smużce jej białej sukni, z upo-
rem maniaka parł do przodu, co jakiś czas 
wpadając na kogoś, lub na uliczną latarnię. 

W miarę jak zbliżał się do widma, czuł w ca-
łym swoim wnętrzu to wszechpotężne 
brzmienie, które przyprawiało go wprost o 
euforię, gdy jednak nieco się oddalił, gubił 
poszczególne dźwięki, chowające się szybko 
po bramach i węgłach. Szedł jednak dalej. 
Brnął raczej, jak atomowy lodołamacz z wy-
gasającym stosem, przez śnieg i wiatr, które 
zda się wyłącznie wypełniły już całą dookolną 
przestrzeń. A zima, tańczyła nadal swój roz-
koszny taniec, siejąc wokoło tysiącem odcie-
ni krwistej bieli. Długie, kolorowe limuzyny 
przemykały zawianą ulicą. Majestatyczny, 
wieczorny ruch miasta, zdawał się powoli 
zamierać. Usłyszał coś, co zjeżyło mu włosy 
na głowie i poczuł jakby setki i tysiące mró-
wek biegało mu w tę i z powrotem po rozdy-
gotanym mózgu, wciskając się uparcie w jego 
pafałdowania i nadgryzając co lepsze kawał-
ki kory mózgowej. Nie biegł już teraz na oślep 
za oddalającym się widziadłem ale kroczył 
powoli, stąpając jednak ciężko i niepewnie. 
Długie, na ramiona opadające kosmyki siwie-
jących już włosów, rozszarpywał na wszystkie 
strony dziki wiatr to samo czyniąc z frakiem 
i wąskimi nogawkami spodni z przepięknymi, 
złotymi lampasami. Przyczyną tak nagłej 
zmiany stanu ducha, był głos. A raczej , głos 
po stokroć i po tysiąckroć potężniejszy i 
wspanialszy od zwykłego. Wreszcie dotarł do 
miejsca skąd dolatywało brzmienie nieba i 
piekła jednocześnie. To co zobaczył zdruzgo-
tało go ostatecznie ale i napełniło wielką 
wiarą i smutkiem. Stał przed Świątynią Pana 
– z głową zadartą i uniesioną wysoko, wpa-
trywał się w ginący w mrokach wierzchołek 
fasady. Wielkie płatki śniegu, zamieniały się 
na jego twarzy w słone i gorzkie łzy. Chciał 
wejść ale ogromne, dębowe, ozdobnie okute 
drzwi, trwały zamknięte. Walił pięścią a po-
tem – gdy osłabł – ukląkł i monotonnie 
uderzał głową. Z wnętrza wypływał tylko 
pusty jęk kolosa. Głos trwał nadal, jeszcze 
donioślejszy i potężniejszy niż przedtem, 
wściekle i z determinacją świdrował mózg i 
trzewia. I zdjął go strach, ślepy i bezgranicz-
ny. Pomyślał, że właśnie w tej chwili, teraz 
tam, za tymi drzwiami, odprawia się sąd. 
Dobro walczy ze złem – dyskutują, krzyczą , 
plują na siebie i wyszydzają. Światłość z ciem-
nością mocuje się i zmaga a stawką jest jeden, 
żałosny i chuderlawy człowiek. I wsłuchał się, 
wsłuchał się w siebie i spojrzał w głąb swej 
duszy, na samo jej dno. Wśród kleistego, 
lepkiego brudu odnalazł rozpacz i coś 
jeszcze. Zrazu nie mógł tego rozpoznać. 
To było mu znane już wcześniej, znacznie 
wcześniej – jakby woda żywa, źródlana, 
zimna i czysta jak kryształ górski. Tak – 
przypomniał sobie – to jest nadzieja. Głos 
jakby przycichł, uspokoił się. Tylko śnieg, 
pokrył jego głowę i ramiona białym pu-
chem. Jął nasłuchiwać. To była muzyka, tak 
na pewno, nie myli się – to była muzyka. 
Spokojna i majestatycznie przyzwalająca, 
nawet z nutą wesołości. Dobiegł go szept, 
poprzez dźwięki. Jeszcze nie mógł oderwać 
się od muzyki, gdy szept stał się coraz wy-
raźniejszy i coraz bardziej szorstki. Bezzęb-
na starucha, klęcząc u wejścia do Świątyni 
Pana, odmawiała bezdźwięczne zaklęcia, 
bawiąc się jednocześnie starym, drewnia-
nym różańcem. Co jakiś czas wybuchała 
śmiechem, który przypominał suchy, drew-
niany rechot. Była chyba zupełnie zwario-
wana. Jedną dłoń wyciągnęła przed siebie 
w nienaturalnym, proszącym geście. Pod-
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Aleksandra Brzozowska

Mikrokosmos

Na usta spadają meteory

Chwytają je
jakby chcieli ocalić
zanim spłoną

Wirują
światłocienie ciał
kosmosy oddzielone

By zderzyć się
w jednej chwili
i wrócić
na orbity obcości

Daria Łamejko

Niesłyszalne 

Cisza to spojrzeniea
niechcący wyrwane z pola duszy 

zatrzymane tchnienie myśli
we wszystkim 
co się zdarzyć nie może

namiastka szeptu spowita w kamień
i pauza w miłości 
kobiecych ramion dopiero otwartych
do lotu

klamra zamykająca zbliżenie
w muszli krzyku

czas zatopiony we śnie
wyczekującym światła dźwięku 
jak dziurka klucza 

czułe uchylenie ciała przed 
ostrzem języka 

Emil  Bala

Popołudnia

To nie jest
taka banalna sprawa
te chwile
z Tobą
Bułhakow
mruczy i mości się w fotelu
z wąsatą nonszalancją

Twój zapach i smak
w kruchej przestrzeni
złotej proporcji

Gorycz i czerń
poza 
naszym czasem

Rozumiemy już wszystko
Dopijamy ostatni łyk
Jesteśmy gotowi
przestać istnieć
dla świata

Marek S.Podborski   

GRA NA TY

Jesteś dziś jakaś
nie-wyraźna
ja myślę, że masz skrzela
nie płuca
tak płyniesz przepełnieniem
jaskrawości lśnieniem
cały błękit
w gry masach raf

A oczy masz w granatów głębinach
ciszy co z pułapek umyka
do szumów bezimiennych stłoczeń
mar twego języka
i toń widmooka
głodnieje

Więc nasączyłem chleb
oliwą, przełamałem się
chlebem stopiony
niemym snem
gra nic
uwolniłem ust szrony

A ty
zakradasz się dniem
w przypływie – uciekasz
jak nocny odpływ
i jesteś jak wszystko

Przepływem

Małgorzata Kulisiewicz

ONA I ON. DOPEŁNIENIE

Przenikamy ustami 
miód
w mlecznych konwiach 
ciał.

Smak malin
o brzasku
unosi nas.

Twoje giętkie ciało
jak wykrzyknik
obok mojego uśmiechu.

Piszemy razem lato,
stwarzamy nowy świat.

Szymon Florczyk

Szklenie

mimochodem 
wszedłem jak w kontur 
porannego chłodu 
 
stygnąc do nagiej tafli 
język śni własne 
bezcielesne słowa 
skrapla na wargach 
 
jestem 
 
oczekiwaniem 
aż rozpuszczona tasiemka widnokręgu 
zatoczy łuk 
do siebie 
 
- do ciebie 
wciąż pochylonej nad zboczem barków 
koroną liści 
obejmującej skronie 
szeptem 
pulsem spod ściółki stóp 
 
w tym szkleniu najbardziej jesteś 
spokojem 
że poza sobą niczego nie potrzebuję

biegł do niej, wywracając kieszenie – były 
puste. Znów ten sam suchy rechot. Dopie-
ro teraz spostrzegł, że obok staruchy stoi 
także ona. Był wściekły, zdjął jednak frak i 
rzucił wprost na dłoń staruchy. Ta zarecho-
tała tylko i pokiwała głową, z wyraźną 
aprobatą. Spojrzał na widmo. Nic. Zdjął 
błyszczące, koncertowe lakierki i rzucił 
nimi w staruchę. Rechot, rechot, rechot… 
Pobiegł na oślep, przed siebie, aby dalej. 
Pozostawił po sobie, tylko krwawe ślady 
bosych stóp – ślady człowieka. Zjawa nie 
dała jednak za wygraną. Dopędziła go i 
tańcząc lekko wokół niego, posuwała się 

razem z nim. Słyszał teraz wyraźnie – wszyst-
kie symfonie świata, jakby się w nim sprzę-
gły i zabrzmiały zgodnie. Ulicą tonącą w 
światłocieniach kolorowych neonów, gnała 
z łoskotem kawalkada czołgów. Z głębokie-
go nieba, spadło pięćdziesiąt czerwonych 
gwiazd. I cały świat stał się czerwony, w 
przebrzydle poziome, białe paski. Wreszcie 
zatrzymał się, podniósł z ziemi kamień i 
cisnął nim w stojące w różnych, sztucznych 
pozach, wystawowe manekiny. Brzęk 
ogromnej, wystawowej szyby, zmieszał się z 
jego histerycznym śmiechem. Wiatr targał 
mu włosy i rozdzierał gardło. Wiedział że 

to już tu, teraz – i zagrał. Zjawa tańczyła 
wokół niego. Jej jędrne, gotyckie piersi i 
łono falowały. Po skroni spływał mu pot. 
Nagle zjawa podbiegła i pocałowała go w 
usta. Pociemniało mu w oczach, jednak 
grał nadal. Będzie grał do końca – tak 
postanowił. Zabłysło słońce. Tysiąc słońc! 
Stopniał śnieg i lód a wokół niego wyrosła 
trawa, zioła i kwiaty. Ujrzał jak jego ciało 
osuwa się na asfalt, porośnięty gęstą, zielo-
ną trawą. Był wolny. Jego koncert zagrzmiał 
teraz nad miastem. Sto, dwieście, tysiąc 
decybeli! Nad krajem, nad światem, nad 
Ziemią. Teraz! 
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Kilkanaście niezobowiązujących refleksji 

Dedykuję Józkowi Gębskiemu

W marcu br. minęło dwadzieścia lat 
od pierwszej emisji w „Polsacie” sitcomu 
Świat według Kiepskich. Sitcomu, który 
mocno odmienił komediowe oblicze pol-
skich seriali telewizyjnych. Możemy długo 
się zastanawiać komu należna jest palma 
pierwszeństwa, jednak Kiepskich… nie 
możemy ignorować. To serial, który już 
przez kilkaset odcinków śmieszy, tumani 
i przestrasza, rozbija w puch przeróżne 
mity, drwi z imponderabiliów, nie boi się 
dosłowności, owszem przerysowuje i wyja-
skrawia wydarzenia i postaci, lecz taka jest 
jego idea. Dopiec, żeby bolało, zmusić do 
pomyślunku, ale także zabawić do łez, a te 
dwojako możemy interpretować. Serial ma 
z pewnością terapeutyczne walory. Czyż nie 
nastał czas na kilkanaście niezobowiązują-
cych refleksji na temat tego niewątpliwego 
hitu, który jako pierwsi odkryli młodzi wi-
dzowie? Na ogół zajęci Internetem, grami 
komputerowymi i innymi nowymi formami 
międzyludzkich kontaktów, zobaczyli to, co 
w nim najważniejsze – kawałek nieuszmin-
kowanej prawdy o polskiej rzeczywistości 
po 1989 roku, czyli tej, którą nazywamy 
III RP.          

1. Dość często w Kiepskich… widzimy 
regał z epoki późnego Gomułki, na którego 
półkach stoją rzędy książek. Niestety, nie 
dowiadujemy się, co to są za książki, nie 
poznajemy ich tytułów. Z wyglądu to na ogół 
dość tandetnie wydane powieści autorów w 
rodzaju Minkowskiego. Grubsze, cieńsze, 
w miękkich okładkach, nigdy nie sięgają 
po nie mieszkańcy kamienicy przy ulicy 
Ćwiartki 3/4. Z pewnością nie uświadczy 
wśród nich książek laureatów nagrody Nike 
czy jakiejś innej, nie mniej prestiżowej, 
choćby nagrody Angelus fundowanej przez 
miasto Wrocław. 

Bodaj tylko raz Ferdynand Kiepski, 
głowa rodziny, objawia nadzwyczajne zain-
teresowanie lekturą książki, którą znajduje 
w sławetnej korytarzowej i wspólnej ubikacji. 
Zostawił ją tam Boczek zamiast papieru 
toaletowego. To rosyjska powieść autorstwa 
niejakiego Psychuszkina. Kiepskiego, bez-
robotnego półanalfabetę, wciąga książka 
o inteligencji rosyjskiej z początków XX 
wieku, do której po czasie nawet się upodob-
nia, bierze „udział” w ich życiu. Staje się jej 
pilnym i wnikliwym czytelnikiem, jednak 
spalają na panewce jego próby zaintereso-
wania powieścią bliskich i dalszych. Kiepski 
zostaje sam ze swoją nagłą namiętnością do 
czytania, z jej tematyką, z jej bohaterami. 
Jest to zresztą jeden z ciekawszych odcinków 
serialu Świat według Kiepskich. Gdyż obok 
niewątpliwych małych arcydziełek jest też 
trochę słabszych odcinków (np. Chatka 
Małego Władka), zdarzały się zwłaszcza w 
pierwszych latach, kiedy drużyna Kiepskich 
wespół z sąsiadami jeszcze nie wiedziała, że 
trafi na bestsellerową listę, iż pokochają ich 
widzowie od lat siedmiu do stu. Przy oka-
zji, w tym odcinku Kiepski pokazuje jakby 

inną twarz, tę wrażliwszą, w tym wypadku 
na słowo pisane. Na co dzień jest typkiem 
cynicznym i bezwzględnym, zapatrzonym 
w swoje ego, zamiast kropek i przecinków, 
używającym słowa na wiadome cztery litery. 
Gdyby ktoś spróbował np. zrobić plan jego 
całodniowych zajęć byłby on żałosny.

2. Mój  Boże, bohaterowie sitcomu byli 
młodzi, i młoda była idea, która ich stworzy-
ła. Aktorzy musieli się przecież obznajomić 
ze sobą i z miejscami, w których przyszło 
im grać. Serial szybko zdobył widownię, 
chciałoby się rzec fanów, którzy na okrągło 
oglądają ich perypetie. „Polsat” im to umoż-
liwia o różnych porach dnia, i na różnych 
kanałach. Także inne środki przekazu. 
Kiedyś Kiepscy… zajmowali czołowe miejsca 
w rankingach najlepiej się oglądających 
seriali, ale nie zawsze wspomagała ich re-
pertuarowa polityka „Polsatu”. Od początku 
zyskali przychylną ocenę na przykład tak 
wymagających artystów jak Olga Lipińska, 
doceniają ich profesorowie zacnych uczelni, 
ale nazwisk nie będę wymieniał. 

3. Serial ma formę popularnego w 
Ameryce sitcomu, to znaczy dzieje się tu i 
teraz w niewielu dekoracjach, z określoną 
liczbą aktorów. Każdy półgodzinny odcinek 
stanowi zamkniętą całość. Klasycznym przy-
kładem jest amerykański sitcom Świat według 
Bandych. Serialowi towarzyszy też zazwyczaj 
nagrany lub sztuczny śmiech, gdyż kiedyś 
były one realizowane przy udziale publicz-
ności. Początkowo główną ideą Kiepskich…, 
którą reprezentuje Ferdynand Wspaniały, 
było kombinowanie, jak zarobić, ale tak, 
żeby się nie narobić. „Mam pomysła” Fer-
dynanda to słowo-klucz do dziś powtarzane 
wśród młodych, podobnie jak inne grepsy 
z sitcomu („W tym kraju nie ma pracy dla 
ludzi z moim wykształceniem”, „Są rzeczy 
na świecie, które się fizjologom nie śniły”, 
„Moje ulubiene”, „Co tak stoisz, jak widły 
w gnoju!”, „To nie jest koncert życzeń” 
etc.).

