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Werdykt
Z numeru 11/271 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Jerzy Utkin poświę-
cenie (s. 11)
- Maria Bielińska – Edmund Pietryk Bez 
pośpiechu (s. 21)
- Grzegorz Misiewicz – Jerzy Grupiński 
Wiersz ze śniegu (s. 2)
- Teresa Nowak – Otton Grynkiewicz 
Wieczorem (s. 23)
- Sabina Rasz – Halina Kurek XXX (s. 
2)

Tadeusz  Zawadowski

WYSPA

całą noc śniłem że już się nigdy nie obudzę. we śnie
leżałem na wyspie gdzieś pośrodku rzeki wypływającej 
z zakamarków dzieciństwa. podchodzili ludzie i pytali
o moje sny. zdejmowali barwy z drzew i kwiatów 
i wkładali do ich wnętrza. we włosach tańczyły im
rude wiewiórki a w bruzdach zmarszczek mieszkali
mali chłopcy z którymi bawiłem się w wojnę. tak bardzo
nie chciałem wyjść z tego snu. po przebudzeniu

nie było ani wyspy ani rzeki ani nawet mnie.

Jerzy Utkin

za linią frontu

groza usta zalewa wdziera się do gardła
nie ma sensu słów trwonić kiedy odgłos armat

zagłusza nawet myśli skupić się nie sposób
a co dopiero serce dopuścić do głosu

na refleksję brak czasu gdy na śmierć się czeka
szef sztabu ma coś z Boga ale nic z człowieka

w którym odruch sumienia niczym kamyk w bucie
mógłby z czasem rozbudzić dręczące współczucie

wobec tych co choć żyją wnet zdechną w okopach
obojętnie czy panicz czy prosty syna chłopa

los ich już przesądzony w koncepcjach strategów
których uszy wypełnia służalczy szept szpiegów

oraz asów wywiadu specjalnych agentów
sprawnie robią użytek z najnowszego sprzętu

by podsłuchać podglądać i szybko donosić
potem jak łan pszeniczny śmierć na oślep kosi

jegrów strzelców sołdatów ciała rwane w strzępy
pomnażają bankowe od zysków procenty

na kontach producentów i handlarzy bronią
a wspólne interesy politycy chronią

by kwitły niczym kwiaty na grobach żołnierzy
ciągle maleją szanse aby rzeź ktoś przeżył

a jeśli przez przypadek ocali swe życie
kto go za linią frontu nagrodzi sowicie

za to że krew przelewał i wciąż igrał z ogniem
refren ten od stuleci brzmi bardzo podobnie

bowiem życiem i śmiercią lubią się zabawiać
ludzie którym tak chętnie pomniki się stawia

Victor Ficnerski

Pełno wariatów

to miasto 
pełne jest wariatów 
jest staruszka w Kauflandzie 
recytująca Goethego 
syryjski Rimbaud liczący 
źdźbła trawy 
na dachu dworca kolejowego 
idiota Dostojewskiego  
z butelkami na kaucję 
 
jest ta drobna krucha azjatka 
pałętająca się 
po korytarzu biblioteki 
chryste 
pierwszy raz widziałem ją w hostelu 
w którym się zatrzymałem 
siedziała w kuchni 
szczerzyła zęby w stronę słońca 
i w pełnym uniesienia i ekstazy 
grymasie 
jadła płatki 
z sokiem pomarańczowym 
 
 

Stefan Pastuszewski

Białe kwiaty

pogrzeb nigdy nie jest na czasie
tak Bóg unieważnia wszystkie nasze obliczenia
mające odkryć nieskończoną tajemnicę relacji między drogą a biegiem

w dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem –  
mówi Bóg ustami świętego Pawła za zmarłego,
biorąc go w ramiona swego Słowa
 i na pewno tuląc,
a ten dziwi się że, Bóg jednak jest

ten punkt końcowy
białych kwiatów
coraz bielszych z czasem
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Pod koniec styczniowego dnia mróz 
szkicował swoje kreski na szybach. Nad 
dachami bloków umykały z kominów 
smugi ciepłego powietrza, a tuż obok 
wąskie wstęgi dymów o różnej gęstości. 
Na ramionach nagiej od jesieni wierzby, 
prawie sięgającej do mojego mieszkania, 
osiadło stado wron. Wcześniej krążyły 
bezmyślnie nad dachami. Na chwilę 
zatrzymały się w milczeniu, ociężałe z 
chłodu zesztywniałego powietrza. Drża-
ły skulone na gałęziach powleczonych 
zmarzniętym śniegiem. Uchyliłem okno, 
żeby sprawdzić stan przestrzeni przed 
budynkiem. Odgłosy z podwórza zdawa-
ły się być przygaszone i rozwleczone na 
budynkach, jakby czas je zgubił. Nijakie. 
Chciałem, żeby ten obraz zniknął, jeśli 
nie zniknął to przynajmniej uwolnił się 
z objęć szarości. Nie zdążyłem usiąść do 
świeżo zaparzonej herbaty, kiedy usłysza-
łem hałas za drzwiami. Ktoś przemiesz-
czał się na korytarzu, mocno szorując o 
ściany. Zajrzałem przez wizjer. Kobieta 
mieszkająca obok, której nie miałem 
jeszcze okazji poznać, trzymająca pod 
pachami kilka obrazów, próbowała nie-
udolnie włożyć klucz do górnego zamka. 
Rysowała nim bezradnie wokół wkładki. 
Zareagowałem. Razem błyskawicznie 
uporaliśmy się z wejściem. Podziękowała, 
nie unosząc wzroku na wysokość mojego 
spojrzenia, ale zdołałem  zauważyć, że jej 
oczy pod rozmazanym makijażem miały 
odcień czerwieni. Popękane drobne 
naczynia na białym tle. Pomiędzy jej 
słowami wyczułem zapach alkoholu, a 
malarka zorientowała się, że nie ma sensu 
tego ukrywać.

- Przepraszam pana za mój stan, jest 
mi przykro – powiedziała niewyraźnie, 
stojąc w przedpokoju z całym majda-
nem.

Ależ nic się nie stało, nie lubię żyć 
między cieniami. Teraz przynajmniej 
wiem, kto mieszka za ścianą mojej sypial-
ni – odparłem.

- To miło, wobec tego w ramach 
wdzięczności zapraszam pana jutro na 
kawę z nadzieją, że nie spotka mnie od-
mowa – rzuciła niespodziewanie.

Właściwie  to nie wiem, dlaczego się 
zgodziłem. Pomijając, że była ode mnie 
znacznie starsza, jak zresztą wszystkie 
kobiety mieszkające w tej klatce, to nie 
odczuwałem potrzeby bliższego poznania 
osoby mieszkającej obok. Wystarczyła mi 
znajomość z jednego widzenia. Jednak 
następnego dnia zapukałem do niej 
– nikt nie odpowiedział. Nacisnąłem 
klamkę, drzwi były otwarte, zaś przez 
następne, na końcu korytarza, poma-
lowane na pistacjowy kolor, na co nie 
zwróciłem uwagi wczoraj, przedzierał się 
przez szparę przy futrynie kosmyk słońca. 
Delikatnie pchnąłem je i niesamowicie 
zdziwiłem. Znalazłem się na łące pokrytej 
dywanem z kwiatów, za którą rozciągał się 
zagajnik z ukwieconych drzew i krzewów. 
Pejzaż z dominacją zielonych tonów falo-

Wojciech Karpiński

Malarka

wał na lekkim wietrze, unosił się, zapadał, 
przybliżał, oddalał, ocierał się o siebie. 
Pulsował głębią. Jasna zieleń zmierzała 
do błękitu, zlewała się z nim, oliwko-
wa prawie dotykała ziemi, a pomiędzy 
nimi wiła się miętowa. Za łąką różności 
dostrzegłem kobierce maków z soczystą 
czerwienią, dalej morze słoneczników, z 
których parowało ciepło. Paradowały w 
uroczystych szeregach.

Malarka w słomkowym kapeluszu 
opasanym szeroką, pomarańczową wstąż-
ką, siedziała na starym, składanym krześle 
przed sztalugą z obrazem przedstawia-
jącym dziewczynę z koszem kwiatów. 
Emanowała atmosferą beztroski. Kładła 
pędzlem na płótnie niebieską warstwę 
wiosennego nieba z kłębiastymi chmu-
rami. Jej farby intensywnie pachniały 
lawendą. Podszedłem bliżej.

- Zastanawia się pan, czy to dzieło 
wyobraźni. I czyjej? - spytała, patrząc na 
mnie spod słomkowego kapelusza. Chyba 
nie ma sensu się nad tym zastanawiać, 
proszę usiąść – wskazała na stojący obok 
pieniek brzozy przykryty ręcznikiem. 

- Napijmy się wina! – wskazała pal-
cem na butelkę stojącą w kredensie za 
moimi plecami. Napełniłem do połowy 
dwa kieliszki. Ciemnozielona butelka 
odcisnęła rozmazane ślady w mojej 
dłoni. Szkło kieliszków mieniło się róż-
nymi odcieniami, jakby co chwilę było 
malowane, za każdym razem inaczej. 
Przypomniałem sobie sceny z filmu Mój 
Vincent. Zapach wina pochodził z róży, 
przy pierwszym kieliszku z pikantną nutą 
płatków pąsowych, urzekał głębią i fine-
zją. Jego smak, mocno skoncentrowany, 
gęstniał w ustach. Miałem wrażenie, że 
się przemienia, stopniowo wracając do 
pierwotnej postaci, czyli płatków.

Malarka układała na obrazie włosy 
dziewczyny. Zabrudziła nimi dłonie, 
które wytarła o spódnicę z niezliczony-
mi warstwami farby. Twarz dziewczyny 
z koszem była oddalona od radości, na 
co zwróciłem uwagę malarce. - Powstała 
wczoraj wieczorem, wyraziłam w niej, 
trochę podświadomie, swój chwilowy 
nastrój - wyjaśniła. Gdybym malowała ją 
dzisiaj, to promieniowałaby radością, jak 
ona cała - dodała. 

To jest jedyny świat, w którym po-
trafię się odnaleźć - mówiąc to, uniosła 
wysoko ręce w kierunku nieba. Czasem 
wynoszę go stąd na płótnie i staram 
się sprzedać. Z tego żyję. Tylko z tego. 
Układam na starówce przy ścianie jednej 
z kamienic obrazy i wysłuchuję opinii 
oraz pytań, w tym o cenę. Czy można 
określić wartość skrawka świata, który 
pan teraz widzi na płótnie? Powinni mi 
płacić za samo oglądanie. Cóż, tak nie 
jest. Kupują obrazy, bo jest wolne miej-
sce na ścianie czy komuś w prezencie na 
nowe mieszkanie albo lekarzowi w dowód 
wdzięczności za operację. Rzadko robią 
to dla samego piękna. Ich wyobraźnia 
ogranicza się do tego, czy wielkość płótna 

i rama komponują się z wnętrzem. Dla 
porządku pytają: czy to na pewno obraz 
olejny, czy coś w tym stylu? Inny niż olejny 
oznacza dla nich, że jest nietrwały, z cza-
sem zużyje się jak każdy inny przedmiot 
w mieszkaniu, jak czajnik, telewizor, dy-
wan. Z tego powodu gorzej się sprzedają 
akwarele. Czy pan wie, że oni nie potrafią 
wydobyć z obrazu niczego więcej poza 
kolorami. Mówią: ten za bardzo zielony, 
a ten za żółty, na tamtym jest za dużo 
niebieskiego, na innym że rozmazane. 
Co to ma wspólnego z odbiorem sztuki, 
jej przekazem, kreatywnością? Wczoraj 
udało mi się zbyć tylko jedną miniaturkę 
z martwą naturą. Pieniędzy starczyło na 
upicie się z zimna.

Malarka nakładała kolejne odcienie 
wokół dziewczyny z koszem. Ostatni, 
niemal bezbarwny, przylegał do krawę-
dzi włosów. Ta mglista otoczka to aura 
– objaśniła. Pokazuje stan umysłu, ciała 
i duszy. Dostrzegam ją od dzieciństwa - u 
wszystkich. Dziewczyna z obrazu jest ży-
wotna, dlatego ma wyraźną aurę. U pana 
jest inna niż wczoraj, kiedy była słaba i 
nikła. Dziś świeci jaśniej, szeroko, we 
wszystkich kierunkach.

Nazajutrz poszedłem do księgarni 
i kupiłem parę książek o odczytywaniu 
aury. Teraz rozpoznaję, kto jest szczery, 
a kto ma niecne zamiary; kto jest bardziej 
uduchowiony, a kto powierzchowny. 
Podglądam u przechodniów wibracje 
zakochanych i utajnione objawy wrogo-
ści. Ostatnio na spotkaniu pracowników 
wydawnictwa nie słuchałem wystąpienia 
dyrektora, tylko przyglądałem się aurom 
zebranym. Większość miała ciemną.

Już tydzień minął od spotkania z 
malarką. Zajrzałem do niej ponownie. 
Drugie drzwi były tym razem domknię-
te. Uległy lekkiemu naciśnięciu klamki. 
Malarka siedziała w tym samym miejscu, 
bez kapelusza. Jej poświata wypłowiała, 
stała się prawie niewidoczna. Na linii 
horyzontu, który  wyraźnie się oddalił, 
drzewa straciły liście i zmieniły barwę jak 
późną jesienią. Kwiaty na łące zwiędły, 
położyły się  z trawą na wyschniętej ziemi. 
Zasnęły. Przed malarką stała sztaluga z 
szarym nietkniętym płótnem. Martwy 
obraz. Teraz dopiero zwróciłem uwagę 
na chude dłonie malarki, złożone jakby 
do modlitwy. Wyszeptałem do niej słowa 
powitania. Odwróciła się:

- Nie wiem, z jakiego powodu zamarł 
mój świat. Chyba straciłam wyobraźnię, 
która go tworzyła. Nawet farby wywie-
trzały z lawendy, a innymi nie potrafię 
malować – nie trzymają moich kolorów. 
Są mi obce. Próbuję, na razie nieudolnie, 
tłumaczyć sobie , że życie bez wyobraźni 
zachowuje sens. Jakoś się komponuje. 
Jedni nie mogą żyć bez grawitacji, ja bez 
imaginacji.

- Z wyobraźnią należy postępować 
ostrożnie, bo jest skłonna do nadużyć – 
starałem się uczulić malarkę, jakbym był 
do tego uprawniony. 

- Myślę, że u pani silnie zatarła się z 
rzeczywistością. I mnie  się udzieliło.

- Moje życie i fikcja są tak blisko sie-
bie, że się stykają. Nic na to nie poradzę 
– rozłożyła ręce na potwierdzenie racji.
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Mitch Albom, w swej powieści pt. „Zakli-
nacz czasu”- wydanej przez Znak litera nova 
- Kraków 2014, zawarł sentencję:

„Człowiek bez wspomnień nie jest niczym więcej 
niż pustą skorupą”.

Wspomnienia - jakże ważny element nasze-
go duchowego wizerunku, pozwalający wracać 
do zdarzeń, które zaistniały radością bądź smut-
kiem. Najchętniej wracamy do tych „dobrych”. 
Wspominamy wydarzenia, które dawały szansę 
ucieczki w optymizm, gdyż właśnie one decy-
dowały o naszej dumie, kierowały postrzeganie 
świata w stronę lepszego jutra, wiązały nadzieją 
pozwalającą snuć życiowe plany.

 W roku 2004 – tym, debiutowałem książką 
poetycką pt. „Afrodyta w zapachu tęsknoty”. 
Córka Dobrochna była wtedy czternastoletnią 
uczennicą Gimnazjum. Często czytała moje 
wiersze i zdarzało się, że była ich pierwszym 
recenzentem wnoszącym swoje uwagi i sugestie. 
Wracam pamięcią do zdarzenia, które zaist-
niało wrześniowym popołudniem, gdy córka 
zabierając się do odrabiania lekcji, pokazała 
mi swoją pracę klasową z języka polskiego na 
temat: „Zaproszenie do...”. Praca nawiązywała 
do zdarzeń rozgrywających się wśród lasów, 
jezior, strumyków – pejzażu naszej działki 
rekreacyjnej, gdzie często spędzaliśmy wolny 
czas. Tekst tej krótkiej opowieści, niósł powiew 
wspaniałej koegzystencji zarys, więzi człowieka z 
przyrodą, szukającego w niej pomocy i ukojenia. 
Do pracy klasowej, nauczycielka przykleiła żółtą 
fiszkę, ze swoim komentarzem. Za zgodą córki, 
przytaczam tekst pracy oraz przywołaną opinię 
pedagoga.

ZAPROSZENIE DO…
Wiodą tam ścieżki polne, przystrojone chabrami i 
makami w zbożu tańczącymi.
Drogi pachnące igliwiem i drzewami, między którymi 
wiatr bawi się w berka ze świergotem ptaków.
Gdy tam dotrzesz, usłyszysz szum jeziora, plusk ryb, 
gadanie żab kryjących się na zielonych brzegach.
Usiądź na mostku z grubych belek i poczuj jak promie-
nie słońca łaskoczą cię po barkach.
Opuść swobodnie bose stopy do rzeki! Utop w niej 
swe łzy!
Nikt cię nie znajdzie w gęstwinie szuwarów i traw.
Wejdź do jeziora! Zmyj z siebie wszystkie złe emocje! 
Ochłoń!
W kroplach połyskujących na skórze, dostrzeżesz swoje 
odbicie.
Będzie ci łatwiej przedyskutować z naturą problemy 
zawieruszone w twoim sercu.

Komentarz polonistki, dotyczący pracy klasowej 
Dobrochny.
Bardzo mi się podoba, choć chyba nie mogłaś się 
zdecydować, którą ścieżką pójść: drogą uczniowskiej 
opowieści, czy poetyckiej metafory.
Możliwe, że do takich wyborów trzeba poetycko doj-
rzeć.
Nie rezygnuj, bo warto próbować !!!

Przywołane wspomnienia pozwalają sfor-
mułować opinię, że w każdej sytuacji warto liczyć 
na siebie, dokonywać wyborów po to, by stać się 
lepszym, spełnionym chwilą, która może zapi-
sać się życia drogowskazem. Tamte zdarzenia 
sprzed lat, sprowokowały refleksję mającą swe 
źródło w zderzeniu dwóch umysłów: ścisłego 

i humanistycznego. Może właśnie te elementy 
decydują o losach moich - dzisiaj dorosłych 
dzieci? Moje zadowolenie płynie jednak stąd, 
iż syn potrafi swobodnie poruszać się po dro-
gach literatury w każdym jej wymiarze, córka 
natomiast w swych humanistycznych zapędach, 
całkiem nieźle liczy.

Zygmunt Dekiert

Pusta skorupka - nie moja sprawa

OK – już wyjaśniam, co to słowo oznacza. 
Otóż najkrócej rzecz ujmując, to poniewieranie 
mężczyzn przez ich kobiety. Ona - kochanie 
umyj te szklanki, co stoją na stole. Myjesz zawzię-
cie. Oglądasz, wycierasz. I co słyszysz? - To mają 
być umyte szklanki! Ufff ! Masz ochotę zjeść 
na obiad gulasz z kaszą. Nie! Ona będzie jadła 
ziemniaki, zwane przeze mnie kartoflami. To ty 
sobie już kaszy nie pojesz. Siadasz w ogrodzie. 
Gapisz się na otaczającą cię zieleń. Słuchasz, 
jak nawołują się ptaszki. Żeby nieco wzmocnić 
to cudowne odczuwanie przyrody, stawiasz na 
stoliku drinka.  - Ty znowu pijesz! Można coś 
zrobić w chałupie, pogrzebać w ogrodzie. Ale 
przecież w garażu stoi rower, topowy wynalazek 
człowieka. No, to wsiadasz i meldujesz , że się 
trochę przejedziesz. - Tak, ty będziesz ujeżdżał, 
a ja sama będę tyrała w ogrodzie. Ona nie jeździ 
rowerem, bo ją od tego bolą... ręce. Kupiłem 
nowy, większy samochód. Większy, bo jadąc 
na wakacje trzeba w niego władować składane 
leżaki, lampki do czytania, walizy z ciuchami i 
pół biblioteczki. Ona go nie lubi. Dlaczego? Bo 
jej odpowiada tylko Opel Corsa. Targasz za nią 
koszyk w markecie. Ona przegląda mąki, ryże, 
cukier i tym podobne produkty. No, i masz 20 
minut „z dekla”. Delikatnie coś podpowiadasz, 
żeby nieco skrócić czas podjęcia tych  niewątpli-
wie trudnych decyzji. Na to słyszysz: - jak ty łazisz 
po sklepie z narzędziami, to ja nic nie mówię.  
Dom zapchany dziesiątkami damskich butów. 
No, i co z tego?  CCC, Deichmann. Ona musi 
tam wejść. - Jak ci się podobają te buciki?  - But, 
jak but. Może być – mówię bez przekonania. 
Stanisław Tym kiedyś powiedział, że zbiera 
kamienie, bo lubi rzeczy solidne. Ucieszyłem 
się. Też mam takie hobby. Zbieram kamienie 
przy drogach, na polach. Targam z górskich, a 
nawet zagranicznych wojaży. Mam w ogrodzie 
trzy sterty tych moich ulubieńców. Ona narzeka: 
- jak to wygląda? Co ludzie powiedzą? 

Sąsiadka, zresztą całkiem sympatyczna, cią-
gle instruuje męża w trakcie prac ogrodowych. 
Ona dogląda, on pracuje. Jest moim imien-
nikiem, dlatego ta sytuacja jest mi tak bliska. 
- Tadzik, co ja ci mówiłam! - Znowu źle robisz, 
przecież miałeś sadzić , gdzie ci pokazywałam.  

Mógłbym tu jeszcze długo marudzić. 
Pewnie zresztą każdy facet może dodać tu swoje 
trzy grosze.

Cholera! A może jednak miał rację autor 
tej strofki :

Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad
bez Ciebie cóż wart, cóż wart byłby ten świat
Ewo! Kocham Cię!

Tadeusz Drat

Babbing
.

-

.

  KPK, Hotel „Centralny”, ul. Dworcowa 85,  
 85-010 Bydgoszcz, tel. (052) 379 67 89, 
 trzeci  wtorek  miesi¹ca godz. 18.00
   KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
   KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
   KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
   KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
   KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
   KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
  KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
   KPK – £ohiszyn, Janina Bogdanowicz,   
 225740 £ohiszyn, ul. Dzier¿yñskiego 29, 
 Pinski rajon, Briestskaja ob³ast, Bia³oruœ - Bie³aruœ
   KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
 i M³odzie¿y S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa 
 Braille,a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,  
 tel. (052) 322 17 87
   KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa” 
 85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,  
 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,  
 ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie, 
 tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781 
   KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
 96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
 ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych 
 i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3, 
 85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008 
   KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
 gm. 89-210 £abiszyn,
 tel. (052) 52384623, 0605097743
   KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz, 
 ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
   KPK  89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
 tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
   KPK  Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
   KPK  Pensjonat „Salamandra”
 84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
 KPK Siergiej Finow
 24 7760 Mozyrz
 ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
 KPK Wincenty Siewruk
 24 7800 Narowla
 ul. Kommunisticzeskaja 33, Bia³oruœ
 KPK Witalis Myszona
 24 7841 Lelczyce
 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
     KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Zapew-
niamy, ¿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!

-

-

-
-

-
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Jestem jednym z młodszych synów mo-
ich rodziców – matki, która pochodziła z 
dobrej polskiej szlacheckiej rodziny i ojca, 
który pochodził ze skromnej rodziny z du-
żego polskiego miasta zaboru rosyjskiego. 
Spotkali się w syberyjskim mieście, w któ-
rym mieszkała moja matka, córka zesłane-
go powstańca styczniowego, już urodzona 
na Syberii. Mój ojciec, jako bardzo młody 
człowiek, przybył tam na początku XX w. z 
Polski, w poszukiwaniu lepszej egzystencji, 
bo w mieście jego zamieszkania trudno 
było się przebić, aby rzemiosłem, które 
posiadł, zarobić na godne życie. Za to w 
tym zimnym dalekim kraju wytwory owego 
rzemiosła były nadzwyczaj poszukiwane, 
więc wyemigrował jako jedyny z rodziny na 
daleki wschód imperium carskiego. 

W tym dużym syberyjskim mieście 
żywioł polski (popowstaniowy) był nader 
aktywny, organizował życie gospodarcze i 
kulturalne. Toteż mojego ojca – fachowca 
i człowieka inteligentnego, religijnego i 
patriotę przyjęto tam z otwartymi rękami. 
Wkrótce założył firmę usługową i powodzi-
ło mu się dobrze. Stał się osobą szanowaną 
w mieście i w środowisku Polaków, nadają-
cym kulturalny ryt miejskiej społeczności. 
A urodzona już na zesłaniu, wychowana 
po polsku i katolicku córka zesłańca wyszła 
za mąż za mojego ojca. Małżeństwo było 
bardzo szczęśliwe i doczekało się licznego 
potomstwa. 

Mój ojciec nie zapomniał o swojej 
rodzinie z Kongresówki i utrzymywał z nią 
systematyczny kontakt listowny, przesyłał 
dagerotypy własne i kolejnych dzieci. Wszy-
scy są na nich ładni, bo szlachetną urodą 
odznaczała się prosta rodzina ojca. Ja po tej 
rodzinie podobno odziedziczyłem oczy. 

Po rewolucji w Rosji ojciec stracił 
firmę, ale na jego profesjonalne usługi 
dalej był popyt. A więc jako rodzina przez 
pewien czas byliśmy stosunkowo bezpiecz-
ni. Aż nadszedł tragiczny rok 1937, rok 
czystek etnicznych w Związku Sowieckim, 
w których proporcjonalnie, ale i bezwzględ-
nie najwięcej ofiar stalinowskiej zbrodni 
było Polakami. Jedną z nich stał się mój 
ojciec. Pewnego dnia sowieccy żandarmi 
zabrali go z domu. A gdy przez dwa tygo-
dnie nie wracał, moja matka udała się na 
posterunek i zapytała o los męża. Wtedy 
jej powiedziano, że jeśli dalej się będzie o 
męża upominać, to i ona stąd nie wyjdzie. 
Nie wiadomo, gdzie i jak zginął mój ojciec. 
Rodzina został osierocona, upokorzona i 
zmuszona do przynajmniej na zewnątrz 
nieokazywanego sprzeciwu, aby po prostu 
przeżyć. 

Gdy osiągnąłem pełnoletniość, od 
razu zostałem wcielony do Armii Czerwo-
nej, która wtedy przygotowywała się do 
odparcia niemieckiego najazdu na euro-
pejską część Związku Sowieckiego. I posze-
dłem na zachód jako sowiecki sołdat, ale 
z wyraźną tożsamością kulturową Polaka i 
katolika. Znałem z domu język polski i opo-
wiadaną historię Polski, wychowany byłem 
w kulturze polskiej. Przemieszczałem się z 
wojskiem na zachód, aż trafiłem na Kresy 

Teresa Grabińska

Od popowstaniowego zesłania do komunistycznej traumy

II Rzeczypospolitej, gdzie po raz pierwszy 
moją, na obczyźnie ugruntowaną tożsa-
mość kulturową skonfrontowałem z ojczy-
stą rzeczywistością. Jakże były spójne!

A potem pognali nas dalej na zachód, 
aby na przełomie 1944 i 1945 r. znaleźć się 
w natarciu na Festung Posen. Walki o Po-
znań były bardzo ciężkie. Zostałem w nich 
śmiertelnie ranny, a sowieccy towarzysze o 
rannych się nie troszczyli. Więc konający 
leżałem gdzieś, porzucony przez „swoich”. 
Aż tu minęła mnie – żywego trupa młoda 
poznanianka. Pochyliła się nade mną, a ja 
w sowieckim mundurze coś wyjęczałem po 
polsku. Odtąd dla poznanianki ratowanie 
mnie nie tylko stało się obowiązkiem służe-
nia drugiemu człowiekowi w potrzebie, ale 
także uratowania Polaka. Z pomocą rodzi-
ny zabrała mnie, wykurowała i taka zachwy-
cona moją polskością i pewnie młodością, 
zakochała się we mnie, a jakiś czas potem 
została moją żoną. No, ale co wtedy było 
ze mną rekonwalescentem robić? Byłem 
przecież sowieckim sołdatem. Co prawda, 
towarzysze spisali mnie na straty, ale prze-
cież żyłem. Jako kto? Dezerter? Poznania-
cy, konspirujący perfekcyjnie przeciwko 
Prusakom i Niemcom przez cały XIX w. i 
początek XX w., doskonale się odnaleźli 
w tej trudnej sytuacji. Po prostu wyrobili 
mi fałszywe dokumenty Polaka z Kresów 
(bo zaciągałem). Z tymi dokumentami od 
razu wstąpiłem w innym rejonie Polski do 
Ludowego Wojska Polskiego. 

I tam od prostego szeregowca dosłuży-
łem się bardzo wysokiej szarży żołnierskiej. 
Starałem się unikać wszelkich konotacji 
wyraźnie politycznych i obrałem drogę 
awansu w wojskach wymagających specjali-
stycznej wiedzy, a łatwo mi ona przychodzi-
ła. Ze względu na moją tajemnicę inicjacji 
wojskowej w LWP nie wychylałem się i 
podporządkowywałem się przełożonym. 
Niestety, bezwzględne tryby polityki w koń-
cu mnie dopadły i musiałem się zachować 
tak, jakby pewnie nie wybaczył mi tego mój 
dziadek powstaniec styczniowy. To jest ta 
komunistyczna trauma. 

W obawie przed dekonspiracją przez 
długi czas pobytu w Polsce nie nawiązałem 
kontaktu z syberyjską rodziną, którą so-
wieckie władze powiadomiły, że zginąłem 
w walkach w Polsce. Dopiero gdy moja ka-
riera wojskowa zdawała się być uwieńczona 
ostatecznym sukcesem, dałem w bardzo 
obmyślany sposób znać mojej rodzinie na 
dalekim wschodzie Związku Sowieckiego, 
że żyję. Wciąż także pamiętałem, że mam 
liczną rodzinę ojca w dużym polskim mie-
ście. Pod koniec lat 70. odnalazłem ją i 
odwiedziłem moich kuzynów i kuzynki, aby 
ich poznać i opowiedzieć moją historię.  

Narrację kuzyna Matki zrekonstru-
owała córka Teresa, lecz ze względu na 
przekaz z drugiej ręki rekonstrukcja może 
zawierać informacje i interpretacje, z któ-
rych nie wszystkie dokładnie wpisują się w 
rzeczywisty przebieg zdarzeń.  Kojarzenie 
jej zatem w całości z konkretną osobą jest 
nieuprawnione.

Kiedy słyszę: „Nie zastanawiam się jak 
będzie mi się żyło za dziesięć, piętnaście lat”, 
to prócz szewskiej pasji ogarnia mnie zniechę-
cenie na myśl o przyszłości człeczego rodzaju. 
Człowiek, który nie przejmuje się tym, co go 
czeka, który nie przewiduje, że może mu się 
pogorszyć stan zdrowia, to człowiek pozbawiony 
wyobraźni, żyjący po omacku, z dnia na dzień, 
trawiony złudzeniem chwili, która nigdy nie 
trwa wiecznie: wnet będzie samotny i bezradny 
na własne życzenie. Nikomu nie życzę znale-
zienia się w beznadziejnej sytuacji, ale takie 
okoliczności zdarzają się. Zazwyczaj nadchodzą 
niespodziewanie, bez ostrzeżenia. 

Wiadomo; jednego dnia jest się sprawnym, 
pełnym planów i perspektyw, nic nam nie do-
lega, następnego zaś mamy wylew, z trudem 
porozumiewamy się z otoczeniem, a wczorajsze 
plany są już nierealne. Z początku walczymy 
póki można, staramy się nie martwić rodziny, 
udawać przed nią, że nic nam nie jest, że to, 
co nas dopadło, jest chwilową niedyspozycją, 
przejściową słabością. Nie chcemy nikogo absor-
bować swoją osobą, nie chcemy żadnej pomocy, 
wydaje nam się, że sami sobie poradzimy. Lecz 
po pewnym czasie orientujemy się, że sami nie 
damy rady, że do kieszeni trzeba schować tak 
zwaną dumę i fałszywe poczucie godności i 
zwrócić się z prośbą o pomoc.

Lecz gdzie i do kogo? Jak dotychczas nie 
istnieje schronisko dla literatów, coś w rodzaju 
Skolimowa, a dzięki takim „humanitarnym 
poglądom”, nie będzie go długo. Nie powsta-
nie, bo wolimy lać sobie na serca sztuczny 
miód, zamiast dążyć do ponadpodziałowego 
zjednoczenia i nareszcie zająć się tym, co woła 
o pomstę do nieba.

A co woła? Dalszy los zasłużonych pisarzy, 
kiedyś pełnych wigoru, nie za przynależność, 
ale za niekłamaną twórczość podziwianych, 
autorów niepośledniego formatu, a teraz napięt-
nowanych lekceważeniem, a teraz wstydliwie i 
skrzętnie poukrywanych w niepamięci, podda-
wanych biologicznym prawom niedołęstwa.  

Dobry gospodarz dba, pielęgnuje, troszczy 
się o powierzone dobro, nie powie, „radźta se 
sami”. Dobry gospodarz wie, że istnieją przypad-
ki losowe, nagły krach zdrowia, nieoczekiwane 
załamanie nerwów, nasilenie depresji. Wie, że 
w takich chwilach trzeba pomóc, szarpnąć się 
na altruizm i wyciągnąć do bliźniego rękę bez 
figi z makiem. 

*
Dobry gospodarz, to wspólne dobro. A 

skoro dobro, to zbudujmy sobie DOM. Więc 
może zamiast walczyć ze sobą, powołajmy 
Wspólny Dom Weterana Dla Ludzi Kultury, 
Dom nie tylko dla poetów i prozaików, ale i dla 
malarzy, kompozytorów, scenarzystów, ludzi es-
trady czy kabaretów; dla wszystkich animatorów 
artystycznych wydarzeń, którym zawdzięczamy 
chwile wzruszeń.

Nie wiem jak tego dokonać, zwłaszcza 
gdy pod krótką kołdrą piszczy bieda i na nic 
nie starcza, wierzę jednak w ofiarność naszego 
społeczeństwa. Może przez organizowanie 
koncertów, wystaw malarskich, teatralnych spek-
takli charytatywnych? Sienkiewicz otrzymał od 
NARODU dar w postaci Oblęgorka, dlaczego 
więc my nie możemy podarować sobie miejsca 
na spokojną jesień życia?