4. Napisałem o młodzieży. Otóż mło-
dzież, o czym wyżej, przynajmniej z mojego 
otoczenia pierwsza poznała się na tym seria-
lu, pierwsza zaczęła go regularnie oglądać i 
komentować, posługiwać się jego językiem. 
Był na tyle „egzotyczny” czy też „oryginal-
ny”, kiedy wystartował w „Polsacie”, że od 
pierwszych odcinków stale rosła liczba jego 
widzów, choć początki, tj. prezentowane 
gagi tak trochę na licealnym poziomie, nie 
zapowiadały wielkiej popularności. Sitcom 
odszedł od pomysłów fabularnych Klanu, 
M jak i miłość i dziesiątków podobnych se-
riali. Pokazał oto ludzi, których nie trudno 
zobaczyć we własnym blokowisku, typowych 
przedstawicieli lumpenproletariatu, w każ-
dym razie wykluczonych z aktywności na 
dużą skalę, pozostawionych samym sobie, 
daleko im do tzw. klasy średniej. Owszem, 
trafiają oni na pierwsze strony gazet, jak to 
było w przypadku Ferdka, który powstrzymał 
małpę, uciekinierkę bodaj z ZOO, bo była 
zagrożeniem dla mieszkańców, ale jakaż to 
„sława”, czy zmieni ona coś w jego życiu? 
Zaskoczeniem dla telewidzów było także 
dużo humoru sytuacyjnego, również dialo-

gów nie stroniących od wulgaryzmów, takich 
przaśnych, które trzeba wypikowywać. 

5. Co prawda, Kiepscy mieszkają w tzw. 
starym lub wręcz przedwojennym budynku 
we Wrocławiu, ale wyposażenie pokoi, kuch-
ni oraz innych pomieszczeń w tym serialu 
to jest jak zły sen z epoki, która minęła i 
wystrzegają się jej inne „współczesne” filmy 
czy seriale. A jednak ta „siermiężność” oka-
zała się jego siłą, powiało – cóż za paradoks! 
– świeżością. Oto jesteśmy jacy jesteśmy, 
zdają się mówić bohaterowie duzi i mali – 
niczego, ani nikogo nie udajemy. Spójrzcie 
i uwierzcie!. Jesteśmy kwintesencją zaścian-
kowości, ciemnogrodu, konserwatyzmu, nie 
zmienimy się, choć pewnie chcielibyście… 
Zafundowaliśmy sobie typowe polskie pie-
kło, a z niego nie ma wyjścia. Wykoślawił 
nas PRL, ale nowe czasy też nie są dla nas 
łaskawe. Zapomniano o nas. Zostaliśmy 
sami. Nie nam wyszykowano posady w WZ 
WBK i innych miejscach neokapitalizmu 
na polską miarę. Zatem czy jesteśmy winni 
obecnej sytuacji w kraju? Na pewno nie. 
Czy moglibyśmy coś zrobić dla wspólnego 
dobra? Ktoś pragnął tego wymagać od nas? 
Pytań byłoby wiele. W każdym razie spo-
kojnie możemy rozgrzeszyć z przeróżnych 
zaniechań tę „wesołą niewesołą gromadkę” 
z kamienicy przy ul. Ćwiartki 3/4. Egzystują 
i zabawiają się sami, tak jak potrafią, czyli 
na miarę własnych możliwości i wyobraźni, 
wiedząc, iż wyżej dolnej części pleców... nie 
podskoczą.

6. Ferdynand Kiepski, którego gra An-
drzej Grabowski – niegdyś zachwycił kreacją 
w Bożej podszewce – przypomina nam owego 
chłopka, częściowo już zapomnianego, 
co to przed laty wieczorami na przyzbie, 
siedząc w kucki, uprawiał gadulstwo, i na 
każde pytanie miał odpowiedź. Klasycznym 
przykładem jest tu, proszę się nie zdziwić… 
Lech Wałęsa. Można i dzisiaj jeszcze takich 
spotkać, choć są już na marginesie. Właści-
wie to nikt ich nie słucha albo też ich po-
tencjalni słuchacze rozjechali się po świecie 
lub powymierali. W środkach masowego 
przymusu dzisiaj lansują innych bohaterów 
epoki, inne wyzwania stawiają przed nimi 
autorzy. Kiepski objawia sporą inwencję je-
dynie, by się nie narobić. Halina, jego żona, 
jest jedyną osobą która konsekwentnie, acz 
bez efektu, pyta go: „W pośredniaku byłeś?”. 
Zarówno jego dzieci, jak i sąsiedzi (Boczek, 
Paździoch) tego trudnego pytania wobec 
Kiepskiego raczej unikają. Stąd Ferdynand 
Kiepski, na prawach wariatuńcia, może 
zażywać tak pożądanej przez siebie sjesty 
we własnym mieszkaniu, w fotelu przed te-
lewizorem. To jest jego królestwo, jego tron, 
jego świat. Aha, byłbym niesprawiedliwy, 
czasami Ferdynand Kiepski objawia pewne 
uzdolnienia, np. w temacie „złotej rączki”. 
Kilkakrotnie przymierzał się też do pracy, 
i chyba najlepiej wypadł w roli… grabarza!

 Wyleniały fotel w wyblakłym zie-
lonkawym kolorze, oraz telewizor to dwa 
ulubione gadżety Kiepskiego. Scenarzyści 
musieli go osadzić w określonej scenerii. 
Także dać mu do ręki puszkę z piwem 
marki Mocny Full oraz paczkę papierosów, 
których Ferdynand sobie nie żałuje. Jest 
główną postacią sitcomu. Występuje we 
wszystkich jego odcinkach. Są seriale bez 
Boczka czy Paździocha, nie mówiąc o innych 
jego bohaterach, Kiepskiego nie brakuje 
nigdy. On jest alfą i omegą serialu, jego 

Stanisław Grabowski

Niekiepscy kiepscy (1)
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zwornikiem, motorem akcji. On nadaje 
tempo serialowi lub je spowalnia. A jako że 
obsadę sitcomu oparto na nieśmiertelnych 
dumasowskich postaciach z Trzech muszkie-
terów łatwo zgadnąć kogo rolę tam pełni. 
Domyślamy się także kogo z kolei skojarzyć 
można z Arnoldem Stanisławem Boczkiem 
i Marianem Januszem Paździochem. Oczy-
wiście znajdujemy też u Dumasa role dla 
syna Ferdynanda – Waldka oraz dla Haliny 
i Heleny. Nazwisk nie zdradzam, gdyż jest 
to zbyt łatwe.

Z komediowej błazenady wyłania się 
portret frustrata, symbol kogoś pokrzyw-
dzonego przez 1989 rok, niegdyś właścicie-
la saturatora na wrocławskim rynku, który 
nie „odnalazł” się w nowej rzeczywistości, 
nie podano mu ani wędki, ani przynęty, 
pozostał samotny, nie opuszczający na 
ogół kamienicy, jedynego mu przyjaznego 
i oswojonego miejsca. Co prawda, czasami 
Ferdynand Kiepski wyrusza poza progi 
mieszkania, nawet trafia do Mongolii czy 
Berlina, ale zawsze wraca na swoje śmieci. 
Nie ma charakteru zdobywcy. Może tuma-
nić i przestraszać gromadkę sąsiadów, ale 
to wszystko. To konformista i oportunista, 
czasami jednak wypada całkowicie z nało-
żonej nań w sitcomie roli, jak wtedy gdy 
zabiera się np. do parodiowania telewizyj-
nego talk show pt. Trzeba rozmawiać. Przy 
okazji uwaga: Januszowi Gajosowi udało 
się porzucić skórę Janka Kosa, a następnie 
woźnego Tureckiego, Grabowski z Kiep-
skim tego nie zrobi.

7.To zrozumiałe, że serial od dwudzie-
stu lat ma bohaterów, którzy odchodzą w 
sposób naturalny. Tak stało się z babką 
Kiepską, którą od pierwszego odcinka 
grała Krystyna Feldman (1916–2007). 
Długie lata mistrzyni drugoplanowych czy 
też trzecioplanowych ról, bohaterka filmu 
Mój Nikifor (2004). Można mniemać, iż bez 
wstrętu wcieliła się w rolę babki Rozalii 
Kiepskiej, choć dziwi jej nazwisko, bo to 
była mamusia… Haliny, nie Kiepskiego, 
więc skąd ono u tej czcigodnej matrony, 
która nigdy nie bała się swego zięcia, był i 
pozostał dla niej kanalią (to tylko jedno z 
mocnych określeń, którymi regularnie go 
częstowała). Rozejm między nimi bywał 
zawierany na krótko i miał charakter wy-
łącznie taktyczny.

W starszawej pani dopatrywałbym 
się spadkobierczyni trojańskiej Kasandry; 
jednym słowem, niech nas nie zmyli jej 
doczesna powłoka i inwalidzki wózek, 
na którym się poruszała. Z pewnością w 
niejednej rodzinie „babka” miała do ode-
grania swoją rolę, ale to już przeszłość, 
dziś młodzi nie pytają o cokolwiek swoich 
dziadków, nie są dla nich żadnym wzorem, 
wszystko mają w Internecie, na Facebooku 
czy YouTubie. Staruszkowie na ogół tylko 
im przeszkadzają. 

8. Ważną postacią w sitcomie był Edzio 
listonosz (w tej roli niezawodny Bohdan 
Smoleń. Pierwsza liga kabaretowa w na-
szym kraju, niezapomniany z występów 
w kabarecie „Tey”), zwiastun wszelakich 
dobrych i złych wiadomości, choć czasami 
bywał niesforny czy też złośliwy. To gość, 
któremu nie przeszkadzała ciężka torba 
listonosza, zżyty z mieszkańcami kamienicy 
przy ul. Ćwiartki 3/4. To niezawodny łącz-
nik między nimi a różnymi instytucjami. W 
czasach transformacji nie mógł nie spo-

tkać go cios, czyli likwidacja jego miejsca 
pracy, ale okazał wtedy hart ducha i sporo 
dystansu do siebie i życzliwych mu niby 
sąsiadów, „litujących” się nad jego niedolą. 
Komentujący świat wierszowanym słowem 
Edek, mimo niedużej roli, szybko stał się 
postacią niezbędną w serialu, co oczywiście 
zawdzięczał swej charyzmie, miał w sobie to 
coś, co miał np. Colas Breugnon z powieści 
Romaina Rollanda. Kłopoty ze zdrowiem, 
a następnie śmierć aktora w 2016 roku z 
pewnością zubożyły serial, odjęły mu sporo 
barw.     

9. Skąd zarówno Kiepscy, jak i Paździo-
chowie oraz Boczek czerpią główną rozryw-
kę, ale nie tylko? Oczywiście z telewizora, 
to powtórzmy, ważny gadżet w tym serialu. 
To stamtąd wszelkie prawdy objawione 
płyną do jego widzów, stamtąd nabywają 
także wiedzę o świecie. Jednym słowem 
owo urządzenie stanowi dla nich główne 
źródło informacji, to ono komunikuje ich 
ze światem, podpowiada przy różnych oka-
zjach, co czynić. Przykładów na to sporo. U 
Kiepskich w centralnym miejscu „salonu” 
stoi telewizor z epoki późnego Gierka, któ-
ry poraża swoją masywnością. Ferdek jest 
telewidzem, jakich u nas tysiące. Z pilotem 
w ręku „biega” po kanałach, szuka zwłaszcza 
meczów piłki nożnej, to typ kibica, który 
na ogół nie pofatyguje się na stadion, by 
zobaczyć mecz na żywo, najpewniej z braku 
gotówki. Wlewanie w siebie dużych ilości 
piwa, niewybredne komentarze, krzyki i 
wywijanie klubowym szalikiem – oto jak 
się zachowuje kibic Ferdynand Kiepski. 
Dzielnie partnerował mu syn Waldemar, 
dopóki nie wyjechał do Ameryki, no chyba 
że chodziło o mistrzostwa Europy, wtedy 
była z nim cała rodzina i sąsiedzi.

10. Oprócz postaci pierwszoplano-
wych, obecnych w sitcomie, nie możemy nie 
zauważyć przynajmniej kilku wyraźnie się 
wyróżniających figur tzw. drugoplanowych. 
Przykładem Andrzej Kozłowski, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Promień, do której 
należy kamienica przy ul. Ćwiartki 3/4, spry-
ciarz i kanciarz na osiedlową skalę, niepo-
prawny kobieciarz, który w jakiś szczególny 
sposób upodobał sobie towarzystwo Ferdy-
nanda (swój do swego). Kozłowski jest przy-
bytkiem w serialu od kilku lat, dobrze trafia 
w jego niewybredny humor i komizm. Jest 
nie tylko świadkiem epoki, na swój sposób 
próbuje rozgrywać pewne sprawy, narzuca 
swoje rozwiązania i swoje koncepcje, choćby 
w sprawie domu kultury dla młodzieży czy 
zabawy sylwestrowej w międzynarodowym 
gronie, bo pod znakami UE. Najwyraźniej 
próbuje dotrzymać kroku rytmowi epoki, 
która poza wszystkim przyniosła mu spore 
dobra materialne oraz sześć żon (w ostatnią 
wciela się Joanna Kurowska, jest to rola 
jedna z wielu tej aktorki w serialu) i nieco 
pociech w różnych miastach. Kozłowskiego 
gra wrocławski aktor Andrzej Gałła, ponoć 
pierwotnie szykowany do roli Ferdynanda 
Kiepskiego, wcielał się zresztą wcześniej w 
sitcomie w różne epizodyczne role.

W klimat serialu nie udało się wejść 
aktorce grającej żonę Waldemara, przywie-
zioną z Ameryki. Nazywana Jolasią Pupcią 
swoją rolę inkrustuje rymowanym mało 
wybrednym słowotokiem, przeszarżowuje 
ją, raczej nie inaczej. Do tego to krzykliwa 
intrygantka, mająca za nic Waldusia, stale 
szukająca z nim zwady, z wielkimi preten-

sjami do wszystkich. Scenarzyści przezna-
czyli jej rolę czarnego charakteru, osóbki 
demonicznej o ogromnym apetycie, nie, 
nie na życie, lecz na… żarcie i seks (lubi go 
jak koń owies). To ją napędza, przymusza 
do działań na ogół niezgodnych ze zwykłą 
przyzwoitością, z kobiecym emploi. Chciwa 
i łasa na pieniądze (w jednym z odcinków 
mówi: „Z pieniążków żartować nie lubię”), 
na pewno nie darzy miłością męża, uważa 
go za mało atrakcyjnego. A jednak próby 
urwania mu się, jak dotychczas jej się nie 
udają. Dlaczego? To ciekawe pytanie. Linda 
by powiedział: „To zła kobieta była [jest]”. 
W rolę Jolasi wciela się wrocławska aktorka 
Anna Ilczuk.   

Wyrazistą postacią w sitcomie jest aktor 
Krzysztof Dracz, nie przypisany do jednej 
roli, trafiają mu się epizody czy też większe 
rólki; starannie je dopieszcza w mowie i 
uczynku. Raz jest księdzem, innym razem 
demonicznym fryzjerem z brzytwą, świetny 
był w roli kulawego sprzedawcy Stasia czy 
właściciela lombardu, przebiera się w bab-
skie ciuchy, ma też role ambitniejsze np. 
reżysera filmowego czy też profesora, na-
uczyciela tańca … Wymieniać mógłbym dłu-
go. Dracz dba o rekwizyt, o każdy szczegół 
charakteryzujący daną rolą. Wykorzystuje 
swoją plastyczność, dba o indywidualizację 
języka. To było w 2002 roku kolejne udane 
wejście w serial. 

Od lat nieźle radzi sobie Lech Dyblik 
w roli podwórzowego nurka, menela, ale i 
właściciela składnicy złomu, którego pomoc-
nikami są dwaj inni mu podobni. Można 
rzec, iż co potrójne to doskonałe. Dyblik 
pod nazwiskiem Kazimierza Badury, który 
sam się określa jako „jawno pijący”, jest 
domorosłym filozofem, typem stoika, nadto 
człowiekiem o nieograniczonej fantazji, 
kiedy np. przepija główną nagrodę w Toto 
Lotku. Pod koszulą, na sercu, nosi też ciepłe 
skarpety po Ojcu Świętym, wiadomo jakim. 
Autorytetem na całe osiedle jest dla niego 
Ferdynand Kiepski, z kolei Kiepski choć się 
wstydzi tej znajomości to jawi się jako jego 
kompan, obecny u boku Badury, zwłaszcza, 
kiedy trzeba rozpić kolejnego Jabcoka vel 
Czar Pegeeru.

Ogromna strata, że ostatnio odeszła z 
sitcomu tak znakomita artystka, jak Zofia 
Czerwińska (1933–2019). Niewątpliwie 
dodawała i wigoru, i komizmu granej przez 
siebie od 2008 roku roli ekspedientki Mali-
nowskiej w osiedlowym sklepiku „U Stasia”. 
Jej poczucie humoru było legendarne. Kto 
pamięta, że debiutowała rolą barmanki Loli 
w filmie Pokolenie? Niezapomniana jako 
asystentka zakochana w inżynierze Karwow-
skim z serialu Czterdziestolatek.    

Od 2000 roku w roli prezenterki telewi-
zyjnej (najczęściej) ze swoim emploi mocno 
widoczna jest wrocławska aktorka Beata 
Rakowska. Chapeau bas dla niej!

Pisać o wszystkich? Nie sposób.
Przy okazji, w sitcomie zagrało na 

ogół pojedyncze role wcale wybitne grono 
aktorów, jak Andrzej Kopiczyński, także np. 
Bohdan Łazuka, Leon Niemczyk, Katarzyna 
Figura, Małgorzata Kożuchowska, Roman 
Kłosowski, Ela Romanowska, Krzysztof 
Kiersnowski, Piotr Machalica, Krystyna 
Tkacz, Piotr Grabowski, czy Piotr Gąsowski 
(kilkakrotnie). 

cdn.
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Huh,
Ciekawe
Nawet całkiem dziwne
Ta kartka jest pusta
Mimo, że są na niej słowa
Tomasz Balcerkiewicz

Obecnie młodzież coraz wcześniej 
osiąga dojrzałość. Jest to związane z pewną 
koniecznością, którą niejako wymuszają 
zwiększające się  wymagania edukacyjne. 
Dojrzałość ta dotyczy osobowości, ale 
wyraża się też w twórczości literackiej mło-
dych adeptów pióra. Można zaryzykować 
twierdzenie, że od kilku lat na konkursy 
literackie napływają coraz doroślejsze 
wiersze coraz młodszych uczestników. 

Tą tendencję widać także w przypad-
ku wierszy wysyłanych na Lednicką Wiosnę 
Poetycką- interdyscyplinarną imprezę 
powiązaną z turniejami poetyckimi: Jed-
nego Wiersza i O Koronę Wierzbową. Dzieło 
powołane do życia w 1997 roku przez po-
etkę, dziennikarkę i animatorkę kultury 
Stanisławę Łowińską w celu promowania 
młodych talentów poetyckich i plastycz-
nych w tym roku miało swoją XXIII edycję. 
Jej organizację zawdzięczamy współpracy 
wielu ludzi i instytucji. Projekt był dofi-
nansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, a Patronatem Hono-
rowym objął go Wielkopolski Kurator 
Oświaty, szeroki był również patronat 
medialny. Imprezie patronował też Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak.  Natomiast bezpośred-
nio w koordynację działań byli zaan-
gażowani: Powiat Gnieźnieński, Wójt i 
Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo, 
Muzeum Pierwszych Piastów na Ledni-
cy, MDK nr 1 w Poznaniu, Stowarzysze-
nie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu, 
XX Liceum Ogólnokształcące im. K. 
I. Gałczyńskiego w Poznaniu, Szkoła 
Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I 
w Lednogórze. Naturalnie swój wkład 
miała jak zawsze pomysłodawczyni i 
organizatorka wszystkich dotychczaso-
wych edycji Stanisława Łowińska. 

Finał konkursów połączony z ca-
łodziennym spotkaniem młodych lite-
ratów, ich opiekunów, organizatorów 
i zaproszonych gości odbył się w tym 
roku 8.06.2019 na Lednicy. Wydarzenie 
rozpoczęło się w Bibliotece w Łubowie 
powitaniem przybyłych przez Panią 
Dyrektor placówki Katarzynę Wielgosz 
i  Turniejem Jednego Wiersza. Jury pod 
przewodnictwem poznańskiej poetki 
Agnieszki Mąkini przyznało swoją na-
grodę Zuzannie Figas z Poznania, a 
publiczność nagrodziła Julię Ostrowską 
z Lednogóry. W czasie przeznaczonym 
na obrady jury zebrani obejrzeli cie-
kawe przedstawienie teatralne oparte 
na wierszach K.I. Gałczyńskiego przy-
gotowane przez uczniów XX Liceum 
Ogólnokształcącego w Poznaniu. Mogli 
też delektować się pięknem prac pla-
stycznych wychowanków MDK nr 1 pod 
kierunkiem pani Bożeny Beim. 

Po emocjach turniejowych uczestnicy 
zwiedzali Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. Fenomen tego miejsca polega na 
tym, że można być tu wielokrotnie, a każdy 
pobyt jest inny. Tą lekcję warto powtarzać 
nie tylko z racji walorów historycznych, ale 
także emocjonalnych i…twórczych. 

Oczywiście nie mogło być spotka-
nia na Lednicy bez posadzenia kolejnej 
wierzby w Gaju Poezji. Tym razem jednak 
wydarzeniu towarzyszyły dodatkowe atrak-
cje w postaci zakopywania Kapsuły Czasu i 
montażu słowno – muzycznego przygoto-
wanego przez uczniów Szkoły Podstawowej 
Tysiąclecia w Lednogórze. 

Następny punkt już tradycyjny dla 
Lednickiej Wiosny Poetyckiej to koncert za-
proszonego Gościa. Tym razem zaproszo-
no Grzegorza Tomczaka, który już gościł 
podczas jednej z Wiosen. Koncert okazał 
się bardzo wzruszający. Takiego bogactwa 
wrażeń dawno na Lednicy nie było, zatem 
parafrazując jedną z piosenek My to mamy 
szczęście.

Koncert podniósł napięcie tuż przed 
efektowną kodą, czyli uroczystym finałem 
i ogłoszeniem wyników turnieju O Koronę 
Wierzbową. Jury XXIII edycji lednickiego 
dzieła w składzie: Andrzej Sikorski – poeta, 
prozaik, krytyk literacki, przewodniczący, 
Stanisława Łowińska – poetka, animatorka 

Agnieszka Mąkinia

Rozwijamy skrzydła na Lednicy…
kultury, organizatorka dotychczasowych 
Lednickich Wiosen Poetyckich, Beata 
Machowiak – Kaczmarek – redaktorka, 
dziennikarka, znawczyni i krytyk sztuki 
przyznało pierwszą nagrodę Antoninie Po-
gorzelczyk z VII L.O. w Poznaniu, drugie 
miejsce przypadło Katarzynie Pochylskiej 
z VII L.O. w Poznaniu, a trzecią lokatę ex 
– aequo otrzymali: Dominika Leszkiewicz 
z Piły, Jakub Niklas z VII L.O. w Poznaniu 
i Amelia Orłowska z VII L.O. w Poznaniu. 
Ponadto przyznano równorzędne wyróż-
nienia: Tomaszowi Balcerkiewiczowi z SP 
nr 54 w Poznaniu, Damianowi Stesselowi  
VII L. O. w Poznaniu, Klaudii Sobek z ZSE 
w Poznaniu, Stanisławie Sójce z XX L.O. 
w Poznaniu, Michałowi Tuliszkiewiczowi z 
VII L.O. w Poznaniu. Specjalną kategorię  
stanowi wyróżnienie za wiersz o tematyce 
lednickiej i tu wyróżniono: Alicję Bazułkę 
z SP w Lednogórze.i Zofii Głowackiej z 
SP nr 6 w Inowrocławiu. Publiczność w 
skupieniu wysłuchała zauważonych wier-
szy i była pod wrażeniem ich artystycznej 
dojrzałości.

Radość nagrodzonych przedłużono 
o rozmowy kuluarowe przy herbacie i 
delikatesowych słodyczach. Pozwoliło to 
na zawarcie ciekawych znajomości. Potem 
oficjalnie zakończono XXIII Lednicką 
Wiosnę Poetycką  2019 i wyruszono w 
drogę powrotną życząc sobie jeszcze wielu 
kolejnych edycji konkursu oraz jeszcze 
doskonalszych wierszy…. Co niech się 
spełnia! 
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Dyskretnie

wszystko chcą mieć od zaraz na nic nie chcą czekać
bez najmniejszych skrupułów drugiego człowieka

wdepczą w ziemię gdy tylko zdarzy się okazja
by zniszczyć konkurencję i zwycięstwa zaznać

którego zgniły owoc dla nich bywa słodki
nie cofną się przed niczym cel uświęca środki

inaczej nie potrafią w kłamstwie tresowani
więc żadnych zahamowań nikczemność bez granic

ich udziałem jak często ludzie interesu
poszukują na skróty drogi do sukcesu

nie chcąc marnować czasu na to co ich zdaniem
nie daje satysfakcji to oczekiwanie

bywa dla nich najgorsze lecz zatrute ziarno
wykiełkuje i ziemię ciemności ogarną

jak już nieraz bywało próżno czekać świtu
z mroku potrafią czerpać najwięcej profitów

kiedy nikt im nie patrzy z uwagą na ręce
takich działań doświadczyć można coraz więcej

na pograniczu prawa niecne ich zamiary
lecz potrafią się wykpić i uniknąć kary

gdy o jakiś paragraf któryś się potyka
szybko zaciera ślady i dyskretnie znika

Z rozważań ichtiologa

biernie z prądem wydarzeń śnięte ryby płyną
i jak zwykle nie siebie obarczają winą

za swoje upodlenie i milczącą zgodę
od narodzin do śmierci w pyskach mają wodę

nie wychylą się z nurtu który je porywa
nie miotają się w wodzie jak nagi w pokrzywach

potulnie bez protestu i słowa sprzeciwu
przecież głosu nie mają nie mają motywu

by raz stanąć okoniem zanim wpadną w sieci
płotki flądry i kiełbie bezradne jak dzieci

grubych ryb wśród nich nie ma te wiedzą zawczasu
jak przetrwać w mętnej wodzie nie robiąc hałasu

wokół siebie skutecznie ukrywają w mule
tuż przy dnie swe intencje nie czują w ogóle

potrzeby dopłynięcia do słonych wód morza
bo jeszcze nie daj Boże ktoś by je tam pożarł

jakiś rekin choć z rzadka trafia się w tym stadzie
osobnik który mógłby przewodzić gromadzie

bezwolnych oraz śliskich niemych i podatnych
na wpływy otoczenia a nie ma dziś łatwych

rozwiązań odpowiedzi życiowych decyzji
którymi mógłby błysnąć spec od hipokryzji

z rozważań ichtiologa łatwo wysnuć wnioski
że takie środowisko wciąż specjalnej troski

wymaga bowiem ryby w jeziorach i rzekach
bez pomocy człowieka tragiczny los czeka

Zaledwie podejrzani

dramat tych co przeżyli szczęście tych co zmarli
kiedy nieznani sprawcy jak zwykle bezkarni

bezkarni bo nieznani spokojnie spać mogą
bez obaw że im kiedyś nadepnie na ogon

stróż prawa gdyż nie w jego własnym interesie
szukać winnych bo zawsze jak wieść gminna niesie

sam się znajdzie ktoś taki kto poda na tacy
sędziemu własną głowę niewinność nie znaczy

więcej niż win bez liku więc kozioł ofiarny
zawsze mile widziany a sprawca bezkarny

gdy jest sąd ale nie ma zwykłej uczciwości
bezprawie w świetle prawa i za grosz prawości

nieznani więc bezkarni sprawcy licznych zbrodni
jak zwykle pewni swego gdy cieniom podobni

kryją się w aktach sprawy pośród zeznań sprzecznych
trudno się zatem dziwić że całkiem bezpieczny

czuje się jeden z drugim a akt oskarżenia
to jedynie formalność więc wizja więzienia

oddala się z dniem każdym schwytać i wypuścić
wyroku się spodziewać jedynie oszuści

jacyś drobni dziś mogą lub zwykli złodzieje
każdy spośród niezwykłych w twarz się roześmieje

Temidzie szydząc z prawa opaska na oczach
zaś w dłoniach miecz i waga wizja wręcz urocza

zaledwie podejrzani nikt im nie dowiedzie
winy choćby najmniejszej nie będą żyć w biedzie

po utracie stanowisk lub po konfiskacie
majątku chociaż dobrze z ekranów ich znacie

oraz z pierwszych stron gazet nie przyjdzie do głowy
nikomu że ci ludzie w programie rządowym

odgrywają kluczowe role mężów stanu
a szydzą nieustannie ze stada baranów

w którym zaledwie kilka najczarniejszych owiec
rozpoznaje krętaczy już po pierwszym słowie

i wiedząc  jak ci ludzie bywają nieszczerzy
przynajmniej nie udaje że w ich kłamstwa wierzy

Jerzy Utkin
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Gdyby przyjrzeć się bliżej temu, co 
się dzieje na zachodnim rynku wydawni-
czym - zainteresowanie Europą Wschodnią 
-wśród wydawnictw wydających polską 
literaturę piękną, to można by wpaść w 
depresję i to nie małą.  Można odnieść 
wrażenie, że tak naprawdę polską książką 
nikt się nie interesuje, ani w kraju, ani za 
granicami. Trzeba też dodać, że w samej 
Polsce pisarze mają spore problemy z 
publikacją i promocją swoich książek, 
większość z nich sobie w ogóle nie radzi, 
cóż dopiero mówić o twórcach mieszka-
jących na stałe od wielu lat lub dekad 
poza granicami kraju. Książka, wiersz, 
to taki sam towar jak każdy innymi, kto 
myśli inaczej jest w błędzie i do dzisiaj w 
uszach brzmią mi słowa poety Czesława 
Miłosza, który mówił; panie Adamie, nigdzie 
tak dobrze jak w Ameryce nie płacą za wiersze. 
Ale mimo tego powrócił do ojczyzny, w 
której jemu płacili, ale jak wspominają go 
redaktorzy Jerzy Illg z wydawnictwa Znak; 
Miłosz był twardym negocjatorem, ale jako 
noblista, mógł sobie na takie stanowisko 
pozwolić. 

Dziwnym wydaje się, że w Polsce 
nikogo nie obchodzi co się dzieje poza 
granicami państwa.  Gdyby nie kilka na-
zwisk emigrantów/pisarzy po II wojnie 
światowej, Polacy w ogóle by nie wiedzieli 
o tym, że poza granicą na Odrze i Bugu, 
Bałtyku i Tatrachsą jeszcze jacyś ludzie, 
którzy piszą po polsku i myślą po polsku. I 
niestety tak jest, poza kilkoma uczelniami 
w kraju, gdzie naukowcy interesują się 
literaturą polską powstałą po II wojnie 
światowej, a w szczególności od czasów 
Solidarności, po roku 1981,niewielu chce 
o twórcach polskich zza granicy pisać, 
bo po prostu to nikomu się nie opłaca. 
Nie lepiej jest też na Zachodzie, bo na 
uczelniach na których są wydziały slawi-
styki lub polonistyki czy kultury polskiej, 

wykładowcy przede wszystkim korzystają z 
materiałów naukowych, źródeł polskich, 
badaczy - którzy jak już zostało powiedzia-
ne - nie są zainteresowani emigrantami. 
Jest to przede wszystkim sztuka dla sztuki, 
nauczyciele akademickim piszą o tych któ-
rzy są od dawno już dobrze znani, sami na 
własną rękę raczej niczego nie poszukują, 
ani nie odkrywają. Emigranci im pracy też 
nie ułatwiają, bo nie mają możliwości, a 
pisma założone przez emigrację żołnier-
ską czy solidarnościową, dawno umarły 
śmiercią naturalną. Praktycznie poza 
granicami Polski na Zachodzie nie ma już 
pism literackich ani kulturalnych, które by 
pomogły w promocji swoich twórców.