Marek Jastrząb

Dom
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Leszek Wierzchowski

♦

Limeryk siemianowicki

Kawaler z miasta Siemianowice
Do ślubu na gwałt mieć chciał dziewicę.-
Choć wiele dziewcząt ma w okolicy ,

Od kilku lat już szuka dziewicy!...
Dziwki - mieć nie chcą jego rodzice!

♦
Limeryk słupicki

Pewnego razu w gminie Słupia
Mądrego orżnąć chciała głupia.-
Tak przedziwnie szło jej  rżniecie,

Że… powiła z nim dziecięcie
I - teraz oczy wyłupia!

Paweł Ziółkowski

Limeryki
 

***

Studentowi z Poznania w dniu świętego Marcina
marzyły się rogale, zaś na obiad gęsina.
Jednak ze wstaniem z łóżka zwlekał,
więc niczego się nie doczekał.
W końcu pozostały jemu pierniki z Kętrzyna. 

***

Wycieczka rowerowa z kolegami do Lwowa
była w planach młodego urzędnika z Chorzowa.
Podczas niej dobrze się nie zachował,
wciąż za plecami innych się chował.
Rok później pojechał autem już sam do Krakowa.

Sławomir  Mierzejewski

NAJBŁĘDNIEJSZA Z TEZ

Kto rządzi.
Nie błądzi.

TOTALNI

Jeden z drugim
Żeby mieć
Zachowuje sie
Jak śmieć.

Sławomir  Mierzejewski

ZAMYŚLENIA

Kto chce, kiedy nie może, ten nie będzie chciał, kiedy 
będzie mógł.

***

Las może spokojnie istnieć bez partyzantki, ale partyzantka 
bez lasu ani rusz.

***

Można mieć wszystko, ale wszystkiego nie można 
posiadać jednocześnie.

Waldemar Milewski

AFORYZMY

k Mądrze można zdefiniować nawet własną głupotę
k Nie cofaj się przed innych
k Nadmierna tolerancja jednych, może doprowadzić do dyktatury drugich
k Czasem wystarczy nic nie robić, by wszystko samo się wyjaśniło

SATYRA

Jerzy Nowotczyński
 
TWÓRCA

Tworzył nowe dzieła
 z łaski Najwyższego
ale ich nowość była
jak Arka Noego

Aleksandra Brzozowska

Ballada o budowniczym dróg

Jedna chce kulturystę
w wielkich mięśniach z żelaza
by jak tarzan lub klng-kong wyglądał
druga pragnie dentysty
bielą zębów co błyska
by jej czule w ust otchłań zaglądał

A mi trzeba faceta 
co na walcu pracuje 
wolno sunie po ciepłym asfalcie 
albo piasek złocisty 
spychopługiem przesuwa 
ekspresówkę buduje uparcie

Są kobiety co cenią 
paragrafy i prawo 
które kręci obrońca i toga 
a niektóre upaja 
widok leków z apteki 
i magistra traktują jak boga

Mi potrzeba faceta 
co na walcu pracuje 
wolno sunie po ciepłym asfalcie 
albo piasek złocisty 
spychopługiem przesuwa 
ekspresówkę buduje uparcie

Dużo dziewczyn na świecie 
wielbi szelest banknotów 
i bankiera co w domu je liczy 
inne wolą żołnierza 
w poligonach obytym 
gdzie pichcenie grochówki wyćwiczył

Mi potrzeba faceta
co na walcu pracuje 
wolno sunie po ciepłym asfalcie 
albo piasek złocisty 
spychopługiem przesuwa 
ekspresówkę buduje uparcie

Są ślicznotki i takie
które marzą o lokach
i fryzjerze o palcach cudownych
lub kochają zabiegi
masażystę co gładzi
zbędny tłuszczyk na stole wygodnym

A mi trzeba faceta 
co na walcu pracuje 
wolno sunie po ciepłym asfalcie 
albo piasek złocisty 
spychopługiem przesuwa 
ekspresówkę buduje zażarcie
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Od pewnego czasu pochylam się nad 
tomikiem poetyckim Marka Petrykowskie-
go. Nim zasiadłem do jego lektury, minęło 
ładnychparę miesięcy. Całość została przez 
autora opatrzona zagadkowym tytułem 
,,Muzeum Złotych Rybek”. Trudno się 
pokusić o odpowiedź, jaka jest zawartość 
treściowa książki, ale do rzeczy…

Na pierwszy plan wysuwa się, można, a 
wręcz należy powiedzieć, intrygująca szata 
graficzna okładki tomiku. Jest to grafika 
Jakuba Miłka, utrzymana w szarościach 
z błyskiem starego złota. Wyłaniającasię 
z ciemności lwia głowa z rozwartą pustą 
paszczą, krzyczyzalęknięciem, więcej nawet 
przestrachem przed czynem dokonanym 
lub tajemniczą przestrogą. A może to Chi-
mera(gr. Χίμαιρ) z której paszczy zionie 
ogień spustoszenia lub zesłany jako kara 
na lud i siejący postrach w okolicachar-
golidzkiej doliny Nemei, Lew nemejski 
(gr. ΛέωντῆςΝεμέας Léōn tē̂sNeméas), poko-
nany podstępnie poprzez uduszenie przez 
Heraklesa?Niemniejna tej grafice okładki 
szczególną uwagę zwraca wytrzeszcz zde-
terminowanych, pewnych swej potencjalnej 
ofiary, oczu. Niewątpliwie to niebezwied-
nyzamysł, poprzez który autor próbuje 
wskazać na zawarte w treści tomiku kwestie, 
o których jest nam trudno mówić, ponieważ 
jeszcze ich nie znamy, a które sugestywnie 
zaprzątają nam umysł do granic zniewole-
nia. W ten sposób, osiągnięty efekt este-
tyczny nakłada się na ludzkie odniesienia 
etyczne.

Taki trop narzuca lekturę wierszy, 
których treść w większości nie odbiega od 
znanych w literaturze, jako obrazki-monady. 
Nasuwa się w tym miejscu określenie prof. 
G. Ostasza, który wypowiadając się o takim 
zapisie przetransponowanej wyobraźni 
poetów, określił ten rodzaj jako:,,Mowy 
wiązanej ogrody uładzone i nader bujne”*. 
Przytoczmy w tym miejscu wiersz pt. kom-
pozycja,,saraceński motyw ujął dziewczynę/
na dowód potęgi malarza/i położył na płótnie/
pierwsze blaski techniką frottage/przy akompa-
niamencie pocałunku/na chwilę/byłem wolny” 
lub inny pt. metro ,,przechodzi przeze mnie 
ściana /nagi rozwiązuję zasupłane cegły//na 
przyciskach palce/ są jak usta spod latarek/ głod-
na stacja karze bojaźnią// pomiędzy wargami 
tunelu/ odzyskiwałem ciało/zapięte na ostatni 
drut// wprowadziłem się tędy /do nieznanych 
przestrzeni / prze wiele lat niebytności”.

Funkcja tych wierszy z formalnego 
widzenia, może stylistycznie istnieć w 
przestrzeni poetyckiej, jednak przesyt cech 
ornamentalnych nasuwa wątpliwości natu-
ry estetycznej-gdzie rozum śpi, tam hasają 
kleszcze penetrujące ciała wrażliwych czy-
telników. Nie można oprzeć się wrażeniu, 
że przypadkowy zamysł, a nie Muza, rządzi 
autorem jak los dziewczyny spod latarni. 
Wiersz pt. światły ,,dopóki jej czysta sukienka 
nie zawiśnie na słońcu”. Trzeba w tym miejscu 
przypomnieć słowa Chryzypa z Soloi, z dru-
giej księgi dzieła O duszy**,,Wśród wyobrażeń 

Stefan Żarów 

U wrót zmysłów

są także odbicia (gr. έμφάσεις), które przedsta-
wiają się tak, jak gdyby pochodziły od przedmio-
tów rzeczywistych. Ponadto jedne wyobrażenia 
są rozumowe, inne - nierozumowe; pierwsze 
występują u istot rozumnych, drugie u istot nie-
rozumnych. Rozumowe są myślami, nierozumowe 
nie otrzymały żadnej nazwy. Wreszcie pewne 
wyobrażenia są sztuczne, a inne niesztuczne; 
inaczej przecież patrzy na obraz znawca sztuki, a 
inaczej laik”. Abstrahując od stoików nasuwa 
się pytanie, jak spostrzega te zagadnienia 
poeta, który zgoła pozbawiony tej wiedzy, 
działając pod wpływem twórczego zamysłu 
podaje czytelnikowi sugestywny obraz swojej 
wyobraźni i czy poniekąd znalazł się w swoim 
subiektywnym labiryncie. 

Petrykowski w niektórych utworach, 
wychodzi z tego obroną ręką, wyzbywając 
się potocznego i tak często ściągającego na 
manowce adeptów sztuki poetyckiej słowo-
toku. Dobrym przykładem ujawniającego 
się kunsztu poetyckiego jest np. wiersz dzie-
dzictwo dedykowany, Ucie Przyboś:

gdybyś była niewidoczna 
potrzebowałbym szkła

prawdą jest 
że tkwi we mnie piasek
że ścieżek słońca
a cedrówka
barwi go szkarłatną lotką do półkoloru krwi

by znów popaść w tak ulubione nawarstwianie 
potocznymi zwrotami
by spuentować 

zostań/ kiedy podajesz woskową dłoń
będziesz dłużej
w szkle.

Autor stara się być przekonywujący w 
obszarach,które urosły do rangi prywatnego 
mitu a, które zapewne zna z autopsji, prze-
żyć i doświadczeń dojrzałego mężczyznyczy z 
licznych wędrówek, co w sposób naturalnie 
autentyczny trafia do czytelnika. Wiersz pt. 
smutek ukochanego drzew,,drzewo zrzuca 
liście/ liście spadają z drzewem/spadają na zie-
mię okna drzwi ściany/jakby się drzewo zawaliło 
albo rozebrało z liści/człowiek przychodzi pod 
drzewo klęka na rumowisku /i myśli o innym 
drzewiektóre bardziej pilnuje swoich liści/tak że 
nigdy żaden człowiek nie ulęknie się przed nim/i 
drzewo nie zobaczy mężczyzny ani kobiety / może 
tylko wyczyta z twarzy stojącego obok drzewa / że 
słusznie należało zamykać okna ryglować drzwi 
/ i wtedy ciało drzewa poruszają nerwy aż do 
korzeni / i niewidzialna postać kobiety za okna / 
połozy na parapecie kilka liści / a mężczyzna ten 
drugi ktoś za okna stanie do wiatru / i jedna ręką 
pieszcząc kobietę / drugą będzie zagarniał drzewo 
pod siebie / jakby kobieta więdła od korzeni”.

W zbiorze Petrykowskiego jest tych 
perełek więcej np. kruszenie, Gal kocha 
kobietę i inne. A jednak i w tych wierszach 
zdarzają się lapsusy, jakieś niuanse, które 
nie korespondują z poziomem pozostałych 
części utworu tylko zostały umiejscowione 

by stać się zbędnym uzupełnieniem. Stają się 
zapisem, werbalizacją ulotnych odczuć na 
kanwie spostrzeżeń. W innym miejscu zgoła 
dobry wiersz z zacięciem herbertowskiego 
pióra, jakim jest Gal kocha kobietę niweczy 
ostateczny odbiór.

Gdybym miał wskazać w poezji Marka 
Petrykowskiego płaszczyznę naśladownictwa 
w polskiej powojennej poezji to zapewne 
poszukiwałbym jej w twórczości zmarłego 
kilka lat temu, a znanego mi osobiście z 
okresu wrocławskiego Tadeusza Różewicza. 
Poezji niewątpliwie znanej i znajdującej 
swoich naśladowców, szczególnie pośród 
poetów średniego pokolenia, ale u progu 
lat dwudziestych dwudziestego pierwszego 
wieku nieuchodzącą już za awangardową. 
Twórca, a szczególnie poeta nie może po-
zostać tylko epigonem. Powinien ponieść 
wartość swojej poezji, co najmniej na tory 
jemu współczesne. 

Czy jest w tym, jak pisał o tej poezji Sta-
nisław Dłuski, coś ze współczesnego Odysa 
poszukującego ,,wewnętrznego człowieka” 
głoszącego pochwałę tajemnicy istnienia? 
Bardziej skłaniałbym się do zdziwienia po-
ety substancją życia, nie zawsze dotykaną i 
strawną w codziennej rzeczywistości. Zatem 
stosunkowo często mało estetyczną i wysubli-
mowaną. Pokrytą kamieniami pamięci jak 
również drobinkami ziemi zapomnienia, z 
którejtrudno w pojedynkę pazurami zdra-
pać mech czasu. Nie jest to też liryka wycho-
dząca poza sferę osobistych doświadczeń. 
Jednak nie można też odmówić autorowi 
starań o wypracowanie własnego stylu i usi-
łowanie zachowania poetyckich kanonów. Z 
punktu widzenia ontologicznego wszystko, 
co wydarza się wokół nas nie jest abstrakcją 
i urzeczywistnia się w zdarzeniach w bliżej 
określonej przestrzeni. Kolejne zbiory wier-
szy będą próbą dla twórczości Petrykowskie-
go. Czy wyjdzie z tego obronna ręką, ode-
tnie się od pępowiny adepta sztuki? W tym 
miejscu stawiam pytanie, które oby pojawiło 
się u samego poety, świadomego swojej roli 
i odpowiedzialności za słowo.

Nasuwa się pytanie czy to jest wystar-
czające by odnieść wrażenie, że autor po-
szukuje własnej drogi, a może doświadczony 
życiem przekonał się, że nic tam po drugiej 
stronie już nie znajdzie. Byt człowieka pełen 
jest wieloznaczności, niekiedy irracjonal-
ności podszytej grozą. Nie znaczy to, że ten 
temat ma być pozostawiony tylko życiowym 
doświadczeniom, bez przenoszenia go na 
płaszczyznę twórczości. Podobnie jest z przy-
padkowością niektórych wierszy zamieszczo-
nych w tomiku, a które zupełnie nie kore-
spondują z całością zbioru.Rozstrzygnięcie 
tych kwestii pozostawiam czytelnikowi lub 
inaczej wielbicielom tej szczególnej sztuki, 
jaką jest poezja.
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2016
** Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy 
słynnych filozofów. Warszawa 1982
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1. 
Brońcio Pe wraz z Anastazym De udali 

się na grzyby. Był okres prawie metafizyczne-
go ich wysypu, z czego wzięła się przyczyna 
pierwsza nie zwykłości tej sprawy. Las, gdzie 
poszli, nie krył tajemnic ani dla Brońcia Pe, 
ani dla Anastazego De. W dzieciń stwie bawili 
się w nim w chowanego. Później prze cinał ich 
szlaki do uroczych panien. Znali jego ścieżki, 
zagajniki, polanki, stąd bierze się druga przy-
czyna niezwykłości tej sprawy. 

Brońcio Pe był przykładem dobrego 
Polaka. A teraz, wszedłszy do lasu, pospacero-
wał trochę po mchach, pokrytych ranną, 
pachnącą rosą; wnet natknął się na skupisko 
borowików. Przyjaciel zaba wiał na spacerze. 
Oddalił się od niego o  kilkadziesiąt kro ków. 
Jeśliby Broncio zechciał swego przyjaciela 
obserwować, zszedłby mu z pola wi dzenia. 
Brońcio zajęty grzybobra niem nie odczuwał 
tej potrzeby. 

Zdziwił się, gdy napełnił kosz. Rozpa-
trzył się. Przyjaciela nie dojrzał. Podumał, co 
mogło się z nim stać. Nic mu nie przyszło na 
myśl. Ruszył na poszu kiwanie. 

Mijał drzewa. Patrzył tępo w poszycie 
leśne. Nawracał w myślach. Na chodziło go złe 
przeświadczenie. O, zgubiłby się, gdyby nie 
dąb. Rozpostarł się przed nim, co sprawi ło, że 
rozeznał się w swoim położeniu. A tu, przed 
dębem – leżał Anastazy De. 

– Ooo! – krzyknął Brońcio. Przypadł do 
leżącej postaci. Przyłożył ucho. Posmutniał. 
Podniósł się z ziemi. 

– Anastazy, Anastazy – zawołał. Pełen 
złych przeczuć zaczął analizować sytuację. 
Anastazy De nie żył. 

– Dwie przesłanki wypływają z tego faktu 
– po myślał Brońcio – Jedna (słabsza) to ta, 
że mogę być wzięty za mordercę przyja ciela 
Anastazego. Druga to ta, że nim nie je stem.  
Ta ostatnia przesłanka jest prawdziwa. Ale 
wścibscy, rozpatrujący okoliczności towarzy-
szące naszej wypra wie, mogą postawić na 
przesłankę pierwszą. Była w stanie przeważyć 
argumen tacji słabszej – rozumował Brońcio, 
i jak pomyślał, tak postanowił działać. Po-
szedł do budki telefonicznej. Zadzwonił na 
komisariat. Wygadał się ze wszystkie go: z 
faktów niewątpliwych, z przypuszczeń i ze 
złych przeczuć. Argumen tował za przesłanką 
mocniejszą. Gdy tak słuchano go (z drugiej 
strony słuchawki), po proszono go o zacho-
wanie spokoju.

Zrobiło się Brońciowi lżej. W drodze 
po wrotnej pozwolił sobie na leniwy spacerek. 
Obok dębu, nieopodal nieżywego przyjaciela,  
spostrzegł milicjanta. 

– Po winienem  zachować zimną krew – 
pomyślał. Przybyły stanął przed nim. 

– Ka pitan Jot – przedstawił się milicjant 
– chcę znać szczegóły tej niefortunnej wy-
prawy. 

– Ostro! – przemknęło Brońciowi. Zaraz 
też począł mówić, co powiedział do słuchawki 
– … i na koniec – rzekł zmęczony Brońcio po 
dłuższym opowiadaniu – natknąłem się na 
tego nieszczęśnika. Zachowałem odrobinę 
nadziei, że on tylko śni. To okazało się złudne. 
A dalej, już pan wszystko wie...

– Zadziwiające – rzekł kapitan.

Stanisław Stanik

Za grzybami

– Bardzo zadziwiające – powtórzył 
Brońcio.

– Więc pan nic szczególnego nie za-
uważył? 

– Nie! - stwierdził badany. 
– Zadziwiające – powtórzył kapitan – Ta 

lekkomyślna niewiedza i te złudzenia... - wyjął 
notes, zapisał coś w nim i rzekł surowo – Aresz-
tuję pana...!

2.
Brońcio powędrował na komisariat w 

sta nie samooskarżenia. Był dobrym, starym 
przyjacielem Anastazego. Rozwój wy padków 
poniekąd dowodził, że niekoniecznie nim 
był.  

– Wobec tych sugestii po winienem po-
nieść karę – pomyślał.

Tymczasem  w lesie pod dąb zjechali 
eksperci.  Doko nali oględzin, sfotografowali 
to i tamto, znów zapisali. Robota im się paliła. 
Stwierdzili: 

– Zebraliśmy tyle danych, że wszystko 
staje się jasne. Z wyjątkiem tego, kto zabił. 
Osobnym torem sprawa potoczyła się za 
przyczyną kapitana. Oto kapitan rozstając się z 
Brońciem postanowił rozszerzyć poszukiwania 
na znaczniejszy ob szar lasu Trapiła go myśl, 
czy zabójca to Brońcio. Jeśli to Brońcio, to 
– rozwa żał – nie zaszkodzi powiększyć krąg 
podejrzanych. Uznał też, że w promieniu 
pięciu kilometrów od dębu należy czynić po-
szukiwania, bowiem – jak uważał – mor derca 
nie odchodzi daleko od ofiary. 

Odstąpiwszy jakieś ze sto metrów od 
dębu, dojrzał mało wydeptaną wąską ścieżyn-
kę. Majaczyły na niej jakieś sylwetki, przemy-
kające wśród drzew. To wieśniacy w liczbie 
dwóch i jedna wieśniaczka. Nieśli kosy na 
ramionach; wieśniaczka w koszyku trzymała 
butelkę po mleku. Leżały też na dnie koszy-
ka urodziwe grzyby. Kapitan wyprzedził ich, 
wieśniacy stanęli. 

– O, laboga – jęknęła wieśniaczka, wi-
dząc urzędowy, wyprasowany mun dur przed 
sobą. 

– Niech no się pani uspokoi – rzekł kapi-
tan i przedstawił się jako kapitan Jot. Potem 
energicznie oświadczył: 

– Aresztuję was! 
Panował upał. Jak wiadomo las w czasach 

gorących zjednuje sobie przyjaciół, a  tego 
dnia był upał i ludzi w lesie zebrało się co 
niemiara. 

3.
Tuż po wschodzie słońca stanął w koryta-

rzu, pochylił się nisko przed drzwiami i począł 
nasłuchiwać. Ani jeden dźwięk, ani jeden szmer 
nie przedostał się do uszu. – Do licha – mruk-
nął kapitan – Wybili się do nogi. – Przekręcił 
błyskawicznie kluczem, odsunął drzwi i rzucił 
wzrokiem na salę, Dostrzegł tam kilka koszyków, 
obok – dziewięć bezładnie rzuconych ciał. 

– Do czterdziestu... – zawołał – Dość tego 
spania! – krzyknął ile sił. Dziewięciu ludzi sta-
nęło na równe nogi, w półśnie, który zmieszał 
się ze strachem, czyniąc przykre wrażenie. Dla 
upewnienia się co do stanu liczebnego kapitan 
przeliczył wszystkie głowy. Stwierdził, iż nikt 
nikogo nie zabijał w międzyczasie, co dowiodło 

tym samym bezskuteczności planu. Odwrócił się 
od tej gromadnej naiwności i trzasnął drzwiami. 
Wyszedł złapać świeżego powietrza. 

Zbiegając po schodach, gdzieś z boku 
posłyszał niski, wylewny głos. 

– Dobrze widzę, hę Dobrze widzę, panie 
kapitanie. Toż to kapitan!

– Tak jest, doktorze, widzi pan z wiekiem 
coraz lepiej. Ja to jestem.                         

– Bo ja do pana. Praca mi się skończyła, 
pomyślałem: trzeba by do pana. Właśnie idę 
do pana.

– Tak, doktorze, słucham... 
– Pobadaliśmy, pospisywaliśmy... Jak się 

pracuje, to i sercu lżej. He, he, lżej jest... do tej 
pory było, co tu dużo ukrywać, ciężko. Bo pa-
mięta pan Anastazego? Badałem rożne próbki 
całą noc, rzec można – trudny przypadek – i 
zbadałem. Starego nie tak trudno zmylić.

– Co za przypadek? 
– A rzadki, mówię... Jak żyję siedemdziesiąt 

lat, powiadam – rzadki. Co kapitan na to? Zatru-
ło się biedaczysko. Czym? – pytam – Grzybami. 
Mówię, grzybami.  

Kapitan, zostawiwszy staruszka na scho-
dach, pobiegł czym prędzej do naczelnika.

4.
Naczelnik wraz z kapitanem otworzy-

li areszt. Ujrzeli w środku dziewięć przy-
gnębionych postaci. Wnet na czoło zebranych 
wysunął się Brońcio. Plątał mniej wię cej to, 
że wszystkiego  na pewno nie wie. Ale on na 
pewno zabił. Jeśli może, prosi o surową karę. 
Osiem osób przytaknęło, że tak, tak. I gdy skoń-
czył, reszta powiedziała, że kiedy już wszystko 
wiadomo, to chętnie pomogą sprawie. Można 
na nich liczyć. Zaś po tym wszystkim chcieliby 
pójść do domu. Położą  się spać. Trzeba od-
począć, bo czeka ich pilna praca. A poza tym 
trzeba tępić rozboje i kanciar stwo. Nikt sobie 
nie wyobraża, co by to było, gdyby nie tępić. 

– Proszę państwa – zawołał niespodziewa-
nie naczelnik – Brońcio nie jest  win ny! 

– Ale, ale... – zawołały głosy – Jeśli Brońcio 
nie jest winny to kto nim jest? Dlaczego nie 
Brońcio? Sam mówił przed chwilą, że on jest 
winny. Jeśli nie on, to które z nich? Na pewno 
nie my. Przecież nie ja, nie ja... 

– Nikt tutaj nie jest winien. – rzekł zdecy-
dowanie naczelnik. 

– Nie jest nikt winien? Tak, ręczymy, że 
nie jest – wołały głosy. 

– Proszę państwa – zaczął po raz drugi 
naczelnik, uroczyściej. - Z pewnością nikt nie 
jest winien! Wszyscy są wolni! 

– O, wolni...! 
– Chwileczkę – powiedział naczelnik – 

Jeszcze kapitan chce do was przemówić.
  – Tak, tak... – Powiem wam krótko, 

otwarcie... – rzekł kapitan – zebraliśmy się się 
tutaj wskutek niezgłębionych okoliczności. 
Żaden człowiek nie jest w stanie ich zgłębić. 
Działa tu wciąż jedna tajemnica, która kazała 
odejść spośród nas Anastazemu De. Poczyni-
łem na marginesie tego faktu kilka uwag, które 
zaraz wyjawię. Oto wszyscy zbieraliście grzyby. 
Druga uwaga to ta, że zbieraliście, pośród in-
nych grzybów, trujące (zajrzyjcie do koszyków). 
Trzecia – że każdego z was mógł spo tkać los 
Anastazego. Czwarta – że zachowaliście się do 
końca dzielnie. Sam na czelnik zwrócił na to 
uwagę. W nagrodę postanowiliśmy obdarzyć 
was upominkiem. Każdy otrzyma książkę „Atlas 
grzybów polskich”.

Lublin, 1971 
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„Współczesna, młoda poezja polska jest 
słaba. Może dlatego tak niechętnie po nią sięga-
my” – stwierdza Jarosław Seidel w ciekawym 
artykule pt. Czy warto czytać poezję? („Akant” 
październikowy 2018, s.30). Zgadzam się z 
tą opinią, jednak zdecydowanie pomijając 
przymiotnik młoda. Młodzi nie mają mono-
polu na słabość. Z niemłodymi wcale nie jest 
lepiej. Co do młodych zawsze można żywić 
nadzieję, że z czasem talenty i umiejętności 
rozwiną. Za to ciemno widzę niemłodych, 
którzy przez całe życie wiele nie umieli i 
nadal nie umieją, wytrwale pomnażając 
jedynie liczbę wydawanych tomików.

Podobnie do autora przytoczonego 
artykułu uważam, że poezję warto czytać 
głównie ze względu na klasyków. Zarówno w 
dalszej historii, jak i w wieku XX wybitnych 
poetów mieliśmy tylu, ze i długiego życia 
może nie starczyć na poznanie ich dorobku. 
Groteskowość obecnej sytuacji „czytelni-
czej” widzę jednak w tym, że choć całkiem 
sporo osób twierdzi, że poezję wprost 
uwielbia i czyta z zachwytem, nie byliby w 
stanie zrozumieć wiersza żadnego klasyka, 
bo przyswajają jedynie wierszopodobne 
produkty swych znajomków. Jakikolwiek 
klasyk byłby dla nich zbyt „udziwniony”, 
„przeintelektualizowany” itp., a już stan-
dardowy zarzut o „przewadze formy nad 
treścią” pojawiłby się w pierwszym rzędzie! 
Wszelki kunszt języka, wszelka jego indywi-
dualizacja (czyli właśnie forma, decydująca 
o artyzmie przekazu), jak też wiedza poety 
bądź oryginalność obserwacji czy refleksji 
– to dla współczesnego „miłośnika poezji” 
bariera nie do przebrnięcia. „Treść” to dla 
niego seria powszechnie znanych banałów 
i sloganów, a „wiersz” to zanotowanie tych 
sloganów i banałów na tyle prostacko, by 

słabe rozumienie czytanych tekstów i  wąski 
zasób słownictwa „czytelnika” nie stanowiły 
utrudnienia w „odbiorze”. Przy takich „wa-
lorach” nic dziwnego, że znajomkowie piszą 
jakoś fajniej od klasyków i do serca mocniej 
trafiają. Stawia się na towarzyskie emocyjki, 
bo poezja ma WZRUSZAĆ. Serduszko puka, 
byle dalej od głowy!

Tymczasem nawet ironiczne powie-
dzonka potoczne: „Poeta, tylko głowa nie ta” 
lub „Bądź mądry i pisz wiersze” wskazują, że 
poezję (i słusznie!) utożsamia się z rozu-
mem, pomysłowością itp., czyli wymogami, 
którym nie każda głowa potrafi sprostać. W 
poezji ignorującej głowę nie ma ani przewa-
gi formy nad treścią, ani też przewagi treści 
nad formą, bo brak i jednego, i drugiego!

Zauważyłam na przestrzeni lat, że u 
poetów straceńczo towarzyskich bądź ma-
rzących o rzeszach fanów (niczym celebryci 
estradowi), pogoń za koleżeńskim cmoka-
niem, poklepywaniem i kadzeniem wytwa-
rza swoisty MINIMALIZM, czyli równanie w 
dół nawet przy sporych talentach. Najpierw 
taki zauważa, że im gorzej, tym lepiej, im 
mniej od czytelnika będzie wymagał, tym 
mu chętniej pogratulują. Idzie więc z du-
chem czasu ograniczając swe możliwości i 
wskutek zmasowanego aplauzu otoczenia 
szybko zaczyna swój regres uważać za roz-
kwit. Owszem, może poczuć pewien dyskom-
fort, gdy uświadomi sobie, że aby klakierów 
nie stracić, musi pisać coraz gorzej, co dla 
poety zdolnego często wcale nie jest takie 
znów łatwe. Uzależniony od wazeliny musi 
jednak iść z duchem czasu (nawet jeśli nie 
jest to dobry duch).

Jarosław Seidel ujmuje mankamenty 
poetów współczesnych w taki oto wyszuka-
ny sposób: „[…] skuszeni przez Węża wiedzy 

Ariana Nagórska

Skąd ta słabość? NISZA KOZIOROŻCA

owocem oryginalności, nie napiszą już więcej 
<ja jestem>[…] odziani w grube skóry poetyk 
ukrywają swoje <ecce homo>”. Jednak „Wielka 
Nicość, którą oni biorą za poezję współczesną” 
(jak podsumowuje Seidel), moim zdaniem 
wynika z sytuacji wręcz przeciwnej. Czasy 
mamy dzikie, antyintelektualne, więc „Wąż 
wiedzy” swe kusicielskie moce dawno stra-
cił, stawiając raczej na budzący upiory sen 
rozumu! Trudno też o kuszenie „owocem 
oryginalności” tam, gdzie goni się za modami, 
pielęgnując instynkty stadne. Kunsztownych 
poetyk też nikt nie zna i właśnie bez żadne-
go „przyodziewku” eksponuje w prostych 
zapiskach zwanych wierszami golutkie, na-
iwniutkie JA. Główny przekaż brzmi:– Jestem 
jaki jestem…i nic ponadto. Wierzący mógłby 
jedynie tę informację „ubogacić” następu-
jąco: – Jakim mnie Panie Boże stworzyłeś, takim 
mnie masz! Ani śladu pracy nad sobą – to 
główna przyczyna wszelkich słabości.  Jak je-
stem nudziarzem – to bez żenady nudzę, jak 
gadułą – to naprzykrzam się słowotokiem, 
piszę z błędami – to jako pisarz problemu 
nie widzę. Jestem jaki jestem – to wystarczający 
„walor”.

Na koniec jeszcze raz podkreślam, że 
nie uważam, by słabe wiersze pisali tylko 
młodzi. Nigdy nie zgadzałam się z opi-
niami, że istnieją pokolenia artystycznie 
zdolniejsze lub mniej zdolne. Określone 
epoki natomiast mogą bez wątpienia mniej 
lub bardziej sprzyjać rozwojowi talentów. 
Historia uczy, że paradoksalnie właśnie w 
czasach trudnych, wymagających hartu du-
cha (np. wojny, zabory, represje) najwyższej 
rangi dzieła powstają częściej, niż w czasach 
wygody, luzu i ogólnego rozmamłania, w 
których bez żadnych konsekwencji każdy jest 
jaki jest i gdzie zechce, knoci fest!

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

Fot. Olga Balkiewicz
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Bartłomiej Jejda

Moja córeczka jest chora

wesołe kociątka
jeszcze wczoraj wybiegające z jej oczu
teraz usnęły
i nawet nie mruczą

jej mama krąży wokół łóżeczka
niewyspana zmęczona
nieświadoma reszty świata

a ja milczę
milczę o śnie
który nawiedził mnie w nocy
i bardzo się go boję

…
nie znam takich wzruszeń
nie umiem się z nimi obchodzić
mam w oczach jezioro galilejskie - 
moja córka robi coś po raz pierwszy

wody jeziora
rozlewają się po pokoju
a ona idzie po jego tafli
ze śmiechem i lekkością
sobie tylko znaną
i wtedy słyszę żonę -

idź umyj butelki
i tak nie zmieścisz tego w wierszu

Jerzy Grupiński

Zaśpiew

Puchnie pierzyna
i język
rośnie nam w perz

Już głos nie ten
jaskółki jaskółki

Ty ziewasz
ja piszę wiersz
i widzę że brakuje ci
lewej szóstki

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

Eden

pod wodą jest cisza, ryby w srebrnych łuskach podchodzą do brzegu
wypatrując świata, ich małe wspinają się matkom na plecy
ale to co widzą nie jest światem i rybom nagle brak tchu
to jest ludzkie niebo, tam drzewo którego korzenie sięgają  dna
piasek do przesypywania z ręki do ręki (mamo, ale my nie mamy rąk ! )
to jest ziemia, do której wszyscy  na końcu wracają, co mnie najbardziej
zdumiewa -
na chwilę zamknęła  usta,  w pleśni wodorostów  zatrzymała się
w skupieniu; wiedziała :  tu można być, poruszać płetwami do woli
ławicami chodzić na wyprawy, po których śnią się krainy nigdy nieistniejące  
oddychać powietrzem, które nas rodzi,  morzem o zapachu  rajskiej jabłoni                                                                 
a kiedy trafi się ścierwo  patroszonych  dorszy – mówić : samo życie
choć to przecież śmierć
 
szron dryfujący na gałązce wodorostu, bezradny

Jolanta Baziak

Daleka Wenus

Słucham księżyca
muzyki przed obłokiem
i tej  zza kłębowiska 
chmur
kwilenia nowiu
orkiestracji pełni
i ciszy 
gdy Wenus
wysyła pocałunek po nocy
miłosnej

światło wschodu odsyła tych dwoje
do komnat ukrytych
przed wzrokiem śmiertelnym
na chwile mgławicy dnia
na dno oka
które czytasz w moim spojrzeniu

Dalekiej Wenus
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Literatura a człowiek jako taki; - or-
ganizm biologiczny a twór szczycący się 
posiadaniem i używaniem niemodnej, 
kwestionowanej co do istnienia, duszy; 
- „liryczne ja” usiłujące aktywnie realizo-
wać przypadek swego człowieczeństwa a 
zastygła skorupa przyzwyczajeń - jak to 
się ma do siebie, do czegoś, co zwie się 
mądrze, ale i technicznie, „podmiotem”, w 
sprzecznościach jego złudzeń i odsłonach 
prawdy, które bolą? Czy obecnie w cywi-
lizacji obrazkowej, piktograficznej takie 
rozważania mają sens, czy korespondencja  
między tymi światami jest żywa i może być 
autentycznie bolesna, aż do małych aktów 
przyżegania osoby ognikiem prawdy? Pyta-
nie nie jest retoryczne. Odpowiedź może 
stać się esencją egzystencji. Odpowiedzi 
nie znajdziemy. Pozostaną ciemne błyski 
intuicji.