Emigranci/Polonusi są źródłem do 
kpiny, wyłudzania jakieś dziwnej frustracji, 
tzw. pióra, którzy są pozbawieni ogólnie 
mówiąc zasad dobrego wychowania. Brak 
zasad dobrego wychowania widać na 
każdym kroku; 90% redaktorów pism li-
terackich w ogóle nie odpowiada na listy, 
czy maile, dotyczy to także uznanych już 
pisarzy czy poetów, nie wspominając o 
wykładowcach akademickich, emigracyj-
nych/polonijnych twórców) często bez 
przygotowania do pisania ze zrozumie-
niem o świecie im zupełnie nieznanym, 
jakim jest Polonia świata mieszkająca na 
Zachodzie. 

 Do tego można dodać bardzo mały 
procent  Polaków zainteresowanych 
książką i czytaniem w ogóle. Po prostu 
Polacy przestali czytać, przestali kupować 
książki polskich autorów, a wydawcy chcą 
wydawać, to, co się może sprzedać, nikt 
nie chce dokładać do interesu, to zrozu-
miałe. Łatwiej jest kupić prawa autorskie 
do przekładu niż promować twórczość 
rodzimą, dlatego w księgarniach 70% 
sprzedawanych książek to są lepsze czy 
gorsze, ale przekłady, przeważnie z języ-
ka angielskiego. Książka, która kiedyś, 

cztery, pięć dekad temu była 
powodem do dumy, dzisiaj 
stała się niepotrzebna. Jak to 
zrozumieć i jak to wytłuma-
czyć? Pokolenie kochające 
książkę wychowało swoje dzie-
ci i wnuki, które nie czytają, 
łatwo to dostrzec gołym okiem 
nawet na polskich filmach czy 
serialach telewizyjnych, gdzie 
pokazywane są mieszkania, 
domy, do których wraca boha-
ter serialu czy filmu, w których 
nie ma ani książki, ani półki 
na książki. 

Polscy twórcy mieszkający 
czy przebywający poza grani-
cami kraju, powoli zaczynają 
rozumieć, że nie ma miejsca 
dla nich w ojczyźnie, że nie 
mogą liczyć, ani na pomoc na 
wsparcie, czy nawet tylko zro-
zumienie. O zrozumienie ich 
świata, że Polacy nie mieszkają 
tylko w Polsce, że poza nią jest 
duża grupa ludzi piszących po 

polsku lub w innym języku, w zależności 
od miejsca zamieszkania. Nawet, jeśli 
piszą np. po angielsku, to wciąż czują się 
Polakami, takimi sami jak ci w ojczyźnie i 
nie chcą być poniżani ani obrażani przez 
rodaków w kraju.

Nie chodzi tutaj o jakąś taryfę ulgową, 
czy przymykanie oka na to co oni piszą i jak 
piszą, czyli tzw. techniki przekazu. Polska 
krytyka, życie literackie w dużym stopniu 
zerwało nić komunikacji emigracja-kraju. 
Dlatego antologia prozy i poezji w języku 
angielskim pt. In Honour of the Artist, au-
torstwa niezmordowanych Danuty Błaszak 
z USA i Anny Marii Mickiewicz z Wielkiej 
Brytanii jest bardzo ważna. Została ona 
wydana w Stanach Zjednoczonych i jest 
skierowana do czytelnika znającego język 
angielski. Autorki książki liczą na to, że 
uda im się zwrócić uwagę zachodniego 
czytelnika. 

Książka ukazała się w ramach tak zwa-
nej serii the Contemporary Writers of Poland i 
jest już dziesiątą pozycją wydawniczą w tej 
serii. Materiał w niej zamieszczony jest nie 
tylko napisanyprzez Polaków emigrantów, 
ale także do udziału zostali zaproszeni 
rodowici Amerykanie czy Brytyjczycy.  Spo-
ro jest też przekładów, które przeważnie 
zostały dokonane przez samych polskich 
autorów.

Wybór zawiera prozę, eseje oraz wier-
sze wielu poetów mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz 
Polsce i Australii.  Są eseje poświęcone 
znanym polskim poetom Zbigniewowi 
Herbertowi (Ewa Hryniewicz-Yarbrough, 
USA) i Czesławowi Miłoszowi i Allenowi 
Ginsbergowi (Adam Lizakowski, USA) 
oraz Tadeuszowi Różewiczowi (Weronika 
Girys-Czagowiec, Polska). Są też prace 
omawiające postacie pisarzy Tadeusza 
Wittlina (Peter Obst, USA) Jerzego Ko-
sińskiego (Thaddeus Rutkowski, USA) i 
Marka Hłasko (Leszek Szymański, Austra-
lia). Nie sposób nie wspomnieć o pracy 
poświęconej życiu i twórczości poety grupy 
„Współczesność” Zdzisławowi Jerzemu 
Bolkowi (Ewa Kretkowska, Polska) oraz 
dyplomacie Władysławowi Bartoszewskie-
mu (Klaudia Natalia Jaissle, Polska). Jak 
zawsze w publikacjach tej serii nie zabrało 
wierszy. Poeci z USA dopisali: 

John Guzlowski, Leonard A. Kress, 
Danuta Błaszak, Adam Lizakowski, Rado-
vich, Andrena Zawiński. Z Wielkiej Brytanii 
mamy Steva Rushtona, Jo Sandres, Annę 
Marię Mickiewicz, Teda-Smith-Orra. Jak 
już wspomniałem twórcy tej antologii nie 
zapomnieli i rodakach mieszkających w 
Polsce. Są wiersze Ewy Lipskiej, Barbary 
Osuchowskiej, Elizy Segiet Lidii Kosk i 
wielu innych poetów i poetek.

Pracy nad taką antologią było wiele, 
nie wspominając już o nakładzie finanso-
wym, który tak szybko się nie zwróci, jeśli w 
ogóle się zwróci. Zamysł pań Danuty i Anny 
Marii był jednoznaczny; poprzez literaturę 
chcą przekroczyć granicę wyznaczoną przez 
słowo. Jest to szalenie trudne i nieopłacal-
ne, one o tym wiedziały od początku, ale 
podjęły się tej pracy, obie są poetkami i 
poetycka wyobraźnia poniosła je.   

Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, In Honour 
of the Artist. Dreammee Little City. London-Orlando, 
USA. 2018. ss. 148

Adam Lizakowski
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Książka Środek ciężkości to kolejna propo-
zycja czytelnicza związanego z „Twórczością” 
krytyka literackiego JANUSZA DRZEWUC-
KIEGO. Autor podjął się niezwykle trudnego 
zadania, bo oto na ponad 350 stronach i w 
5 częściach zaprezentował szkice dotyczące 
twórczości 44 polskich poetów. Prawda, szkice 
te były już wcześniej prezentowane na łamach 
prasy, ale do tego wydania zostały one odpo-
wiednio przeredagowane.

Ciekawe, ale w tym gronie są sami pa-
nowie, co może (choć nie musi) oznaczać, 
że o poetkach zamierza Drzewucki napisać 
osobną pracę. Autor nie uwzględnił też trzech 
najbardziej znanych poetów drugiej połowy 
XX wieku: Czesława Miłosza, Zbigniewa Her-
berta i Tadeusza Różewicza, choć te nazwiska 
i tak się w książce pojawiają. Autor zaznacza, 
że udało mu się napisać teksty o twórczości 
poetów, o których inni krytycy nie pisali zbyt 
często i odwrotnie: przemilcza tych, o których 
napisano już sporo. Jest to zresztą pewien 
znak szczególny tej książki. Drzewucki wydaje 
się być wolny od mainstreamowej krytyki, nie 
jest do niczego zobowiązany, nie musi niczego 
udowadniać, nikogo promować, w końcu nie 
jest powiązany żadnymi, choćby uczelnianymi 
układami. To oczywiście wszystko bardzo do-
brze, że są w naszym kraju tacy krytycy, którzy 
samodzielnie dokonują rozpoznania i tworzą 
hierarchię, nie ulegają przy tym wpływom in-
nych, nie powielają fałszywych wzorców.

Na „pierwszy ogień” idą poeci, którzy 
tworzyli formację pokoleniową, tzw. Nową 
Falę: Julian Kornhauser, Jerzy Kronhold, Le-
szek Szaruga, Krzysztof Karasek. Szczególnie 
ciekawy jest szkic poświęcony temu pierw-
szemu. Interesująco, choć znacznie krócej, 
pisze o twórczości Jerzego Kronholda. Stara 
się podążać szlakiem urodzonego w Cieszynie 
poety. W szkicu poświęconym zmarłemu przed 
dwoma laty Jerzemu Górzańskiemu boleje nad 
tym, że współczesna krytyka skoncentrowana 
jest głównie na młodych poetach. Interesu-
jące zbiory wierszy doświadczonych twórców 
często przechodzą bez echa, jak było choćby 
z książką Górzańskiego Wszystkim steruje błyska-
wica (1993). Autor przytacza opinię Krzysztofa 
Karaska: „Poezja Górzańskiego z trudem 
przebija się przez współczesną wrażliwość, ale 
taki jest los każdej prawdziwej poezji. W kupie 
zwykło się chodzić na ryby albo do knajpy, ale 
kiedy jest się prawdziwym myśliwym, poluje 
się samemu”.

Drzewucki uczy, jak poruszać się w świe-
cie poezji. To nie jest łatwe. Książkę tę można 
potraktować jako lekcję, jakiej dojrzały krytyk 
udziela młodym. Zdaje się mówić: poezję 
trzeba czytać bardzo uważnie. Łatwo przecież 
wpaść w pułapkę, we wnyki, które zastawiają 
poeci. Pal licho, jak wpadają w nie czytelni-
cy, to się  może zdarzyć, czytelnicy są zawsze 
usprawiedliwieni, gorzej jest z krytykiem. On 
jest zobowiązany do omijania forteli.

Z wielu szkiców wychodzi taka osobista 
historia samego Drzewuckiego, historia jego 
kontaktów i relacji z twórcami. Poczynając od 
lektur książek poetyckich, uczestnictwa w życiu 
literackim, spotkań, rozmów, korespondencji, 
a także wspomnień. Bo Drzewucki to krytyk, 

który bacznie obserwuje środowisko (też 
jest poetą, więc jest w jego centrum), czyta, 
podziwia, analizuje, zastanawia się, ciekawie 
komentuje, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i 
wątpliwościami. I to jest niewątpliwie siłą Środka 
ciężkości. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie 
tylko dawkę poezji, opatrzoną specjalistycz-
nym komentarzem, ale wybrane informacje 
o samych twórcach. Ich twórczość jest przede 
wszystkim wynikiem życiowego doświadczenia, 
często powikłanego losu, stąd warto uwypu-
klić te zależności. Jedna z takich osobistych, 
pierwszych historii dotyczy jego relacji z 
Kazimierzem Hoffmanem. Drzewucki sięga 
pamięcią do lat 80., do Bydgoszczy, w której w 
tym czasie pracował i spotykał autora Znaków 
podczas obiadów w stołówce dla dziennikarzy 
w tzw. Dołku.

Książka ta na pewno nie jest laurką oko-
licznościową złożoną środowisku, ale solidną 
pracą krytycznoliteracką, niemającą nic z 
nudnych, akademickich tomów, w których 
autorzy często operują zupełnie hermetycznym 
językiem. Z tego też względu jest to praca – w 
jakimś stopniu – dla czytelnika atrakcyjna. 
Drzewucki niczego nie robi na siłę, gdy sprawa 
jest niejasna, nie stara się wyciągać pochopnych 
wniosków, jak napisze choćby o poezji Woj-
ciecha Kawińskiego: „Nie wszystkie zagadki, 
które zadaje nam poeta, dają się odgadnąć, nie 
wszystkie tajemnice dają się rozwikłać”.

W szkicu poświęconym poezji Krzysztofa 
Lisowskiego krytyk zwraca uwagę na podróże 
poety do świata starożytnych Greków. Znam 
niektóre wiersze Lisowskiego, napisane pod 
wpływem kultury śródziemnomorskiej. Czyta-
łem i komentowałem też jego najnowszą książ-
kę prozatorską Niektóre miejsca na ziemi. Poradnik 
wojażera (2017) i zastanawiam się, czy zasadne 
jest stawianie Lisowskiego w roli turysty, nawet 
jeśli on sam się w takiej roli stawia. Wydaje się, 
że poetę będącego w drodze bardziej przystoi 
nazywać wędrowcem, dźwigającego swój plecak 
w drodze ku górze, a więc homo viator, którego 
archetypem jest Odyseusz. Bo nawet jeśli poeta 
uczestniczy w wyprawie z radosnym gronem 
bliskich mu osób, to co najważniejsze, czyli 
rytuał zapisu wiersza, dokonuje się w samotni. 
Zapis jest końcowym etapem wędrówki tej dla 
twórcy najważniejszej, bo prowadzącej w głąb 
samego siebie. Wędrówki, która  w tym wypad-
ku prowadzi krytyka do stawiania ciekawych 
pytań, na które każdy powinien sobie sam 
odpowiedzieć. Przy okazji szkicu dotyczącego 
twórczości Artura Międzyrzeckiego, Drzewucki 
wspomni sytuację z 2005 r., gdy był jurorem 
odbywającego się w Łodzi konkursu Jacka 
Bierezina i od młodych poetów, otrzymał takie 
pytanie: „Co stanowi tradycję polskiej poezji 
współczesnej?”. Krytyk odpowiedział: „Tradycję 
stanowi, a raczej współstanowi, każdy wiersz 
napisany po polsku, każda linijka napisana 
gdzieś, kiedyś, przez kogoś”.

Podczas lektury Środka ciężkości zastana-
wiałem się nad pewną zbieżnością ekonomii 
i poezji. W ekonomii jest tak, że im surowiec 
jest bardziej przerobiony, tym jego wartość 
wyższa. Można wydobyć węgiel i go sprzedać, 
ale bardziej opłaca się ten węgiel przetworzyć 
i dopiero wówczas sprzedać. Podobnie jest z 

liryką. Poeta zastaje surowe słowa, bierze je do 
ręki, waży, ale one same w sobie znaczą tylko 
tyle, ile zapisano w słowniku. Ale słowa tworzą 
labirynt i każdy twórca musi na swój sposób i 
swoją odpowiedzialność znaleźć z niego wyj-
ście, czyli odpowiednio je ułożyć. Poezja jest 
sztuką przetwarzania słów, ciągłego szukania 
drogi wyjścia, czyli nowej formy i nowych 
definicji. Być może ten zapis, jest najbardziej 
trwałym i mocnym doświadczeniem obecności 
człowieka, próbą zmierzenia się z jego drama-
tem i przezwyciężenia rozpaczy.

Krytyk unika komentowania banałów, źle 
się czuje wśród językowych bubli. A przecież 
tak bywa, że w czasach koniunktury nawet 
kiepski produkt znajdzie swoich nabywców, 
kiepski wiersz znajdzie czytelników. Żyjemy 
w czasach – używając dalej terminologii eko-
nomicznej – nadprodukcji złych, niedobrych 
poetów i to jest na pewno ciekawe zjawisko; 
temat dobry dla kulturoznawcy czy socjologa. 
Ale najważniejsza wydaje się rzetelna krytyka 
literacka, ustalenie pewnej hierarchii, bez któ-
rej coraz trudniej poruszać się współczesnemu 
czytelnikowi.

Spojrzenie krytyka na twórczość poetów 
dokonane już z pewnej perspektywy czasowej, 
owocuje interesującymi przemyśleniami. Jest 
to też zachęta do lektury wybranych zbiorów 
wierszy, autorów często zapomnianych. Być 
może to jest nadrzędny cel, jakim kierował się 
autor: wpisanie do świadomości zbiorowej, jeśli 
nie poetów zapomnianych, to przynajmniej 
przemilczanych. Przyznaję, że o istnieniu 
niektórych po raz pierwszy dowiedziałem się 
właśnie z tej książki. Drzewucki ciekawie pisze 
o twórczości Marka Wojdyły, przypomina 
wiersze mieszkającego w Niemczech Krzysztofa 
Niewrzędy i debiutującego przed prawie 20 laty 
Grzegorza Olszańskiego. Opowie o wierszach 
poetów znanych, ale już nieżyjących: Tomasza 
Gluzińskiego, Tadeusza Śliwiaka, Tymoteusza 
Karpowicza. O Gluzińskim  napisze, że przez 
prawie dwadzieścia lat znajdował się w literac-
kim czyśćcu, zanim nie wydobył go stamtąd 
Krzysztof Karasek, autor pośmiertnego wyboru 
wierszy Wielkie pastwisko. Wspomni o swoim 
ostatnim spotkaniu z autorem Astrolabium z 
jodłowego drzewa, do którego doszło w Krako-
wie w 1993 r. i opowie, za co tak bardzo ceni 
twórczość zmarłego na emigracji Tymoteusza 
Karpowicza.

Ta wędrówka wśród wierszy, którą Drze-
wucki uprawia już od co najmniej czterech 
dekad, jest dla czytelnika niezwykle frapująca. 
Niektóre wiersze krytyk omija z daleka, inne 
jedynie muska. Są też takie, którymi się zachwy-
ca, i te momenty książki są chyba najlepsze. Bo 
to jest taka radość autentyczna, trochę jak u 
zbieracza bursztynu, gdy znajdzie na plaży jakiś 
większy okaz. Podobną przyjemność sprawia 
mu odnalezienie literackiego kodu, po którym 
każdy z poetów jest rozpoznawalny, jak powie: 
„Nie fascynuje mnie zbytnio to, dzięki czemu 
poeci są do siebie podobni, lecz to, co ich od 
siebie odróżnia. Fascynuje mnie środek cięż-
kości poezji każdego poety z osobna”.

Wydaje się, że dla każdego, kto uczciwie 
interesuje się polską poezją współczesną, jej 
oryginalnością, polifonicznością, kierunkami 
rozwoju, dominującymi trendami, czy tzw. 
poetami osobnymi, jest to lektura wręcz obo-
wiązkowa.  

Janusz Drzewucki, Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce 
polskiej, Instytut Mikołów, 2016. 

Bartłomiej Siwiec

Wędrować wśród wierszy
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Zaledwie przed rokiem raczyliśmy się 
w Kaliszu pięknie wydanym drukiem biblio-
filskim SŁAWOMIRA KRZYŚKI Szelest kart. 
Z mojej kolekcji bibliofilskiej, towarzyszącym 
wystawie w Bibliotece Wydziału Pedago-
giczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, a 
oto mamy kolejne cymelium. To druk 
Szelest kart. Książka moja miłość. Tym razem 
również ukazał się on w dniu, który rozpo-
czynał tegoroczny Tydzień Bibliotek oraz 
w tygodniu obchodów 100-lecia Uniwersy-
tetu Poznańskiego. A towarzyszył wystawie 
pod tymże tytułem, która otwarta została w 
Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej 
w Gnieźnie. 

Sławomir Krzyśka jest bibliofilem, po-
etą, matematykiem i arteterapeutą wykłada-
jącym na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. 
Znane są jego wiersze, znane zamiłowanie 
do książki rzadkiej i pięknej. Mając w domu 
niezwykle ciekawe kolekcje książek z różnej 
tematyki, nie ustaje w ich prezentowaniu – 
szczególnie młodym ludziom, którzy weszli 
już w kulturę e-book’ów i coraz rzadziej 
słyszą prawdziwy „szelest kart”. Organizu-
je więc kolejne wystawy, budzące podziw 
kolegów-bibliofilów, pracowników nauki, 
studentów. Chce zachęcić młodych ludzi 
do bibliofilstwa, do obcowania z pięknie 
wydaną książką, do zanurzenia się w świat 
dawnego drukarstwa. 

Autor Szelestu kart… przypomniał na 
początku motto starożytnego pisarza i 
historyka, Pliniusza Starszego: „Nullus est 
liber tam malus, ut non aliqua parte prosit” 
(„Żadna książka nie jest tak zła, aby pod 
jakimś względem nie przynosiła pożytku”). 
Jakże ważne to słowa! Jak bardzo byśmy 
chcieli, by ta rzymska sentencja towarzyszyła 
w życiu każdego kulturalnego człowieka… 
Tak myśli przecież każdy bibliofil – książki 
zawsze są pożyteczne.

S. Krzyśka podzielił swój druk na kilka 
krótkich rozdziałów. W pierwszym, zatytuło-
wanym „Książka” zwięźle wyjaśnił znaczenie 
tego wyrazu, przypomniał rodzaje książek i 

techniki reprodukcyjne. W kolejnym opisał 
budowę książki. Bo czy wszyscy dzisiaj wie-
dzą, czym jest szyldzik, bordiura, tłoczenie 
ślepe lub scyzura? Następny rozdział trak-
tuje o oprawie – jakże ważnej ochronie i 
ozdobie książki. Coraz rzadziej mamy okazję 
zachwycać się półskórkiem, oprawą z jedwa-
biu lub aksamitu.

W kolejnym rozdziale czytamy o tym, 
czym jest bibliofilstwo. Autor wspomniał, że 
po raz pierwszy terminu tego użył angielski 
bibliofil Richard de Bury (1287-1345). Rys 
historyczny bibliofilstwa jest tu z konieczno-
ści bardzo krótki, dlatego nie został szerzej 
przedstawiony tak bogaty w tym zakresie 
wiek XIX, kiedy to bibliofilstwo rozwinę-
ło się w sposób niezwykły. Ale autor nie 
zapomniał o organizacjach bibliofilskich 
w Polsce, które pojawiły się dość licznie w 
latach dwudziestych XX w.

Nie każdy orientuje się, że od ponad 50 
lat działa Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliofilskie z siedzibą w Bibliotece Naro-
dowej w Paryżu, które sprzyja nawiązywaniu 
kontaktów bibliofilskich w świecie. A także 
nie wie, że ukazuje się „Biuletyn Bibliofilski” 
– jedno z najstarszych czasopism na temat 
książki i wiedzy o bibliofilstwie. Dlatego S. 
Krzyśka napisał o tym. Wspomniał także 
zasłużony, jedyny istniejący na świecie Ry-
cerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu 
Białego Kruka. Istnieje od 1930 r. w Krako-
wie i posiada nawet swój hymn pt. „Błogo-
sławiony Duch”, którego słowa ułożył znany 
bibliofil Justyn Piotr Sokulski, a muzykę 
skomponował Kazimierz Garbusiński.

Uśmiech na twarzy czytelnika wywoła 
przedostatni rozdział druczku, zatytułowa-
ny „Żartobliwe określenia bibliofilów”. O 
„molu książkowym” słyszeliśmy nieraz w 
czasach szkolnych. Ale czy znamy określe-
nie „bibliofag”? A to pożeracz książek – ich 
smakosz najprawdziwszy! „Biblioman” z 
kolei to osoba namiętnie kupująca książki 
i je gromadząca (niekoniecznie czytająca je 
potem). Biblioman ustawia je z pietyzmem 

na półkach, cieszy swe oczy pięknymi grzbie-
tami. I mamy jeszcze określenia: „bibliofob” 
– osoba odczuwająca lęk przed książką oraz 
„biblioholik” – osoba uzależniona od ksią-
żek. I jeszcze inne określenia: „biblioigno-
rant” i „bibliotaf” – posiadacz biblioteki, z 
której nie pozwala nikomu korzystać. 

Czy spotykamy takich ludzi w swym 
środowisku? Z pewnością! Niektórych nie 
da się już wyleczyć! Ale czy trzeba? Wszak 
to „choroby” często nieuleczalne. Jak ktoś 
jest „bibliofiołem” to nim pozostanie po 
kres swoich dni. 

Ostatni rozdział Szelestu kart… poświęco-
ny jest gnieźnieńskiej wystawie. To druga (jak 
podkreśla autor) z trzech wystaw, których 
celem jest upowszechnienie bibliofilstwa. 
Znalazły się na niej rozmaite, ciekawe obiek-
ty, jak podręcznik Stanisława Lubicz-Majew-
skiego Gieografja powszechna. Geografia Polski. 
Część IV, wydana 1917 r. To właśnie ta książka 
była początkiem kolekcji S. Krzyśki. Kolejne, 
to albumy do fotografii oprawione w skórę 
czerwoną z reliefem a także w imitację skóry 
krokodyla. Są też oprawy z początku XX w. 
z tłoczeniami i złoceniami na grzbietach, z 
papierem marmurkowym użytym do okle-
jenia okładki. Są tez zbiory kartograficzne, 
np. mapa Prowincji Poznańskiej z 1896 r., 
niemiecki Handatlas in 126 Haupt-und 137 
Nebenkarten… wydany w Lipsku w 1899 r. W 
gablotach znalazły się ponadto podręczniki 
i poradniki z pierwszej połowy XX w.: Główne 
zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem… Leona 
Rygiera z 1919 r., Język polski. Ćwiczenia i 
pogadanki gramatyczne dla VI klasy szkoły po-
wszechnej Zenona Klemensiewicza z 1934 r. 
Są też książki z filozofii, muzyki, medycyny, 
rolnictwa, techniki, tkactwa – np. O przemyśle 
tkackim w Galicyi Stanisław Anczyca z 1903 
r. Na wystawie znalazły się także sakralia i 
literatura religijna, np. Dzieje Starego i Nowego 
Testamentu ułożone dla Szkół Katolickich z ok. 
1870 r. Osobnym działem wystawy są obiekty 
bibliofilskie związane z rodzinnym miastem 
autora – Gnieznem, a więc opracowanie ks. 
Ignacego Polkowskiego pt. Katedra Gnieź-
nieńska, wydane w 1874 r. przez Bernarda 
Langego. Są dwie karty patriotyczne wydane 
ok. 1919 r. i tzw. telegram kościuszkowski z 
tegoż roku oraz zdjęcia gnieźnian z przełomu 
XIX i XX w. Wiele skanów tychże obiektów 
znalazło się w druku bibliofilskim i można 
nimi nacieszyć oko. Szkoda, że nie są to 
ilustracje kolorowe – wzbudziłyby jeszcze 
większą radość u miłośników książek!

Na końcu druczku bibliofilskiego zna-
lazła się nota biograficzna autora wystawy, 
sporządzona przez Izabelę Mrugasiewicz 
– byłą prezes Wielkopolskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Książki w Poznaniu, którego to 
członkiem od piętnastu lat jest S. Krzyśka. 

Zachęcam do przejrzenia Szelestu kart... 
Czytelnik szybko przeniesie się do świata ksią-
żek, zazna piękna dawnych opraw. Dowie się, 
czy warto ze znawstwem gromadzić książki, 
które dostępne są już tylko w antykwaria-
tach, działach zbiorów specjalnych bibliotek 
naukowych i oczywiście w… domach wy-
trawnych bibliofilów, dla których pasja stała 
się wyznacznikiem działań i pożytecznego 
spędzania czasu po pracy zawodowej. 

Sławomir Krzyśka, Szelest kart. Książka moja miłość, Wy-
dano nakładem Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie 
i autora, Gniezno 2019, ss. 30.

Przemysław Wojciechowski

Szelest kart

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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ŁUCJA FICE dorosła do miana 
pisarki, czy literatki jak kto woli. Wyklu-
ła się z dość naiwnych, werystycznych 
niekiedy zapisków pamiętnikarskich,  
silących się na mądrość, lecz nie wiedzę 
pozytywistyczną tylko ezoteryczną, mó-
wiąc najogólniej i najmniej precyzyjnie. 
Cztery gastarbeiterskie powieści Łucji 
Fice stworzyły mocny fundament pod 
Drugą stronę grzechu, ale zarazem były 
cennym dokumentem emigracji poakce-
syjnej, która stała się losem blisko trzech 
milionów Polaków od 2004 roku.

Druga strona grzechu pozostaje na 
granicy powieści i eseju. Jest swoistym 
traktatem usiłującym rozstrzygnąć zagad-
kę bytu w oparciu o intuicję, penetrację 
somnambuliczną, zmysły i… wiedzę z za-
kresu fizyki kwantowej. Tłem narracji jest 
biografia autorki, w tym jej wieloletnia 
emigracja, nazwijmy to zarobkowa, choć 
w istocie była ona penetracją nowych 
światów i samego siebie, którego lepiej 
widać zarówno w oderwaniu od pieleszy 
kulturowych, jak i w obliczu nowych, 
nieraz traumatycznych doświadczeń.

W powieści tej jednak, chociaż jest 
to utwór z pogranicza, mamy fabułę 
i  mamy konsekwentną kompozycję 
narracyjną. Realistyczne opisy świata 
zewnętrznego wraz z przekonującymi, 
nie nużącymi dialogami, choć często są 
one o niczym, splatają się z opisami życia 
wewnętrznego autorki, a przede wszyst-
kim snów (według mnie nie zawsze tych, 
które się zdarzyły), ale dla czytelnika 
bardzo wiarygodnych. Świadczy to - obok 
krótkich, gładkich zdań – o panowaniu 
na materią języka i rozumieniu zasad 
kompozycji powieści; nawet przepisany z 
bedekera opis Pasawy (niem. Pasau, łac. 
Catra Batavia, s. 81-83) nie razi, gdyż jest 
organiczną częścią monologu – listu do 
męża, znajomych, czytelników. 

Podobnie jest z wstawkami publicy-
stycznymi, jak i rozważaniami o nowej 
toksycznej emigracji wzmaganej przez 
kanclerz Angelę Merkel w interesie 
korporacji rozpaczliwie poszukujących 
nowych konsumentów. Mają one formę 
apokryficznego Pamiętnika uchodźcy (s. 
115-117). 

Nieco słabiej trzymają się całości 
rozważania z pogranicza fizyki kwantowej 
i buddyzmu tybetańskiego, ale one mają 
tłumaczyć ten „inny świat”, tak uparcie 
w omawianej powieści i w czterech po-
przednich przywoływany przez autorkę. 
Z racji tego, że wciąż  całej tej „inności” 
nie rozumiem, przytaczam in extenso 
wywód autorki:

„Zrozumiałam, że ciało, rozum - to 

Stefan Pastuszewski

Fragmenty autobiografii

tylko zamknięcie, ograniczenie na czas 
życia. Poza tym światem istnieje nieznane. 
Według mnie istnieje TAM, jak nazywam 
drugą stronę życia, tam to miejsce, w któ-
rym jesteśmy czystą wiedzą i jednocześnie 
niewiedzą. Materia umiera, a wzrasta 
świadomość. TU nasza świadomość jest 
ograniczona religiami, mitami, ideolo-
giami i Bóg wie jeszcze czym, ale wiem, 
że nie ma powrotu do przeszłości. Każda 
chwila jest unikalna i niepowtarzalna. 
Śmierć jest tylko rozpadem formy ciele-
snej i przebudzeniem do nowej. Materia 
to tylko dom, świątynia” (s. 18).