Spotkałem w młodości człowieka god-
nego rzadko obecnie używanego miana, 
miana bliskiego przyjaciela. Było to ponad 
trzy dekady lat temu i ta wspólnota została 
przerwana najradykalniejszym z możli-
wych rozstań. Staszek, przyjaciel o imieniu 
fatalnie słowiańskim, nie potrafił określić 
czego w życiu właściwie chce, kim jest, 
do kogo w sobie samym ma zmierzać; był 
teoretyczną oazą kwintesencji szukania; 
ostentacyjnie ignorując przykład bliskich 
osób, nałogowo chłonął treść lektur, 
regał książek stał się jego mensą, stołem 
ofiarnym i wertykalną powierzchnią prze-
mienienia nieznanego w fascynujące. On 
w słowie napisanym, i przede wszystkim 
drukowanym, poszukiwał wzoru, drogo-
wskazów na mnogich skrzyżowaniach pro-
wadzących w górę i w dół, tych namacalnie 
metafizycznych.

W trakcie tych poszukiwań (dzie -
lonych razem z moją również błądzącą 
osobą) niezbyt szczęśliwie trafił na jeden 
z  literackich „hitów” tamtych czasów, 
czyli „Pod wulkanem” Malcolma Lowre-
go. Nie ma u nas kraterów o trudnych 
nazwach, kraterów tryskających lawą i 
dymem pełnym siarki, specyficznej egzo-
tyki południa, która wybucha kwiatami 
opuncji. Równina Mazowsza dyktowała 
melancholię płaczących wierzb i irygacyj-
nych rowów. Ale wyroki Ananke bywają 
nieubłagane. Krajobrazy z innych szero-
kości geograficznych bywają przystawalne 
do siebie wewnętrznie, przystawanie aktu-
alizuje się we wnętrzu człowieka poprzez 
empatię.

Konsul bez urzędu, ten od metafor 
Lowrego, zdominował mego przyjaciela; 
i w końcu wokół niego majaczyły upiorne 
cienie: -  „ujmowały go za rękę, może 
znowu próbowały go okraść, może chciały 
mu pomóc, może były po prostu ciekawe. 
Czuł jak życie wycieka z niego, spływa w 
miękkość trawy. Był sam. Gdzie się podzia-
li wszyscy? A może nigdy nie było nikogo?” 
Przypadek bohatera „Pod wulkanem” 
stał się udziałem mego przyjaciela, aż do 

Rafał Jaworski

„Piekło Boga nie wymaga przepychu ognia…” (1)

końca. Nie potrafiłem mu pomóc, byłem 
w młodości zbyt zimny, by sugerować 
komukolwiek zwrot w tył na drodze do In-
ferno. Piekło Konsula to piekło demonów 
nadmiaru alkoholu i samounicestwienia, 
planowanego i wyrozumowanego. Nie 
ma znaczenia, który cytat z tej powieści 
przytoczę, obojętne gdzie się otworzy tę  
książkę znajdzie się passus adekwatny do 
złego losu. Ta drobiazgowa metaforyzacja 
każdego elementu życia prowadziła do 
otchłani. Teoretycznie nie było na drodze 
Staszka fizycznej rozpadliny  (wszelkie roz-
padliny ukryły się w ludzkich wnętrzach),  
nikt w jego mogiłę nie rzucił zdechłego 
psa. Metaforycznie los się nie dopełnił. 
Zgarbiona cierpieniem matka poprószyła 
jego trumnę piachem pożegnania.

W kontekście odejścia Staszka, z tego 
padołu łez, przytoczę jeszcze jeden cytat 
z feralnej powieści: „ – Istnieją  - dodał 
Konsul – tysiące aspektów tego piekiel-
nego piękna, o którym wspominałem, 
każdy niosący swe własne tortury, każdy 
zazdrosny jak kobieta o wszystkie inne 
podniety oprócz tych, których sam do-
starcza.” To właśnie atrakcyjny  aspekt 
„piekielnego piękna” zauroczył i zabił 
mego przyjaciela.

Teraz mam przez sobą egzemplarz 
„Under the Volcano” wydany przez „Re-
bis” w roku 2001, a na mojej ojcowiźnie 
„spoczywa” ten kultowy dla Staszka i dla 
mnie z roku 1976  opatrzony omówieniem 
Jerzego Lisowskiego. Nie „pochowałem” 
go w jego trumnie.  Ten egzemplarz został 
wydany w miękkich okładkach. Grzbiet 
klejony PRL-owskim klejem i częste wer-
towanie stron sprawiło, że tom rozwarstwił 
się na blisko dziesięć niezależnych od sie-
bie części, jakby chciał zaistnieć jako deka-
log zatracenia. Takie rozczłonkowanie jest 
przydatne, bo można wyciągać fragmenty 
jak karty tarota i wróżyć sobie nienawist-
ne nawisy rozpaczy; jest symboliczne. 
Takich książek nie powinno wydawać się 
bez ostrzeżenia mądrego krytyka, że to 
jednak niebezpieczne, choć zmyślone, 
to opakowane trującą, sugestywną formą 
autentycznych losów dyplomatów „innego 
świata”.

Są lektury niebezpieczne; potrafią 
(a być może kiedyś potrafiły) kształtować 
(lub niszczyć) za-istnienie człowieka lub 
prowokować  jego efemeryczne istnienie 
ze szczególną właściwością. Książki – au-
tentyczne granaty bolesnego rażenia przez 
odłamki wersetów; teksty niebezpieczne, 
wiersze zapalniki do ładunków trotylu 
postaw egzystencjalno-etycznych; nawet 
do urojeń pseudo-społecznych – takie 
jeszcze są, choć jawią się niszą, którą lepiej 
przemilczeć w głównym nurcie krytyki. 

Powtórnie zapytam: czy obecnie lite-
ratura potrafi jeszcze wpłynąć na człowieka 
w sposób taki, że wygeneruje jego życiowe 
ścieżki do tego stopnia, że człowiek, stając 
się tworem papierowym,  jednocześnie 
broczy krwią cierpienia autentycznego.  
Znaczy, że jest z krwi i kości, że obija się 

o kanty dylematów, a one powielają pew-
ne schematy wyczytane w sugestywnych 
dziełach. Począwszy od  casusu kochliwego 
Wertera od Radcy Tajnego Dworu,  nie 
należy w to wątpić, jeśli potwierdzeniem 
jest ofiara własnego, jedynego życia. Wąt-
pienie dotyka dopiero naszych czasów, 
eonu początku XXI wieku. 

Obecnie raj literatury (jej anty pie-
kło) wymaga fajerwerków „intelektu ina-
czej”, wiwatów absurdu, deszczu i dreszczy 
prowokacji, swoistej gry dla samej satysfak-
cji stania się graczem na polu nowatorskiej 
kreatywności (na gruzach klasyki). Takie 
podstawowe kompendium powodzenia 
obszedł swymi labiryntami, już dawno 
temu, Jorge Luis Borges, o którym prawie 
wyłącznie będzie teraz mowa. Nie żyje 
już ponad trzydzieści lat i zapewne nie 
zmartwychwstanie –  w sensie poważne-
go zaistnienia na rynku wydawniczym. 
Ale jest też faktem, że celna literatura 
częstokroć nie wymaga takich efektów 
specjalnych. Przywołajmy behawioralną 
prostotę Hemingwaya. 

Moda (jak każda) na twórczość  Bor-
gesa, i tego typu,  przeminęła już dawno, 
w trakcie mego życia, życia pojedynczego 
człowieka; nie wróci, historia literatury 
będzie depozytariuszem tych fascynacji.  
Kiedy patrzę na terminy zwrotu książek 
Borgesa wbite na wklejkach miejskiej 
biblioteki mego miejsca zamieszkania, 
widzę że są czytane z rzadka i zdarza się 
pięć lat przerwy między kolejnymi wypo-
życzeniami.  Chorobliwa kreatywność była 
jemu obca, choć był nowym zjawiskiem na 
polu rażenia czytelnika skondensowanym 
słowem. Trzeba przypomnieć, że Borges 
zmarł w wieku 87 lat; ślepy, sławny, roz-
goryczony.

Zachciało mi się pisać o losach i 
wytworach super-bibiotekarza (jakby nie 
było tematów lepszych, obecnie bardziej 
nośnych na naszym gruncie, np. filozoficz-
na góralszczyzna i inspiracje Levinasem 
prof. Tischnera, aretologia i troska o ka-
tolicki kościół w gazetowych wstępniakach 
„postępowców”, struktura niepokorności 
Daniela Olbrychskiego), a właściwie o mo-
ich osobistych, intymnych relacjach z jego 
dziełem,  jego starannie wyselekcjonowa-
nymi  fragmentami. To „zachciewanie” 
dojrzewało kilkanaście ładnych lat, albo i 
nieco więcej.  Już w  roku 1978 z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Małkini ukradłem, 
w toku wyprowadzki (to fałszywe uspra-
wiedliwienie), zbiór opowiadań „Ogród 
o rozwidlających się ścieżkach”. Byłem 
tam na rok zakotwiczony jako niechciany 
inżynier od zawieszonej inwestycji, który 
nie poddaje się kształceniu na uniwersy-
tecie marksizmu i leninizmu, właściwe 
nikt o fryzurze hippisa. Dopiero w 2014 
r. odesłałem zbiór do w/w Biblioteki z 
przeprosinami i własnymi tomikami jako 
beznadziejną rekompensatą. Co wyżej 
napisałem, to takie osobiste smaczki bez 
właściwej nutki smaku głównego dania.

Literatura może być szkodliwa, tok-
syczna dla funkcjonowania mentalności, 
a nawet nie literatura, ale czysta, bezpo-
średnia fascynacja jej wytworami. Stawiam 
się na apelu, występuję przed szereg, jako 
przykład, że twórczość Borgesa zaszkodzi-
ła elementarnie zdrowiu mego życia w spo-

dokoñczenie na str. 12
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łeczności, oddzieliła od wspólnoty, choć 
uczyniła że było wewnętrznie piekielnie 
ciekawsze. Jest to wyznanie intymne, ale 
jestem blisko dostojeństwa śmierci i takie 
wynurzenia nie są kłopotliwe, nie trącą w 
tym kontekście ekshibicjonizmem. Są for-
mą rachunku sumienia żalu za grzechy. To 
przyznanie się trąci analogią do spełnienia 
się losu mego przyjaciela Staszka, choć jest 
o wiele poziomów mniej dramatyczne, nie 
ma akredytacji w gwałcie śmierci.

Już na początku mych rozważań i 
zwierzeń, nawiążę do tytułu mego tekstu. 
Borges w opowiadaniu „Emma Zunz” 
konstatuje: „Atrybutem wszystkiego, co 
piekielne, jest nierealność; ten atrybut 
zdaje się łagodzić piekielność i być może 
ją potęguje.”  To opowiadanie o estetycz-
nej i finalnej klęsce spełnienia zemsty bez 
zamierzonego patosu, dość w sumie ba-
nalne, należałoby skończyć raczej cytatem 
z „Tragicznej Historii Doktora Fausta” 
Christophera Marlowe’a: „piekło nie ma 
granic  (…) gdzie my jesteśmy tam jest 
piekło,/ A gdzie jest piekło, tam my być 
musimy.1” Więc piekło jest w nas, choć gdy 
nie ma w nas intencji jego przygarnięcia, 
nie może nas zawłaszczyć do końca, choć 
zawsze w naszym wnętrzu będzie miało do 
zagospodarowania przestronną komnatę. 
Przejrzałem dostępne mi encyklopedie i 
żadna z nich nie oferowała definicji pie-
kła, która byłaby dla mnie do przyjęcia. 
Sam mogę tylko powiedzieć: - piekło jest 
immanentne i fakt że jest w nas wydaje się 
nie do podważenia. Tylko tyle, aż tyle. Nie 
bawmy się w żonglerkę pojęciami dobra i 
zła; nie bawmy się, bo to sprawy poważne, 
poważne ostatecznie.

Dziesięć lat temu pisałem (i niepo-
radnie zakończyłem) para-poetycki tekst o 
widzącym ślepcu z Buenos Aires, a właści-
wie nie o nim, o mojej ułomnej percepcji 
jego dzieła.  Zamieściłem go nieopatrznie 
w zbiorku o pretensjonalnym tytule „Wy-
znania nieomal ostateczne”, co miało 
banalnie świadczyć, że są pisane in arti-
culo mortis, co nie było zresztą dalekie od 
ówczesnego stanu mojej osoby (również 
w sferze mentalnej). Znajdywałem wtedy 
w próbach rozliczeń uzasadnienie swego 
bytowania, pisaniem chciałem oddać 
hołd osobom, które w sposób znaczący 
zaważyły (dobrze, lub źle) na moim życiu, 
którego nie uznaję za mnogi sen. I w tym 
zestawie znalazł się Borges. Tytuł brzmi 
„Strofy wdzięczności” i jest nieskromnym 
przyznaniem się do zaszczepionego fascy-
nacją formalnego pokrewieństwa małego 
z wielkim:

„Koliste ruiny” okresu jego zdań
płoną wciąż we mnie. Płoną
zimno. Nie jestem snem, snu nie wymyślam,
nie jestem kapłanem, którego wersy wyznania
śni ktoś inny. (…)

Po przeciwstawnych kulturach
poruszał się jak strzałka dźgana ruchem 
światła 
elektronicznej myszy. Pewniej jednak, 
niezawodnie. Ślepota biologicznych oczu
tworzyła filtr dla mylnych obrazów.
A jednak nikt nie obrazi go mianem: 

 - prekursor post-moderny.

Jego składnia i pogarda, która wynika z ma-
niery
mówienia prawdy, budziły lęk i podziw. I 
nienawiść.
Błądzenie jest świętością konstrukcji języka.

Moja wdzięczność trwa i trwać będzie.
Takiego intymnego związku nie błogosławi
międzynarodówka literatów z powołania

do gry na skuteczność 

fałszów

Styl i jego doskonałość, styl i bolesna 
doskonałość jego oddziaływania; treść 
dzieła literackiego, wyrażona w prze -
ciwstawnych sobie formach wypowiedzi 
- może być raz „komedią”,  a w innym 
„opakowaniu” - tragedią. Rajmund Kalicki 
w swym biograficznym opracowaniu „Bor-
ges” przytacza fakt, że kiedy ślepnącemu 
bibliotekarzowi czytano angielskie tłuma-
czenie „Kolistych ruin” z Jego oczu popły-
nęły łzy i wyszeptał: „Caramba, chciałbym 
umieć jeszcze tak pisać”. Zawsze jest czas 
apogeum konkretnego procesu, za tym 
szczytowaniem rodzi się tęsknota, tęsknota 
za doskonałością minioną.

Jako zarażony Borgesem muszę 
przejść do dwóch jego koncepcji, które 
wywarły na mnie wpływ w trakcie lektur i 
które rzeczywiście mną wstrząsnęły,  jako 
osobę komicznie poważnie traktującą swe 
miejsce w teraźniejszej wieczności. Litera-
tura, nawet jej skomplikowane labirynty, 
twierdził Borges jest bardziej jasna, bar-
dziej porządkuje z gruntu niepoznawalny 
świat, niż tezy pełne subtelności i dystynk-
cje teologów i filozofów. Teza o brutalnej 
niepoznawalności świata przenika całą 
twórczość naszego autora. Wejdźmy więc 
w sferę nierozwiązanych problemów po-
znawczych. „Poszukiwanie Al-Mutasima”, 
opowiadanie z roku 1935, opowiadanie 
właśnie, a nie esej, który wymaga większej 
dyscypliny, zawiera zalążek ważnego fatum 
ciążącego nad moim wznoszącym się ży-
ciem i wykwitem jego powolnego, coraz 
bardziej wyrazistego, obumierania. W tym 
co piszę, nie ma epatowania szczegółem, 
„rozdrapywaniem wewnętrznych ran”, jest 
wyłącznie szczerość, to „coś” co przeżywam 
jako swój byt zamieniający się w nie-byt, 
a może w jakieś szczątkowe krystalizacje. 
Nie tracę fizycznego wzroku, dalej pędzle 
rozróżniają barwy kładzione na deskach i 
płótnach, nie ma żadnej analogii z pro-
blemami, z którymi zmagał się Borges. 
Przecież nawet cień rozgłosu jest obcy 
memu cierpieniu. Wracajmy zatem do 
„Al – Mutasima”. Zwroty akcji są ubrane 
w muzułmańsko-hinduistyczne krwawe 
kontrowersje, ale to tylko orientalna 
dekoracja mająca rozbudzać wyobraźnię 
czytelnika i w jakiś sposób być parawanem 
dla głównego przesłania tekstu. Przytoczę 
charakterystyczny cytat z początku reka-
pitulacji ideowej: ”Można już dostrzec 
główny temat: nienasycone poszukiwanie 
pewnej duszy poprzez delikatne odbicia, 
pozostawione przez nią w innych duszach: 
na początku blady ślad jakiegoś uśmiechu 
czy jakiegoś słowa: później – różnorodne 
i rosnące blaski rozumu, wyobraźni i do-

bra”. Al-Mutasim to źródło tych zjawisk. 
Bohater opowiadania, student  poświęca 
życie na jego szukanie, na dotarcie do 
niewiarygodnej Osoby, być może nawet 
Osoby Boga, choć nic takiego Borges nie 
sugeruje bezpośrednio. Takie rozwiąza-
nie i taka teza musi owocować potężnymi 
konsekwencjami, jeśli zechce się opowieść 
przyłożyć do realnego życia, przejąć się 
nią w sposób daleki od literackiego. Jeśli 
bowiem każdy czyn jest pełen znaczeń 
odbitych w innych osobach, to nie ma w 
konsekwencji zachowania obojętnego, nie 
ma też zachowania, które może być anihi-
lowane przez akt skruchy i żalu za grzechy. 
Daje to naszym zachowaniom wymiar osta-
teczności, daje odpowiedzialność, której 
nie zmaże nic. Żyć z taką świadomością 
jest przebywaniem w piekle, świadomość 
staje się piekłem i ogień jest zbędnym 
atrybutem; zupełnie zbędnym.

Do „Dobrego” Al-Mutasima chciejmy 
przyłożyć jego przeciwieństwo, które w 
myśl elementarnej logiki zdrowo-rozsąd-
kowej winno istnieć: - osobę „Złą”, z której 
to zło będzie swobodnie promieniowało 
na otoczenie bliskie, potem na coraz 
dalsze i dalsze, aż do  zatracenia się w 
nieskończoności. Zatracenie nie wiado-
mo czy w substancjalnym dobrze czy w 
czymś złym, które jest brakiem w bycie (w 
myśl Św. Tomasza z Akwinu). Wynika to 
również z koncepcji Borgesa, zaprezento-
wanej w najbardziej znanym opowiadaniu 
„Nieśmiertelny”. Nieznacznie trywializu-
jąc, upraszczając jego przesłanie, możemy 
jasno wyrazić główne założenie tekstu, na-
łożone na los Ahaswera,  Żyda-Wiecznego 
Tułacza: - jeśli są wody rzeki, które dają 
nieśmiertelność, musi istnieć rzeka, która 
znosi przywarę nieśmiertelności i znowu 
można na swojej ręce zobaczyć kroplę 
krwi spowodowaną draśnięciem gałązki 
kolczastego krzewu. Teorie kompensat, 
kompensat doskonałych, które znoszą 
każdy stan dobry i zły – są zbliżone do 
wyznania totalnej względności obowiązu-
jącej w ocenie kultur z początku  XXI-ego 
wieku. Albo do takiej tezy dadzą się, przy 
złej woli, naciągnąć.

Teoria kompensat i teoria odbić  śą 
jednak ze sobą sprzeczne. Wtedy kiedy 
spotykają się w jednym zdarzeniu. Teoria 
odbić owocuje nieuchronnie absolutną 
autonomią każdego czynu, jego niezmy-
walnością, którego nawet łaska Boga 
nie może wyrzucić z historii. Obraz Al 
-Mutasima prowadzi do dogmatu nie-
uchronności potępienia, ale jednocześnie 
do  nieuchronności zbawienia. Postulat 
zwykłych ludzi: - oby się nie zniosły. Wte-
dy nasze życie byłoby daremne i nic nie 
podlegałoby ocenie. Pomyślmy jak o tym 
pisał Czesław Miłosz:

„Należę jednak do tych, którzy wierzą w apo-
katastasis.
Słowo to przyobiecuje ruch odwrotny,
Nie ten co zastygł w katastasis,
I pojawia się w Aktach Apostolskich, 3 21. 
(…)

Każda rzecz ma więc dla mnie podwójne 
trwanie.
I w czasie i kiedy czasu nie będzie.”

cdn.

Piekło...
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Być w miejscu, w którym nie powinno 
nas być. Nawet, pomimo ogarniającego 
uczucia. Myśli zaledwie, która z każdą 
sekundą staje się większa. Nabierającej 
pędu, jak głaz staczający się ze stromej 
góry, trzęsąc całym krajobrazem. Głosu 
kołatającego głęboko w głowie, wwier-
cającego się z impetem w ściany czaszki. 
Zupełnie, jakby jakaś istota wyższa bawiła 
się naszym kosztem. Wystawiała na próby. 
Rzucała kłody pod nogi i zacierając chy-
trze dłonie czekała niecierpliwie na nasze 
potknięcie. Czy jest to fair?

Tamtej nocy było, nie miałem naj-
mniejszej wątpliwości. Wiedziałem, że 
chcę tam być. Trzymać ją za drobną dłoń, 
która była przeraźliwie zimna. Pogoda 
nas nie rozpieszczała, jednak staliśmy 
obok siebie w bezruchu, a nasze ciała się 
stykały. Tonąłem w jej lazurowych oczach. 
W tym przenikliwym i mądrym spojrzeniu 
widziałem swoje odbicie – osobę, której 
nie chciałem oglądać. Pomimo tytanicz-
nych prób, niby mitologiczny heros, nie 
mogłem przerwać tego kontaktu. Byłem 
stracony. Hipnotyzował mnie, a częste 
mrugnięcia jej powiek odmierzały często-
tliwość bicia mego serca. Niby najważniej-
szy organ w ludzkim ciele, a zachowywał 
się głupio. Mózg mu wtórował.

Jej wąskie usta w kolorze malin błysz-
czały delikatnie pomimo nocy. Uśmie-
chała się. Miała piękny, szeroki uśmiech, 
który rozpalał ogień w okolicach mojego 
żołądka. Chciałbym, aby jej radość towa-
rzyszyła mi do końca życia. Tak bardzo 
pragnąłem ją w tamtej chwili pocałować. 
Delikatnie, acz namiętnie. Lub chociażby 
musnąć szybko jej słodkie wargi! Na takie 
właśnie wyglądały.

Ścisnęła mocniej moją dłoń, cała 
natomiast przysunęła się jeszcze bliżej 
mego ciała. Wtuliła się, chcąc się skryć. 
Przeczekać. Ogrzać. Była tak drobna, tak 
bezbronna. Chciałem ją uratować. Być 
jej rycerzem, jakkolwiek banalnie by to 

Michał Łukowiak

Napisz dla mnie

nie brzmiało. Z przyjemnością odwza-
jemniłem uścisk. Zamknąłem ją w swoim 
objęciu, delektując się zapachem, którego 
nie potrafiłem nazwać. Dalej, w absolutnej 
ciszy patrzyliśmy sobie w oczy.

Myśli kołatały w mojej głowie jak 
oszalałe, niczym huragan. Niszczycielską 
siłą żywiołu dziesiątkował wszystko, co było 
tam wcześniej, nie ważne jak istotne infor-
macje miałem zapisane. Nie ważne od jak 
dawna je zbierałem. Nie miało znaczenia, 
że dewastuje wszystko to, co ukształtowało 
mnie w taki sposób, a nie inny. Że jestem 
tym, kim jestem. Że podjąłem takie wybo-
ry, a nie inne. Nie liczyło się wtedy nic, 
oprócz niej. Bo przy niej, mogłem być po 
prostu sobą. Nikim więcej.

Nie przeszkadzała nam muzyka. 
Szczerzę powiedziawszy wątpię, czy w 
ogóle ją słyszeliśmy. Poza tym, nie miało 
to żadnego znaczenia. Nie zawadzali nam 
również ludzie tańczący dookoła, zupeł-
nie, jakbyśmy swoim ciałami generowali 
jakąś ochronną barierę. Nawet pogoda 
zaczęła dotrzymywać nam towarzystwa, 
gdyż zrobiło się znacznie cieplej. Może 
bańka, w której się znaleźliśmy podgrze-
wała temperaturę? Tak bardzo pragnąłem, 
by nie pękła. Chciałem w niej pozostać. 
Tylko z nią.

Nagle poruszyła się w moich obję-
ciach i stanąwszy na palcach skierowała 
swoje usta wyżej. Nie pocałowała mnie 
jednak, chociaż tak bardzo na to liczy-
łem. Zamiast tego szepnęła do mojego 
ucha, muskając mnie delikatnie swoimi 
wargami:

– Napisz dla mnie.
Po moim karku przebiegł przyjem-

ny dreszcz. Czułem, jak każdy włos na 
moim ciele staje dęba, jakby poraził mnie 
prąd.

Uśmiechnąłem się, tylko na tyle było 
mnie stać. Ona odwzajemniła uśmiech i 
wtedy mnie pocałowała. Oboje zamknę-
liśmy oczy i chociaż pocałunek nie trwał 

długo, wydawało mi się, że minęły lata. 
A my niby dwa drzewa rosnące samotnie 
na leśnej polanie, skręcaliśmy swoje ciała 
pnąc się w stronę słońca i rośliśmy wokół 
zmieniających się pór roku.

Kiedy poczułem, że się odsuwa, wie-
działem, że to koniec. Że bańka pękła. Tak 
musiało być. Chłód wdarł się między nas, 
a ja mimo to nadal nie otwierałem oczu. 
Nawet wtedy, gdy już nie czułem jej ciała 
obok mnie. Mimo wszystko chciałem zapa-
miętać tę chwilę. Zapisać, gdzieś na dysku 
twardym, schowanym w najgłębszych szu-
fladach umysłu. By mieć to wspomnienie. 
By je czuć. By je doświadczać.

Otworzyłem oczy i rozejrzałem się 
dookoła, lecz jej już nigdzie nie było. 
Zostałem sam na leśnej polanie i od tego 
dnia zacząłem stopniowo usychać. 

***
Napisz dla mnie.
Słowa te kołatały w mojej głowie, 

jak mantra. Wyryły się na ścianach mojej 
czaszki, podobnie jak starożytne malunki 
w jaskiniach, które tyle już przetrwały i 
miały widnieć jeszcze setki kolejnych lat. 
Nie mogłem się od nich uwolnić. Chyba 
wcale tego też nie chciałem. 

Następnego ranka, będąc już w 
domu, wstałem dużo wcześniej. I tak nie 
mogłem spać. Obok mnie leżała żona. 
Spała, oddychając cicho i głęboko, z 
twarzą przedstawiającą błogi spokój. Spoj-
rzałem na nią. Chciałem ją dotknąć. Nie 
byłem jednak w stanie tego zrobić. Ciało 
odmówiło mi posłuszeństwa, kończyny 
wydawały się sparaliżowane. Za to w mojej 
głowie zapanował istny chaos.

Napisz dla mnie.
Podniosłem się delikatnie z łóżka, 

nie chcąc obudzić małżonki i poczłapa-
łem cicho do sąsiedniego pokoju. Było 
jeszcze ciemno, a zza otwartego okna 
nie dobiegał żaden dźwięk. Cały świat 
jeszcze spał. Ja nie mogłem jednak cze-
kać dłużej. Jeszcze przed pierwszą wizytą  
w toalecie, przed poranną kawą, nie 
zawracając sobie głowy ubieraniem się, 
zasiadłem przed laptopem. Na ekranie 
pojawiła się pusta biała strona. Kursor na 
górze pulsował rytmicznie, odmierzając 
sekundę po sekundzie.

Napisz dla mnie.
Wyciągnąłem dłonie przed siebie, 

jednak te zawisły bezwładnie nad klawia-
turą. Drżały, jakbym wciąż był tam. Z nią, 
wczoraj. Zamknąłem oczy. Odetchnąłem. 
W mojej głowie panował chaos i to naj-
pierw z nim postanowiłem się uporać. W 
mitologii starożytnych Greków to właśnie 
z tej pierwotnej materii wyłonił się świat. 
Uranos i Gaja. Niebo i Ziemia. W tej chwili 
to ja musiałem stworzyć swój świat. 

Napisz dla mnie.
Musiałem napisać dla Niej.
To były pierwsze słowa, które wystuka-

łem w klawiaturze i również pierwsze słowa 
napisane przeze mnie od kilku lat.

***
Kilka dni później znów ją widziałem. 

Stała w korytarzu i wpatrywała się we mnie 
swoim pięknym wzrokiem. Jej twarz ozda-
biał uśmiech, który od tamtej nocy miałem 

dokoñczenie na str. 14
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nieprzerwanie przed oczami. Znów poczu-
łem się jak wtedy, a coś w moim żołądku 
zaczęło ożywać. Serce biło szybciej. Myśli 
wariowały.

To było tak niesamowite! Przecież 
znaliśmy się tylko kilka godzin! Mimo 
to czułem, że chcę do niej biec. Złapać 
za dłoń. Przytulić. Powiedzieć wszystko. 
Zabrać ją gdzieś, gdziekolwiek. Uciec, 
jak najdalej, na nowo budując bańkę, 
która mogłaby nas otaczać. Byłem tym 
przerażony, jednak z drugiej strony… 
Zafascynowany?

Ścisnąłem w dłoniach zrolowany plik 
papierów, które wypełnione były po brzegi 
słowami. Moimi słowami dla niej. Naszą 
wspólną historią, która miała pozostać 
naszą tajemnicą. Nogi miałem jak z waty, 
jednak ruszyłem przed siebie, co nie było 
łatwe. Ona również wyszła w moim kie-
runku i kiedy stanęliśmy naprzeciwko, nie 
musieliśmy nic mówić. Oboje wiedzieliśmy 
doskonale, o niewypowiedzianych sło-
wach. O słowach, które nigdy nie powinny 
paść. O słowach, które zostały spisane i 
które miałem jej zamiar przekazać.

***
Dwadzieścia lat później.
– Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, 

do naszego gościa? – zapytała kobieta sie-
dząca na wygodnym, skórzanym fotelu po 
mojej lewej stronie. Nerwowo przekładała 
mikrofon z ręki do ręki, z niecierpliwością 
wpatrując się w publiczność przed nami. 
Czarny uchwyt urządzenia był mokry od 
potu. Chyba było to jej pierwsze prowa-
dzone spotkanie autorskie, sądząc po 
jej młodym wieku i ewidentnej panice w 
kontaktach publicznych. Z uśmiechem na 
twarzy przypomniałem sobie moje pierw-
sze wystąpienie, gdy dwadzieścia lat temu 
napisałem drugą powieść. Czy byłem tak 
samo wystraszony? 

Moja żona chyba również o tym 
pomyślała. Siedząc teraz w pierwszym 
rzędzie uśmiechnęła się do mnie, deli-
katnie wskazując głową na prowadzącą. 
Powstrzymując parsknięcie chyba właśnie 
złamałem sobie żebro.

– O, proszę bardzo! – niemal krzyk-
nęła z podekscytowania, gdy w środku 
zgromadzonej publiczności jakaś osoba 
uniosła rękę. – Mamy chętną!

– Dzień dobry – zaczęła kobieta z tłumu, 
gdy młody mężczyzna ubrany w koszulkę  
z logo księgarni, przecisnąwszy się pomię-
dzy rzędami drewnianych krzesełek, podał 
jej mikrofon. – Chciałam na początku 
powiedzieć, że czytałam wszystkie pańskie 
książki i, że jestem ogromną fanką. W 
szczególności pańskich pierwszych po-
zycji – urwała, chcąc nabrać powietrza, 
gdyż całość wydusiła jednym tchem. – Po 
pierwsze, chciałam zapytać, czy wszystko 
co pan pisze nadaje się do publikacji?

– Dziękuję za miłe słowa – odparłem, 
również dzierżąc mikrofon w dłoni. – Bar-
dzo ciekawe pytanie. Wcześniej nikt mi 
go nie zadał. Oczywiście, że nie wszystko 
nadaje się do tego, by być wydane. Mam 
na przykład wiele opowiadań, które na-
pisałem i które nie chciałbym, by czytał 

ktokolwiek. Z wielu powodów. Czasem jest 
też tak, że posyłając jakiś tekst do redakcji, 
dostaję odpowiedź, że zwyczajnie jest to 
zbyt kiepskie. Chyba o taką odpowiedź 
pani chodziło, prawda?

– Tak – bąknęła, wyraźnie lekko roz-
czarowana. – A czy wydał pan coś kiedyś 
pod pseudonimem? Coś, z czego nie był 
pan dumny, lub był niepewny, czy spodo-
ba się ludziom? Albo w ogóle nie podał 
żadnego nazwiska, nawet pseudonimu?