Aby wrócić do namacalności, po-
dwójnej namacalności, bo kobiecej 
skupię się na jej bezpruderyjnych opi-
sach życia erotycznego. Są one bardzo 
celne i przekonywujące. Zaczynają się 
od przywołania często zapomnianej 
prawdy, że w tym erotyczno-seksualnym 
polowaniu czy  wstępnym tańcu (Dla 
mnie taniec to namiastka seksu, s. 22), to 
kobieta upolowuje myśliwego, choć jemu 
w tym testrogenowym zadufaniu wydaje 
się, że jest odwrotnie. Autorka wyznaje: 
To był mój wybór, a ty zasłużyłeś na to swoją 
cierpliwością (….) udało ci się wreszcie mnie 
zdobyć (s. 49). Uważa, że dotyk należy się 
kobiecie jak psu gnat (s. 38). Czekałam 
ma dotyk, na kilka chwil rozmowy, które nie 
będą dotyczyć gotowania czy planowania 
następnego dnia (s. 24). Bo młodość to nieco 
zwierzęca natura z ochotą na seks (s. 30). 
Ma jednak stronę czynną i stronę bierną, 
a raczej półbierną, jeśli weźmie się pod 
uwagę ów kobiecy wybór przechodzący w 
prowokację, czyli polowanie ā rebours: 
Z nieukrywaną niecierpliwością czekaliśmy 
na noc. Czułam się wtedy jak złotówka, która 
chce się wydać (s. 28). Nic też dziwnego, 
że w finale mamy do czynienia z całkiem 
zgrabnym, choć nie pornograficznym 
opisem stosunku: 

Leżeliśmy wtuleni w siebie. Nasze twarze pra-
wie się stykały i atmosfera stała się nie do wy-
trzymania. Temperatura podnosiła nie tylko 
moją gotowość do akcji. Jego cały brzuch stał 
się gorący, a ja się poddałam. Poddałam się 
temu, czego tak dawno oczekiwałam. Czułam 
się coraz lepiej, jakby seks to było jedno wielkie 
szczęście, poza którym nie ma już innego. Dło-
nie mamy splecione i już nie wiem, czy mam 
dwie, czy tylko jedną. Nie czuję gdzie jest moje 
ciało, a gdzie jego. Zapominam o wszystkim. 
W kilka sekund znikają problemy. W pewnej 
chwili myślałam, że wyparuję. Zrozumiałam 
francuskie powiedzenie: „orgazm, to la petite 
mort. (s. 67).

Jak widać, każdy w tej amorficznej 
powieści znajdzie coś dla siebie.

Łucja Fice, Druga strona grzechu, Warszawa 2019, 
Warszawska  Firma Wydawnicza, ss. 190

Droga do Koryta

Tytuł może być mylący, bo ewident-
nie kojarzy się ze znanym kolokwiali-
zmem określającym przebieg polityczno-
biznesowych karier i ma zdecydowanie 
pejoratywny wydźwięk. W tym przypadku 
jednak Koryto nie jest synonimem do-
czesnego edenu, a nazwą ponidziańskiej 
wioski leżącej w gminie Czarnocin, 
powiecie kazimierskim i województwie 
świętokrzyskim.

O jej istnieniu wiedzą tylko nielicz-
ni. Nie jest Koryto kurortem czy uzdro-
wiskiem, nie zasłynęło ważną bitwą i 
nawet żaden z władców nie zatrzymał się 
tu, aby odpocząć po udanych łowach na 
grubego zwierza.

Ale Koryto ma przecież swoją hi-
storię, ma i historyka, który - wiedziony 
sentymentem do swej „małej ojczyzny” 
– postanowił ją opisać. Żmudne poszu-
kiwania źródeł wiedzy o wsi należącej w 
XV wieku do Mikołaja Korytki (Koryt-
kowskiego) herbu Jelito dały nadspo-
dziewanie ciekawe rezultaty. Książka 
KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO jest 
bowiem kompendium informacji o tej 
niewielkiej miejscowości. Posiada oczy-
wiście rys dziejowy, ale też szereg krót-
kich tekstów stanowiących subiektywne 
studium współodczuwania lokalnego 
patrioty.

„Droga do Koryta” składa się z kil-
kudziesięciu fragmentów. Znajdujemy 
tu - nie dłuższe niż kilkaset znaków 
- ustępy prozatorskie oraz wiersze. Ob-
rana przez autora formuła nie jest, na 
pierwszy rzut oka, spójną, ale wszystkie 
teksty posiadają wspólny mianownik, 
którym jest niewątpliwie emocjonalność 
przekazu. Niektóre są pełne patetyzmu 
i doniosłości, inne podszyte humorem, 
ale doskonale korespondują ze sobą i 
dzięki takiej kompilacji dają świadec-
two istnienia specyficznego, lokalnego 
kolorytu. Zebrane w jedną księgę są jak 
orkiestra ślubów i pogrzebów Gorana 
Bregovića lub Hrabalowska, epicka fra-
za. Obrazy ludzi – mieszkańców Koryta i 
okolicznych wiosek powstałe z obserwa-
cji, utrwalone w zakamarkach pamięci 
rodzinne rytuały, emigracyjne losy przy-
jaciół składają się w pełną ciepła całość 
pisaną sercem.

I choć jest przecież inny świat, gdzie 
filmy Kubricka i muzyka Coltrane`a zro-
biły w mózgu prawdziwą rewolucję, choć 
jest Kraków, który wykształcił i pokazał 
czym jest młodzieńczy bunt, to przecież 
jest też droga wiodąca do czasów beztro-
skiej młodości. To droga do Koryta.

Krzysztof Nurkowski, Droga do Koryta, 

Janusz Mika

Błyski wspomnień
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Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny. 

30 lat Oddziału Bydgoszcz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zmobilizował nas do wnik-
nięcia w głąb historii życia literackiego miasta nad Brdą i Wisłą. Rozpoczynamy więc prezen-
tację tego ośrodka. Życie literackie Gniezna prezentował w odcinkach Sławomir Krzyśka,  
a Podkarpacia – Mieczysław Arkadiusz Łyp. Łamy „Akantu” są otwarte na kolejne prezentacje.

Redakcja „Akantu”  

Literatura w Bydgoszczy. 30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (3)

CZERNIAWSKI CZESŁAW (1925-1988) 
– prozaik, publicysta, autor i reżyser słucho-
wisk radiowych. Ur. 28.VII.1925 r. w Wilnie. W 
l. 1943-1944 pracował jako ślusarz w zakładach 
samochodowych w Wilnie. Żołnierz I Armii 
W.P. Studiował prawo na UMK w Toruniu, 
w l. 1949-1952 pracował w redakcji „Gazety 
Pomorskiej” w Bydgoszczy, w l. 1952-1955 w 
rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, a od 
1955 r. w redakcji literackiej PR w Szczecinie, 
gdzie pisał i reżyserował słuchowiska. Zadebiu-
tował w 1949 r. na łamach tygodnika „Żołnierz 
Polski”. Powieści: Jak krótko trwa noc (1960), 
Nie wszystkie drogi... (1963, 1964), Znajome 
kształty nadziei (1966), Szli żołnierze (1990), 
Wielki rejs (1966). Jego pierwsza powieść Jak 
krótko trwa noc nawiązuje do walk z ukraińskimi 
bandami po zakończeniu wojny. Tematykę 
wojenną kontynuował w następnych książ-
kach. Zajmował się też problematyką morską. 
Od 1960 r. członek Szczecińskiego Oddziału 
ZLP (w l. 1961-1962 członek Zarządu, w l. 
1962-1963 sekretarz, w l. 1963-1964 prezes). 
Zm. 15.VI.1988 r. w Szczecinie, pochowany 
na Cmentarzu Centralnym.

Źródło: Erazm Kuźma, Maria Kowa-
lewska, Pisarze Pomorza Zachodniego, Gdańsk 
1967

S.P.

DER VEREIN ZUR FÖRDERUNG 
DER JÜDISCHEN GESCHICHTE UND 
LITERATUR – Stowarzyszenie Wspierania 
Żydowskiej Historii i Literatury; organizacja 
powstała w Bydgoszczy w drugiej połowie XIX 
wieku; należał do niej prawdopodobnie jedy-
ny bydgoski pisarz pochodzenia żydowskiego 
Julius Kossarski (1814-1879), piszący głównie 
po niemiecku.

S.P. 

DNI (TYDZIEŃ) OŚWIATY KSIĄŻKI I 
PRASY – organizowane od 1949 r. w pierwszych 
dniach maja cykle tygodniowych imprez pro-
mujących w Polsce Ludowej m.in. literaturę i 
czasopiśmiennictwo; stałym punktem programu 
stały się kiermasze, na których pisarze podpisy-
wali swoje książki: pierwszy Tydzień, który po 
pewnym czasie został przemianowany na Dni 
Oświaty Książki i Prasy – prowadzone przez PP 
„Dom Książki” – odbył się w 1949 r. a jego głów-
nym organizatorem był Wojewódzki Komitet 
Związków Zawodowych; ostatni w 1981 r. 

Źródło: Barbara Janiszewska-Mincer, Ruch 
kulturalno-oświatowy związków zawodowych w Byd-
goszczy w latach 1945-1949, „Kronika Bydgoska” 
1987, t. VIII, s. 76-89

GALERIA POEZJI – cykl prezentacji 
poezji na tle wystaw plastycznych i fotogra-
ficznych, prowadzony w różnych placówkach 
kulturalnych, a nawet w zakładach pracy 
Bydgoszczy przez członków Koła Młodych 
ZLP: Stefana Pastuszewskiego i Mieczysła-
wa Wojtasika; pierwsza prezentacja zwana 
„wernisażem” 19.X,1976 r. w Domu Kultury 
„Orion”, ostatnia (53) w Galerii Prasowej 
„Kujaw” 12.XII.1980 r. poświęcona poezji 
Czesława Miłosza; udział twórców z całej 
Polski.

S.P.  

GAZETA LITERACKO-NAUKOWA – 
dodatek od 7 września 1947 do 1948 r. do 
„Gazety Zachodniej” (1947-1948) poświęco-
ny m.in. życiu literackiemu w Bydgoszczy; 
artykuły historyczno- i krytycznoliterackie 
Konrada Górskiego i Alfreda Kowalkow-
skiego.

S.P.

GÓREC-ROSIŃSKI JAN (1920-2012) - 
poeta, prozaik, eseista, publicysta, redaktor. 
Ur. 6.I.1920 r. w Krógliku (Kruhlik) pow. 
Sokółka. Okres okupacji spędził na robotach 
przymusowych w Niemczech. Należał do lewi-
cującej organizacji podziemnej Wolność Pol-
sce. Ukończył prawo w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika (1952). W 1945 r. zamieszkał w 
Toruniu i rozpoczął pracę w Polskiej Agencji 
Prasowej „Polpress”; potem redagował w Wą-
brzeźnie „Głos Pomorza” (1945). W l. 1946-
1952 pracował w spółdzielczości. W okresie 
1945-1957 pełnił funkcję sekretarza KP PPS 
i Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 
w Wąbrzeźnie. Od 1956 r. w Bydgoszczy. 
Członek PZPR, w l. 1980-1989 przew. Komisji 
Kultury KW PZPR. W l. 1956-1958 był sekre-
tarzem dwutygodnika „Pomorze”. W l. 1957-
1958 pracował jako redaktor w bydgoskiej 
rozgłośni Polskiego Radia. Był założycielem 
i redaktorem naczelnym → „Faktów i Myśli” 
(1958-1972), a następnie → „Faktów” (1973-
1987), które to stanowisko z powodów poli-
tycznych musiał opuścić. Organizował Bydgo-
skie Wiosny Poetyckie, Festiwale Sztuki Faktu 
oraz Dni Literatury. W latach 1989-2002 był 
założycielem i redaktorem naczelnym czaso-
pisma literacko-artystycznego → „Metafora”. 
Członek założyciel → Bydgoskiej Grupy Po-
etyckiej „Wiatraki” (1960-1968). Debiutował 
w → „Nowym Torze” w 1955 roku. 

Zbiory wierszy: Jarmark arlekinów. Wier-
sze 1950-1960 (1963), Ucieczka z Wieży Babel. 
Wiersze 1955-1962 (1964), Bluźnierstwo garn-
carza. Wiersze 1959-1964 (1965), Zaprzeszłe 

horyzonty (1968), Modlitwa o dobroć (1968), 
Czas odnajdywania (1970), Żywa gałąź (1971), 
Poezje wybrane (1972), W kamieniu (1973), 
Ulica Sokratesa (1978), Eroica (1980), Sen Sy-
zyfa (1982), Wzejście słońc (1985), Departures 
(przekład na angielski Zdzisław Reszelewski, 
Hamilton, Nowa Zelandia 1985), Czyje będzie 
królestwo (1987), Kredowy Bóg (1987), Człowiek 
podzielony (1988), Czarnopis (1989), Siedem wie-
czerników (1990), Krzyczeć będą kamienie (1991), 
Czarna perła (1992), Przechodzień róż (1995), 
Słoneczny splot (1995), Demony (1997), Przycho-
dzący: Sacrum et Profanum (1997), Czarnopis II 
(2011), pośmiertnie Księga snów (2013). Jest 
autorem dramatu poetyckiego Mesjasz zbunto-
wany (2001). Opublikował następujące zbiory 
esejów: Społeczna funkcja literatury a problemy 
upowszechnienia (1966), Mity i rzeczywistość 
literacka (1973), Wolność odmówiona (1984) 
oraz prozy: Z niedomkniętych okien (1975), 
Mężczyzna i miłość (1979; 1984). W 1968 r. 
nagroda artystyczna WRN w Bydgoszczy, w 
1986 r. nagroda im. Klemensa Janickiego za 
całokształt twórczości literackiej, a w 1987 
r. Nagroda Międzynarodowego Listopada 
Poetyckiego w Poznaniu za najlepszą książ-
kę poetycką roku. Odznaczony Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Kawalerskim i Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru 
Pracy II klasy. Członek ZLP od 1964 roku; w 
l. 1965-2003 prezes oddziału bydgoskiego, w 
l. 1970-1981 oraz 1989-2003 członek Zarządu 
Głównego ZLP. Zm. 1.IX.2012 r., pochowany 
na Cmentarzu Starofarnym. 

Źródła: Z. Mrozek, Mały słownik pisarzy 
Kujaw i Pomorza (1920–1991), Bydgoszcz 1992; 
D. T. Lebioda, Przedsionek wieczności Pośród 
pisarzy Pomorza Kujaw i Wielkopolski, Bydgoszcz 
1998; Słownik pisarzy regionu bydgoskiego, red. J. 
Pszenna, A. Walukiewicz, Bydgoszcz 2008.

DTL

GRAJEWSKA MAŁGORZATA – poetka. 
Ur. 1.VII.1966 r. w Bydgoszczy. Absolwentka 
filologii polskiej WSP (1991), studia podyplo-
mowe w zakresie edukacji regionalnej (2002) 
oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
(1989-1992). Pracowała w SP w Niewieścinie 
(1989-1992), SP nr 64 (1992-1994) i SP nr 62 w 
Bydgoszczy (od 1994 r.), gdzie wiele uwagi po-
święciła kształceniu literackiemu, kulturalnemu 
i literackiemu.

Zbiory wierszy: Blisko, bliżej, za daleko (2013) 
i Podpalam żyrafę (2017). Od 2017 r. członkini 
SPP.

S.P.
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„GREMIUM” – właść. Studenckie 

Centrum Literackie „Gremium” przy Klubie 
WSP „Beanus’70” Oddział Studenckiego 
Centrum Literackiego „Gremium” w Warsza-
wie (1976-1981) idee realnego romantyzmu. 
Członkowie w Bydgoszczy: Maksymilian 
Bart-Kozłowski, Lechosław Kaczmarek, 
Ryszard Lengas, Krzysztof Lewkow, Stefan 
Pastuszewski, Mieczysław Wojtasik.

S.P.  

GRUNDKOWSKI JERZY (1953-2016) 
– prozaik, publicysta. Ur. 29.XI.1953 r. w 
Bydgoszczy. Ukończył historię na UMK w 
Toruniu. Redaktor naczelny czasopisma 
branżowego „Warstwy, Dachy i Ściany” 
(1995-2006), a w latach 2006-2012 – zastępca 
redaktora naczelnego. 

Debiut literacki: opowiadanie Żółta 
cysterna w Polskim Radio (1977). Powieści: 
Labirynt wyobraźni (986), Śmierć w kosmolocie 
(1988), Ja, Ulrych, miecz rewolucji (1993), Wy-
braniec bogów (1995), Las Teutoborski (1997), 
Lancelot znad Renu (2000), Prawdziwa historia 
smoków, Franków oraz rycerza Hilderyka (2001), 
Wilkołak Drago (pośmiertnie; 2019); wraz z 
Małgorzatą Szułczyńską powieść Międzynoże 
(1989). Zbiory opowiadań: Annopolis, miasto 
moich snów (1983), Annopolis, świat mojej wy-
obraźni (1988).  Laureat nagród literackich: 
im. Natalii Gall, im. Klemensa Janickiego, 
redakcji miesięcznika „Fantastyka”, redak-
cji „Młodego Technika”, Grupy Literackiej 
„SFAN – trust”, Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Fantastyki. Członek ZLP.

Zm. 12.XII.2016 r. w Bydgoszczy, po-
chowany na cmentarzu pw. św. Trójcy.

Źródło: Andrzej Niewiadomski, Antonii 
Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fan-
tastycznonaukowej, Poznań 1990

DTL

GRUPA FAKTU POETYCKIEGO 
„PARKAN” - istniała w l. 1975-1979; członko-
wie-założyciele: Maksymilian Kozłowski-Bart, 
Mariola Lewandowska, Stefan Pastuszewski, 
Krzysztof Soliński, Zygfryd Szukaj; od 1976 r. 
także: Wojciech Banach, Adam Lewandow-
ski, Antoni Pachota, Jan Wach, Mieczysław 
Wojtasik; w 1977 nadto: Edmund Wojna-
rowski; w I979 także Lechosław Kaczmarek, 
Roman Senski. Grupa wyłoniła się w czasie 
trwania Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury 
„Rzeczywistość a Sztuka - Sztuka Faktu 75”, 
zorganizowanego przez Oddział ZLP, Zarząd 
Okręgowy ZPAP i Związek Fotografików w 
Bydgoszczy 22-24.X.1975 r. W jej skład weszło 
pięcioro członków Koła Młodych przy ZLP 
w Bydgoszczy. W pierwszej połowie 1976 r. 
dołączyło czterech kolejnych poetów. Grupa 
rozpoczęła działalność od ogłoszenia swych 
wierszy na plakatach jesz cze w trakcie trwania 
festiwalu (edycja 22.X.1978 r.). Prezentacja 
została poprzedzona afiszem wstępnym, z tak 
zwanym „pro-manifestem”.

Grupa PARKAN
Zawiązała się w celu zaistnienia
faktem
poetyckim
W samym centrum rzeczywistości miejskiej

GRUPY LITERACKIE  – zespoły 
pisarzy, najczęściej poetów, zazwyczaj 
młodych, które stawiają przed sobą 
wspólne cele artystyczne, ale też pragną 
przedstawić się publiczności jako odrębna 
wspólnota. Grupy literackie mają charak-
ter pokoleniowy, dzielą się na: sytuacyjne 
i programowe. W dziejach bydgoskiego 
ośrodka literackiego zaistniało w sposób 
wyraźny pięć grup literackich: → „Błękitny 
Niedźwiadek” (1935-1939), → Bydgoska 
Grupa Poetycka „Wiatraki (1960-1968), 
→Grupa Literacka „Kontury” (1960-
1961), → Grupa Faktu Poetyckiego „Par-
kan” (1975-1979), → Grupa Literacka „Et 
Cetera” (od 2006 r.). Nie miały charakteru 
programowego z wyjątkiem awangardo-
wego „Błękitnego Niedźwiadka” oraz 
„Parkanu”, który lansował otwartą, „ulicz-
ną” formę prezentacji poezji. „Wiatraki” 
skupiały poetów szukających konsensusu 
z władzami politycznymi oraz zawodowo 
związanych z ówczesnym systemem upo-
wszechniania kultury. 

Źródło: Ewa Głębicka, Grupy literackie 
w Polsce 1945-1989, Warszawa 2000

S.P.

GRUSE KRZYSZTOF  –  poeta i 
malarz. Ur. 19.IX.1957 r. w Bydgoszczy. 
Ukończył Technikum Drzewne. Uprawia 
też malarstwo i grafikę. Zbiory wierszy: 
Wszystko jedno (1996), Wiersze wojenne 
(1997), Wiersze średnie (1998 i 2013), 
Fosforyzujący pies (2007), 13/13 (2018). 
Zbiór esejów Teoria średniości (wprowa-
dzenie) (1996). Współzałożyciel grupy 
artystycznej Szkoła Bydgoska (K. Gruse, 
Stanisław Stasiulewicz, Zbigniew Zieliń-
ski) działającej w latach 1994-2010. W 
2000 roku wyjechał do Bochum (Niemcy), 
gdzie współtworzy lokalną scenę artystycz-
ną (FKT - Freies Kunst Territorium). W 
2013 r. Bydgoska Literacka Nagroda Roku 
„Strzała Łuczniczki”.

S.P.

GRZYMAŁA-SIEDLECKI ADAM (1876-
1967) – prozaik, krytyk literacki i teatralny, 
dramatopisarz, reżyser. Ur. w 29.I.1876 r. w 
Wierzbnie, pow. Miechów. Studia humani-
styczne na UJ. Nauczyciel na Uniwersytecie 
Ludowym w Krakowie, w 1905 r. założyciel 
wraz z Franciszkiem Rączkowskim Teatru 
Ludowego, w l. 1906-1911 kierownik literacki 
Teatru im. Słowackiego, w l. 1913-1915 zastęp-
ca dyrektora i kierownik literacki Teatru Roz-
maitości w Warszawie, w l. 1916-1918 dyrektor 
obu scen krakowskich Teatru Polskiego i 
Teatru im. Słowackiego.  Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. przeniósł 
się z Krakowa do Warszawy i uczestniczył w 
życiu politycznym jako zwolennik Narodowej 
Demokracji. Będąc współredaktorem „Ty-
godnika Ilustrowanego” (1918-1921) udał 
się w czerwcu 1919 r. do Paryża i przesyłał 
korespondencje informujące o przebiegu 
kongresu pokojowego. Za sprawą Ignacego 
Jana Paderewskiego powierzono mu funkcję 
łącznika między polską delegacją rządową, a 
organami prasy krajowej. 28 czerwca 1919 r. 
był jednym z reprezentantów prasy polskiej 
przy podpisaniu traktatu pokojowego w 
Wersalu. W 1922 r. zamieszkał w Bydgoszczy, 
skąd przeprowadził się do Warszawy w 1934 
r. W swojej publicystyce zwracał uwagę na 
znaczenie Wielkopolski i Pomorza dla II Rze-
czypospolitej oraz niebezpieczeństwo grożące 
ze strony Niemiec. Był zwolennikiem ustano-
wienia w Bydgoszczy stolicy województwa. W 
l. 1940-1941 pracował jako referent w Radzie 
Głównej Opiekuńczej. Od listopada 1942 do 
lutego 1943 r. więziony przez Niemców na 
Pawiaku. W 1945 r. wstąpił do Stronnictwa 
Pracy oraz uczestniczył w pracach Polskiego 
Komitetu Obrońców Pokoju. Po 1945 r. został 
wykładowcą (1945-1948), a przez rok dyrek-
torem Bydgoskiej Szkoły Dramatycznej; w l. 
1949-1952 wykładał historię teatru w szkole 
instruktorów teatrów amatorskich. Kierownik 
literacki Teatru Polskiego (1946-1960), gdzie 
reżyserował przedstawienia: Przyjaciele, Powrót 
posła, Magazyn mód, Intryga i miłość, Wesele. Ory-
ginalna twórczość dramatopisarska i prozator-
ska przypada na lata 1899-1962. Opublikował 
następujące utwory sceniczne: Niewolnicy 
krwi (1899), Sublokatorka (1900), Spadkobierca 
(1926), Popas Króla Jegomości (1930), Podatek 
majątkowy (1931), Juliusz Szylong czyli Ludzie 
są ludźmi (1946), w rękopisie zachowało się 
13 sztuk: Siostry, Maman do wzięcia, Włamanie, 
Pani ministrowa, Ich synowa, Czwarty do brydża, 
Ormianin z Bejrutu, Los na loterii, Ostatni list Mu-
rawiewa, Wesele pani du Barry, Matka i kurtyzana, 
Rekin i syrena, Grubsze manko. Proza narracyjna: 
Galeria moich bliźnich. Nowele (1911), Samosęki. 
Powieść (1925), Miechowiec i syn (1934), Pałac 
w Czajczycach (1935-1936); w rękopisie: Pod 
berłem Monomacha (1940-1942); wspomnie-
nia i eseje: Świat aktorski moich czasów (1957),  
Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim 
(1961), Sto jedenaście dni letargu (wspomnienia 
z Pawiaka - 1965); szkice i portrety: Na orbicie 
Melpomeny (1966), Ludzie i dzieła (1967), O 
twórczości Wyspiańskiego (1967), Tadeusz Paw-
likowski i jego krakowscy aktorzy (1971), Rozmowy 
z samym sobą (1972), Z teatrów warszawskich. 
Recenzje (1972). Szkice i studia dotyczące twór-
czości A. Dygasińskiego, W. S. Reymonta, A. 

Publikowanie wierszy na plakatach roz-
lepianych w centralnych miejscach miasta 
stało się trwałą praktyką „Parkanu”; w 1975 
r. rozkolportowa ło 16 plakatów. Innymi 
formami działalności grupy (zwanymi tak 
jak i poprzednie „faktami poetyckimi”) były: 
Przystanek Poetycki Grupy „Parkan” (5 i 
10.XI.1976 r.), czyli forma przestrzenna pro-
jektu Edwarda Świątkowskiego prezentująca 
wiersze grupy, wystawiona później na terenie 
na Huty im. Lenina w Krakowie podczas V 
Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów 
i Domów Kultury (OGPKiDK), a także w 
Bydgoszczy oraz zmontowanie słupa ogło-
szeniowego, na którym wymalowano wiersze. 
Ostatnim, szóstym „faktem poetyckim” grupy 
był „Tramwaj Poetycki” (24.VI.1979 r.); na 
happening wyreżyserowany przez Lechosła-
wa Kaczmarka składały się recytacje wierszy 
oraz rozdawanie pasażerom zbioru wierszy 
zatytułowanego Bilet wstępu.

S.P.
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Kisielewskiego, A. Fredry, S. I. Witkiewicza. W 
1934 r. nagroda im. Leona Reynela. W 1937 
r. otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii 
Literatury, w 1957 r. nagroda literacka miasta 
Bydgoszczy. w 1964 r. nagroda artystyczna im. 
Władysława Pietrzaka. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi (1937), Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1956), Od-
znaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1966). 
Zm. 29.I.1967 r., pochowany na Cmentarzu 
Nowofarnym. W 1968 r. zgodnie z życzeniem 
pisarza w jego mieszkaniu przy ul. Libelta 5 
urządzono Izbę Pamięci jako agendę Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
zajmującą się także bydgoską dokumentacją 
teatralną. Jednej z ulic na osiedlu Wyżyny 
nadano imię A. Grzymały-Siedleckiego.

Źródła: Jerzy Konieczny, Adam Grzymała-
Siedlecki, życie i twórczość, Bydgoszcz 1981, Jan 
Tomkowski, Słownik pisarzy polskich, Warszawa 
2002  

S.P.

HOFFMAN KAZIMIERZ (1928-2009) 
– poeta, publicysta. Ur. 5.VI.1928 r. w Gru-
dziądzu, mieszkał w Chełmnie, Gdańsku i 
w Bydgoszczy. Podczas okupacji pracował 
w zakładach chemicznych DAG w Łęgno-
wie. W 1948 r. zdał maturę w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. W 1952 
r. ukończył socjologię na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 
1953-1981 pracował w bydgoskim oddziale 
Polskiej Agencji Prasowej, którym kierował w 
latach 1969-1981. Odszedł z PAP-u w prote-
ście przeciwko zmanipulowaniu jego relacji 
z bydgoskiego marca 1981 roku. Do 1988 r. 
pracował w redakcji „Faktów”, a od 1988 r. w 
Biurze Wystaw Artystycznych jako specjalista 
do spraw oświatowych. Członek PZPR.

Debiutował w 1951 r. w „Nowym To-
rze”. Zbiory wierszy: Trzy piętra domu (1960), 
Zielony jesteś (1964), Rousseau (1967), Drzewo 
obiecane (1971), Litera (1977), Znaki (2008). 
Dwa zbiory esejów o malarstwie: Wybór i język 
(1989) oraz Przy obrazie (1998). 

Współorganizował w 1989 r. bydgoski 
oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, któ-
rego był przez pewien czas prezesem; członek 
Polskiego PEN Clubu. Laureat nagrody Fun-
duszu Literatury (1986), Nagrody Polskiego 
PEN Clubu za całokształt twórczości (2005). 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Czło-
nek SPP, w l. 1984-2005 – prezes Oddziału, 
członek Polskiego PEN-Clubu. Zm. 3.III.2009 
r., pochowany na Cmentarzu Nowofarnym. 
W 2011 r. ukazał się zbiór rozpraw Poznanie 
Kazimierza Hoffmana. Filologiczno-kulturowe 
źródła i konteksty (2011). W czerwcu 2015 r. 
otwarty został Salon Hoffman w Kujawsko-Po-
morskim Centrum Kultury jako wielofunk-
cyjna przestrzeń prezentacji artystycznych, w 
tym przede wszystkim literackich. Poeta był 
w 2011 r. patronem konkursu poetyckiego 
dla debiutantów „Trzy piętra ziemi” zorga-
nizowanego przez MOK.

Źródło: Jadwiga Pszenna, Alina Walu-
kiewicz, Słownik pisarzy regionu bydgoskiego, 
Bydgoszcz 2008 

DTL

IHLENFELD KURT (1931-1972) – pro-pro-
zaik, poeta, publicysta. Ur. 26.V.1901 r. w 
Colmar (Alzacja). Od 1907 r. wraz z rodziną 
w Bydgoszczy, w 1918 r. matura w Königli-
sches Friderich-Wilhelm Gymnasium (Gim-
nazjum Królewskie Fryderyka Wilhelma), od 
1919 r. studia teologiczne i historii sztuki na 
Uniwersytecie we Wrocławiu, Uniwersytecie 
w Halle i w Greifswalde w 1923 r. doktorat 
na Uniwersytecie w Greifswalde. 

Od 12.IV.1918 r. ordynacja na pastora 
luterańskiego w parafii pw. Marii Magda-
leny we Wrocławiu, parafie w Wałbrzychu 
(Waldenburg), Biernatki (Berndorf), od 
1933 r. redaktor naczelny czasopisma lite-
rackiego „Eckart” w Berlinie. Założenie Koła 
Eckarta (Eckart-Kreis), z którym związani 
byli pisarze chrześcijańscy należący do tzw. 
wewnętrznej emigracji w III Rzeszy. W 1943 
r. czasopismo „Eckart” zostało zlikwidowane 
przez władze.

Pastoraty w Mittenwalde, Pilgramms-
dorf, Coswig, od 1949 r. w Berlinie na eme-
ryturze. Redakcja naczelna wznowionego 
„Eckarta”, działalność w Stowarzyszeniu 
Pisarzy Niemieckich (Verband deutcher 
Schriftsteller), w l. 1962-1965 dyrektor Sekcji 
Literackiej Akademii Sztuki (Akademie der 
Künste in Berlin Sektion Literatur), w 1970 
r. doktorat honoris causa Wyższej Szkoły 
Teologicznej oraz nagroda Marcina Lutra.