– Nie, wydawałem wszystko podpisu-
jąc się swoim nazwiskiem. Ale też zawsze 
jakoś wiedziałem o tym, że warto zaryzyko-
wać, warto się podpisać. Zwłaszcza, kiedy 
dany tekst już komuś w redakcji się spodo-
bał, co ewidentnie znaczyło, że ma poten-
cjał – odpowiedziałem zgodnie z prawdą, 
choć byłem zaskoczony pytaniem. – A co 
do ostatniej części pani pytania, wątpię, 
czy w dzisiejszych czasach w ogóle jest 
możliwość publikacji czegoś bez żadnego 
nazwiska. To chyba byłby spory problem 
przy indeksowaniu lub jakichś wykazach. 
W każdym razie nigdy się z taką książka 
nie spotkałem.

– To bardzo dziwne.
–  A  d l a c z e g o  t a k  p a n i  u w a -

ża? – zapytałem rzeczywiście zacieka-
wiony.  Poprawiłem się w fotelu,  by 
móc lepiej dostrzec swoją rozmówczy -
nię. To nie był nikt, kogo bym znał.  
A przynajmniej tak mi się wydawało.

– Ma pan bardzo charakterystyczny 
styl – odpowiedziała, również nieznacz-
nie poprawiając się na swoim siedzisku. 
– Ciężko go pomylić, ciężko go też nie 
rozpoznać. Ostatnio wpadła w moje ręce 
książka, która wydaje mi się, mogła zostać 
przez pana napisana. Może pan o tym 
zapomniał?

Zaśmiałem się.
– Niech mi pani wierzy, gdybym wydał 

jakąś książkę, pamiętałbym o niej. Poza 
tym, jak już mówiłem, raczej podpisuję 
swoje dzieła nazwiskiem. A z ciekawości, 
jaka to książka? Może powinienem ją 
przeczytać i wystąpić o odszkodowanie – 
uśmiechnąłem się w stronę publiczności, 
która lekko chichotała. Wszyscy jednak od-
wrócili się do zadającej pytania kobiety.

–  N i e  m a  p o d a n e g o 
autora. Jej tytuł, to „Napisz 
dla mnie”. Czy coś to panu 
mówi?

***
Przez resztę spotkania 

starałem się za wszelką cenę 
zachować spokój. Być normal-
nym. Nie zdradzać żadnych 
emocji, chociaż cały drżałem, 
a moje serce waliło w piersi 
jak opętane. Na szczęście nie 
było wielu pytań, gdyż coraz 
trudniej było mi sklecić jakieś 
sensowne zdanie. Chaos, któ-
rego nie miałem w głowie od 
dwudziestu lat znów się w niej 
zagnieździł, drwiąc ze mnie.

Podpisa łem wszys tk ie 
książki i wykorzystałem swój 
limit wymuszonych uśmiechów 
podczas zdjęć z czytelnika-
mi, którzy z wolna zaczęli w 
końcu wychodzić z księgarni. 
Podeszła do mnie nawet owa 

tajemnicza kobieta zadająca pytania, więc 
mogłem się upewnić, że w ogóle się nie 
znaliśmy. Następnie poprosiłem żonę, by 
poszła po samochód zaparkowany kilka 
ulic dalej, gdyż musiałem pożegnać się z 
prowadzącą spotkanie i podziękować jej 
za moderacje.

– A, swoją drogą – zacząłem, kie-
dy już uścisnąłem nadal spoconą dłoń 
młodej kobiety. – Czy w waszej księgarni 
znajdę tę książkę „Napisz dla mnie”? Za-
ciekawiło mnie to pytanie, chciałbym ją 
przeczytać.

– Zaraz sprawdzę – odpowiedziała, 
wyraźnie już uspokojona i szczęśliwa, że 
spotkanie się zakończyło. Podeszła do 
komputera przy wejściu do księgarni i 
wklepała tytuł książki do systemu. – Tak, 
mamy. Jedną sztukę. Ta książka ma już 
kilka ładnych lat. Zaprowadzę pana.

Po chwili dotarliśmy do półki z literatu-
rą polską. Moja przewodniczka pochyliła się  
i z samego dołu wyciągnęła drobną książkę 
w błękitnej oprawie. 

– Proszę – wręczyła mi tomik i ode-
szła, jakby poczuła, że chcę być w tej 
chwili sam.

Otworzyłem na pierwszej stronie.
„Napisz dla mnie”, głosił tytuł. 
Nie było autora. 
Drżącą dłonią przerzuciłem kartkę, 

spodziewając się jakiejś dedykacji. 
Nie było jej.
I wtedy zamarłem.
Kolejna kartka spowodowała, że cof-

nąłem się w czasie o dwadzieścia lat. Znów 
stałem przed Nią. Znów patrzyłem w Jej 
piękne, błękitne oczy. Znów się do mnie 
uśmiechała. Znów czułem to, co starannie 
zakopałem wiele lat temu. Znów szepnęła 
do mojego ucha: Napisz dla mnie.

To były moje słowa, które jej przeka-
załem. Nie kończyły się jednak tam, gdzie 
się spodziewałem. Miały ciąg dalszy i były 
piękne. Piękniejsze od moich własnych. 
Zatraciłem się w nich, nie czując upływa-
jącego czasu. Byłem w bańce, zupełnie jak 
wtedy. Z jedną tylko różnicą.

Po moich policzkach płynęły łzy.

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Wina to kwestia naszego sumienia, 
bowiem rzeczy mają się tak, jak je widzimy. 
To starożytne odkrycie zawsze pozwalało 
na snucie domniemań i spostrzeżeń, które 
temu pojęciu nadawały różne oblicza i ko-
lory. Stąd zawsze możliwa względność winy, 
a zatem jej autentyczna obecności lub jej 
brak. Jej rezonans, czyli wspomniane su-
mienie działa tak samo w obu przypadkach, 
a gdy jest tylko wyobrażona, paradoksalnie 
by tak rzec, jeszcze mocniej. To właśnie 
działanie znakomicie przedstawił Michel 
de Montaigne: „Zdawało się (podkreśl. J.O.) 
biednemu człeku, że poprzez jego maskę i krzyże 
na płaszczu może ktoś wyczytać aż w sercu jego 
tajemne intencje: tak cudowne jest działanie 
sumienia! Każe nam ono zdradzać, oskarżać 
samych siebie i w braku innego świadka ono 
świadczy przeciw nam.” Chyba nikt później nie 
ujął tego lepiej. Po czym pojawiają się dwa 
ważne spostrzeżenia: „ Ktokolwiek oczekuje 
kary, cierpi ją; a ktokolwiek na nią zasłużył, 
oczekuje jej.”

Zanim jednak o tym. Wina, która nam 
się zdaje. Ileż ona potrafi przysporzyć nam 
bólu i jakże jest intensywna. Wydaje nam 
się coś, co nie miało miejsca, a jednak 
nam się wydaje, że miało lub – (mieć po-
winno?). Paradoks goni paradoks i udaje 
rację. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego 
czujemy się winni czegoś, czego nie zawi-
niliśmy? Montaigne pisze: „ (…) ale istnieje 
w naszym wnętrzu jakoweś rozdwojenie, które 
sprawia, iż równocześnie nie wierzymy w to, w 
co wierzymy, i nie umiemy się wyzwolić z tego 
co potępiamy.” I tu, wydaje mi się, jest pies 
pogrzebany. Z natury każdy człowiek jest 
nastawiony na dobro niezależnie od tego 
co mówi i jak mówi. Może wręcz udawać 
wielkiego pesymistę i twierdzić, że tylko 
zło go otacza i sam się widzieć złym. Gdy 
jednak tylko znajdzie się ktoś, kto chciałby 
go z tej drogi zawrócić, będzie w rezultacie 
i w głębi swego serca oczekiwał zmiany. A 
zatem w istocie wierzy, tylko z tą wiarą nie 
potrafi sobie poradzić. Nie widzi drogi, a 
to na skutek własnego ego i – nieświado-
mości, choć tym bardziej mu się wydaje, 
że jest świadomy. Gdzie pojawia się, by tak 
rzec, ten punkt zapalny, który go tak wła-
śnie obliguje? Łatwo go znaleźć i znajduje 
go również wspomniany wielki pesymista. 
To wypadki, zdarzenia, rzeczy, które się 
dzieją i które by się wydawało są, pisząc 
kolokwialnie, przeciw nam. A one w istocie 
wcale takie nie są, gdyż: „(...) rzeczy widzimy 
dlatego, że się dzieją, a nie dzieją się dlatego że 
je widzimy” pisze Montaigne. To drgnienie 
postrzegania jest tu niebywale istotne. To 
co wokół wcale nie jest, ani dobre, ani złe, 
co wykazali już starożytni. Jak jednak to 
drgnienie, spowodować, aby było właśnie 
takie, było właściwe?

Tu, przede wszystkim, by trzeba po-
rozmawiać z własnym ego. Odbyć z nim 
solidną rozmowę i podjąć decyzję. Czy na-
dal będę walczył z wiatrakami, czy też może 
zdecyduję się inaczej. Czy nadal, w moich 
własnych oczach, odpowiada mi status 
biernego, czy czynnego ( to  tu nieistotne) 
wojownika, który myśli że wygra, czy też 

Janusz Orlikowski

W kwestii winy

podejmę drogę zupełnie inną? Jaką? „Będąc 
w niebezpieczeństwie (bo przecież o takiej sy-
tuacji tu piszę – przyp. J.O.), nie tyle myślę o 
tym, jak go uniknę, ile o tym, jak mało znaczącą 
jest rzeczą, abym go uniknął; gdybym w nim i zo-
stał, cóż by takiego się stało? (podkreśl. J.O.) 
„ I teraz najistotniejsze: „Nie mogąc kierować 
wypadkami, kieruję samym sobą; stosuję się do 
nich, skoro one nie chcą stosować się do mnie.” 
Czy poprzez ten scenariusz przegrywam ze 
światem? Pozornie tak. I tym samym takie 
staje się moje doświadczenie (pozorne), 
które uczy, że brak jest jakichkolwiek prze-
słanek bym uniknął cierpienia. I prowadzi 
mnie do pesymizmu a w konsekwencji i 
zgnuśnienia, które nic innego nie mówi, a 
tylko, że tylko moja racja się liczy? Co to za 
postawa? Co to za upór? Maniactwo wszak 
nam nie przystoi. Piszę to jako poeta w sile 
wieku, który przez dziesiątki lat borykał 
się ze światem. Gdybym wcześniej czytał 
Montaigne’ a. Tylko nie wiem, czy bym 
go zrozumiał. Stare powiedzenie mówi: 
wszystko ma swój czas.

 Chcę wiedzieć co możliwe o nie zawi-
nionej winie. Chcę wiedzieć o życiu mojego 
sumienia. Wina, która nam się zdaje. Dlacze-
go się pojawia i dlaczego tak boli?

Jej znakomitą, moim zdaniem, defini-
cję cytowałem wcześniej. Z tym świetnym jej 
refleksem, czyli sumieniem. Warto ją powtó-
rzyć: „Zdawało się biednemu człeku, że poprzez 
jego maskę i krzyże na płaszczu może ktoś wyczytać 
aż w sercu jego tajemne intencje: tak cudowne jest 
działanie sumienia! Każe nam ono zdradzać, 
oskarżać samych siebie i w braku innego świadka 
ono świadczy przeciw nam.” To fakt. To teza. 
I nie tyle chodzi o udowodnienie jej, bo 
ona sama się udowadnia, jest swego rodzaju 
aksjomatem, ile  co z tej konstatacji wynika. 
To słowa:” Ktokolwiek oczekuje kary, cierpi ją; a 
ktokolwiek na nią zasłużył, oczekuje jej.”, które 
również cytowałem wcześniej. Niczym nie 
uzasadniona wina objawia się właśnie cią-
głym oczekiwaniem kary, wręcz szukaniem 
jej, powoduje ból i cierpienie; natomiast 
wina faktyczna nie tworzy takich emocji. Jest 
paradoksalnie poniekąd czymś przeciwnym. 
Wiemy, że w sposób nie budzący wątpliwości 
zawiniliśmy i tylko, i wyłącznie oczekujemy 
kary, która nam się należy. Różnica polega 
na tym, że w pierwszym przypadku wszystko 
rozgrywa się w sferze wyobrażeń, a w drugim 
dzieje się w rzeczywistości. Tam rozgrywka 
opanowuje nasze emocje i również umysł, 
tu emocje i umysł dotyczące winy w istocie 
nie mają już nic do powiedzenia, bowiem 
wina jest niepodważalna. Pozostaje tylko 
oczekiwanie na karę. Można jedynie wyrazić 
żal, że się dany postępek popełniło.  I tu 
to jest tylko kwestią naszego sumienia. Ta 
kara, w tym przypadku, może się pojawić, ale 
nie musi. To zależy od tego, czy mamy do 
czynienia z sytuacją prawną, czy też czysto 
moralną. Niezależnie od tego jaka sytuacja 
się pojawi sumienie zawsze będzie świadczyć 
jedno. Będzie mówić.  O prawie nie będę się 
wypowiadał, bo nie mam o tym zielonego 
pojęcia. Kwestię moralną, w zasadzie już 
przedstawiłem. Jest tylko możliwy żal, że tak 
właśnie a nie inaczej się stało. Jest skrucha 

i na dobrą sprawę nic innego nie możemy 
zrobić. Żadne, moim zdaniem, zadość 
uczynienie nie ma tak właściwie znaczenia. 
Wszelkie działania będą to w gruncie rzeczy 
maski, które by winę miały odkupić. Bo cały 
ten ambaras znajduje się teraz po stronie 
wobec której wina została popełniona.  Od-
puszczenie winy i spokój jej, również – tu 
tak to napiszę – sumienia. Dla niektórych 
to stwierdzenie może  wydawać się śmieszne 
i nie na miejscu. Tym niemniej uważam, że 
tak dzieje się prawda.

Pozwolę sobie teraz zauważyć rzecz 
hipotetyczną i która z braku możliwości wy-
kazania (ogrom zjawiska jest zbyt duży) taką 
pozostanie. Te winy, te zadziory wciąż tkwią-
ce w nas, ten brak rozmowy z własnym ego, 
powodują że te winy nie ulegają resetowi. Są  
i wirują wciąż w przestrzeni, przemieszczają 
się w sposób nie do zidentyfikowania i nic 
innego nie możemy o nich powiedzieć. Są, 
dzieją się w potencjalnych, kinetycznych 
możliwościach zapłodnienia swą obecnością 
jak złe owady zapładniające złe kwiaty; bo 
przez ofiary win nie zostały owe winy przeba-
czone i w sensie ludzkim odpuszczone: One 
wędrują w przestrzeni ludzkiej jak insekty, 
niesforne owady i nie wiadomo kiedy i jak, 
które ciebie będą dotyczyć. Do którego ciała 
jak nieznośny komar, czy inne dla nas nie-
sforne stworzenie przylgnie. Jesteśmy tego 
zupełnie nieświadomi., bowiem to zawsze 
dzieje się się poza nami. Stąd też wina, jako 
taka, albo ta której  jesteśmy wręcz ofiarą, 
przylgnie do nas jakby  była naszą. Tak, to 
jest możliwe. Czyż nie? Czy czasem tak nam 
się nie zdaje?

Ot i cała filozofia o winie, która nam się 
zdaje. Poczucie winy, chociaż winy brak. To 
to cierpienie i ten ból. Dobrał się do nas ten 
komar, albo jego kolega tej maści. One nie 
patrzą na naszą świadomość, na prawdę, one 
by tak rzec w sposób naturalny, biologiczny 
rzec można, tylko się domagają...

A my? A my nie możemy im sprostać. 
Nie możemy, bo nie wiemy co i jak. Nie 
możemy wyrazić żalu, czy wyrazić skruchy z 
powodu popełnionego czynu, bo winy nie 
ma. Ale rzecz jest i nie mogąc dziać się w 
rzeczywistości, dzieje się w naszej w naszych 
wyobrażeniach. Stąd cierpi i boli.

Cóż nam to przypomina. Ano nic 
innego jak tylko zerwanie owocu  w Raju. 
Pierwsza wina, pierwszy grzech, my jako tego 
konsekwencja. Cierpimy, bowiem Grzech 
Pierworodny się pojawił. Nastąpiło oddzie-
lenie się duszy od ciała, jak moim zdaniem, 
znakomicie tłumaczy ten problem ewange-
lia św. Filipa. Pisałem o tym przedstawieniu 
w jednym z esejów. Przypomnę najprościej: 
powstał Grzech  na skutek właśnie takiego 
oddzielenia, a  Adam i Ewa to symbole ciała 
i duszy. Gdyby nie ów rozdział, nie byłoby 
winy. Gdyby, by tak rzec, każda ofiara winy 
nie powodowała w sobie tego oddzielenia 
i gdyby każdy sprawca tego też nie czynił, 
problem by nie istniał.

Dlaczego tak? Sprawa jest niebywale 
prosta. Ta pierwsza persona ( zgodnie z 
biblijnym wyobrażeniem) będąc pełnią 
duszy i ciała na sposób ludzki odpuściłaby 
winę, natomiast ta druga by się jej po prosu 
nie dopuściła. Zawiodło, by tak powiedzieć, 
to rozdzielenie że powstało. Dlaczego się 
pojawiło? Ano dlatego, że pierwsza uległa 
impulsowi, ciekawości, podejrzewam. Ten 
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impuls to sprawka złego, węża zgodnie z 
wyobrażeniem. Druga natomiast, czyli wła-
śnie problem odpuszczenia, już musiało 
się wiązać choćby ze znikomym zastanowie-
niem, które nie nastąpiło. I powstała wina. 
Nie pojawił się równie nagle obraz, który 
by mówił – nie. Mówiąc wprost, Adam nie 
zaprzeczył Ewie. Przylgnął do winy, która 
nie była jego. I dopiero jako ich jedność 
nastąpiło oddzielenie duszy od ciała.

Wina zatem i jej wyniki nie mogą być 
kwestią – kto. Niby pojawia się Ewa, jako 
pierwsza, jej ciekawość, ale też Adam nie 
musiał. Dusza polegając na emocjach i 
Ciało mówiąc racjonalnie.  

Stąd też my możemy oddzielać to co 
jest faktycznie naszą winą, od tego co tylko 
jej wyobrażeniem. Z pomocą przychodzi 
nam tu ten znakomity myśliciel Montaigne. 
Powtórzę to po raz trzeci: „Ktokolwiek ocze-
kuje kary cierpi ją; a ktokolwiek na nią zasłużył, 
oczekuje jej.”

Nie możemy w życiu codziennym 
kierować się winą, która z natury wyżej 
przedstawionej cierpi kary. A to z tego 
prostego powodu, że to nie pozwoli nam 
widzieć świat inaczej jak poprzez tę ogól-
noludzką winę. Wygnanie z Raju nie po 
to miało miejsce, aby pognębić człowieka, 
ale po to aby temu pognębieniu mógł się 
on przeciwstawić, skoro tak mądrzy byli 
symboliczni Adam i Ewa (czyli dusza i 
ciało), że im  tam w jedności tych dwojga, 
życie nie odpowiadało, pisząc sarkastycz-
nie. Nie możemy oddzielać duszy od 
ciała i przeczyć tym samym lapidarnemu 
i staremu stwierdzeniu, które mi się teraz 
nasuwa: nie chciej mieć lepszego niż masz. 
Powiem więcej: wtedy ono samo przyjdzie. 
Nie wyobrażam sobie bowiem, aby Bóg nie 
pozostawił furtki. Byłby przeciw sobie. Bo 
jak to pomyśleć inaczej. Że skapitulował? 
Nie wyszło, owszem. Albo, że z tego Raj 
nic? Nie sądzę.

On wie, że do szczęścia są konieczne 
pewne warunki, których nie sposób pomi-
nąć. Wysłał na tułaczkę, ale i z pewnym 
pomysłem. Tylko trzeba to zauważyć. A 
to jedynie jest możliwe w  jedności duszy 
i ciała. Gdy to ma miejsce ofiara winy ma 
w sobie siłę odpuszczenia, a sprawca nie 
będzie nim. A jeśli nawet chwilowo ulegnie 
wężowi oparcie ofiary jest tu niebywale 
istotne. Jeszcze tylko musi sam sobie prze-
baczyć i będzie to łatwiejsze, gdy zrozumie, 
że innej drogi nie ma. To znaczy jest, lecz 
będzie tworzyć coraz bardziej narastającą 
pętlę radującej się z tego winy. Wąż z dnia 
na dzień bardziej syty i zadowolony.

Pomyślmy tylko. Tak nie czuć żadnych 
animozji w stosunku do kogokolwiek. Prze-
cież wtedy wina nie ma możliwości pojawie-
nia się. Jakże wtedy dobrze by się można 
czuć. Raj na ziemi, by można powiedzieć.  
Ale w rzeczywistości dzieje się inaczej. Tyl-
ko zobacz, że to nie jest wina tych innych, 
tylko twoja. Dlaczego moja można by się 
obruszyć? Ano z prostej przyczyny naszego 
rozumowania. Skoro ja nic innemu, to dla-
czego on mnie? Takie zazwyczaj dzieje się 
myślenie. A tak nie czuć żadnych animozji 
w stosunku do kogokolwiek. Czy ta pętla ci 
się podoba? Pomyślmy tylko.

W czasach romantyzmu poeta był 
wieszczem. Wieścił schyłek cywilizacji 
na rzecz powrotu do natury. Poeta 
romantyczny był poetą zbuntowanym 
przeciwko swoim czasom i  społeczeń-
stwom, które wkraczały w okres rewolucji 
przemysłowej. A jednak jego pozycja w 
społeczeństwie była mocna. Występował 
on jako ten geniusz, który dzięki swej  
nieograniczonej wyobraźni potrafi roz-
poznać i ujawnić prawdę o rzeczywisto-
ści. Goethe, Byron, Hugo, Puszkin byli 
traktowani w swoich krajach z uwagą i 
szacunkiem, a ich poezja traktowana 
była jako emanacja mentalności naro-
dowych, i narodowych cech i wartości. 
Co było szczególnie cenione, to to, że 
w swojej twórczości sięgali także prawdy 
absolutnej. Nie inaczej było w Polsce z 
Mickiewiczem i Słowackim.

Poeci romantyczni wyznaczali nowe 
miejsce poety w społeczeństwie (miejsce 
bardzo eksponowane). Byli wieszczami, 
geniuszami i przewodnikami narodów.

Specjalnie nakreśliłem ten obraz po-
ety romantycznego, aby był kontrapunk-
tem i punktem odniesienia do sytuacji i 
kondycji poety współczesnego.

Dzisiaj poeta, to nieceniony samot-
nik, tworzący w samotności i izolacji od 
społeczeństwa swoje wiersze (najczę-
ściej do szuflady). Lekceważony przez 
społeczeństwo i wydawców, stracił swoją 
pozycję na rzecz tzw. „celebrytów”. 
Społeczeństwo pozbyło się poetów, wy-
rzucając ich na margines kultury (jeżeli 
istnieje jeszcze coś takiego, jak kultura 
– wobec zalewu tandety telewizyjnej i 
muzycznej, wobec wszechogarniającego 
konsumpcjonizmu – jest to mocno wąt-
pliwe). Dziś poeta nie jest już hołubiony 
i ceniony. Jest raczej „piątym kołem u 
wozu” machiny show biznesu. Instytucje 

powołane do promowania tzw. kultury 
wysokiej, jak np. samorządy czy Kościół, 
zapominają o samotnym rycerzu poezji, 
walczącym samotnie z wiatrakami egzy-
stencji. Mecenasów, takich jak Kościół, 
władza, czy bogaci patrycjusze po pro-
stu nie widać. Zapomnieli oni o swoim 
moralnym powołaniu, aby wspomagać 
sztukę, szczególnie sztukę poezji. Dzisiaj 
społeczeństwo nie potrzebuje poezji, 
potrzebuje za to  szamponu przeciwłu-
pieżowego i miękkiego papieru toale-
towego. Mecenasi uciekają od sztuki (a 
od poezji w szczególności), jak diabeł od 
święconej wody. 

Dzisiaj społeczeństwo jest bardzo 
świadome swych wymagań, a wśród tych 
wymagań nie mieszczą się poeta i jego 
poezja. Dzisiaj twórczość, a szczególnie 
twórczość poetycka, to niezwykły, egzo-
tyczny, rzadki kwiat, którym nie wszyscy 
muszą się zachwycać. Często wywołuje 
on zdziwienie i nic więcej. Jeżeli jest 
to zainteresowanie, to raczej powierz-
chowne i chwilowe. Konsument nie jest 
zainteresowany, aby coś odciągało go od 
konsumpcji dóbr materialnych. Nato-
miast dobra intelektualne i duchowe nie 
leżą w jego zainteresowaniu, ponieważ 
ich po prostu nie rozumie. 

Dlatego coraz częściej, poeci w swej 
twórczości zamykają się w tematach 
prywatnych, zajmując się swoją prywat-
nością i swoimi problemami, nie czując 
potrzeby ani zachęty, aby podejmować 
tematy uniwersalne czy patriotyczne. 
Nie ma do tego klimatu, ani zapotrze-
bowania społecznego. Tak więc, widać 
jasno, że sytuacja egzystencjalna poety w 
dzisiejszym społeczeństwie jest nie do po-
zazdroszczenia. Jego pozycja jest słaba, 
a status marny. Samotnik na marginesie 
społeczeństwa i kultury, zmuszony jest 
walczyć lub pogodzić się z sytuacją.

Jarosław Seidel

Kondycja poety dzisiaj

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

W kwestii...
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Istniejące do 1969 roku licea peda-
gogiczne miały ciekawy sposób naboru. 
Otóż dwa miesiące przed egzaminami z 
matematyki i języka polskiego, odbywały się 
przesłuchania muzyczne i warsztaty plastycz-
ne. Zaliczenie tych „przedwstępnych” form  
badania predyspozycji artystycznych, było 
warunkiem przystąpienia do sprawdzenia 
wiedzy ogólnej ucznia podstawówki. Wykaza-
nie się słuchem muzycznym, czy wrażliwością 
plastyczną stawiano wtedy ponad główny 
egzamin kandydata. 

Ciekawym, już wewnętrznym progra-
mem tej szkoły, było złożenie, aby uczeń  był 
przynajmniej raz na operze, operetce, pro-
gramie satyrycznym, czy wystawie plastycznej. 
Co najmniej trzy w roku! Rachunek prosty. 
Liceum trwało 5 lat.

Niezapomnianym dla mnie przeżyciem 
był przymusowy wyjazd do Wrocławia na 
pantomimę. Ogród miłości wystawiony pod 
kierunkiem Henryka Tomaszewskiego pa-
miętam do dziś. Uniwersalny język ruchu, 
min – odsłaniał przed nami intymny świat 
ludzkiego wnętrza. Na lekcji języka polskiego 
bawiliśmy się jak dzieci, próbując nazwać 
określone gesty czy miny. Zastanawialiśmy 
się, jak napisać, zaznaczyć taki środek arty-
styczny, jak kogoś tego wyuczyć, aby sztuka 
była powtarzalna przez innych. Jakim sposo-
bem, przy pomocy jakiego narzędzia przeka-
zać różne znaki, skinienia, uśmiechnięcia, 
wzruszenia… 

Potem wyjazd na operę do Łodzi, na wy-
stawę malarstwa do Krakowa…Te przemyśla-
ne przez szkołę zajęcia edukacyjne poruszyły 
wyobraźnię i zaszczepiły potrzeby kulturalne 
u wielu przyszłych nauczycieli. 

Raz w miesiącu do internatu przyjeż-
dżała Filharmonia Narodowa z koncertami. 
Początkowo pierwsze klasy liceum sprowa-
dzano na występ według listy obecności, 
starsze roczniki nie trzeba było przymuszać. 
Opowieści Jadwigi Mackiewicz o muzyce, 
muzykach brzmią mi do dziś w uszach. 
To były „koncerty” czasami ważniejsze od 
samego utworów muzycznych, z którymi 
nie radziły sobie niewyrobione, a krnąbrne 
uszy nastoletnich słuchaczy. Zdarzało się, 
że ktoś „wolał” zachorować, niż iść na takie 
zajęcia, ale…

Obowiązkowa nauka pływania w rzece 
Nidzie na mojej osobie nie sprawdziła się. 
Nie nauczyłam się też malować, ale jestem 
zawsze chętnym odbiorcą tego gatunku 
tworzenia.

Oczywiście, dziś nie trzeba chyba takich 
programów, bo wszystko można obejrzeć 
w laptopie, czy telewizji. Ale człowiek, to 
istota stadna. Informują o tym disco-polo-
we tancbudy, różnorakie festyny, zabawy  i 
rozwrzeszczane stadiony. Byle głośniej, byle 
bardziej kolorowo. Jakże skromniutko  przy 
tym wyglądają złazy turystyczne, spotkania 
literackie, kluby książki, wystawy malarstwa, 
muzealne ekspozycje,  kółka muzyczne, 
plastyczne…

.Jakiż to sposób ma dzisiaj do zapro-
ponowania wolność, czytaj dowolność, na 
uczenie młodzieży wykorzystania wiedzy i 
nauki w różnych sytuacjach, korzystnych 

Anna Błachucka

Którędy do inteligencji?

oczywiście dla człowieka i przyrody?
Nazwanie kogoś inteligentem, brzmi 

jak obraza. Co innego biznesmen, prezes, 
menadżer, celerbryta… Duch nam się gdzieś 
zapodział. 

Ortegowska filozofia  sprawdza się co 
do joty. Ludzie nie mają potrzeby porówna-
nia swoich upodobań  kulturalnych z jakimś 
wypracowanym i uznanym przez wieki i wiel-
kie umysłowości poziomem artystycznym.

Co by się stało dzisiaj, gdyby narzucono 
młodzieży sprawdzone przez czas i środo-
wiska artystyczne formy poznawania zalet i 
osiągnięć ludzkiego talentu?  Nie chcę nawet 
myśleć. Skończyłoby się to zapewne zmianą 
dyrektorów szkół, albo jeszcze gorzej. 

Pani Tatianie Bałakiriew-Wilczyńskiej

Omdlewająca cisza napełniona niesły-
szalnym brzęczeniem muszek, cykaniem 
pasikoników, jękliwym bzyczeniem koma-
rów układa się do południowej drzemki 
pośrodku mokradeł.

Zdradliwe kobierce bladozielonych 
łąk, rozpościerają się wokół wiotką nicią ro-
siczek, uwodzą słodko, odrętwiają i trzeba 
zakryć oczy, aby nie zstąpić tę zachwycają-
cą, pełną iskrzącego słonecznego blasku 
otchłań. W zbrązowiałych szczelinach woda 
beztrosko, drobno pluska pomiędzy omsza-
łymi, uginającymi się dębowymi okrąglaka-
mi, ułożonymi na tym trzęsawisku. Możecie 
być pewni, że siedząca tu inkrustowana 
diamentami ropucha opowie o waszym 
przyjściu swojej ciotce żmii. 

Suchy zapach sosnowego lasu, jego 
wysoko zawieszonych kędzierzawych gałęzi, 
pełnym zadumy, milczącym kołem otacza 
to uroczysko. Pomieszany z ciepłym tchnie-
niem mułu, z wilgotną wonią bagiennej 
roślinności, z miodnym aromatem leśnych 
ziół spowija chmurą wasze głowy i napełnia 
sennym majakiem spełnionego szczęścia. 

Na brzeg wychodzi z kniei sarna i 
popatrzywszy wokół atłasowymi, czujnymi 
oczami, spokojnie opuszcza łeb na długiej, 
płowej szyi, pochyla się ku swemu odbi-
ciu i pije przełykając drobnymi łyczkami 
przeźroczystą, chłodną wodę. Nad sre-
brzystolustrzanymi zatokami, z wysepkami 
sitowia, cienkolistnej turzycy i kwitnących 
nenufarów w drżącym słonecznym świetle 
szybują ważki. 

I ogarnia was przemożna pokusa, by 
rozpłynąć się, zatracić się na zawsze wśród 
tych zwiewnych mgieł unoszących się nad 
tym baśniowym bagiennym czarem. A 
kiedy odchodzicie prowadzenie smutną 
koniecznością egzystencji w społeczeństwie 
nie opuszcza i nie opuści was marzenie 
za tą leśną krainą, w której życie jest już 
równie niemożliwe co piękne. 

Janusz Gryz 

W rezerwacie

Tuż za oknem

Prosimy przesyłać noty autorskie oraz foto-
grafie na adres e-mail: akant24@wp.pl

Szanowni Państwo,

Redakcja miesięcznika literackiego „Akant” 
gorąco prosi niżej wymienione osoby o 
przesłanie na adres redakcji krótkiej noty 
biograficznej, za wierającej: Imię, nazwisko, 
dokładną datę i miej sce urodzenia, zawód 
(wyuczony i uprawiany), rodzaj uprawianej 
twórczości, debiut prasowy oraz książkowy 
(tytuł i rok), ważniejsze publika cje, nagro-
dy, adres zamieszkania oraz fotografię. 
Prosimy też znajomych o pomoc w dotarciu 
do tych poszukiwanych przez nas osób. 
Zachowamy pełną dyskrecję. Dane te są 
niezbędne przy redakcji Antologii ”Akan-
tu”. Jeśli ktoś zna adres innej osoby z tej 
listy, to prosimy o podanie.

Andrasiewicz Jarosław
Andrzejewska Julia
Antoszewski Zbigniew 
Bałaś Daria
Bałtroniuk Łukasz
Banach Elżbieta
Barański Krzysztof
Bargieł Wojciech
Barska Joanna
Berestowski Tomasz 
Bereszyńska Urszula
Biegańska-Tabak Agnieszka
Biela Bogusław
Bielińska Martyna
Biliński Paweł
Bobowski Mateusz
Bobrowski Hubert
Borek Marta
Brożyna Barnaba
Brzuska Aleksandra
Celejewski Marek
Chmielewska Joanna
David Aleksandra
Dominik Jan
Fiała Adam
Filip-Fiełek Maria
Flisiński Paweł
Frołow Sylwia 
Garlicki Lech
Góral Aneta
Grabowska Anna
Gryz Anna
Hajduk Dorota
Hałaś Marcin 
Harasimczuk Martyna
Hardejuk Lucyna 
Henzel Jan
Hilchen Adam 
Ignatowicz Katarzyna
Iżycka Urszula
Jagiełło Justyna
Janusz Bogdan
Jarkowiec Maciej
Jaskulska Iwona
Jenajczyk Wojciech
Jezierski Tomasz 
Jurgielewicz Maciej
Jurkowska Marta
Kamykowski Stanisław
Kapica Małgorzata
Karwowska Joanna
Kiesewetter Anna
Klessa Paulina
Klimczuk Dawid
Klimek Jolanta
Klunder Rafał
Kłak Tadeusz
Knop Bogdan
Kołos Anna
Kornacka Alina
Kowalczyk Halina
Kowalska Anna
Kowalski Mirosław
Kozłowski Maciej
Kozłowski Marcin 
Krajnik Zbigniew
Krasińska Magdalena
Król Ireneusz
Król Piotr Stanisław

Kruk Michał 
Kubicka Beata
Kurakowski Jacek
Kwiatek Marta
Laskowski Stanisław
Lauckamer Robert
Laufer Paweł
Lechowski Jan
Lemaryczyk Piotr
Leszczyńska-Pieniak Eliza
Litwiniec Karolina
Madejska Barbara
Majda Jan
Malinowska Barbara
Maluga Agnieszka
Markiewicz Danuta
Matuszek Tadeusz
Misztela Regina
Moskalik Ewa
Mrowiński Stefan
Nogaj Anna
Nowosielska Elżbieta
Olszewski Leszek 
Paszewski Czesław
Paszkiewicz Bronisława
Pawlak Janusz 
Pawlicka Marta
Pawłowska Anna
Pawłowski Jakub
Pazgrat Tomasz 
Pieluch Justyna
Pilszczek Marta 
Poleska Barbara
Połom Stefan
Poppa Angelika
Przybyła Mirosław
Rębowski Krzysztof 
Romaniuk Katarzyna
Romańska-Malina Olga
Rybszleger Teresa
Rzepska Martyna
Siewińska Urszula
Skrzyńska Ewa
Skurzyński Piotr
Sokołowska Jadwiga
Sonia Aniela 
Stankiewicz Agata 
Sterniczuk Piotr
Stopierzyńska Irena
Strugała Dorota
Szablovska Sarah
Szczepaniak Joanna
Szmal Andrzej
Śliwa Krystyna
Śmieciński Marek
Świć Marta
Święcicki Marek 
Świnoga Joanna
Tarnowska Irena 
Tasz-Sobczyńska Klaudia 
Vujcić Maciej
Waszczyk Maciej
Wąs Lidia
Wciórka Justyna
Wegrzynak Jan
Wolerska Nina
Woźna Amelia
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Jadwiga Pstrusinska
 
Powiązanie 

Stefanowi Pastuszewskiemu 

Jak nazwać tak niezwykły rodzaj powiązania
Między człowiekiem tu i człowiekiem tam
Jeden pisał nad Brdą kolejny list ważny
Działając w ojczystej wówczas konspiracji
Powielany najprościej w domowej piwnicy 
Adresowany do współbraci niezaszyfrowany
Goniec jechał z nim nazajutrz blisko lub daleko 
Strachem i więzieniem parzył go w kieszeni 
Drugi czytał uważnie w  Krakowie wielokroć  
Nie znając nadawcy bezcennego listu 
Ledwie doręczyciela z uniwersytetu odrzwi  
List mówił co właśnie dzieje się w Bydgoszczy
Jakie uczyniono najnowsze napisy na murach
Kto też o bladym świcie dziś internowany
Zasada brzmiała kopiuj nocą i podawaj dalej 
Zostawiaj grube pliki na ławkach kościelnych
U Anny Jana nawet  Wszystkich Świętych
Choć węszono usilnie ktoś zabierał pierwszy
Czas wtedy był marny nie żyło się lekko
Lecz ludzie pięknieli w szukaniu wolności
Po latach napotkała listów tych autora
Obecny był zapewne między wsłuchanymi
W słowa o Solidarności Bogu i człowieku 
W strofach Stefana poety wierszy powróconych

Bydgoszcz, 28 września 2018.

Janina Sokołowska

Nie do wycinki 

po nocy łapie świeży oddech. zbiera siły na kolejny 
dzień. będzie karmił dzięcioły uwalniał z gniazd osy
las – dom. las – szpital. las – przytułek 

zapisz – szepcze. zapisz wiewiórkę  gdy wyłuskuje 
ziarenka szyszki. i kleszcza wędrującego między 
wzgórkami piersi. nawet zwłoki przejechanego kosa
jego głos z zaświatów
pokazuje zwichniętą gałęzią cały tok życia

zgrabiamy stertę zgniłych igieł słuchając mrożących 
słów sąsiada „stare sosny trzeba wyciąć”  
drzewa umierają stojąc
ze strachu

Janusz Orlikowski

Dwie strony

bunt i pokora we mnie – jakby dwie strony
nie tych samych medali

Janusz a nie Orlikowski
imię lecz nazwisko nie to

urodzony by odkrywać
sploty dziwnych zdarzeń
zamiast czerpać garściami
grona z tego co jest

moje – jest?
uczę się gdy przybywa buntu
i pokora odkryje nową drogę

Orlikowski a nie Janusz
nazwisko lecz imię nie to

na ile wystarcza sił
uczę się pokory
i buntu?

które okaże się drogą

bunt i pokora we mnie – jakby dwie strony
nie tych samych medali

Rafał Jaworski

***

Na wieczorze autorskim
Wybitnego Poety
o nazwisku znanym
choć nie był to wielbiony
- przez króla opinii Adama M. -
Adam Zagajewski
było 18-cie osób (w tym dwóch dziennikarzy, 
jeden krytyk i troje ich dzieci
poniżej czwartego roku życia).

W oficjalnych relacjach
sukces współczesnej poezji stał się 
fundamentalnie niezaprzeczalny -
żadne tam zwycięstwo
człowieka pospolitego
co sugeruje Ryszard L.

zdradziecki euro poseł
z Krakowa

Stanisław Chyczyński   

STYL SAMOBÓJCZY

Nigdy nie miałem zamiaru się ścigać
z pierwszym szeregiem, pod sztandarem NOVUM.
Dostałem rangę pośród maruderów,
którym ex-gwiazda świeciła nad głową.

Zawsze koncepty przystrojone w rymy
ceniłem bardziej niż wolne wybryki.
Być sobą w sobie, wbrew POWSZECHNEJ modzie,
to extra sposób, aby zostać nikim.

Poezjo, sztuko wzgardzona, dlaczego
straciłaś dzisiaj swój cesarski diadem?
Gdzie twoje dwórki? Gdzie złoci lansjerzy1?

Szedłem na przekór, więc moje sonety:
myśli zbyt krzywe, przenośnie koślawe,
słowa zwietrzałe – nie mogły mnie przeżyć…

(20 kwietnia 2018)
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Joanna Wicherkiewicz

***

miłość zestarzała się 
lecz ciągle wymyka się szarości 
szepcze kochany kochana 
dniom nieokiełznanym 
wieczorami zamyka w ramionach  
więzi do rana

Karolina Kusek

***

KRYSTYNIE  SZAŁAŃSKIEJ -
Przyjaciółce mojej na dobrą i złą pogodę

 
 
Chciałam Ci wiersz ofiarować – 
bukiet kwiecistych słów.
Lecz  wygasł w nich ogień. 
 
We mnie... zwęglone słowa. 
 
Nie dokopiesz się w nich do diamentów, 
co węgla pierwotnego krystaliczną odmianą. 
 
Łzą Chronosa, w szlachetny kamień zakrzepłą.
Wydobytą z czeluści Ziemi.
Z magmy wulkanów.  
 
W zwęglonych słowach... popiół tylko
 i ulatujące z dymem ciepło.

Krzysztof Nurkowski

MELTEMI

łagodny wietrze morza 
usłanego wyspami jak niebo 
gwiazdami powiewie dobrego Posejdona
do nas wiej rozgość się na ziemi
potępieńczych swarów otul
łagodnym tchnieniem nasze
czoła zaproś na ucztę 
pełną wina oliwek chleba
z duchem Stagiryty 
a północne wiatry rozgoń 
do stu diabłów szkółko
żeglarska Hellenów oddechu 
świętych bóstw bądź marzeniem 
o ziemi ciepłej choć jałowej
i skalistej pełnej dobrych
bogów i duchów świętej
Ireny proroka Eliasza/profiti Ilias
patrzy na nas ze swej góry
nanizując z drżeniem rąk na komboloi
serca kamieni tych wszędobylskich niemych świadków

Krzysztof Stanisławski

Infekcja                                                                                                           
 

U naszych okien - neonów pstry zamęt O ciężarze właściwym     
- lżejszym niż powietrze Ośmielone  
 tysiącami polubień serfują  do kolejnegoświęta Oddechu  
chemicznej syntezy trzymającej w objęciach  To 
co  podane -  mrozi czujność
rozpala pamięć pręży pychy kark –  zmrok zewnętrzny 
wewnętrznym się zdaje  Zbyt jasnej 
abstrakcji   
Usidlającym pozorem dobroci – przetrwało
pasemkocienkie Może nazbyt syte
- staje się duszą i życiem 
towarzystwa Smugi jasne krople ciepłe W natłoku martwych 
natur kolejno            
– bez pośpiechu Zanurzone przesunięte wydobyte Miejsca          
które po nas wystygły - historii
wielu
schemat Opłotki w chwastach – psy przy łańcuchach  
obszczekują drogę Ty stoisz w oknie
okno stoi w tobie W oku    
jak szkiełko które pękło - kolorowe wstążki puzderka    
zapachy płowe Ochlapana naprędce
szarym wapnem - snu grota Pokalany głaz
oszpecony kamień  Zabrakło miejsca na kolejne 
zdanie  
o stojącej wodzie Lepkiej myśli    
przyklejonej zgodą - do metafor środka Wzburzony potok   
rwie i  huczy – topi ciężki  
zegar Upragniony deszcz – zawsze 
teraźniejszy Nieciekawy śladów - Już chyba czas   
odnaleźć winę Naszą - nie do odpuszczenia Zaplątaną  
w  w pewność 
- cichą zwyczajną  Aż nałogową 
Powszednią 

 
Przekracza strachu bramę - wspomnieniem po sobie  
samej

Dariusz Filinger

KOROWÓD

                      
Siedem dni tygodnia
jak siedem dźwięków w gamie
siedem  kolorów tęczy dla siedmiu miliardów ludzi

Siedem  grzechów głównych
w siedmiu  głowach smoka jako pełnia Szatana
siedem  wizji proroczych w Apokalipsie Świętego Jana

Siedmiu pobożnych rycerzy chroniących pielgrzymów 
do Grobu Pańskiego, siedem darów Ducha Świętego
siedem sakramentów 

Siedem  czakramów energetycznych Ziemi
siedem  lat budowy przez Salomona Wielkiej Światyni
lub siedem  wzgórz na których założono Rzym

Na końcu my – mieszkańcy siedmiu kontynentów
zagubione stado w ślepym oku cyklonu
odwiecznej walki dobra ze złem
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Pomorze, w tym miasto Gdańsk, na 
trwale wpisały się do naszej historii także 
z powodu funkcjonowania w powojennej 
Polsce podziemia antykomunistycznego. 
Jako autor znanej wśród miłośników lite-
ratury historycznej trylogii „Opowiedział 
mi Maks” opisałem szczegółowo w jednej z 
jej części („Aresztowanie, dapros, wojennyj 
sud” - wydanie z 1994 r. i wznowienia: „U 
boku Łupaszki” - z lat 2012 i 2014) wojenne 
dzieje partyzanckiej 5. Wileńskiej Brygady 
AK dowodzonej przez legendarnego Zyg-
munta Szendzielarza „Łupaszkę”.

Sam dowódca tej Brygady nie jest 
jednak jej głównym bohaterem. Historię 
tę bowiem opowiada jego podwładny, do-
wódca 3 szwadronu konnego w tej Brygadzie 
– Antoni Rymsza „Maks”. Widziana oczami 
„Maksa” i dzięki jego szczegółowym rela-
cjom słownym zapisana wojenna historia 
tej niezwykłej Brygady, weszła na stałe do 
polskiej historiografii z dwóch powodów, że 
nie posiadała stałych baz, które ułatwiałyby 
Sowietom napaść na nią i ją rozbroić, a także 
z powodu nazwy, jaka do niej przylgnęła 
po bitwie rozegranej pod Radziuszami Ło-
zowymi z partyzantką sowiecką - „Brygada 
śmierci”.

Bohater moich książek historycznych 
kpt. Antoni Rymsza „Maks” miał na tyle 
ciekawe życie, że z trudem jego historie 
udało mi się zmieścić w trzech odrębnych 
książkach. W książce poświęconej walkom 
5. Brygady AK, następnie w opisującej lata 
powojennego ukrywania się wraz z żoną 
Aldoną – wcześniejszą łączniczką i sanita-
riuszką tej Brygady, i w trzeciej - o ponad 
11-letnim pobycie w sowieckich łagrach na 
Kołymie.

Antoni Rymsza „Maks” był bohaterem 
wyjątkowym z wielu powodów. Zrodzony z 
ojca Polaka i matki Finki, uchodził do koń-
ca swej działalności partyzanckiej za wzór 
cnót żołnierskich i patriotyzmu. A ponadto, 
jako rodowity Kresowianin znał doskonale 
teren, na którym toczyła walki z podwójnym 
wrogiem jego Brygada. Znał języki: polski, 
rosyjski i niemiecki. A przede wszystkim 
był niezwykle cenionym strategiem, dosko-
nałym żołnierzem i bardzo lubianym przez 
podwładnych dowódcą. Wśród ludności kre-
sowej krążył nawet mit „Maksa” opiewający 
te liczne jego cechy osobowe.

„Maks” od początku swej partyzanckiej 
działalności był zaangażowany w tworzenie 
5. Wileńskiej Brygady AK; organizował jej 
siatkę, gromadził broń, werbował ludzi. Po 
jej sformowaniu najpierw walczył u boku 
„Kmicica”, którego w sierpniu 1943. wraz 
z 80-ma innymi partyzantami zamordowali 
Sowieci, a po jego śmierci u „Łupaszki”.

W przeciwieństwie do „Łupaszki” 
Rymsza po rozwiązaniu 11 listopada 1944 r. 
Armii Krajowej zrezygnował z dalszej walki 
i wraz ze świeżo poślubioną  „Aldoną” ( 
Samotyją – Lenczewską) - łączniczką i sani-
tariuszką wojenną postanowili ułożyć sobie 
życie „wprawdzie w nie takiej Polsce o jaką 
walczyli”, ale rokującej życie w pokoju.

„Łupaszka” zwolnił „Maksa” i „Aldonę” 

Jan Stanisław Smalewski

Żołnierze Wyklęci - nadzieje Gdańskie

ze złożonej wcześniej przysięgi żołnierskiej. 
Rozumiał ich, ale sam – mając w świado-
mości fakt, iż jego żona mogła nie przeżyć 
niemieckiej niewoli (od chwili aresztowania 
przez Niemców na początku wojny, nie miał 
od niej żadnej wiadomości), postanowił 
walczyć dalej. Miał przy sobie sanitariuszkę 
„Lalę”.

„Łupaszka” popełnił błąd, gdyż zaufał 
rządowi londyńskiemu, od którego napływa-
ły do żołnierzy organizującego się polskiego 
podziemia zbrojnego mamiące informacje, 
że w maju 1946 r. wybuchnie wojna i Alianci 
ostatecznie rozprawią się z Rosją Radziecką. 
Mógł, jak wielu innych dowódców uniknąć 
represji ze strony Rosjan i polskiej bezpieki 
ścigającej żołnierzy AK, uciekając za grani-
cę. Nie zrobił tego, bo uważał, że podjęta 
przez Sowietów 17 września 1939 r. walka 
z Polakami nie może się zakończyć utratą 
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i pod-
daniem Polski w czerwoną niewolę.

Powojenne losy obu wielkiej klasy 
patriotów „Łupaszki” i „Maksa”, zanim 
rozdzieliły ich aresztowania, przez jakiś 
czas splatały się jeszcze. Antoni i Aldona 
Rymszowie ukrywając się, musieli zmienić 
nazwisko, zmieniał „papiery” także Zygmunt 
Szendzielarz. W jednym przypadku, gdy po 
jakimś czasie spotkali się, Antoni pomógł 
mu nawet. Hawling – miał przyswoić sobie 
nowe nazwisko Zygmunt. Nie zdążył, gdyż 
wcześniej został aresztowany w warszawskiej 
knajpce, gdzie poszli na wódkę i przymknię-
ty wraz z Józefem Kamińskim w areszcie, 
skąd jednak udało mu się uciec. Później 
był ostrożniejszy, lecz niewiele to dało, 
gdyż wyrok na żołnierzy podziemia nie-
podległościowego był jeden – mogli zginąć 
w walce, lub w katowniach SB. Obietnice 
rządu londyńskiego okazały się fałszywe. 
Zachód odmówił walki z ZSRR. Zaufanie dla 
Londynu takich dowódców jak „Łupaszka” 
kosztowało życie dziesiątki tysięcy żołnierzy 
podziemia zbrojnego.

Wcale nie było także łatwiej  tym, 
którzy tej walki nie podjęli. Sam fakt, że w 
przeszłości bili się z partyzantką sowiecką i 
chronili przed nią ludność Kresów Wschod-
nich wystarczył, by po wojnie ścigać ich jak 
zwierzynę łowną, aresztować, mordować 
w ubeckich katowniach lub skazywać na 
sowieckie łagry. Aldony Rymszowej przed 
katownią we Wronkach nie uchroniła nawet 
ciąża. A życie uratowała jedynie dlatego, że 
oprawcy mieli nadzieję, iż po uwolnieniu 
doprowadzi ich do kryjówki swojego męża 
„Maksa”.

Zanim na wiosnę 2017 r. osiadłem na 
stałe w Gdańsku, spotykałem się na tym tere-
nie z czytelnikami moich książek. W MBP w 
Gdańsku, w Malborku, Wejherowie, Chocze-
wie... W Gdańsku opowiadałem o licznych 
pamiątkach związanych z działalnością 5. 
Brygady AK zgromadzonych w kościele św. 
Brygidy, gdzie – dopóki żyli – spotykali się 
każdego roku w lipcu byli żołnierze „Łupasz-
ki” i „Maksa”. Aldona i Antoni Rymszowie 
po ujawnieniu przez UB ich powojennej 
kryjówki w Białymstoku właśnie w Gdańsku 
znaleźli na krótko wspólny kąt, w którym 

próbowali ułożyć sobie życie. Początkowo 
w Oliwie, potem na Oruni. Tu kilkakrotnie 
spotykali się z „Łupaszką”, który z „Lalą” na 
krótko znalazł także schronienie w Oliwie 
przy ul. Podhalańskiej. „Łupaszka” wierzył 
wtedy  jeszcze, że stąd wyruszy ofensywa 
Aliantów przeciwko Sowietom.

Gdańsk, a zwłaszcza Bałtyk  był oknem 
na świat, łatwiej stąd było nawiązać kontakt 
z Londynem. Początkowo było tu bezpiecz-
nej niż w Polsce wschodniej, dlatego w tym 
rejonie zakładano placówki, w których gro-
madzono środki medyczne i broń do prowa-
dzenia przyszłej walki. Tu też gromadzili się 
uciekinierzy ze wschodu, których ukrywali 
w swoim mieszkaniu Rymszowie.

Dwukrotnie „Łupaszka” namówił 
„Maksa” na bezpośredni udział w swoich 
akcjach – jak nazywał je – pomocowych. 
Raz, gdy chodziło o zorganizowanie napadu 
na bank w Gdańsku, (ostatecznie Rymsza 
zdecydował się, że to będzie Monopol Spi-
rytusowy), w celu pomocy finansowej dla 
odtwarzanej w tym rejonie Brygady, a drugi 
raz – do bezpośredniej ochrony (z bronią 
w ręku) jego spotkania z Pohoreckim – ko-
mendantem Eksterytorialnego Wileńskiego 
Okręgu AK. Ostatni raz „Maksem” posłużył 
się jeszcze „Łupaszka”, wysyłając go w rejon 
Bydgoszczy, by odnalazł tam „Mścisława” i 
przekonał go, że należy przenieść oddział w 
olsztyńskie, ze względu na pogorszenie się 
warunków bezpieczeństwa na Pomorzu.

Niebawem wyrzucono ich z mieszkania 
na Oruni (przywłaszczył go sobie milicjant). 
Przenieśli się wtedy do pobliskich Nowin, 
na Nowy Świat 19. Tam Antoni Rymsza 
raz jeszcze miał wiele szczęścia. Kiedy UB 
namierzyło jego mieszkanie, nie było go w 
domu. Aldonie cudem udało się powiado-
mić męża, by nie wracał, zorganizowano na 
niego zasadzkę.

Nie wrócił, znalazł nową kryjówkę, do 
której po miesiącu ściągnął Aldonę. Opo-
wiadałem o tym na spotkaniach z czytelni-
kami w Choczewie. Powstała tam kilka lat 
temu bardzo prężna grupa kierowana przez 
Wiesława Bobkowskiego - Stowarzyszenie 
„Maksa” i „Aldony” Rymszów. Stowarzy-
szenie pielęgnuje historię nie tylko tych 
bohaterów, ale także całej walki niepodle-
głościowej żołnierzy wyklętych.

Zapewne do tradycji przejdą kontynu-
owane od czterech lat w Gdańsku defilady 
przybywających tu z całej Polski w Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), 
licznych grup rekonstrukcji historycznych, 
odtwarzających pododdziały polskiego pod-
ziemia zbrojnego uczestniczące w walkach 
niepodległościowych. Piękna to tradycja o 
niezwykle bogatym ładunku patriotycznym 
i moralnym.

W okresie całej stuletniej tradycji 
niepodległościowej Pomorze Gdańskie i 
Pomorze Zachodnie wielokrotnie wpisywało 
się do współczesnej historii Polski. Miały 
na to wpływ zabory i wspólne losy ludności 
(Polaków, Niemców, Prusaków, Kaszubów) 
zamieszkujących te tereny. Trwale zapisały 
karty tej historii losy II wojny światowej: 
Westrerplatte, Poczta Gdańska, piaśnickie 
lasy, walki o Wał Pomorski... A już za PRL-u 
- gdański grudzień i Stocznia Gdańska.

W życiu „Łupaszki” i „Aldony” oraz 
„Maksa” tereny te także zapisały swoje zna-
czące, a zarazem tragiczne karty.

W latach powojennych w świadomości 
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Polaków utrwalano jedynie stalinowskie 
przymioty wielkiego sojusznika, jakim rzeko-
mo był ZSRR. Wymazano niemal całkowicie 
z pamięci i świadomości Polaków Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, i wszystko, co 
z nimi było związane (w tym ludobójstwo w 
sowieckich łagrach).

Zakłamywana była agresja 17 września 
ZSRR na Polskę, a wręcz zakazane pod 
rygorem odpowiedzialności karnej było mó-
wienie o Katyniu, Starobielsku, Miednoje. 
To samo dotyczyło żołnierzy AK i żołnierzy 
podziemia niepodległościowego.

Białych kart historii także było wiele 
– nie pisało się, nie mówiło głośno o wszyst-
kim, co mogło źle świadczyć o sojuszniku, 
co było niezręczne, niewygodne dla partii, 
źle oceniało czas, w którym po II wojnie 
światowej się znaleźliśmy z... konieczności. 
A zafundowała nam ją wcześniejsza polity-
ka rządu i układ sił na świecie, a głównie 
w Europie (polityka Stalina, Churchilla, 
zabójstwo gen. Sikorskiego, wyjście z ZSRR 
Armii Andersa...).

Tymi wszystkimi faktami głównie należy 
tłumaczyć żywiołowe wręcz odreagowywanie 
przez młode pokolenie Polaków na historię 
Żołnierzy Wyklętych.

Ustanowienie przez sejm w 2011 r. 
daty 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych i przekazanie IPN-owi specjal-
nych prerogatyw umożliwiających odkła-
mywanie historii z nimi związanej,  ożywiło 
zainteresowanie tą owianą tajemnicami i 
zapomnianą przez historię formacją zbrojną 
o wojskowych tradycjach niepodległościo-
wych, sprzeciwiającą się - po zakończeniu 
II wojny światowej - sowieckiej 
komunizacji kraju.

„Łupaszka” to współcze-
śnie bodajże najbardziej znany 
żołnierz wyklęty. Za zasługi 
wojenne został awansowany w 
listopadzie 1944 r. do stopnia 
majora (Rymsza ps. „Maks” 
- do stopnia kapitana). 5. Wi-
leńska Brygada odbudowana 
została przez niego na terenie 
Białostocczyzny wiosną 1945 
roku. W lipcu liczyła już ok. 
250 żołnierzy i przeprowadziła 
kilkadziesiąt akcji zbrojnych 
p-ko NKWD, UBP, MO i KBW. 
We wrześniu jednak Komenda 
Białostockiego Okręgu Armii 
Krajowej Obywateli  (tak po 
rozformowaniu wojennych 
brygad nazwano AK) nakazała 
mu rozformować brygadę.

„Łupaszka” wyjechał 
wtedy na Pomorze, gdzie 
po nawiązaniu kontaktu z 
konspiracyjnymi strukturami 
podporządkował się komen-
dantowi eksterytorialnego 
Wileńskiego Okręgu AK ppłk. 
Antoniemu Olechnowiczowi 
„Pohoreckiemu”. Do walki 
wrócił w 1946. odtwarzając na 
wiosnę w Borach Tucholskich 
V Brygadę Wileńską i stając na 
jej czele. Oddział liczył wtedy 
ponad 70 żołnierzy i działał na 
terenie województw: zachod-
nio-pomorskiego, gdańskiego 
i olsztyńskiego.

W końcu 1946 r., po 

przeniesieniu się na teren Białostocczyzny, do-
łączył do VI Brygady Wileńskiej dowodzonej 
przez „Wiktora” ppor. Lucjana Minkiewicza. 
W marcu 1947. opuścił oddział. Polowanie 
na niego było już tak zaawansowane, że po-
stanowił ukrywać się samodzielnie. Ukrywał 
się najpierw w Warszawie, potem w rejonie 
Głubczyc, a następnie w Osielcu k. Makowa 
Podhalańskiego. Tam 30 czerwca został aresz-
towany przez funkcjonariuszy MBP.

Po 2,5 letnim pobycie w więzieniu na 
Mokotowie 2 listopada został skazany przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę 
śmierci. Rozstrzelano go na Rakowieckiej 8 
lutego 1951 r. Miejsce jego pochówku, aż do 
czasu odnalezienia szczątków przez specjalnie 
powołaną Grupę Poszukiwawczą IPN - w t.zw. 
Kwaterze na Łączce (wśród kilkuset ofiar po-
mordowanych przez UB) – nie było znane.

W dniu 24 kwietnia 2013 r. doczesne 
szczątki tego Żołnierza Niezłomnego z na-
leżnymi honorami, w mundurze majora WP 
spoczęły na Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy kpt. 
Antoniego Rymszy „Maksa”. Gdy zmuszony 
został opuścić Orunię. Pracował najpierw w 
Lublewie, potem w m. Żelazno, by wreszcie 
zamieszkać z rodziną w przedwojennym ma-
jątku hrabiego Doniemirskiego w Osiekach 
Lęborskich.

Ukrywając się pod zmienionym nazwi-
skiem Wojtkowscy, rodzina Rymszów (mieli 
już z Aldoną synka Wiesława) uwierzyła w 
podstępnie ogłoszoną przez rząd Osóbki – 
Morawskiego amnestię dla AK-owców, i w 
marcu 1948 r. zgłosiła się do Powiatowego 

Urzędu Bezpieczeństwa, by pozbyć się cię-
żaru wojennej przeszłości związanej z walką 
w szeregach AK. „Maks” do końca nie ufał 
nowemu rządowi i jego polityce uzależnia-
jącej kraj od ZSRR, lecz intuicja kobieca 
Aldony – która tym razem zawiodła – pod-
powiadała im, że tak będzie lepiej - unikną 
prześladowań i więzienia.

Stało się inaczej, w sierpniu 1948 r. 
„Maksa”  aresztowano i odtransportowano 
do PUB w Lęborku, stąd potem przewiezio-
ny został do Warszawy i przekazany w ręce 
Sowietów.

Kilka miesięcy później Rosjanie osa-
dzili go w największym swoim więzieniu w 
Polskiej Legnicy, gdzie po rocznej gehennie 
prześladowań i tortur skazany został na 125 
lat więzienia i karę śmierci.

Wyroku nie wykonano jednak. Stalin 
zamienił mu go na 25 lat zesłania do ła-
grów. Wyniszczona wojną ziemia radziecka 
potrzebowała darmowych wyrobników, a on 
był młody, mógł aż do wyczerpania swoich 
sił fizycznych przydać się ZSRR, pracując 
w najsurowszych warunkach północy, na 
Syberii, w łagrach Kołymy - w kopalniach 
złota i wolframu za dzienną porcję 300 g  
chleba i miskę bałandy.

Przeżył Kołymę i niewyobrażalne wręcz 
jej warunki. Po śmierci Stalina, odwilży po-
litycznej i nawiązaniu kontaktów pomiędzy 
Gomułką i Chruszczowem, ta część Pola-
ków, której udało się przeżyć dotychczasową 
gehennę zsyłek, mogła wrócić do Polski.

Z powodu swej hardej wobec so -
wieckiego systemu postawy i zapatrywań 
politycznych Antoni Rymsza znalazł się w 

tej ostatniej grupie zesłańców, 
którym to się udało. Wrócił w 
dniu swoich 45. urodzin - 14 
kwietnia 1959 roku. Do Polski, 
w której jeszcze do roku 1989 
musiał uchodzić za wyklętego, 
za „zaplutego karła reakcji”, 
za niegodnego Polski Ludowej 
obywatela, któremu należała 
się tylko pogarda.

Zakłamywanie współczesnej 
historii Polski w czasach PRL 
spowodowało ogromne braki w 
świadomości młodych Polaków, 
utrwaliło fałszywe przekonania 
o prawdziwych wrogach i bohate-
rach. Prawdziwą historię żołnierzy 
wyklętych Jan Stanisław Smalewski 
opisał w unikatowym dziś wydaniu 
trylogii „Opowiedział mi Maks” - 
Wyd. ARS PRINT PRODUCTION 
Warszawa 1994-96 oraz w póź-
niejszych, zbeletryzowanych jej czę-
ściach: „U boku Łupaszki” (wyd. 
PATI Wa-wa 2012) i „Więzień Ko-
łymy” (wyd. Fundacja Dziedzictwo 
– Sławno 2012), a także: „U boku 
Łupaszki” „Żołnierze Łupaszki”, 
„Więzień Kołymy”, „Łupaszka – 
trylogia” i „Pod rozkazami Łupasz-
ki” (wydanymi przez wydawnictwo 
MIREKI Kraków – Warszawa w 
latach 2014-16). Powstała także 
publikacja jego autorstwa opisu-
jąca działalność AK na obszarze 
Lwowskim i łagry Workuty pt. 
„Wyrok Workuta”, wydana przez 
IPN Wrocław – 2008.
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Fragment powieści nagrodzonej w Konkursie 
Literackim im. Romana Wilkanowicza

Tuż za Grodziskiem zwolniła: jechała 
teraz nie główną trasą na Poznań… nieee… 
boczną, wąską drogą sunęła – starym bitym 
traktem, tym którym PRASZLACHECKA on-
giś CHLEB powstańcom woziła; pusto było, 
tuż przed Sielinkiem nadal stała samotna 
stara chata – wówczas, kiedy to powstanie, 
to był SZYNK, gdzie NA JEDNEGO się wstę-
powało, TEN JEDEN to był taki maciupki 
kieliszeczek – dzisiaj już nikt z takich na-
parsteczków nie pijał. PANI EGUCKA je w 
spadku po PRASZLACHECKIEJ otrzymała 
– takie rekwizyty z przeszłości szanowała.

Sunęła na OPALENICĘ; przecież już 
dawno w domu PAJECZYCY nie była – tam 
zaglądała, a przecież – wie to na pewno! 
BARANICA swego czasu w DOMU PAJĘ-
CZYCY przebywała: zatem tam ją pozostawić 
nam trzeba… tam będzie na swoim miejscu. 
Ponownie. W pokoiku odeszłej już do wiecz-
ności, ale wpisanej w WIELKOPOLSKIE 
POWSTANIE PRASZLACHECKIEJ, tam 
gdzie za piecem ponoć to żelazko z duszą i 
ową broszą, którą jej ciotka przekazała.

Choć DOM PAJĘCZYCY PRASZLA-
CHECKA umierając ofiarowała PANI 
EGUCKIEJ, to PANI EGUCKA – ach! te 
rozliczne obowiązki – tylko parę razy w roku 
w nim bywała; trochę krzątała się wówczas 
po domu, trochę po zdziczałym już sadzie. 
Zawsze też wielce zadbany cmentarz opa-
lenicki odwiedzała, bo Opaleniczanie o 
swych przodkach zmarłych pamiętali, ich 
DUSZE widać bliskie im były, toteż w tej 
dbałości o piękno nagrobków się prześciga-
li; szczególnie dbali o POMNIK na grobie 
WIELKOPOLSKICH POWSTAŃCÓW – 
OPALENICZAN poległych w pamiętnych 
latach 1918 – 1919, ale także tych zamor-
dowanych w latach okupacji hitlerowskiej 
– 1939 – 1945. Byli wśród nich i powstańcy 
– taką spóźnioną zemstą był niemiecki obóz 
koncentracyjny. Dla nich.