Powieści: Wintergewitter (Zamieć; 1951), 
Kommt weider, Menschenkinder (Wracajcie, 
ludzkie dzieci; 1953), Der Kandidat (Kandydat; 
1959), Gregors vergebliche Reise (Nadaremna po-
dróż Gregora; 1962), Das Fest der Frauen (Święto 
kobiet; 1971); dramat Rosa und General (Róża i 
generał; 1957), zbiory wierszy:  Wo ein Zweiglein 
blüht (Gdzie kwitnie druga gałąź; 1949), Unter 
dem einfachen Himmel (Pod zwykłym niebem; 
1959); eseistyka religijno-teologiczna. Ak-
cja powieści autobiograficznej Nadaremna 
podróż Gregora dzieje się w Bydgoszczy, do 
której nawiązują też eseje ze zbioru Zeitgesicht 
(Spojrzenie czasu; 1966). Zm. 25.III.1972 r. w 
Berlinie, pochowany na Cmentarzu Miej-
skim w dzielnicy Zehlendorf.

Źródło: Aleksandra Chylewska-Tölle, 
Bydgoszcz w życiu i twórczości pisarza Kurta 
Ihlenfelda (1901-1972); „Kronika Bydgoska” 
2006, t. XXVIII, s. 499-512; Wilfried Samel, 
Noch spricht das Land. Dr. Kurt Ihlenfeld aus 
Gedenken, „Bromberg” 1972, nr 40, s. 11.

„ISKIERKI BYDGOSKIE” – mie-
sięcznik z podtytułem „pisemko młodzieży 
szkolnej” wydawany od II 1945 do V 1946 r. 
z inicjatywy Bydgoskiego Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, wydawane przez 
Spółdzielnię Księgarską „Nauka” jako pe-
riodyk uzupełniający braki podręcznikowe; 
12 numerów, w tym 3 numery łączone; re-
daktor naczelny Franciszek Łukasik; utwory 
literackie, w tym czytanki, m.in.: Franciszka 
Grotta, Joanny Markowskiej, Władysława 
Dunarowskiego, wydanie jubileuszowe (nr 6) 
z okazji 600-lecia praw miejskich Bydgoszczy 
z okolicznościowymi utworami literackimi 
→EB, t. 2, s. 248.

S.P. 

„ISKIERKI” – czasopismo redago-
wane w l. 1977-1989 przez Klub Młodego 
Dziennikarza przy Pałacu Młodzieży im. 
Janka Krasickiego, nosiło podtytuł „mło-
dzieżowy miesięcznik publicystyczno-lite-
racki” i zamieszczało utwory poetyckie, 
prozatorskie i satyryczne uczniów byd-
goskich szkół; 29-30.XI.1980 r. zorgani-
zowało I Ogólnopolskie Forum Młodych 
Dziennikarzy, podczas którego zespoły 
seminaryjne redagowały odrębne kolum-
ny pod opieką dziennikarzy z czasopism: 
„Filipinka”, „Motywy”, „Na Przełaj”, „Świat 
Młodych”; współpraca dziennikarzy „Ga-
zety Pomorskiej”.

S.P. 

JACKIEWICZ JAROSŁAW STANI-
SŁAW - Ur. 31.VIII.1968 r. w Bydgoszczy. 
Poeta, prozaik, krytyk literacki. Zbiory 
wierszy: Barwy samotności (1993), W głębi 
(1994), Pod powierzchnią słów (1998), Meta-
rozmowy (2008), Powrót do Brzozowego Lasu 
(2010), Nocą napisany (2012), Wilk (2013), 
Imiona (2016), Zapalić milczenie… (2018). 
Współzałożyciel w 2012 r. wraz z Arturem 
Łukasikiem grupowego profilu literac-
kiego na Facebooku → „Myśl Poetycka”; 
prowadzi też stronę internetową „Bydgoscy 
Pisarze”, popularyzującą dorobek literatów 
z grodu nad Brdą i Wisłą.

S.P.

JAKUBOWSKI JAROSŁAW – poeta, 
prozaik, dramatopisarz,  publicysta. Ur. 
6.III.1974 r. w Bydgoszczy, mieszka w Ko-
ronowie.  Studiował budownictwo lądowe 
na Politechnice Gdańskiej i politologię 
na Uniwersytecie Gdańskim. Był dzien-
nikarzem w „Ilustrowanym Kurierze Pol-
skim” i „Expressie Bydgoskim”, od 2015 r. 
rzecznik prasowy, a od 2016 roku doradca 
wojewody kujawsko-pomorskiego. Zbiory 
wierszy: Wada wymowy (1996), Kamyki 
(1998), Marta (2001), Wyznania ulicznego 
sprzedawcy owoców (2003),  Wszyscy obecni 
(2006), Pseudo (2007), Ojcostych (2007), 
Flow (2012), Święta woda (2012), Światło 
w lesie (2015), Wzruszenia (2017); zbiory 
opowiadań Slajdy (2009), Oczy pełne strachu 
(2014); powieści: Cyryl, dlaczego to zrobiłeś? 
(2012), Rzeka zbrodni (2017). Dramaty 
wystawione w teatrach bądź zrealizowane 
w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Ra-
dia: Generał (Teatr IMKA i Teatr Telewizji); 
Życie; Koncert na rożek, bęben i violę; Wszyscy 
święci; Wieczny kwiecień; Człowiek, który nie 
umiał odejść; Zgon w pałacu biskupim; Głową 
w dół; Wszyscy święci; Magik; Licheń Story; 
Znaki (Teatr Telewizji); Witaj Barabaszu!; 
Królestwo; Człowiek z lodu; Nieodwołalne. 

Bydgoska Literacka Nagroda Roku 
„Strzała Łuczniczki” (2007, 2009, 2014, 
2015). Zwycięzca XI Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych „Raport” (2011) i 
Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicz-
nego „Metafory Rzeczywistości” (2012). 
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej” (2018).

S.P.
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JANKOWSKI ZBIGNIEW – poeta, 
eseista, krytyk literacki, satyryk. Ur. 26 XII 
1931 r. w Bydgoszczy. Po 1945 r. w Sypniewie 
pow. Złotów, po 1947 r. w Pile, po 1948 r. w 
Rogoźnie. W l. 1951-1953 nauczyciel j. pol-
skiego w SP nr 2 w Pile. Ukończył filologię 
polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Katowicach (1959). W l. 1956-1965 mieszkał 
w Katowicach i w Rybniku, gdzie był organi-
zatorem i pierwszym prezesem rybnickiego 
Klubu Literackiego „Świt”, przemianowane-
go na „Kontakty” oraz inicjatorem i współ-
organizatorem corocznych Rybnickich Dni 
Literatury. W l. 1958-1962 redaktor działu 
kulturalnego tygodnika „Nowiny”, w 1962 
r. redaktor działu satyrycznego Rozgłośni 
Katowickiej Polskiego Radia, w 1963 r. kie-
rownik KMPiK w Rybniku, w l. 1964-1965 
kierownik Zakładowego Działu Kultury przy 
KWK „Knurów”. W l. 1965-1971 mieszkał 
w Kołobrzegu, gdzie w l. 1965-1967 był 
kierownikiem Wydziału Kultury PPRN; w 
1968 r. instruktorem kulturalno-oświatowy 
w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Ko-
łobrzegu, w l. 1968-1971 kierował Klubem 
Morskim w Przedsiębiorstwie Połowów i 
Usług Rybackich „Barka” i był twórcą pierw-
szej w kraju Grupy Poetycko-Plastycznej 
„Reda” programowo związanej z morzem. 
Odbywał rejsy rybackie oraz rejsy oceanicz-
ne statkami handlowymi. We Wrocławiu 
w latach 1971-1975 był  organizatorem i 
prezesem Dolnośląskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Marynistów Polskich, pracując w 
l. 1971-1973 jako instruktor w KMPiK, a w 
l. 1974-1975 w redakcji literackiej Wrocław-
skiej Rozgłośni Polskiego Radia. Od 1975 
r. w Sopocie, praca instruktora w WDK 
w Gdańsku (1975-1979) i bibliotekarza w 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W 
l. 1979-2000 związany z dominikańskim 
Duszpasterstwem Akademickim, a następ-
nie Duszpasterstwem Środowisk Twórczych 
w Gdańsku. Inicjator i jeden z głównych 
animatorów Akademickiego Kręgu Literac-
kiego powstałego w 1979 r. przy bazylice pw. 
św. Mikołaja w Gdańsku, przekształconego 
w okresie stanu wojennego w Krąg Literacki 
„Wiązania”, który organizował podziemną 
działalność społeczną, literacką i kultural-
ną. W l. 1993-2001 razem z żoną poetką 
prowadził na łamach „Toposu” antologijne 
prezentacje poetyckie pn. Goście Teresy Ferenc 
i Zbigniewa Jankowskiego. W 1977 r. wydał an-
tologię wierszy i wypowiedzi współczesnych 
poetów polskich Morze u poetów oraz jej kon-
tynuację Morza polskich poetów (2013). 

Debiutował w 1956 r. w „Dzienniku 
Zachodnim”. Zbiory wierszy: Dotyk popio-
łu. Miniatury liryczne (1959), Wejście w las 
(1964), Rozmowa z ogniem (1965), Żar. Po-
emat (1966), Ciążenie morza (1970), Wysokie 
łowisko (1972), I gdyby wszystkie żagle (1973), 
Psałterz bałtycki. Wiersze wybrane i nowe (1974), 
Wiązanie trawy (1976), Ostrzeżenie przed lądem 
(1977), Żywioł wszelki. Wiersze wybrane i nowe 
(1978), Kto żyje (1980), Zanurzenie. Modli-
twy poetyckie (1980,1981), Żegluga. Poemat 
(1983), Według Jonasza (1983), Poezje wybrane 
(1985), Falochrony (1987), Pełne morze. Wybór 
wierszy (1987), Spokojnie, wodo (1991), Czte-
ry twarze domu. Antologia rodzinna (1991) 
- wspólnie z Teresą Ferenc, Anną Janko i 
Mileną Wieczorek, Port macierzysty (1995), 

JASTRZĄB MAREK – prozaik, eseista. 
Ur. 1947 r. w Szczecinie, od 1952 r. w Byd-
goszczy. Zbiory opowiadań: Playboy dla nie-
widomych (1997), Zaczarowana drynda i inne 
opowiadania (2010).

S.P. 

JENDRZEJEWSKA WIESŁAWA BAR-
BARA – poetka, prozatorka, animatorka 
kultury, polonistka. Ur. 10.VI.1953 r. w 
Tucholi, od 1980 r. w Bydgoszczy. Ukoń-
czyła filologię polską i bibliotekoznaw-
stwo; ekspert MEN i egzaminator. W l. 
1975-1985 nauczycielka języka polskiego 
w Zbiorczej Szkole Gminnej w Śliwicach, 
w l. 1983-2006 w SP nr 25 (Zespół Szkół 
nr 19) w Bydgoszczy.  w l. 
1994-2012 współredagowała 
→ „Dodatek Literacki Klubu 
Literackiego Nauczycieli 
Pomorza i Kujaw” w ramach 
miesięcznika metodycznego 
„Wiadomości, Głosy, Rozmo-
wy o Szkole” (współredakcja 
kolejno: Małgorzata Klimiń-
ska, Jadwiga Czub-Rojewska, 
Anna Rupińska). Od 2007 r. 
prowadzi → Kawiarnię Lite-
racką w Domu Kultury „Mo-
draczek” przy ul. Ogrody 15. 
Zredagowała dwie antologie 
uczniowskie: Mój wiersz o 
Matce (1989) oraz Wiersze i 
wierszyki (2001). Debiutowa-
ła w 1987 r. w „Faktach”.

Zb iory  w ie r s z y :  Na 
stronach ciszy (1999), Do-
tyk (2006), Noc rudych traw 
(2008, 2012), Salto (2011), 
W kolędowy czas  (2011), 
Tyle (2012), Studium dłoni 
(2014), Rozproszenie (2012); 
zbiory opowiadań: Z kobietą 
na półpiętrze (2008), e-book Z 

JĘDRZEJEWSKA-BAŁDYGA JOANNA 
– poetka, krytyk, eseistka. Ur. 7.IV.1946 r. w 
Kirchheim (Niemcy). Zbiory wierszy: Nauczyłeś 
mnie siebie (1999), Nie dotykaj mojego smutku… 
(2000), Tylko wiersze pozostały (2002), Tańcz-
my… (2003) i Listy moje wierszem piszę… (2007). 
Członkini Grupy Literackiej „Dysonans” we 
Wrocławiu, ZLP i Bydgoskiego Stowarzyszenia 
Artystycznego. Zm. 29.XI.2010 r. w Bydgoszczy, 
została pochowana na cmentarzu parafialnym 
w Maksymilianowie.

Źródło: Słownik pisarzy regionu bydgoskiego, 
red. J. Pszenna i A. Walukiewicz, Bydgoszcz 
2008

DTL

Morze przybywa z daleka. Modlitwy i inne 
wiersze (1997), Powiedz, Rabbi (1999), Słowo 
ostatnie i wciąż pierwsze. Wiersze wybrane i nowe 
(2000), Wielkie tło. Wiersze nowe 1999-2001 
(2001), Ciernie wody (2003), Odpływ. Sztuka 
ubywania (2005), Przypływ. Jednanie (2009), 
Biały delfin. Nowy wybór wierszy (2009), Zaraz 
przyjdzie (2011), Biała przędza (2014), Wolne 
miejsce (2016), Podobny do fali. Modlitwy i 
wiersze pokrewne (2018); książki pamiętni-
karsko-eseistyczne o profilu refleksyjnym: 
Szkice do oceanu (1981), Atlantyk, dnia… 
(1983), Pacyfik, dnia… (1993), Ucieczka ze 
statku. Nowe szkice do oceanu (1995), Posłańcy 
żywiołu (2001).

Odznaczony Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2018), 
Medalem 25-lecia Solidarności (2005). Na-
groda poetycka im. Mikołaja Sępa-Szarzyń-
skiego, nagroda im. Brata Alberta, nagroda 
im. Włodzimierza Pietrzaka, nagroda lite-
racka Wojewody Gdańskiego. Za działalność 
i twórczość marynistyczną otrzymał odznakę 
„Zasłużony Pracownik Morza”.

Członek Polskiego PEN Clubu, czło-
nek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich.

S.P. JUCEWICZ JERZY ADALBERT – eseista, 
publicysta. Ur. 1932 r. w Toruniu, w l. 1935-
1945 mieszkał w Wilnie i Nowej Wilejce. Studia 
polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Debiut poetycki w 1956 r. w „Rejsie”. Ese-
istyka: Przez krajobrazy (Impresje z wędrówek) (1994), 
Andrzej Bursa jego czas i miejsce (1994), Córy króla 
Kaszub (Impresje z wędrówek II) (1995), Przyroda 
w życiu i twórczości Leona Wyczółkowskiego (1996), 
Lot nad orlim gniazdem (Impresje z wędrówek III) 
(2001), W krainie rzek, pól i lasów (2002); edycja 
Krzysztofa Jana Aleksandra Nezabytowskiego 
Pamiętniki moje (1991).

S.P.   

Rys. Marek Chaczyk

mężczyzną na piętrze (2012); piosenki poetyc-
kie na płytach CD: Na strunach ciszy (1989), 
Zdarzyło się nam… (2000), Za zakrętem świata 
i dalej… (2002).

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgosz-
czy za twórczość literacką i działalność na 
rzecz kultury (2017). 

S.P.
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materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania i adiustacji literackiej. Autorzy, którzy chcą otrzymać odpowiedź 
proszeni są o przesłanie znaczków pocztowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz reklam i ma prawo odmówić publikacji bez 
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