Toteż PANI EGUCKA w przycmen-
tarnym sklepiku ogrodniczym kupowała 
CZERWONĄ RÓŻĘ, hołd tym bohaterom 
wpisanym w naszą wolność składała… Jej 
gest ginął w powodzi innych składanych 
tu kwiatów, bo w OPALENICY wszystkie 
kwiaty z domowych ogródków w soboty wę-
drowały na cmentarz – opalenickie kwiaty 
należały WYŁACZNIE do ZMARŁYCH; 
szybko się o tym obyczaju PANI EGUCKA 
przekonała, kiedy rozkwitły jej piękne, wie-
lobarwne floksy. Już je widziała w salonie, 
w jej poznańskim apartamentowcu, już je 
do samochodu niosła, kiedy to jakaś Opa-
leniczanka ją mijając, po opalenicku się 
śpiewnie odezwała:

– PANIIII… ale ładneeee… nieee… to 
na smyntorz chyba… nieee…

PANI EGUCKA je natychmiast na grób 
PRASZLACHECKIEJ i POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH zawiozła była; takich 
SMYNTARZOWYCH kwiatów by w poznań-
skim domu nie zdzierżyła… z DUCHAMI 
WALECZNYCH OPALENICZAN lepiej nie 
zaczynać. Bo OPALENICKIE DUCHY po-

szanowania TRADYCJI się domagały, toteż 
uszanowane takie DWOMA – stawianymi w 
różnych okresach czasu – POMNIKAMI się 
legitymowały – pod nimi swoją ŚWIĘTOŚĆ 
skrywały, bo KAŻDEN co za OJCZYZNĘ 
ginie – świętym – ta zachęcająca PANIĄ 
EGUCKĄ Opaleniczanka, by kwiaty na ten 
SMYNTORZ… – tak gadała – objaśniała… 
swój rozum miała – wdzięczna DUCHOM 
za to, że teraz chodniczkiem spokojnie swój 
rowerek popychała, przystawała, z koleżan-
kami pogadała…

– Bo PANIII… NASI już w 1922 roku 
tym, co zginęli w walkach o te POLSKIE 
ZIEMIE – a walczyło 250 chłopa! – pomnik 
ufundowali… Pozostali na miejscu walki 
– ubolewała. Do swoich już nie wrócili, w 
żałobie ich zostawili, a dzieciska nawet i w 
głodzie! No, ale my PANIII… im głodować 
nie pozwolili… sami w biedzie, ale ich RE-
TOWALI, jak jedna rodzina my TRWALI… 
PANIII… se pani przeczyta nazwiska tych 
PRAWDZIWYCH POLSKICH ŚWIĘTYCH 
naszych – za każdygo warto te zdrowaś-
kę…

Toteż tam, na tym SMYNTARZU, PANI 
EGUCKA nabożnie te nazwiska – za każdym 
razem gdy tam przebywała – odczytywała… 
swój osobisty APEL POLEGŁYCH odprawia-
ła była… szeptała:

JAN ANTKOWIAK
STEFAN BERESZYŃSKI
JÓZEF HAŁADUDA
IGNACY FINC
TOMASZ IGNYŚ
ANTONI KOZAK
Taak… w 1919 roku sześcioro ich 

było, ale po Drugiej Światowej Wojnie tych 
ŚWIĘTYCH przybyło; sześcioro uczestników 
powstania wielkopolskiego zginęło w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych toteż 
Opaleniczanie na cmentarzu parafialnym 
w Opalenicy, według projektu Kazimierza 
Bogdańskiego w 1968 roku znów wystawili 
POMNIK. PANI EGUCKA go nawiedzała… 
o wszystko się dowiadywała, bo co jak co, ale 
historię swej rodzinnej ziemi znać MUSIA-
ŁA, toteż na betonowym pomniku… trzy 
metry wysokości chyba… umieszczoną tam 
tablicę… napis na niej kontemplowała:

POLEGLI ZA WOLNOŚĆ w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918 – 1919 śp. ANTKOWIAK 
JAN, STEFAN FINC, HAŁADUDA JAN, IGNYŚ 
TOMASZ, KOZAK ANTONI.

ZAMORDOWANI I ZAMĘCZENI po-
wstańcy w hitlerowskich obozach koncentracyj-
nych w latach 1939 – 1945: ŁAWICKI CZE-
SŁAW, MACIŃSKI JÓZEF, URYZAJ MICHAŁ, 
WITAJEWSKI MAKSYMILIAN, WITTCHEN 
NIKODEM, WOLNY JAN.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Powyżej… ten wizerunek ORŁA BIA-
ŁEGO, który do walki ich wezwał, iść na 
stracenie nakazał… w zwieńczeniu ŻELA-
ZNY KRZYŻ… ta ich CHWAŁA.

OPALENICKIE DUCHY poszanowania 
TRADYCJI miały prawo się domagać – się 
domagały, ale PRACOWITOŚCI też. CZY-

STOŚCI też. Toteż choć PANI EGUCKA 
zjeżdżała do DOMU PAJĘCZYCY rzadko, 
to gdy to czyniła, natychmiast brała do 
ręki szczotkę i grabki i choć symbolicznie 
– dla uszanowania tradycji – za zamiatanie, 
zagrabianie tego ulicznego chodniczka – 
trawniczka się zabierała.

Opaleniczanie to doceniali – oni prze-
cież w każdą sobotę zamiatając, grabiąc, 
szacunek swemu miastu okazywali, toteż 
przechodząc obok grabiącej – zamiatającej 
PANI EGUCKIEJ grzecznie się kłaniali i 
uhonorowywali największym opalenickim 
komplementem:

– BO BYDZIE ZA ŁADNIE…
Teraz jednak PANI EGUCKA zatrzy-

mawszy się przed DOMEM PAJĘCZYCY, 
mocowała się z nieco zapyziałym – za-
rdzewiałym zamkiem werandowych drzwi, 
a rozwierając je najpierw sprawdziła czy 
PAJĘCZYCA jest?! BYŁA!!!

– Dzień dobry PAJĘCZYCO! Aleś mnie 
załatwiła! Jak ja mam wejść do domu? By 
twej artystycznej robótki nie zniszczyć? – 
PANI EGUCKA przystanęła – zatrzymała się 
w progu, bo od lewego rogu drzwi rozsnuwa-
ła się misternie utkana ogromna pajęczyna, 
pośrodku której zwycięsko się rozsiadła była 
PAJĘCZYCA – ogromny, znaczony wielkim 
białym krzyżem PAJĄK – KRZYŻAK!

Ponieważ z prawej strony było jeszcze 
nieco pustej przestrzeni, PANI EGUCKA 
się w nią delikatnie wsunęła, by znaleźć się 
nareszcie w werandowej sionce – przedpo-
koju.

Sieć się przy tym tylko nieznacznie 
poruszyła była… PAJĘCZYCA nieco zanie-
pokojona się w tej sieci nerwowo zatrzęsła, 
ale po chwili już uspokojona, dalej w swej 
sieci egzystowała, przyczajona taka, czyhała 
na muszki, może nawet mole? bo w szafach, 
w opuszczonym przez ludzi domku PRA-
SZLACHECKIEJ, mole nie grasowały; a 
przecież mogło być i tak – PANI EGUCKA 
czytała – jak w jednym opuszczonym domku 
PICASSA – gdy w nim szafy rozwarto, to na 
wieszakach pożarte przez mole szczątki jego 
wizytowych ubrań zwisały. Nie, tak nie było 
– nie bywało – dla pewności PANI EGUCKA 
natychmiast starą mahoniową szafę PRASZ-
LACHECKIEJ rozwarła, spiesznie wzrokiem 
spenetrowała… Tak nie było! Z ulgą zatem 
na bujakowym fotelu spoczęła jaki swego 
czasu dla wygody PRASZLACHECKIEJ 
przywiozła z Poznania… BUJAKOWYM? 
No tak: teraz tak na niego mawiano, ale w 
XIX wieku, z którego ów fotel pochodził, bo 
przecież jeszcze w domu rodziców dziadka 
ICZA herbu MOGIŁA a NAWET TRZY był w 
użyciu – w tymże XIX wieku te gięte meble 
się pojawiły były – na tenże fotel mawiano 
z francuska INQUIÉDES – NIEPOKÓJ, to-
też tak go Cécyli PUCHÉ nazywała – zwała. 
Zatem PANI EGUCKA na tym FOTELU 
NIEPOKOJU przysiadła i tej niemodnej już 
– stareńkiej – odzieży POWSTANKI WIEL-
KOPOLSKIEJ PRASZLACHECKIEJ wyłania-
jącej się z rozwartej szafy się przyglądała…  
To była przecież w XXI wieku gratka, takie 
przebywanie wręcz w sanktuarium z czasów 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Rzeczy były solidne, ale skromne, tą 
skromnością dobrze ubranych, ale nie 
rozpasanych kobiet. Z solidnego sukna 
jubka… lisiurami rudymi podbita, w której 
to PRASZLACHECKA z tym CHLEBEM 
do powstańców jeździła, KOTYLIONEM 

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska 

Trzy światy ze zwycięską baranicą… (1)
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BIAŁO-CZERWONYM niczym broszą 
najpiękniejszą znaczona – ozdobiona – 
ŚWIĘTOŚCIĄ PRASZLACHCKIEJ; czarny 
wizytowy kostiumik z wełnianej żorżety 
rozjaśniony wytworny białą bluzką z koron-
kowym żabotem, jakieś spódnice… na lato z 
jedwabnego surowego jedwabiu (dziś tako-
wego nie uświadczysz), na chłody zimowe z 
pięknego kaszmiru; solidna pelisa – poszyta 
popielatym szewiotem FUTRO Z MAŁPY 
(!), jeszcze ta MAŁPA… to jej FUTRO z 
Sankt Petersburga przyjechało; sukienki 
jedwabne, granat w białe groszki, białą (te-
raz już zżółkłą) gipiurą przybrane, jedna z 
czarnej mory, PRASZLACHECKA w niej na 
wesela i pogrzeby chadzała, srebrną broszą 
kołnierzyczek popod szyją spinała. 

Właśnie! Ta BROSZA – przypomniała 
sobie PANI EGUCKA – ta z Sankt Peters-
burga, bo ci ROMANOWOWIE! Miała być 
w żelazku z duszą za piecem schowana. 
PANI EGUCKA TO żelazko ujrzała, dosko-
czyła doń, duszę wydobyła i spopod niej 
jakoweś w stare papiery otulone zawiniątko 
wygrzebała. 

Znów na fotelu przysiadła, cacko roz-
wijała… się zachwycała; Bo ta brosza! XIX-
wieczna srebrna brosza… no tak, wówczas 
nawet diamenty się oprawiało w srebro, 
podobno lepiej w takiej oprawie błyszczały 
– tak opowiadał jej pewien muzealnik, który 
otworzył własny sklep z antykami w Pozna-
niu przy ulicy KANTAKA… nie, nie miał 
XIX-wiecznej biżuterii, to była rzadkość!

Teraz proszę! Srebrna XIX-wieczna 
brosza, przypominająca skrzydła motyle, 
pochodząca – jak twierdziły zapoznane 
KNIAGINIE – z dworu Mikołaja I, prawdo-
podobnie prezent jaki przyszły car podaro-
wał swej żonie Charlotcie Hohenzollern z 
okazji ślubu, o czym świadczyły inicjały C.H. 
1817 rok.

PANIĄ EGUCKĄ historia sztuki bardzo 
zajmowała – zatem wiedziała: Brosza repre-
zentowała nurt sztuki zdobniczej zwanej 
ESTETYZUJĄCA, która przenikała życie co-
dzienne i kształtowała otoczenie człowieka.

Ozdobiona filigranem, czyli ażurową 
dekoracją z cieniutkich złotych drucików, na-
wiązywała do słowiańskiej sztuki gotyckiej.

Ornamentyka, głównie motyw wici ro-
ślinnych, przywodził na myśl nurt późniejszy, 
mianowicie SECESJĘ, która jednak nie była 
znana ówczesnym artystom.

Brosza nie była sygnowana, co może 
świadczyć o tym, ze została wykonana przez 
miejscowego artystę – rzemieślnika na chwa-
łę cara…

Kiedy PANI EGUCKA się jej widokiem 
nacieszyła, wtuliła ją była w te stare gazety i 
ponownie do żelazka wsunęła… się zawaha-
ła… jeszcze raz wyjąwszy, jeszcze raz z gazet, 
papierzysk starych obrała – prostowała je i z 
coraz to większym zaciekawieniem czytała:

„Kurier Poznański”, nr 32 z 8 II 1919 r. 
1919 luty 7, Poznań. – Komunikat praso-

wy Dowództwa Głównego o sytuacji na frontach 
powstania. 

Front zachodni: Grolewo i Kolno ostrze-
liwała artyleria niemiecka. Perzyny, na połu-
dnie /od/ Zbąszynia zaatakował silny oddział 
niemiecki. Załoga nasza nie tylko że napad 
odparła, ale w pościgu zdobyła Przyprostynię 
i wtargnęła do południowej części Zbąszynia, 
skąd zabierając znaczną zdobycz cofnęła się 
znów na stare pozycje. Po południu utarczki 

patroli i ożywiona działalność artylerii pod 
Zbąszyniem i Nowym Kramskiem.

1919 marzec 16, Pierzyny. – Protokół 
zeznania Jana Sołtysiaka w sprawie garnizonu 
zbąszyńskiego. 

Na biurze 4. kompanii stawia się pan 
Sołtysiak Jan i zeznaje co następuje.

Nazywam się Sołtysiak Jan urodziłem 
się dnia 8.12.90 w Nądni, jestem żonaty i 
zamieszkuję w Perzynach. Służyłem podczas 
wojny światowej w armii niemieckiej przy 
artylerii i zostałem dnia 25.1.19 zwolniony ze 
służby. Z powodu odbywających się operacji 
wojennych w mych rodzinnych okolicach 
nie było mi możebnem powrócić do domu. 
Pozostałem więc u ojca mego, mieszkającego 
w Nądni, na zachód od Zbąszynia. Będąc 
tutaj przez „Heimatschutz” wciąż śledzony, 
postanowiłem uciec do Perzyn, gdzie także 
i moja żona zamieszkuje. Dowiedziawszy się 
o rozlokowaniu posterunków „Heimatschut-
zu” od pewnej kobiety pochodzącej z Przy-
prostyni, przystąpiłem do wykonania mojego 
zamiaru. Dnia 16 bm. Udałem się w drogę 
przez Zbąszyń – Przyprostynię do Perzyn.

Udało mi się przedostać pomiędzy 
posterunkami nieprzyjacielskimi, stojącymi 
u wyjścia ze Zbąszynia do Przyprostyni. W 
pobliżu cegielni pomiędzy Przyprostynią i 
Perzynami napotkałem posterunek polski, 
który mnie na biuro 4. kompanii odstawił. 

O położeniu taktycznym nieprzyjaciela 
mogę dać następujące wiadomości: w Nądni 
leży mniej więcej 30 chłopa w kwaterze, do 
której formacji należą nie jest mi wiadomo. 
Widziałem jak w Nądni w szopce od sikawki 
przed około 3 dniami składano miny. Szopę 
tę urządzono jako skład amunicji. Artylerię 
nieprzyjacielską widziałem w pozycji na za-
chód od Zbąszynia. Na dworcu przy nowej 
szopie do lokomotyw stoi jeden miotacz min; 
oprócz tego znajduje się na dworcu zbąszyń-
skim jeden pociąg pancerny. Przy gospodzie 
Fellnera w Zbąszyniu jest umieszczony jeden 
ciężki kulomiot, panujący nad wyjściem z 
miasta ku Przyprostyni. Przyprostynia jest od 
Niemców wolna. 

Z opowiadań słyszałem, że w ostatnich 
dniach nadciągnęła od Posemuckel na połu-
dnie od Klastawe artyleria nieprzyjacielska. 

Według mojego mniemania przygoto-
wują się Niemcy do zaczepki. Duch w wojsku 
niemieckim się w ostatnich dniach poprawił, 
wnioskuję to z lepszego oddawania honorów 
wojskowych przez podwładnych naprzeciw 
swym przełożonym. Rozdawania gazet pol-
skich w ostatnim czasie zakazano.

Jan Sołtysik

1919 marzec 18. Zbąszyń. – Odpis listu 
ze Zbąszynia. 

(….) Oni mają tu też wielki strach przed 
atakiem Polaków, co noc się na to przyspo-
sabiają. W Zbąszyniu samym jest ich licząc 
z dworcem ca 800 chłopa – za to na wsiach 
mniej, po 60 – 80 chłopów, pościągali ich ze 
wszystkich do Zbąszynia po zajęciu Nowej 
Wsi. Armat i miotaczy min mają dużo, po-
dobno wczoraj przyszły 2 armaty 21 cm, aby 
szturmować Pierzyny i Nowy Dwór /ale kto 
to wie czy to prawda/. Jeden Minnenwerfer 
stoi w ogrodzie Kaczmarkowej za Kryzana 
domem, drugi u Fellnerki za probostwem, 
3 wywleczą z policji na most koło Mielnic-
kiego zawsze, 4. u Szulza przy moście na 
ogrodzie. Na przedmieściu są tylko 3 ciężkie 

karabiny maszynowe, potem na moście koło 
Esserego jedna duża. Gdzie stoi czwarty nie 
wiem dobrze, wszystkie koło i za dworcem. 
W każdym razie niech nasi się z tym liczą, że 
dobrowolnie oni ze Zbąszynia się nie cofną, 
choćby i nie wiem kto z rejencji w Berlinie 
im rozkazał, rządzą się tu sami, na rejencje 
nie zważają. W Schlossparku w nocy nigdy 
ich nie ma, ale na bramie parku uwieszają 
na noc jakieś sidła z granatów.

(….) np. na Przyprostynia oficerzy im 
strzelać nie dali, ale byli podpici, bo Löh-
nung dostawali, więc sobie na uciechę tak 
z tych min walili, a potem na noc strachy 
okropne mieli, że Polacy się zemszczą i Zbą-
szyń zaatakują. Jeśli koalicji nie usłuchają, 
a wiem na pewno, że tu w tym odcinku nie 
usłuchają? To muszą nasi pardonu nie brać 
i artylerią Zbąszyń zniszczyć; taką bronią go 
nie dostaną, za wiele tu artylerii, amunicji!! 
Niemcy tak się tu wyśmiewają, że Polacy 
ani jednej armaty nie mają bo byliby też do 
Zbąszynia pamiątkę wewalili. 

Swoją drogą strach mają okropny ataku 
Polaków na białą broń, są tacy co wieczorem 
z płaczem od Fellnera hotelu uciekają, mó-
wiąc, żeby ich tam Polacy nie zmasakrowali 
w nocy. Jak już żeśmy donieśli do komendy 
w niedzielę, stoi masa artylerii na Lutolku /
Nasslettel/ wcale wojska nie ma. Zwracamy 
uwagę, aby Komenda się informowała o ich 
kłamstwach w „Bentscener Wochenblatt” /
artykuł: Bentschen eine deutsche Stadt/. 

Jakiś generał tu był onegdaj, mierzyli 
coś na rogu koło Benno Cohn i zadecydowali 
podobno, że aż do mostu musi być niemiec-
kie a ul. Wolsztyńska i ul. Szeroka „weden wir 
den Polen überlassen!“ Narysowali podług 
tego kartę i wysłali te kartę do ich komisji. 

Niech Polacy będą bardzo ostrożni, 
otoczeni są szpiegami, niech nikogo spoza 
kordonu nie puszczają do Niemiec. Oni 
niebo i ziemię tu poruszają aby Zbąszynia 
nie oddać. 

Najmniej czuwają rano od 6 – 9 – tej, bo 
o tym czasie wszyscy żołnierze śpią. Jak mają 
jakiegoś rannego, zaraz się mszczą na cywilnej 
ludności naszej i internują naszych. Jak tu byli 
polscy parlamentariusze wrzeszczeli: „Augen 
ausschtechen, alle Maschinengewehre raus 
auf die Bande”, itp. Najwięksi podburzyciele 
i podszczuwacze są: inspektor szkolny Hop-
pe, lekarz Poppke, adwokat Kittle, wydawca 
gazety Albrecht. 

Niech z Nowego Dworu już więcej też 
panny Schutta /Jadzia/ do Zbąszynia nie 
puszczają! Na kościele ewangel. mają telefon 
i świetny Artlleriebeobachtungspoosten. 
Podobno Pferdermarkt też podminowany, 
mosty na Obrze wszystkie! 

Karabiny maszynowe stoją też na rogu 
koło Piskorskiego, koło knajpisty Gutschego 
stoi Granatenwerfer i karabin maszynowy 
zwrócone na uliczkę na park koło Wasser-
turmstrasse na polu za Fritzschem też karabi-
ny maszynowe. Formalnie nimi wszędzie na-
szpilkowane. W szkole ewangelickiej magazyn 
amunicji, w uliczce koło policji też. 

O ile ze wszystkiego wnioskować możemy 
oni was pierwsi atakować nie będą, bo mają fa-
talne strachy za Obrę wyjść. Już musicie z tego 
wiedzieć, że Przyprostyni nie obsadzają. 

Od tego czasu jak zajęli Nową Wieś, 
nowych posiłków tu nie ściągają. Wiecznie 
śpiewają, że dostaną całe Poznańskie z po-
wrotem.

cdn.
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Otton Grynkiewicz

Za progiem

Gdy mój czas przeminie 
z bezkresu cichutko 
wyjdę po kryjomu 
i popłynę łódką 
po rzece dzieciństwa
 po szerokim Niemnie 
po wodzie głębokiej

Tu dawno przed laty
uczyłem się pływać
pod nadzorem taty

Zbierałem muszelki 
Łowiłem kijanki
w noc świętojańską
spływały
kupałowe wianki

Stąd wziąłem w życie
dziecięce przesłanie
grodzieńskiej rzeki
umiłowanie

Tu moje wspomnienia
wygnańca tęsknoty
w nurcie rzeki Niemen
na wieki zatopię

Małgorzata Kulisiewicz

Cud

Na gałązce choinki widzisz gwiazdy,
planety, świąteczne światy.
Dziewczynka, kobieta, staruszka,
jasne anioły błogosławią
kolędom śpiewanym przy starym pianinie.
Wieczorem pojawia się ojciec
przy stole ze świątecznym barszczem.
Z blasku rodzi się blask,
Boże dzieciątko,
świat.
I tak od wieków,
dziewczynka, kobieta,
staruszka, dziecko,
jasny anioł
błogosławieństwa,
cud światła
wypełnia mrok.

Paweł Kołodziejski

Blaski

zostały mi jeszcze 
maile i esemesy
które gromadziłem
w cyfrowych archiwach

teraz układam z nich dialogi
niczym ponowoczesny pisarz
scena po scenie

tylko moje odpowiedzi
za każdym razem się zmieniają

potem przychodzi dzień
i słońce w Twoim pokoju

mrużę oczy aby z jasności wydobyć
Ciebie
jak unosisz do ust kubek z poranną kawą
a wszystkie słowa wybuchają we mnie
by po chwili rozbić się o mur zaciśniętych zębów

Piotr Burczyk

Ewangelia niezapomnienia

Historia Ewangelii według Müllera, martwego Niemca,
Pielgrzyma z osady Grünberg, pod dawnym Allenstein:

„Jedynym śladem, poza Waszą niczym nie wzruszoną wiarą, że naprawdę istniałem,
Jest moje nazwisko, wyryte kozikiem na drewnianej narcie, 
Rzuconej w przydomowej szopie w 1945 r.,
I odkrytej po latach, gdzieś pod rupieciami już jako własność nowych gospodarzy.
Zamieszkałem w swym domu wzniesionym na chwałę niemieckiej kolei,
Budując go z najlepszych, wschodniopruskich materiałów:
Trzciny i gliny ocieplającej sufit,
Z czerwonej cegły, wypalonej w ogniu dyskusji w dwóch językach.
Sosny rosnące wśród miękkich mchów, w 1938 r. dały swe dusze na dach i podłogi.

Po latach tkwienia w napięciu konstrukcji domu tylu pokoleń,
Wystawione na śnieg i deszcze, 
Drewno wyschnie w słońcu i wietrze.
Jedynie krótki fragment deski, oczyszczony z pajęczyn i kurzu,
Gładko oszlifowany heblem lub strugiem,
Objawi po 80 latach wybranym oczom,w słojach drewna,
Aureolę Madonny z Osiedla Zielona Górka.

Nie stanie się ona powszechnym cudem, 
Ale zapiszę w desce słowa mojej niemieckiej modlitwy za tych, 
Którzy przejdą przez moje drzwi i moim kominem wypuszczą dym
Z pieca dającego ciepło domownikom.
Palcem wygładziłem te deski, zabierając ze sobą co piękniejsze drzazgi.
Odchodząc z Grünbergu wziąłem je na pamiątkę po ziemi, w której mnie nie pochowano.
Jej drobiny przechowałem za paznokciami, 
Które potem gryzłem z tęsknoty.
Jak wielu przede mną, i po mnie.”

Oto słowa Müllera, martwego Niemca, zapisane w jego ewangelii niezapomnienia.

07.01.2018

Maciej Porzycki

Analogia

Rysa na czarnej płycie 
dotkliwie doskwiera

zdarza się zacięcie 
przy krojeniu cebuli

metalowe kawałki 
zachodzą za skórę

analogicznie można 
zachodzić w głowę
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Sęk – a raczej zapowiedź sęku – w 
tym, że o rzeczach naprawdę ważnych 
nie da się opowiedzieć. Co dopiero o lu-
dziach. Każda opowieść zakłada bowiem 
narrację, każda narracja zakłada narra-
tora, każdy narrator zaś zawsze zakłada 
maskę. Wszak nawet szczera przysięga, że 
ten karnawałowy kalambur narodził się 
zupełnie spontanicznie, raczej nie skłoni 
czytelnika do tego, by mi uwierzył. Bo 
przecież nie wierzysz, zgadza się? 

Zresztą może to i lepiej, gdyż czło-
wiek, którego obraz chciałbym tu przywo-
łać, jest równie niewiarygodny. Rosyjski 
narodowo-patriotyczny portal o wielce 
wymownej nazwie „Czarna Sotnia”u -
mieścił go na liście „diabełków w sutan-
nach”, tuż obok trzech innych wybitnych 
duchownych (owszem, zaledwie trzech, 
ale prawda i dobro, wbrew przekona-
niom narodowców, skutecznie unikają 
tłumów). Artykuł – a raczej żałosna mie-
szanka paszkwilu z donosem – składa się 
przeważnie z cytatów, które mają na celu 
naocznie udowodnić herezje głoszone 
przez wymienionych księży. Najczęściej 
cytowanym „zdrajcą” jest o. Gieorgij Czy-
stiakow, z przyjemnością więc przytoczę 
parę jaskrawych fragmentów. Chociażby 
ten, dotyczący odwiecznego tematu nie-
skalanej nieomylności takiej czy innej 
formy doświadczenia duchowego:

Walka o czystość prawosławia przy-
pomina walkę o czystość ideologii komu-
nistycznej. Oznajmiając, że prawosławie 
to jedyny prawidłowy sposób wyrażania 
wiary, podążamy niestety nie śladem oj-
ców świętych, lecz zachowujemy się jak 
wierni uczniowie ideologów partyjnych – 
tych, którzy szerzyli marksizm, twierdząc, 
iż jest jedynym słusznym światopoglądem 
naukowym.

O. Gieorgij bywał niezwykle, czasa-
mi może nazbyt impulsywny. Jednakże 
nawet kiedy, ubolewając nad niedbałym 
tłumaczeniem jakiegoś starożytnego 
tekstu, wołał: „Nie wiem, jaki idiota mógł 
użyć tu tego słowa!”, nie było w tym ani 
trochę złości czy, broń Boże, pogardy, 
tylko żarliwy, bezradny smutek światłego 
znawcy, który nagle zderza się z bezden-
ną ciemnotą upartej arogancji. 

Głównym „polem bitwy” o. Gieorgi-
ja, miejscem, gdzie jego niezłomny duch 
ostatecznie się spełniał oraz – jakkolwiek 
dziwnie to zabrzmi – rozkwitał, nie były, 
skądinąd, ani eter radiowy, ani nawet am-
bona cerkiewna. Miejscem tym był dzie-
cięcy szpital onkologiczny w Moskwie, 
którego małym pacjentom o. Gieorgij w 
bezpośrednim tego słowa znaczeniu słu-
żył, z miłością i oddaniem: zarówno jako 
ksiądz (co tydzień udzielając komunii), 
jak też człowiek (nieustannie zbierając w 

Andrzej Kotin

Dar Radości

swojej parafii oraz wszędzie, gdzie tylko 
się da, pieniądze na lekarstwa i sprzęt 
medyczny). Niejedno dziecko dzięki 
staraniom o. Gieorgija opuściło ponure 
szpitalne mury, które w jego obecności 
stawały się trochę cieplejsze. Niejedno 
małe życie gasło na jego oczach. Mówi 
on o tym w najbardziej przejmującym, 
mrożąco szczerym tekście zatytułowany-
m„Zejście do piekła”:

W ciągu ostatniego miesiąca pocho-
wałem sześcioro dzieci ze szpitala, gdzie 
każdą sobotę odprawiam Liturgię. Pię-
cioro chłopaków oraz jedną dziewczynę, 
siedemnastoletnią piękność, po której 
pozostała w szpitalnej kapliczce ikona św. 
Pantaleona Uzdrowiciela. Ten miesiąc 
nie był jakiś wyjątkowy. Pięć dziecięcych 
trumien miesięcznie to statystyka. I w 
każdej z nich – kochany, czysty, światły, 
cudowny mały człowiek. Teolodzy dnia 
poprzedniego nauczali, iż Bóg pozwala 
na zło dla naszej korzyści, albo dając 
nam naukę, albo pragnąc, by nie stało 
się nam coś jeszcze gorszego. Dziś czę-
sto powtarzamy za nimi te tezy. A więc 
martwe dzieci to szkoła Boga? Mniejsze 
zło, zesłane po to, by uniknąć większego? 
Jeżeli Bóg to wszystko urządził, chociażby 
i dla uświadomienia nam czegokolwiek, 
wówczas nie jest Bogiem, lecz złym de-
monem, którego nie można wielbić. Jeśli 
w ramach nauczki Bóg musiał uśmiercić 
Antoszę, Saszę, Żenię, Alioszę i Katię – 
nie chcę wierzyć w takiego Boga. Przypo-
minam, że słowo „wierzyć” nie oznacza 
w tym kontekście „przyznawać, że Bóg 
jest”. „Wierzyć” znaczy „ufać”. Jednakże 
Chrystus przychodzi nie jako zwycięzca, 
ale jako zwyciężony. Zostaje schwytany, 
ukrzyżowany i umiera w mękach, woła-
jąc: „Boże, mój Boże, dlaczegoś mnie 
opuścił?”.Dlatego przy trumnie zmarłego 
dziecka czuję obecność Chrystusa. Ale 
jak w takim razie zrozumieć zło, które 
dzieje się na świecie? Otóż nie trzeba go 
rozumieć – należy je zwalczać. Zwyciężać 
zło poprzez dobro, jak nawołuje nas 
apostoł Paweł: leczyć chorych, ubierać i 
karmić bezdomnych, zapobiegać wojnie. 
Kiedy mojej osiemdziesięcioletniej krew-
nej zmarła siostra, z którą spędziły razem 
całe życie w jednym pokoju, mniej więcej 
rok później powiedziała mi: „Dziękuję, 
że mnie wtedy nie pocieszałeś, tylko 
po prostu wciąż byłeś obok”. Myślę, że 
właśnie na tym polega chrześcijaństwo 
– żeby być obok.

Miałem szczęście poznać o. Gieorgija 
osobiście – i to w dzieciństwie, czyli okre-
sie życia, kiedy, jak pisał Nabokov, węch 
duszy jest bezbłędny. Widziałem, jak 
wygłasza, szczodrze gestykulując, kolejne 
krwawiące kazanie; jak nagle przytula do 
siebie zamyślonych lub przygnębionych 
parafian albo i zwyczajnie ujmuje w swe 

objęcia każdego, kogo napotka jego 
wszechogarniająca, przenikliwa czułość, 
która nic a nic wspólnego nie miała z 
potocznym, ckliwym sentymentalizmem. 
Zauważyłem jakiś czas temu, że osobisty 
wszechświat wewnątrz człowieka wyka-
zuje ciekawą zbieżność z wszechświatem 
zewnętrznym, kosmicznym. Zarówno 
pierwszy, jak i drugi, najpierw potężnie 
się rozszerzają, a potem zaczynają się 
stopniowo zwężać. Inwokację naszego 
życia oraz pierwsze jego rozdziały cechu-
je niesamowita, fascynująca ekspansja 
odkryć, doświadczeń, relacji. Etap ten 
może trwać trochę dłużej albo i bardzo 
krótko, w zależności od rozmaitych 
czynników. Wspólnym ogniwem nie jest 
zatem margines akapitu, lecz jego treść. 
Kluczowym słowem będzie tu bodajże 
„poznanie”. Poznajemy siebie, świat, 
ludzi. Wchłaniamy to wszystko niczym 
wodę na pustyni, wiedząc – czy też in-
stynktownie przeczuwając – że kiedyś się 
skończy. Proces odwrotny rozpoczyna się 
więc w momencie, kiedy pierwsza z tych 
osób, które naznaczyły nasze dzieciństwo 
swoją błogą obecnością – babcia, dzia-
dek, przyjaciel, ktokolwiek – opuszcza 
nas na to sławetne „zawsze”, którym zwy-
kliśmy mianować nasz chwilowy pobyt w 
zajeździe ziemskim. Ta pierwsza śmierć 
ważnego dla nas człowieka otwiera swego 
rodzaju nieubłaganą furtkę, wpuszcza do 
opustoszałego pokoju, w jaki nagle za-
mienia się serce, przerażający przeciąg, 
który z biegiem lat staje się coraz bardziej 
zachłanny i bezlitosny. 

Gieorgij Czystiakow zmarł na raka 
mózgu 22 czerwca 2007 roku. W ostat-
nim liście do swoich parafian, niespełna 
miesiąc przed śmiercią, napisał:

W tym dniu bardzo chciałbym 
powiedzieć wam, jak podczas choroby 
na nowo, głębiej zrozumiałem słowa 
apostoła Pawła: „Wciąż się radujcie!”. 
Radość, której „nikt wam nie odbierze”, 
jest szczególnym darem, który Jezus 
podarował nam, chrześcijanom, jak zo-
stało to powiedziane w jego pożegnalnej 
rozmowie z uczniami w Ewangelii wg św. 
Jana. Zaprawdę, radość czyni nas innymi, 
nowymi ludźmi, którzy wszystko przeży-
wają na nowo. Najbardziej nadludzki 
wysiłek nie może zmusić nas do radości. 
Radość jest prawdziwym darem, zatem 
bądźmy wdzięczni Bogu za to, że obda-
rowuje nas radością. 

Dziś – kiedy coraz głośniej krzyczy 
się o tym, że chrześcijaństwo „nie jest dla 
mięczaków”, a wiary naszych przodków 
należy bronić przed obcymi z krzyżem w 
jednej ręce i siekierą w drugiej – pamięć 
o takim człowieku, jak o. Gieorgij, jest 
czymś więcej niż drogocenną relikwią 
z prywatnej skarbnicy wspomnień. Jest 
migocącym świadectwem, zanikającym 
światłem tej gwiazdy, która rozbłysła 
przed wieki nad Betlejem i – sądząc po 
tych ciarkach, co właśnie przemknęły po 
twoich plecach – nigdy nie zgaśnie.
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W realizacji celu, czyli przeprowadze-
niu zmiany, mamy do czynienia zawsze z 
przejściem od stanu wyjściowego do stanu 
pożądanego. Motywacja osobista, którą 
trzeba wtedy zebrać w sobie, to element 
procesu decyzyjnego, a w nim emocje i na-
stroje odgrywają kluczową rolę. Najtrud-
niejsze wyzwanie to wytrwanie w działaniu 
na ścieżce do celu, a więc zasypywanie 
przepaści pomiędzy tym, co jest i tym, co 
ma być. Metafora zasypywania przepaści 
to reguła refleksyjnego zaangażowania i 
radzenia sobie z nieuniknionym syndro-
mem frustracji. Opowiem Ci o mojej me-
todzie „już tam jesteś”, którą opracowałam 
dzięki inspiracji osób opowiadających mi 
o problemach  realizacji ich celów, zaś jej 
nazwa-cytat: „już tam jesteś” - to hasło z 
moich pierwszych sesji jogi klasycznej, ja-
kim posłużył się spontanicznie nauczyciel 
jogi, wykonując korektę mojej pracy. Jest 
to zarazem minimalistyczna intencja za-
wierająca w sobie wszystko, co konieczne, 
aby praca z celem postępowała pomimo 
naturalnych spadków motywacji. 

Presja braku
Pierwszy impuls do pod-

jęcia procesu zmiany, jakim 
jest realizacja celu, to nasze 
poczucie dyskomfortu i braku. 
Od tego zaczynamy w poszuki-
waniu nowej pracy, wprowadza-
niu ćwiczeń do rytmu dnia, czy 
w rozpoczęciu pisania książki. 
Czegoś nam brakuje, skoro 
szukamy nowego. Warto ten 
stan wyjściowy bardzo dobrze 
utrwalić na przykład pisząc 
dziennik zmiany. Poprzestanie 
jednak na tym poziomie mobi-
lizacji energii motywacyjnej to 
gwarantowana katastrofa dla 
celu. Zaangażowanie, aby było 
pełnym i skutecznym, musi 
przekroczyć presję braku, aby 
nie stało się desperacją. Trzeba 
zawiesić swój brak i nie kon-
centrować się na pragnieniu 
zmiany. Tajemnica tkwi bo-
wiem w działaniu - ku zmianie 
- dla działania. Regułę takiego 
zaangażowania doskonale eks-
ploatują tradycje medytacyjne 
i dobre szkoły coachingu. W 
jodze klasycznej mówi się na-
wet o matogodzinach praktyki, 
czyli godzinach spędzonych 
na macie. Realizacja celu, w 
takiej optyce rozwoju, staje się 
efektem ubocznym działania, 
bo celem jest samo zaangażo-
wanie, które nie osądza, nie 
wartościuje i nie akcentuje 
naszych braków. Zawiesza je zaś 
regulacją emocji.

Akceptacja procesu
Regulacja emocji w realiza-

cji celu metodą „już tam jesteś” 
polega na odnawianiu naszej 

motywacji poprzez docenianie własnego 
działania. Zaangażowanie rodzi się wte-
dy, kiedy jesteśmy sami sobie wdzięczni 
za trud. Doceniamy w sobie kolejną, wy-
słaną aplikację, wykonaną sesję ćwiczeń, 
pojedynczy trening. Akceptując proces 
zmiany uczymy się, że upadki będą, ale 
to dzięki nim rodzi się odporność zwana 
przez psychologów rezyliencją. W mo-
mencie pojawienia się frustracji warto się 
zatrzymać i powiedzieć sobie: tak, działam 
i zaraz to działanie ponowię. Syndrom 
frustracji jest po prostu częścią procesu 
i - zaakceptowany – odnawia się coraz rza-
dziej. Każda, trudna emocja, zauważona i 
zaakceptowana staje się naszą trampoliną 
do ponowienia próby.

„Już tam jesteś!” Pełnia zgody na siebie 

W jodze klasycznej reguła zgody na 
proces rozwojowy jest podstawą praktyki. 
Nie ma tu dróg na skróty, a w systemie i 
metodzie jogi europejskiej stworzonym 
przez Bellura Krishnamachara Sunda-
raraję Iyengara (1918-2014), praktyka i 
nauczyciela jogi przez 70 lat, wręcz nie-

Anna Kapusta

„Już tam jesteś!”. Reguła zaangażowania i syndrom frustracji

dozwoloną jest presja na własne braki w 
pracy z ciałem. Dążąc do wykonania po-
zycji, czyli asany, już uczestniczymy w jej 
idealnym i osiągalnym dla nas wariancie, 
szanując aktualny moment rozwojowy. 
Skoro podejmujesz trud z zaangażowa-
niem, to gdzieś zmierzasz i dokądś doj-
dziesz. Nie jest najważniejszym dokąd, 
bo sama droga pokaże Ci adekwatne 
rozwiązanie. W jednej z najprostszych dla 
mnie obecnie, a nieosiągalnych kiedyś, 
asan mój pierwszy nauczyciel, w reakcji 
na moje nawykowe „ja tego nie zrobię” po 
prostu wsparł mnie fizyczną asekuracją i 
powiedział „już tam jesteś”. To był jeden z 
tych momentów, kiedy proces rozwojowy 
odsłonił przede mną regułę osiągania 
celów w ogóle, nie tylko w jodze. I to była 
ta chwila świadomości, w której prostota 
rozwiązania okazała się uniwersalną, 
działająca wskazówką, skuteczną w innych 
ścieżkach. Zaangażowanie działa zawsze, 
bo nawet jeśli cel się zmieni, to my sami 
pozostaniemy w zgodzie z sobą. 

A przecież o to chodzi, żeby szukać 
do skutku i zaczynać tyle razy, ile jest 
potrzeba.
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Ewa Klajman-Gomolińska

Podniesienie

I wtedy
Stary Żyd wyszedł z późnym Synem pod rozłożyste pinie
Mały wrzucał mu do kosza dorodne szyszki A Stary charczał mówiąc do niego czule
Szli prostą drogą na końcu której czekały irysy uosabiające tęczę
Syn wyprzedził Ojca Odłączył gen od przeznaczenia Połączył wolę ducha z wolą ciała
Stary dusząc się upadł w poprzek prostej drogi Jego byt ucałował ziemię Jego duch Syna
Animus odłączony od materii Wysypały się szyszki i odłączyły od kosza
Nikt później już nie widział żydowskiego Syna
Tylko żółte akacje ugryzione zębami bólu 
Stały się gorzkie na wieczność
A sodomskie jabłka zamieniły się w popiół
Tak przynajmniej szumią dębowe lasy
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem ciało moje,
Które za was będzie wydane.
Od tamtej pory 
Człowiek obłaskawia samotność
Ona stając się krzyżem zrasta się z plecami I wszędzie już chadzają razem
Aż do ostatniej alejki gdzie pinie zrzucają ostatnie szyszki
Dromadery noszą ze sobą swoją własną wolność
Wiecznie zielone cyprysy udają mimozy
A w kielichach odbijają się apostolskie szaty
Wyizolowany Judasz pomieszkuje w rodzinach rozbitych Na polach bitewnych
Nuklearnych podchodach Sercach rozpaczliwie poszukujących ukojenia
I tylko astrowe gaje oliwne szemrają o miłosierdziu
Gdy krążą pod nimi szakale
Morwowe przestają rosnąć i dają żółte drewno
Jak Żółty Chrystus Gauguina
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich krwi mojej
Nowego i Wiecznego Przymierza,
Która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.
I wtedy
Duch Święty rozszczepił się między Ojcem a Synem Załamał swoim ludem i odbił wewnątrz was i wielu
Oddał siebie królom i żebrakom
Z niebem wciąż tym samym dotykam wierszem tamtej szyszki z Ogrodu Getsemani
Lęk prawem i obowiązkiem Ja obrazą i potknięciem
Gwar niesie jak krew w przegubie mocno chwyconym pożądaniem natury
Jakub czyni z kamienia ołtarz Batszeba miłością przekleństwo
Ręce Dawida obmywa krew i pomsty czas dosięga pierworodnego syna
Każdy mierzy się z Hiobowym losem i własną Golgotą
Niestabilny lecz samodzielny nieład
Z aromatem pochłaniającym pył międzyplanetarny
Rozstępuję się z bólu prawdy jak morze
Ruah walczący z wiatrem zapala światło Animy wieczne Alleluja
Dobranoc powiedziała noc oparta na ulicach
Gasząc ostatniego papierosa
Kościół w gęstym mroku się pogubił Jeden poeta niesie na barach cynową misę
Ale poeci umierają Boże mój Boże któż Ci libretto poskłada
Nie odbieram telefonów od zastrzeżonych numerów Tłumaczę samotności
Moja samotność leży w moich rękach
W roztrzaskanej kałuży przez niewierzących w życie
Coś więcej niż agnostycy
Widzę odbicie oczu mojej matki Persony Niewiasty
Zgromadzenie dwunastu apostołów ogląda ulice Nie są w stanie pomóc
Odeszli od życia jakiś czas temu 
Jest koniec świata Noc się nie skończy Można odespać Wyprostować kości Nie spieszyć
Wyciągnięty jęzor próbuje mnie dotknąć
Oddaję cynową misę Ostatniej Wieczerzy
Wracam do mojego wiersza o ojcu Nie zamieszczam postów o pierwszym zachwycie
Pastelowych freskach Francji kolebce oświecenia Rytualnych gestach Mocnych linijkach poematów Walącym się w gruzy banku świata a 
potem
Potem to jednorazowy projekt Leży zwinięty na sumieniu
Odnawianego jak oblicze planety Metafizyka światła Wieczność zapisuje wiersz
Gorzka istota materii z cząstkami ognia wody powietrza ziemi
Uginam się pod gorejącym krzewem Oprawiam w antyczne złoto skłonności i przyzwyczajenia
Miliardy zderzeń i zdarzeń
Rzeki historii Łany dzieci z jasną nutą marzeń
Twoja Obecność Ojcze Nasz.
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Klasyczna powieść podporządko-
wuje sobie życiorysy i sytuacje dla uzy-
skania końcowego efektu, który zwykle 
zwieńcza się pointą. Mówi się o powieści 
zagadce, powieści moralitetowej, powie-
ści z kluczem itd. W najnowszej prozie 
pojedyncze losy i sprawy nie podlegają 
nadrzędnej koncepcji, są otwarte. Dobrze 
skrojona powieść tradycyjna miała tę 
przewagę nad nowoczesną, że panowała w 
niej harmonia, ład i porządek. Napisanie 
jej było sztuką samą w sobie.

Nowatorska w intencjach i rozwiąza-
niach jest proza EWY MARII SERAFIN 
pt. „Zamknięci w skale”. Pozornie nie-
uporządkowana, toczy się równo z życiem 
głównej jej bohaterki Anny. Zaczyna 
się niespodziewanie i kończy tak samo. 
Zdaje się ją tylko spinać motyw skamieli-
ny, która jest utrwaleniem życia po wsze 
czasy, dopóki istnieje skała. Ten motyw 
pojawia się parokrotnie w powieści i daje 
wyjaśnienie jej wewnętrznego motywu - 
głodu życia. 

Napisała autorka tak o tej skamie-
linie:  

Na kanale pierwszym skośnooki nauko-
wiec zapamiętale wali młotkiem w pozbawioną 
roślinności skałę. Jego wysiłki obserwują dwie 
młodziutkie, seksowne asystentki, które odbie-
rają od niego fragmenty łupków i troskliwie 
umieszczają w koszach, uplecionych z tamtej-
szego odpowiednika wikliny. Kamera powięk-
sza jeden z kamieni i widać na nim odbity ślad 
obłego stworzenia, skamieniałego przed milio-
nami lat. Cień przypomina owe aury, które 
zdarza mi się widywać u niektórych ludzi.                                                                                                                                           
- Co one mają wspólnego ze skamieliną?

W następnym ujęciu ten sam mężczyzna 
jest w pracowni naukowej ośrodka uniwersy-
teckiego i opowiada o miliardach i 600 milio-
nach lat dziejów Ziemi, wobec których historia 
ludzkości jest zaledwie epizodem.

Z tej perspektywy moja trzydziestka z 
hakiem to betka. Zamieniam kanał na  in-
formacyjno-publicystyczny. 

Wielkie sprawy życia ludzkości na 
Ziemi, jakże poruszające fizyków i bio-
logów – zgodnie z decyzją autorki – nie 
stają się więc przedmiotem jej szczegól-
nej uwagi. Nie nauka, nie historiozofia 
zatrzymuje jej uwagę. Kieruje ją na świat 
otaczający narratorkę. 

Skamielina to tylko pamięć, światło 
i intuicja, która utrwala życie. W świecie 
otaczającym mamy więc do czynienia nie 
z ocaleniem, ile z niszczeniem istnienia. 
Skamielinę zastępują tu korniki. Robaki 
da się pojąć nie jedynie dosłownie, lecz 
i metaforycznie, gdy Ewa Serafin stwier-
dza: Jak bezrozumne robaki błądzimy w ce-
mentowych labiryntach naszego termitorium. 
Tak zaczyna się szerokostrumienna roz-
prawa o życiu, która przyjmuje najczęściej 
barwy turpistyczne. Oto bowiem wiele z 
tego, co otacza narratorkę, a poraża ją 
obmierzłością. 

Słowem, z wysokich poziomów roz-
ważań o ludzkości w ogóle, narratorka 

Stanisław Stanik

Wysokie sfery

schodzi ku chronicznemu zgłębianiu 
mankamentów i braków w codziennym 
życiu. Drąży temat rzeczywistości na spo-
sób iście publicystyczno-historyczny, a jej 
punktem wyjścia i punktem dojścia jest 
twierdzenie, że „świat się ześwinił”. Znie-
chęcają ludzkie pozy, grymasy i mierność 
wewnętrzna. Bohaterka powieści jest re-
daktorką gazety telewizyjnej „Obiektyw”, 
który stanowi część „firmy”, to jest tele-
wizji. A czym jest telewizja i ludzie w niej 
pracujący w tamtym czasie? - Ale także i 
ci, którzy kreowali rzeczywistość. - Rów-
nież można  określić to jednym zdaniem, 
wziętym z powieści „Zamknięci w skale””: 
Kazio, prostolinijne chłopię, nie zrozumiał-
by, dlaczego dzisiejszy świat przypomina mi 
ogromny cyrk, w którym główne role grają 
świnie. Kazio – to dla jasności – jeden z 
bohaterów tej prozy. 

Świat spraw przyziemnych, wrażych 
– widziany przez autorkę pojawił się za-
pewne stąd, że jest ona dziennikarką, co 
nie oznacza, że sprawy wielkie usuwa z 
pola widzenia. 

Myliłby się jednak ktoś, kto nazwałby 
ten świat jednorodnym. 

Powieść zawiera wątki związane z 
miejscowością podwarszawską Dąbrowa, 
głównie jednak autorka „Zamkniętych w 
skale” opisuje środowisko dziennikarskie 
- ludzi związanych z gazetą „Obiektyw”- i 
środowisko twórców – z literatami, ma-
larzami, rzeźbiarzami – ale także tzw. 
wyższych sfer  – delegowana do obsługi 
prasowej, towarzyszy w podróży samolo-
tem jednemu z byłych prezydentów.  

Jak wspomnieliśmy, rzeczywistość 
w powieści Ewy Serafin przedstawiona 
jest z perspektywy widzianej przez so-
czewki  turpistyczne. Krytyk tej książki, 
Janusz Termer, uznał że nie jest to 
wszak powieść ponuracka i miał rację, 
bo ukazywanie czy to wnętrz domowych, 
czy wnętrz osobowości ludzkich niekiedy 
jako odrażających - jest zabiegiem świado-
mym autorki, która szuka wartości - owej 

„iskry w skale”.
Przy całym pejoratywnym odbiorze 

świata przez główną bohaterkę utworu, 
udaje się pisarce odzwierciedlić szeroką 
panoramę rzeczywistości obserwowanej 
i przeżywanej. Jest to powieść dotycząca 
współczesności, na co wskazuje wiele 
przedstawionych zdarzeń, choćby związa-
ne ze spotkaniem z byłym prezydentem, 
czy katastrofa smoleńska, przywołana na 
kartach tej książki.  Oczywiście, często 
mamy do czynienia z uogólnieniami, tak 
więc niektórzy bohaterowie, pewne tytuły 
pism, rozliczne sytuacje, które mogły się 
zdarzyć naprawdę, autorka opatruje inny-
mi nazwami, posuwając się do satyry, jak 
w przypadku nazwania pisma, do którego 
bohaterka  przechodzi po opuszczeniu 
„Obiektywu” - „Gazetą Pcińską”.

Niech nie myli nikogo adnotacja w 
książce, mająca uchronić pisarkę przed 
odpowiedzialnością prawną, że: Postaci w 
tej powieści zostały wymyślone albo występują 
w wyimaginowanych sytuacjach, co oznacza 
że mamy do czynienia z fikcją literacką. Fakt 
ten nie wyklucza posiadających wszelkie cechy 
prawdopodobieństwa skojarzeń z rzeczywisto-
ścią. Na pewno więc, jak zauważyliśmy, da 
się ustalić czas przebiegu akcji i niektó-
rych wydarzeń tu opisanych. 

Co zaś do postaci pojawiających się 
w książce, wtajemniczeni mogą je utożsa-
mić z konkretnymi osobami.

Jest to książka z głębią, wychodząca 
od postaw jednostkowych, a osiągająca 
swoje apogeum w spojrzeniu filozoficz-
nym na świat. Jednak może razić w niej 
to, że wzorem całej współczesnej naszej 
kultury, autorka czasem posługuje się 
językiem zbyt publicystycznym, z jego 
naleciałościami  anglosaskimi. Brak w 
tej powieści wyraźnie zaznaczonej akcji i 
w tej sytuacji przebieg wątków związany 
jest z losami głównej bohaterki. Znaczy 
to, że mamy do czynienia raczej z au-
tobiografią. Ma ta książka swoje liczne 
atuty. Pierwszym jest odwaga, jaką trzeba 
powziąć, aby skusić się o sportretowanie 
współczesnego środowiska artystyczne-
go Warszawy. Drugi to ten, że autorka 
z wnikliwością przedstawia otaczającą 
ją rzeczywistość. Na przykład w scenie 
opisującej zawartość  torebki, z maestrią 
przedstawia drobiazgi, detale i rozliczne 
przedmioty, które ilustrują jej egzysten-
cję. Jest w tej książce wiele scen, które 
każą podziwiać ten rodzaj realizmu Ewy 
Serafin, który nazwać musimy realizmem 
naturalistycznym. Kolejnym atutem książ-
ki jest penetracja różnych środowisk, nie 
tylko artystycznych, współczesnej War-
szawy. Całość obrazów układa się w mie-
szaninę strzępów sytuacji, przemyśleń, 
licznych uwag. Tę powieść czytelnik musi 
dopełniać i scalać własną wyobraźnią, 
skojarzeniami i refleksją. 

 Ciekawa jest książka Ewy Marii 
Serafin – z pewnością godna przyznanej 
jej nagrody im. Witolda Hulewicza. Z 
tego, co nam wiadomo, wkrótce się ukaże 
następna jej powieść i już zyskała dobre 
opinie.

Ewa Maria Serafin - „Zamknięci w skale”, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE
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JÓZEf BARAN (rocznik 1947) to 
poeta znany i uznany, laureat wielu pre-
stiżowych nagród (m. in. Kościelskich, 
Piętaka, amerykańskiego PEN West, 
miasta Krakowa), tłumaczony na ponad 
20 języków, publikowany w antologiach 
promujących polską poezję w kraju i za 
granicą. Kiedyś był redaktorem naczel-
nym popularnego tygodnika „Wieści”, 
adresowanego raczej do ludności wiej-
skiej. Stolik kawiarniany dzielił z Jerzym 
Harasymowiczem, Tadeuszem Śliwia-
kiem, Sławomirem Mrożkiem, Adamem 
Ziemianinem czy Józefem Kurylakiem. Ze 
swoimi spotkaniami autorskimi jeździł po 
szerokim świecie, od Londynu po Kijów, 
od Pragi po N. Jork, od Sztokholmu 
po Brasilię, od Drezna po Sydney. Jego 
wiersze trafiły do szkolnych wypisów. 
Janusz Drzewucki zaliczył go kiedyś do 
„najwybitniejszych poetów polskich 
przełomu wieków” („Rzeczpospolita” z 
25 VIII 2001).        

Najnowsza książka poetycka Józefa 
Barana nosi tytuł „A wody płyną i płyną”. 
Złożyło się na nią 88  wierszy, napisanych 
po 2000 r. i podzielonych na kilka części 
z osobnymi tytułami. Pierwszy rozdział 
mieści wiersze z podróży autora do Ame-
ryki Północnej i do Australii. Są to typowe 
dla niego liryczne obrazki, skrzące się od 
błyskotliwych metafor (np. „rozgarniali-
śmy gwiazdy / żeby wyjść z namiotu”, s. 5; 
„powoli wykluwają się pisklęta świtu”, s. 
6; „samoloty gwałcą przestrzeń”, s. 7), ka-
pitalnych porównań („jak wszyscy ludzie 
którzy nie mieszczą się w sobie”, s.10), 
wymyślnych kalamburów („szczeliny nie-
szczelnych idei”, s.15) czy (auto)ironicz-
nych point („gdzie posiało mnie licho”, 
s. 6). Tych paręnaście wierszy stanowi 
sui generis wstęp do części następnej z 
cyklem „Najdłuższa podróż”.

Jest to poetycki reportaż z pobytu w 
szpitalu. Baran trafił tam z powodu zagra-
żającej życiu choroby. Czas hospitalizacji 
nazwał „najdłuższą podróżą”:

(…)
na biegun polarny
stołu operacyjnego
gdzie skalpel chirurga
to jedyna granica
pomiędzy śmiercią
i życiem 
ważącym się na jego ostrzu (s.37).

Ostatecznie wszystko dobrze się skoń-
czyło, ale poeta „w szpitalnej cierniowej 
koronie” (s. 35) bezpośrednio doświad-
czył «sytuacji granicznej» (Jaspers), z 
najwyższej półki przeżyć egzystencjalnych 
(„wyślizgnąłem się grabarzowi spod łopa-
ty”, s. 61). Zaglądnąwszy aniołowi śmierci 
głęboko w oczy, zapewne doznał trwogi, 
ale – jako człek odważny – próbował za-

Stanisław Chyczyński 

Baranowi wody płyną i płyną

chować rezon i fason. Patronował mu w 
tym Miron Białoszewski, który podczas 
narkozy wskazał koledze dobrą stronę 
nieistnienia: „jaki spokój od wszystkiego 
/ święte bycze niebycie!” (s. 33). Autor, 
jako słynny ironista, dziękował Bogu „i 
za tę czarę goryczy” (s. 35), dzięki której 
uwolnił się od doświadczanej już… „nudy 
spełnienia” (ibidem). Choroba zmusiła 
go do spojrzenia na siebie, na kondycję 
ludzką, na doczesność z kosmicznego 
oddalenia, z największego dystansu my-
ślowego. A jest to taki punkt widzenia, z 
jakiego zaczynamy dostrzegać metafizykę: 
„Niewidzialny staje się / jedyną widzialną 
rzeczywistością / i odpowiedzią” (s. 52) 
na ostateczne pytania. Wydaje się, iż 
refleksje filozoficzne właśnie ten cykl 21 
utworów zdominowały najbardziej. 

Poeci chyba tak już mają, że dłuższe 
pobyty w szpitalu pobudzają ich do za-
pisywania swych bieżących olśnień. Tak 
było z Tadeuszem Nowakiem, potem z 
Ernestem Bryllem, jeszcze później z Ed-
mundem Pietrykiem. Nie inaczej stało 
się z Józefem Baranem, który podążył 
jakby ich śladami na tropie dogłębnych 
domniemań i ultymatywnych ustaleń. I 
tak np. „Czarną bajkę” kończy odważnym 
dystychem: „w imię ojca i syna… / prze 
kał i uryna…”. Odkrycie? Tyle że już 43 
lata temu tenże Nowak zapisał: „Po niebie 
płynie kra / białko wieczne się ścina / a w 
nas jak trąbka gra / odbyt i prze uryna”. 
Hm… bywa tak, że pewnego rodzaju sy-
tuacje wywołują w duszach artystycznych 
nieodległe skojarzenia. Tak jest ten świat 
skonstruowany…

Drugą połowę książki autor zaopa-
trzył w zdublowany śródtytuł „A wody 
płyną i płyną”. Wiersze tam pomieszczone 
przepełnione są impresjami i przemyśle-
niami poety, który bogatszy o szpitalne 
doświadczenia zdaje się medytować nad 
urodą świata, nad galopującym przemija-
niem („cały jestem tętentem sierpnia”, s. 
61), nad nieuchronnością naszego końca 
(por. np. „Rentgen”, „Pytania”, „Ars vi-
talis”). I w tej części książki znajdujemy 

najzgrabniejsze wiersze, konsekwentnie 
wolne zapisy, bez rymowanych wtrętów, 
stwarzających pozory nieświadomej tę-
sknoty autora za solidnym tradycyjnym 
wierszowaniem. Poezje krótkie, lapi-
darne, akuratne i ascetyczne, takie jak: 
„Psalm ojcowski”, „Katedra”, „Puszczam 
płytę”, „Koncert” (doskonały!), „Dwie 
nicości” (takoż!), „Wina”, „Z oddalenia” 
– że poprzestanę na siedmiu. Całość 
kończy „Modlitwa na koniec wieku”, w 
której nasz sceptyk zawarł m.in. prośbę, 
a raczej apel do Boga, wypłoszonego już 
przez cybernetyczną cywilizację, aby ze-
słał chociaż mały znak na potwierdzenie 
swojej mocy. 

Krytycy, wychowani na chwilobraniu 
Wojaczka lub życiopisaniu Stachury, 
zarzucają Rymkiewiczowi czy Wenclowi, 
że ich wiersze, zakotwiczone w anachro-
nicznych poetykach, są martwe. Takiego 
zarzutu nowoczesnej poezji Józefa Bara-
na nikt nie wytoczy. Wręcz przeciwnie, 
każdy krytyk (od Mariana Stali do Karola 
Maliszewskiego) będzie głosił, że wiersze 
Barana są wypełnione egzystencją do gra-
nic możliwości, że żyją własnym życiem 
wśród jego kolegów i sympatyków, oraz 
fanów jego twórczości. Należy jednak pa-
miętać, że nasze oceny względem tego, co 
żywe lub martwe, zależą od problemów, 
którymi żyjemy, które w nas nurtują, nad 
którymi deliberujemy wcale często. Na 
przykład, jeśli ktoś olewa suwerenność 
ojczyzny, tożsamość narodową czy agonię 
chrześcijaństwa, to dla niego cała poezja 
zaangażowana będzie zwykłą grafomanią. 
Na ogół wydana książka pozwala odróż-
nić poetę wielkiego od poety wybitnego, 
za sprawą poruszanych tematów. Zatem 
pytanie, czy dane wiersze są żywe czy mar-
twe, implikuje subiektywne i relatywne 
odpowiedzi. Od wieków konkurencyjne 
poglądy estetyczne zderzają się i ście-
rają, teoretycy w metropoliach spierają 
się, nie mogąc ustalić żadnej prawdy 
obiektywnej, poeci chorują i zdrowieją 
lub umierają. 

A rzeka dzieciństwa Józefa Barana, 
stara Uszwica, płynie i płynie przez jego 
rodzinny Borzęcin pod Tarnowem. I tak 
już zostanie…

 
Józef Baran, A wody płyną i płyną, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2018, ss. 115  
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[…]
Nie można nigdzie uciec
Tylko w wyobraźni dać nura
Nie przejmuj się bracie kochany
Nadchodzi emerytura
Ostatni być może to lot…

Niedawno odbyła się promocja najnow-
szego tomiku oryginalnego gdańskiego poety 
ZYGMUNTA WOJDYŁY (ur. 1951), pod zagad-
kowym tytułem Arutyreme i Stopklatka. Od razu 
warto wyjaśnić, że Arutyreme to słowo emerytura 
zapisane od końca, jakby autor chciał pokazać, 
że ten finalny etap życia też nie będzie u niego 
pozbawiony fantazji, pomysłów i obserwacji na 
opak. Wykorzystany w motcie fragment wiersza 
operuje kontrastem: nie można uciec (czyli przy-
mus trwania w konkretnym miejscu), a jednak 
mimo to ucieczka przynajmniej w wyobraźnię. 
Druga część tytułu książki – Stopklatka – znów 
wskazuje na bezruch, niemożność ucieczki, 
sugeruje pojedynczy kadr z filmu (autor od 
lat zajmuje się amatorsko filmem i fotografią). 
Tomik zawiera 19 wierszy oraz 18 czarno-białych 
fotografii: 11 autorstwa Zygmunta Wojdyły i 7 
zdjęć autorstwa jego przyjaciela Jana Stryjew-
skiego. Projekt okładki wykonał sam autor, 
wykorzystując zrobioną przez siebie fotografię 
kobiecej twarzy.

Na prawie wszystkich fotografiach widnieją 
kobiety, ale nie jakieś modelki, tylko kobiety zwy-
czajnie ubrane, często wyglądające na zmęczone 
życiem, zadumane, tajemnicze, piękne przez 
swą bezpretensjonalność. Jeden z wierszy poeta 
zaczyna tak: „Kobiety nie noście/ Lakierowanych 
skorup na głowach/ Bo ptaki odbijając się – spadają 
w noc […]”. Raczej nie da się odnieść tego do 
kobiet na zdjęciach, bo nie ma w ich wyglądzie 
ekstrawagancji, pozy ani żadnej sztuczności. 
Choć Wojdyło eksperymentuje z różnymi klima-
tami i poetykami, jest przede wszystkim poetą 
lirycznym, a zamieszczone fotografie podkreśla-
ją klimat zadumy i nostalgii. 

Ponieważ u tego poety cenię właśnie róż-
norodność środków wyrazu, nie tylko liryzm, 
tragizm, poważny ton, ale również fantazje 
słowotwórcze, gry słowne, dyskretny humor i 
ironiczny dystans do samego siebie, w całości 
przytoczę wiersz tytułowy:

EMERYTURA – ARUTYREME

Ariana Nagórska 

Przystanek z niezłym widokiem. Poezja Zygmunta Wojdyły

Nad moją głową – wisi emerytura
Perspektywa to ponura
Nad moją głową wisi
Jakaś kubatura
Nad moją głową
Natura
Śpi…
A co ty sobie wyobrażasz – Bura!

Zygmunt Wojdyło nie miał zbyt wielu po-
wodów, by stać się radosnym emerytem. Zaczęły 
się choroby (o czym też pisze), a na początku 
2018 roku uległ poważnemu wypadkowi, po 
którym (jak sam przyznaje) ma pewne kłopoty 
z pisaniem. Wiersze z tomiku pochodzą z 2017 
roku (tylko dwa z 2014).

We wszystkich tomikach tego poety zwra-
cała uwagę szczególna wrażliwość na upływ 
czasu, wytrwałe próby utrwalania ludzi z wolna 
odchodzących w przeszłość, a także widoków i 
miejsc, które wkrótce przestaną istnieć. Domi-
nuje poczucie obcości i zagubienia w nowych 
realiach, lęk, osamotnienie, czasem świadomość 
życiowej przegranej. Z wiekiem oczywiście swego 
sposobu patrzenia nie zmienił, najważniejsze 
jednak, że na emeryturze wciąż pozostaje po-
etą, a nie  (jak wielu innych)  narzekającym, 
zdegustowanym marudą. Mówi obrazami, me-
taforami, jak w filmie KONSTRUUJE przekaz, 
zmienia perspektywy i kąty widzenia. Nigdy nie 
sporządzał chaotycznych notatek bez żadnej 
formy, które dziś tak często uchodzą za wiersze. 
Wypracował własny styl wypowiedzi poetyckiej, 
własny język. Nie zamierza dostosowywać się do 
różnych chwilowych poetyckich mód, ani też 
naśladować poetów gorszych, lecz sławniejszych. 
Pozostaje odrębny, nietuzinkowy.

Sam siebie Wojdyło określa tak: „Kpiący 
humanista w płaszczu refleksji”. Często zauważam, 
że wprowadza kpinę subtelną, zawoalowaną, 
stanowiącą jedynie dyskretne wskazanie na iro-
nię ludzkiego losu. Jest tak na przykład w moim 
ulubionym wierszu pt. Wczoraj spotkałem (s. 22), 
gdzie żadne moce ludzkie (nawet graniczące z 
cudem) nie są w stanie na dłużej odroczyć tego, 
co człowiekowi przeznaczone:

WCZORAJ SPOTKAŁEM

Wczoraj spotkałem Budhę

Siedział na ławce i palił papierosa
Usiadłem obok mistrza

[…]
Obok samochód potrącił przechodnia
On podniósł prawą rękę
Przechodzień ponownie zbliżał się
Do przejścia teraz ja uratowałem
Jego przed wypadkiem
Przechodzień podziękował
I kiedy się odwróciłem
On znowu wkroczył
Na jezdnię prosto pod
Nadjeżdżający samochód
Na ławce nikogo nie było

Obudziłem się nagle
Na podłodze leżała otwarta gazeta
Z nagłówkiem – Wypadek…

We fragmencie finalnym mamy charak-
terystyczne dla wierszy Wojdyły przenikanie 
różnych światów, czasów, przestrzeni. To, co 
zdarzyło się w świecie snu, zdarzyło się też real-
nie, i to do tego stopnia realnie, że informuje 
o tym gazeta. Slogan, że we śnie wszystko może 
się zdarzyć, też został tu zanegowany. Nawet we 
śnie (i to z pomocą samego Buddy!) nie udało 
się trwale uchronić przechodnia przed pisanym 
mu wypadkiem. Bieg czasu można było cofnąć 
tylko na krótko, potem i tak znów stało się to, 
co stać się miało.

Tak lubiane przeze mnie w poezji Wojdyły 
przenikanie się różnych płaszczyzn przestrzen-
nych występuje też w wierszu Wrota w nieboskłonie 
(s. 18), gdzie zaraz na wstępie powiedziano, że 
ten nieboskłon skłania się „do piekieł”. Wszelkie 
kierunki i miejsca  w tym obrazie świata są 
względne. W dodatku te wrota, wiodące niby w 
rewiry metafizyczne, są najzupełniej realne (wi-
doczne na zamieszczonej obok fotografii) i stoją 
samopas w konkretnym, ziemskim plenerze.

WROTA W NIEBOSKŁONIE

Brama do piekieł
Drzwi do domu
Stoją pośród lasu
Drzew i liści zapomniane
Bez okalającego płotu
W samym środku czasu
Jakby chciały powiedzieć
Ja tutaj czekam na was
Cierpliwie nie spieszcie się
I tak ominąć się nie dam
A tam płacz czeka i bieda
Nic cię nie ominie
Nigdzie uciec się nie da
[…]

Choć zaczęłam tę wypowiedź cytatem „nie 
można nigdzie uciec”, a kończę frazą „nigdzie uciec 
się nie da”, choć w tytule książki jest „Stopklat-
ka” – żadnej stagnacji tu nie widzę. Jeśli nawet 
jest to jakiś przystanek, rozciągają się wokół 
niego całkiem obiecujące widoki. Spojrzenie 
na emeryturę pod dziwnym kątem, na odwrót, 
na opak – budzi nadzieję, że można uciec w 
pomysłowość, wyobraźnię, w rozwiązania da-
lekie od sztampy. U Zygmunta Wojdyły nawet 
z najbardziej statycznego punktu prowadzą 
drogi ucieczki w żywą, niebanalną twórczość 
poetycką.

Zygmunt Wojdyło, ArutyremE i Stopklatka, Gdańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2017, ss.40
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Po „Arii dla atlety”, debiucie fabu-
larnym Filipa Bajona, mówiło się o nim 
jako o polskim Luchino Viscontim. Po-
czątkowo, oglądając „Kamerdynera”, jego 
najnowszy film, kolejną po „Magnacie” 
opowieść kresową, po tamtej, śląskiej, tym 
razem kaszubską, odnosiłem wrażenie, że 
wciąż nie wyszedł on z cienia tamtego i 
nadal pozostaje „jedynie” jego kontynu-
atorem, nie wybijając się na indywidualną 
osobowość artystyczną. 

Jest to historia Mateusza Krolla, 
nieślubnego syna hrabiego Kraussa i 
pokojówki, z woli jego żony, Hrabiny 
Gerdy, wychowywanego w pałacu, wraz 
z prawowitymi dziećmi i objawiającego 
nieprzeciętny talent muzyczny. Gdy 
dorośnie, zostanie wszakże dwukrotnie 
zmuszony do przywdziania liberii. Raz 
dla zaznaczenia jego miejsca w hierarchii 
społecznej ze względu na urodzenie, a co 
za tym idzie jego upokorzenia, drugi raz, 
w czasie okupacji, w celu zapewnienia mu 
bezpiecznego schronienia.

Do Viscontiego zresztą i jego „Zmierz-
chu bogów” nawiąże reżyser i w tym filmie, 
w zakończeniu wątku hrabicza Kurta, 
przyrodniego brata tytułowego bohatera, 
który uwikła się w przynależność do ruchu 
hitlerowskiego, a konkretnie formacji SA, 
i w przebitce przywołującej noc długich 
noży zostaje zastrzelony w wannie wraz ze 
swoim kochankiem. 

W mniemaniu o naśladownictwie 
Viscontiego utwierdzała mnie też niezwy-
kła dbałość o odtworzenie rodzajowych 
i historycznych detali, a także daleko 
posunięta stylizacja.

Przejawia się to między innymi w 
przywiązywaniu dużego znaczenia do 
plastyki obrazu, odpowiedniej kompozycji 
kadru. 

Kiedy na początku dokonuje się prze-
niesienie miejsca akcji z wiejskiego domu, 
gdzie rodzi wiejska dziewczyna, matka 
bohatera, na łąkę z przebywającymi tam 
myśliwymi, odbywa się to za sprawą roz-
płynięcia się obrazu, a kiedy z powrotem 
zaczyna on nabierać ostrości, jakby z mgły 
wyłania się nagonka. Czysto wyobrażona 
nagonka powróci z kolei dużo później, 
w scenie zamachu na przejeżdżającego 
samochodem przez las oficera gestapo, 
a wcześniej nauczyciela muzyki w domu 
hrabiów Kraussów, odpowiedzialnego 
za sporządzanie list proskrypcyjnych i 
rozstrzeliwanie ludności, która w prze-
szłości manifestowała swoją polskość i 
opowiedziała się za przynależnością do 
kraju wskrzeszonego w Wersalu. Grupa 
naganiaczy zmieni się wtedy w urządzają-
cych zasadzkę. 

Dwukrotnie pojawia się malownicze 
filmowanie postaci zza rozwieszonych ry-
backich sieci, w scenach rozgrywających 
się na morskim brzegu.

Kiedy indziej Hrabina Gerda zjawia 
się z kłosem trzciny, a pocałunek zakocha-
nego w sobie przyrodniego rodzeństwa: 
hrabianki Marity i Mateusza, nieślubnego 

Lesław Czapliński

Dyskretny urok dekadencji

syna jej ojca, widać w formie ich ciemnych 
sylwetek, rysujących się spoza mlecznych 
szyb świetlika nad pałacowym westybulem. 
Z kolei podczas ich nocnej schadzki na je-
ziorze, kiedy wchodzą do stojącej nad nim 
chaty, jej wnętrze rozświetlają dziesiątki 
zapalonych tam świec.

Pod koniec, natomiast, wkraczający 
rosyjscy żołnierze zataczają koło wokół 
Hrabiny Gerdy, co przywodzi z kolei 
choreograficzny ruch postaci z filmów 
Miklósa Jancsó. 

Narracyjnie najbardziej udane bywa 
zaznaczanie upływu czasu nie za pomocą 
napisów, ale znaczących zdarzeń. Na 
przykład o tym, ze akcja rozgrywa się 
przed rokiem 1927 świadczy wiszące w 
gabinecie starosty godło z zaokrąglonym 
orłem, zmienionym w tym właśnie roku na 
wizerunek do dzisiaj znany, a o przejściu 
do okresu po dojściu Hitlera do władzy 
powiadamia scena, w której hrabia Krauss 
słucha przez radio przemówienia Führera, 
a jakiś czas wcześniej rozmawiającego z 
żoną o nieudanym puczu monachijskim 
tegoż.

Od sekwencji masowej egzekucji 
autochtonicznej ludności oraz pacjentów 
szpitala psychiatrycznego, dokonywanej 
po wkroczeniu Niemców, a mającej miej-
sce w nierzeczywistym borze, z drzewami 
tworzącymi las regularnych kolumn, film 
coraz bardziej nabiera odrealnionego cha-
rakteru jakby rozgrywał się na pograniczu 
jawy i snu, o czym świadczy sposób ukaza-
nia obserwującego to z ukrycia bohatera, 
jakby utożsamiającego się z mordowanymi 
i dzielącego z nimi ich los, kiedy po jego 
dłoni rozchodzą się mrówki, a następnie 
widzimy go leżącego pod warstwą opa-
dłych liści. 

Odtąd, już do końca, akcja przybiera 
postać krwawej fantasmagorii. 

I muszę przyznać, że dzięki temu 
doceniłem autorskie umiejętności Fili-
pa Bajona, nadającego filmowi własne 
piętno. A przy tym wizyjny charakter 
opowieści nie obciąża wartkości narracji, 
która pozwala zapomnieć o upływie czasu 
i nie nuży, mimo że film trwa dwie i pół 
godziny. Może dzieje się tak dlatego, że 
losy indywidualnych postaci nie są tylko 
pretekstem dla ukazania powikłanych 
dziejów tego regionu i zamieszkujących je 
społeczności, nie stanowiąc tylko egzem-
plifikacji dla ogólniejszych tendencji, lecz 
żyją własnym życiem?

Na długo zapada też w pamięć postać 
Bazylego Miotke, kaszubskiego działacza, 
starosty, wreszcie ginącego podczas eg-
zekucji w lasach pod Piaśnicą, w którego 
koncertowo wcielił się Janusz Gajos.

Na koniec uwaga natury technicznej. 
Skoro zdecydowano się na wprowadzenie 
dialogów toczonych w dialekcie kaszub-
skim (nie po raz pierwszy, bo mieliśmy z 
tym do czynienia już w filmie „Kaszëbë” 
w reż. Ryszarda Bera), którym towarzyszą 
napisy, to można było również oczekiwać, 
że konsekwentnie w scenach rozgrywa-

jących się w środowisku niemieckim sły-
chać będzie rozmowy prowadzone w tym 
języku. A tak można odnieść wrażenie, że 
niemieccy arystokraci, jeszcze przed nasta-
niem Polski, jak przystało na najlepszych 
jej patriotów posługują się najczystszą 
polszczyzną.

„Kamerdyner” (2018). Scen. Mirosław Piepka, Michał 
S. Pruski, Marek Klat. Reż. Filip Bajon. Zdj. Łukasz 
Gutt. Muz. Antoni Łazarkiewicz. 

„Uniosłem głowę ku górze i zobaczyłem śmi-
gające jerzyki i jaskółki, rymujące się w locie 
jak strofy smutnej pieśni. Jakieś samotne echo 
pojawiło się w eterze i zabrzmiało wyraźnie 
tuż przy mnie:
-Wiatr się śmieje... śmieje się cały czas... wiatr 
się śmieje z całych sił...
Po chwili jednak wszystko zgasło, ucichło, 
słychać było tylko oddalające się i powracające 
piski”.

Czym tak naprawdę jest świadomość? 
Dzięki niej jednostka zdaje sobie sprawę 
ze zjawisk zewnętrznych, tj. własnych pro-
cesów myślowych, a także ze zjawisk, jakie 
zachodzą w środowisku zewnętrznym. Dzię-
ki świadomości reagujemy na te nie. A więc 
dostrzegamy, odczuwamy, przyjmujemy. 
Skoro w świadomości łączą się zarówno 
procesy wewnętrzne, do których można 
zaliczyć wyobraźnię, a także zewnętrzne, 
dotyczące rzeczywistości, nasuwa się pyta-
nie: „Gdzie odnaleźć granicę dzielącą sen 
i jawę?”. Aleja Klonów ukazuje możliwość 
zacierania się tej granicy. Dzięki snom po-
znajemy rzeczywistość i odwrotnie. Autor 
daje nam możliwość poznania i zaobser-
wowania rodzącej się świadomości dziecka 
Widzimy tu zbiór opisów zapamiętanych 
zdarzeń, które wzbogacone są o swego 
rodzaju unikatowość i nietypowych ludzi, 
którzy pojawiają się na ulicach. Prezenta-
cja zdarzeń została tu stworzona w sposób 
głęboko naturalny, często niecenzuralny 
- warto tu chociaż wspomnieć o Zdzichu i 
jego brutalnym ataku seksualnym na mło-
dym bohaterze, czy obrzydliwy, wnikliwy 
opis zarzynania świni. Forma ujęcia owych 
zdarzeń - ich nierealność, a zarazem fakt, 
iż istnieje możliwość, że są one prawdziwe - 
prowokuje do zastanowienia się, czy mamy 
do czynienia jeszcze z rzeczywistością czy 
już z wyobraźnią, a może z tym i z tym 
jednocześnie?

Po lekturze pytania nasuwają się 
samoistnie. Nie widać tu stanowczego roz-
poczęcia i zakończenia. Nie ma puenty, 
która kończy dzieło i ma na celu wstrzą-
snąć czytelnikiem, czy też zostać z nim na 
dłużej. Nie ma i dobrze, ponieważ Aleja 
Klonów jest puentą samą w sobie.

Tomasz Dariusz Lebioda, Aleja Klonów, Wydawnictwo 
Temat, Bydgoszcz 2017, s. 272

Angelika Andryszak

Puenta sama w sobie
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 Tomik „Balans bieli i czerni” to 
najnowszy zbiór wierszy ZBIGNIEWA 
MICHALSKIEGO. Poeta jest aforystą, 
animatorem kultury, współzałożycielem i 
redaktorem kilku literackich pism. Publi-
kował w gazetach literackich i regional-
nych. Swoją najnowszą książkę podzielił 
na trzy części, z których każda jest bytem 
odrębnym, choć koresponduje z całością. 
Nie ma między nimi dysonansu, jest 
wspólny język, podobna wyobraźnia. W 
rozdziale „Miłość wszystko zwycięża” mamy 
afirmację świata miłości, w którym kobie-
ta jest nieskalaną Madonną /”Anons nie w 
pełni matrymonialny”/, a scenografią dla 
uczuć są mury mitycznej Arkadii /”Sen 
o Arkadii zmyślonej”/. To rzeczywistość 
fantazyjna, kontury realności są w niej 
nieostre. Ale to niebawem się zmienia. 
W wierszu „Bóg postradał zmysły” rzeczywi-
stość zrzuca magiczną woalkę. Kobieta, 
wcześniej Święty Graal - nagle „wodzi 
na pokuszenie”, prowokuje, jest źródłem 
obyczajowego skandalu. Dojrzewa w niej 
wolna wola, dochodzą do głosu osobiste 
pobudki. W wierszu „Między jawą a snem” 
jest już partnerką w miłosnym sporze, 
zostawia poetę w „okowach samotności”, 
odchodzi, rani. Staje się równoprawną 
uczestniczką w grze emocji. Męska do-
minacja nagle blednie, pretendent do jej 
uczuć zmuszony jest przystosować się do 
nowych reguł.  Wiersz „Biegnę do Ciebie” 
jest pokłosiem tej przemiany. Przytoczę 
fragment:

leciutki
jak liść pędzony wiatrem

z rozbitą głową
ze skołatanym sercem
stawiam krok za krokiem

biegnę 
poprzez gąszcz rozterek
kluczę po drogach
bez odwrotu
/.../

biegnę między wersami
by starczyło czasu na miłość

W rozdziale „Na przyszłą rzeczy pa-
miątkę” ten „gąszcz rozterek” wyraźnie się 
materializuje. Staje się umownym labiryn-
tem miasta, reprezentantem „oszalałego 
świata”, gdzie autorytetem są uczniowie  
mitycznego Lucyfera - „mitomani” i „obłud-
nicy” / „Egoiści”/. Poeta wyczulony jest 
na defekty współczesności. Na sztuczność, 
pretensjonalność, blichtr. Nie radzi sobie 
z przejawami zawiści,  pospolitej głupoty. 
Nie akceptuje nowych trendów, staje do 
nich okoniem. Efektem tych rozczaro-
wań jest soczysty tekst „Coraz mniej coraz 
więcej”. To nie tylko gorzka refleksja nad 
mizerią dzisiejszości. To dramatyczna 
próba ocalenia własnych ideałów z zawie-

Ludwiki Filip Czech 

Podglądanie świata                                                                      

ruchy fałszywych wartości, gdzie co rusz 
„prawda znów dachuje”. W wierszu „Wizjer” 
mamy ostateczne podsumowanie tego 
wątku - dosadne językowo, wiarygodne. 
Tutaj autor jest obserwatorem „schyłkowe-
go człowieka”, świadkiem jego moralnego 
upadku, kronikarzem socjologicznej 
wolty. Niechętna to obserwacja, bolesne 
świadkowanie, smutne wnioski, ale tekst 
rzetelny. Oto fragment:

/.../
kretyni terroryści neofaszyści
ludzie bez twarzy półgłówki
próbują nadać ton
narracji naszych czasów

przez wizjer widzę pochód
nowomodnych idei
fałszu opakowanego bzdurą
w imię sprawiedliwości

patrzę i nie mogę zrozumieć
schyłkowego człowieka
który na brata patrzy wilkiem
z jego ust toczy się piana
/.../

Poeta chce uciec od „narracji naszych 
czasów”. Nie zamierza być częścią tej 
degrengolady. Szuka zatem czegoś, co 
„przywraca ład serca”, pragnie okoliczno-
ści sprzyjających, krajobrazów bardziej 
gościnnych. Tak powstają teksty - „Przy-
łęk - muśnięcie wiosny”, „Bukolika z wycię-
tego lasu”, wreszcie „Jak pajdka razowego 
chleba”. Z dala od szlaków cywilizacji, na 
zielonych rubieżach prowincji  pragnie 
odnaleźć „swój wewnętrzny szczyt”. Tylko 
tam potrafi „omijać szerokim łukiem zdra-
dliwe przeszkody” /”Spacer po linie”/. Ale 
nie tylko tradycja i przyroda są rdzeniem 
jego tożsamości. Jest nim również, a może 
przede wszystkim poezja i muzyka. Ta 
ostatnia zaznacza swoją ważność w „Mu-
zycznym desancie”, ta pierwsza jest sednem 
w „Słowiańskim poezjowaniu”. Co istotne 
- dla Michalskiego poezja to nie tylko 
fetysz, ale i praca. Umie docenić twórczy 
trud, zna ciemne strony tej roboty, potra-
fi konfrontować się z porażkami. Tak jak 
dystansuje się od poetyckich malkonten-
tów, wieszczących „rychły zmierzch poezji” 
/”Wieszcze”/ , tak samo trzeźwym okiem 
ocenia własne ograniczenia. „Niełatwo pi-
sać moralitety” - czytamy w „Pomiędzy młotem 
a kowadłem”. To wiersz pełen wątpliwości, 
rezerwy, samokrytyki. Gorzka refleksja 
nad relacją poeta - odbiorca. Autor sta-
wia tutaj pytania o granice szczerości, o 
zasady w poetyckiej narracji, konfrontuje 
prawdę z „obrazoburczym kłamstwem”. I 
nie ma pewności, które z nich zwycięży. 
Przytoczę fragment:

niełatwo pisać moralitety

wrzucać garściami przemiłe treści
które zadadzą kłam złemu światu
obnażą jego srogie lico

pomiędzy młotem a kowadłem
wybory z góry są zawsze skazane
na gorzki smak pruderii
gdy drugie dno odgrywa komedię

i trzeba sporo się natrudzić
aby precyzyjnie trafić w sedno
oddać głęboki sens prawdy
brzydotę obrazoburczego kłamstwa
/.../

Trzecia i ostatnia część zbioru /”Czas 
ucieka, wieczność trwa”/ rozpoczyna się 
wierszem „Modlitwa niecierpliwa”. Spoty-
kamy w nim Morfeusza, „dusze uciśnio-
ne”, wreszcie „niewidzialnego anioła snu”. 
Wiara, przemijanie, śmierć są motywem 
tych wierszy. Kilka z nich autor dedykuje 
zmarłym, w pozostałych rzuca światło na 
fundamenty własnej wiary. „Ufam jedynie 
Bogu” - pisze w „Credo na ciężkie czasy”. 
Ta deklaracja jest nie tylko osobistym 
wyznaniem, ale też sprzeciwem wobec 
świata filistrów, hochsztaplerów, szem-
ranych person podejrzanej maści. Ci 
ostatni, zdaniem autora, są beneficjen-
tami obecnych czasów. To armia „bia-
łych kołnierzyków” bez zasad, skrupułów, 
chełpiąca się moralnością „skurwysyna”. 
Cóż zatem w takich okolicznościach 
może zrobić poeta? Może tylko napisać 
wiersz. Pisze więc Michalski tekst „Credo”, 
rodzaj prywatnego manifestu, deklaracji, 
katalogu niezbywalnych prawd. Przytoczę 
fragment:

wierzę w miłość
anioła co zstępuje z niebios
by duszy udręczonej
przywrócić nieskazitelny blask
/.../

Wierzę w jaskółki 
przynoszące dobre nowiny
alchemię potu wylanego ochoczo 
na chwałę Boga w Trójcy Jedynego

zbyt mistycznego dla małych ludzi
który zawsze był jest będzie
pośród ziemskiego padołu
jedyną drogą prawdą i życiem

Jeśli pierwsza część tomiku „Balans 
bieli i czerni” wydała mi się nieco infan-
tylna, to dwie pozostałe przypadły mi 
do gustu. Michalski pisze z pasją, jego 
wiersze emanują energią. Nie ma wątpli-
wości, że są narzędziami w jego sporze 
ze światem. 

Ta poezja wciągnie czytelnika dojrza-
łego, szukającego w literaturze gorączki, 
nie letniości. W każdym z tych tekstów o 
coś chodzi, żaden nie jest poetycką wy-
dmuszką. Pozostaje pogratulować autoro-
wi i czekać na jego kolejne publikacje.

Książkę polecam. 

Zbigniew Michalski, Balans bieli i czerni, Mieleckie 
Towarzystwo Literackie, Mielec 2018
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Na początek pewna ogólna refleksja. 
Wydawać by się mogło, że w czasach prawie 
niczym nieograniczanej wolności słowa prawo 
głosu czy do krytyki ma niemalże każdy. Wszy-
scy mają coś do powiedzenia, każdy głos ma 
znaczenie. Media huczą od rozmaitych relacji: 
tych mogących coś przekazać i chcących coś 
zmienić, tych mających własne zdanie i spo-
sób na coś. Świat stara się wmówić wszystkim 
naokoło, że jest ktoś kto „wie lepiej”, kto zna 
multum najlepszych i najskuteczniejszych 
rozwiązań na to, by być „jakimś”. Jednak 
symbioza z tym światem jest możliwa jedynie 
do pewnego momentu. Do chwili, w której 
zauważasz, że ów świat sili się jedynie na byle-
jakość, odważysz się wstać, zabrać głos i powie-
dzieć „nie podoba mi się”. Człowiekiem, który 
niewątpliwie ten krok uczynił jest poznański 
człowiek-legenda, reżyser i animator kultury, 
założyciel i twórca cenionego w świecie teatru 
eksperymentalnego Maya, obecnie nadal 
poeta oraz… biznesman na emeryturze – 
Kazimierz Grochmalski.  

W swojej dotychczasowej twórczości obej-
mującej przede wszystkim spektakle teatralne 
autor „Traktatu o marionetkach” nierzadko 
stawiał diagnozę współczesności, dostrzegając 
charakterystyczny dla niej fałsz, wręcz kryzys 
prawdy jako wartości elementarnej. Jakże traf-
na i niewiele różniąca się od dzisiejszej była ta 
diagnoza już wówczas, czyli w latach 70.  Owa 
nieustająca niezgoda na bylejakość zaprowa-
dziła poetę nawet na drogę sądową, gdy w 
2016 roku napisał list do prezydenta miasta 
krytykujący działalność miejskiej instytucji 
kulturalnej Estrada, zarzucając jej nieudolne 
organizowanie jarmarków na Starym Rynku 
oraz nazywając „przeżytkiem komunistycznej 
rozrywki dla mas”, w konsekwencji czego 
został oskarżony o zniesławienie1. Nic więc 
dziwnego, że nowy tomik2  Grochmalskiego 
jest kolejnym, obejmującym szeroką tematykę 
protestem wobec fałszu, iluzji jakości i warto-
ści – bylejakości, z jaką spotykamy się właściwie 
na każdym kroku. 

Już w otwierającym tomik „Bełkocie” 
podmiot liryczny/autor zwraca uwagę na 
zalewającą nas z każdej strony bezmyślną i do 
niczego nieprowadzącą paplaninę. Obrywa się 
właściwie wszystkim i wszystkiemu – nastawio-
nym na zysk/sukces naukowcom i twórcom, 
matkom głoszącym kult rodzenia, singielkom, 
„które chcą być organem samym w sobie3” 
(co ciekawe, między tymi dwoma ostatnimi 
grupami poeta nie widzi specjalnej różnicy; 
są dla niego tak samo „smrodliwe”, zapewne 
nie tylko dzięki połączeniu zapachów potu 
i perfum); obrywa się też dziełom kultury, 
mediom, filozofii, pornografii, krytyki nie 
unika też kult młodości czy kult ciała. Artysta 
przemyca nawet wątki posthumanistyczne, 
oskarżając psa o wywrócenie świata do góry 
nogami: zajęcie miejsca swojego właściciela, 
który śpi w budzie, podczas gdy zwierzę oglą-
da kreskówki i zamawia dla nich ciężarówkę 
Pedigree. Choćby nie wiem jak groteskowe czy 
hiperboliczne wydawały się podane w wierszu 
przykłady, nie ulega wątpliwości, że jego oce-
na jest trafna – w pogoni za nie wiadomo czym 
dawno zgubiliśmy nie tyle zdrowy rozsądek, 

Ilona Paczyńska

Przeciw bylejakości 

co sens. Jak zauważa artysta, wszystkie opisane 
jednostki wydają z siebie bełkot: „bełkot beł-
kotanych, / którzy są dumni, że w ogóle są!4”. 
Przyczyny pustosłowia Grochmalski doszukuje 
się w przekonaniu o własnej wyjątkowości 
jednostki bełkoczącej. Autor przeciwstawia się 
takiemu pozbawionemu szerszych kontekstów 
czy refleksji sądowi i oznajmia wprost: to jest 
tylko bełkot – „Bełkot bełkoczących głów, 
nieustający potok bełkotu, wylewający się 
z każdej strony gazety codziennej…5”. Jest 
niezwykle spostrzegawczy... i przekonujący 
w swych oskarżeniach, gdyż ową gadaninę 
podsumowuje także takimi oto słowami: 
„bełkotliwy bełkot, niebłyskotliwy bełkot, / 
męczący bełkot, odbierający chęć do życia 
bełkot…6”. Trudno się z nim nie zgodzić. 
Po przeczytaniu wiersza, który urzeka swą 
formą – powracającymi cząstkami wyrazów; 
wersami, które pędzą i rozpadają się na małe, 
błyskotliwe jednak fale, i uświadomieniu 
sobie, że wszyscy stale ulegamy presji bycia 
„kimś” (tylko właściwie kim?), jesteśmy ciągle 
„bełkotani”, mamy prawo poczuć się zmęczeni 
– tak samo jak poeta, któremu słuszności nie 
można już chyba odmówić. 

Uczuciem równie nieprzyjemnym jak wy-
czerpanie może być obrzydzenie. „Ohyda” – 
głosi tytuł kolejnego utworu. Poeta ponownie 
skupia się na bezsensowności docierających 
zewsząd instrukcji, które mogą dotyczyć rzeczy 
najbłahszych, wszystkiego „co może stanowić 
PRZEDMIOT, a przecież przedmiotem może 
być WSZYSTKO!7” [zapis jak w oryginale]. 
Gardzi ludźmi zasypującymi innych pomysła-
mi „jak to żarcie przerzuć, połknąć w jakiej 
kolejności, a potem jak segregować, pakować, 
utylizować”, którzy „gadają aby cię uszczęśli-
wić, / właśnie przez nich! i właśnie ciebie! I 
właśnie dziś!8”. I gardzi też ich słuchaczami 
– podczas gdy tych pierwszych odczłowiecza, 
porównuje do bezkręgowców, tych drugich 
określa jako „dupoland obcisłych gaci9”, pod-
kreślając, jak bardzo są ograniczeni, nieomal 
wykastrowani, pozbawieni przysłowiowych 
jaj i własnego zdania. Owa niechęć do świata 
współczesnej kultury czy popkultury wyraża 
się w ciągłym odczuwaniu mdłości, chociaż-
by z powodu zakłamywania rzeczywistości, 
podnoszenia wszystkiego do rangi sztuki, z 
którą kontakt nie pozostawia żadnego śladu, 
nastawiona jest na chwilowy sukces, na krótko-
trwały i nic nieznaczący efekt. Szczytem tego 
jakże rozigranego wyznania jest zapis: „Nie 

ma porządku, w finale jest show parodystów w 
programie / pod tytułem jeden wielki kabotyn”, 
potęgujący wrażenie chaosu i przywiązanie 
do formy współczesnego, nic niewnoszącego 
widowiska.

Inne utwory z „Traktatu…”, także nie 
pozostawiają złudzeń: znaleźliśmy się w nie-
odpowiednim miejscu oraz czasie; mamy 
teraz właśnie okazję podziwiać przegląd 
dantejskich pięter na własne oczy. Pozostaje 
pytanie, czy już na zawsze utknęliśmy „W sercu 
piekła10”?. Czy w poezji Grochmalskiego nie 
ma ani odrobiny miejsca na wyzwolenie? Czy 
wartości tak elementarne jak dobro i piękno, 
a przede wszystkim prawda nie mają racji 
bytu? Czy nie można powstrzymać zalewu 
bylejakości? Oczywiście, że można, a nawet 
należy próbować. Poeta odnajduje na nie czę-
ściowo remedium – wie, że musi zabrać głos. 
W jaki sposób? Poecie wystarczy mała „Kart-
ka papieru”, na której nakreśli „z drżącym 
sercem apel do świata11”. Prawdziwy artysta 
(jakże dziś nadużywane, wyeksploatowane 
słowo…), człowiek wrażliwy wie, że trzeba 
czegoś więcej. Trzeba przedstawienia, które 
pozostawi jakiś ślad, najpierw złapie widza, 
a potem go uwolni, pozostawi w metafizycz-
nym odrętwieniu. Zawartej w ostatnich słowa 
obietnicy powrotu „teatru Maya” nie sposób 
przegapić. „do widzenia, do jutra12” – mówi 
Grochmalski i ja na to wezwanie odpowiadam. 
Jego głos uważam za godny zaufania. Jest jed-
nocześnie jak krzyk młodzieńczego buntu, ale 
i jak refleksja dojrzałego twórcy, głos rozsądku 
i ostrej reprymendy, a jednak rozgoryczony i 
zrezygnowany. Oby jutro okazało się dniem, 
w którym ten i podobne mu głosy zostaną w 
końcu wysłuchane. 

Kazimierz Grochmalski, Traktat o marionetkach, Poznań 
2018, Wydawnictwo Naumov

Przypisy:
1 Na uwagę zasługuje fakt, że sądową batalię poeta z 

groteskową manierą i zasłużenie wygrał. 
2 Kazimierz Grochmalski wydał w 2016 r. debiutancki 

tomik pod tytułem „Teatr, którego nie było”.
3 K. Grochmalski, Bełkot, w: Tenże, Traktat o ma-

rionetkach, Poznań, Wydawnictwo Naumov CEE 
2018, s. 8.

4 Tamże, s. 8. 
5 Tamże, s. 9.
6 Tamże, s. 9.
7 K. Grochmalski, Ohyda, w: Tenże, Traktat o ma-

rionetkach, Poznań, Wydawnictwo Naumov CEE 
2018, s. 17.

8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tytuł pierwszej części utworu.
11 K. Grochmalski, Kartka papieru, w: Tenże, Traktat 

o marionetkach, Poznań, Wydawnictwo Naumov 
CEE 2, s. 86.

12 Tytuł pierwszego spektaklu, którym „teatr Maya” 
wznowi działalność w 2019 r.
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DOROTA NOWAK, poetka z Nowego 
Tomyśla, absolwentka Politechniki Poznań-
skiej, ukończyła też studia podyplomowe z 
zakresu: psychologii, matematyki, rachun-
kowości i finansów. Piszę o tym, choćby z 
tego względu, że literaturze nieraz służy, 
gdy zajmują się nią umysły ścisłe. Często 
wnoszą one odpowiednią dawkę świeżości 
i oryginalności. Nie szukając wcale daleko, 
mój poetycki druh Wojciech Banach ukoń-
czył Akademię Techniczno-Rolniczą, a 
bydgoska poetka Alina Rzepecka, jest z wy-
kształcenia matematykiem. I choć pewnie 
humanistów jest więcej, można zakładać, że 
matematyk czy księgowy w tym gronie jest 
trochę jak leworęczny tenisista na korcie. 
Bardzo niebezpieczny dla rywali – a co 
może nawet ważniejsze – nieprzewidywal-
ny. I oto na okładce jej najnowszej książki 
antidotum, czytam że Nowak jest laureatką 
wielu konkursów poetyckich, a ostatni 
sukces odniosła dosłownie kilka miesięcy 
temu, gdy w bardzo silnie obsadzonym 
XXX jubileuszowym konkursie poetyckim 
w Kobylnikach, towarzyszącemu Ogólno-
polskim Literackim Spotkaniom Pokoleń 
zdobyła II nagrodę. 

Muszę też wspomnieć, że książka ta 
jest niezwykle starannie wydana. To zasłu-
ga Łucji Dudzińskiej, która jest prezeską 
poznańskiej Fundacji Otwartych Na Twór-
czość i redaktorką zbioru. 

Nowak wydziela cztery serie: (napiszę 
jak się podnosisz, mała, po wielkim tygodniu, 
w pół drogi). Zbiór otwiera wiersz: my. To 
bardzo wyrazisty tekst. Cóż mogą oznaczać 
te trzy strofy, które są swoistym znakiem 
rozpoznawczym jej pisarstwa, a ten kla-
rowny podział można by pewnie metafo-
rycznie odnieść do życia człowieka, które 
jest podzielone na okresy i zapisane już 
przez starożytnych, choćby w doskonałej 
zagadce Sfinksa. W poezji trójka jest nie-
zwykle nośną figurą, w której pomieścić 
można odpowiedni ładunek emocjonalny. 
W pierwszej strofie Nowak użyje zwrotu: 
„pochylenia nad samotnością”. W drugiej 
pojawia się pytanie o sens życia, a w trze-
ciej odpowiedź: „potrafisz złożyć ręce / 
rozpalić ogień ugasić pożar / przeżyć swój 
czas kochać”. W tej przejrzystej konstrukcji 
zawarta jest rzadko spotykana siła. Można 
przecież życie przeżyć byle jak, nic z siebie 
nie dać i posiłkować się argumentem – jak 
powie poetka – świat (…) i tak obróci się 
w popiół. 

Warto jest, dla kontrastu, zestawić ten 
wiersz z głosem Arthura Schopenhauera. 
Autor Świata jako woli i przedstawienia był 
skrajnym pesymistą. Twierdził, że świat był 
zły, jest zły i będzie zły. W jego wizji świat 
jest niereformowalny. Podmiot liryczny 
wiersza Nowak zdaje się z tą filozofią po-
lemizować. W zestawieniu z urodzonym 
w Gdańsku filozofem, poetka z Nowego 
Tomyśla jawi się jako skrajna optymistka 
i umyślnie bądź nie, ale dołącza do grona 
krytyków jego filozofii. Zdaje się zresztą 
mówić: dobra poezja może zmieniać ludzi 
na lepsze, filozofia też, ale musi w niej być 

Bartłomiej Siwiec 

Optymizm jako odtrutka 

choć szczypta nadziei. 
Dzięki tej konfrontacji chyba już 

nie dziwi, czemu poetka nadaje swojemu 
zbiorowi, taki a nie inny tytuł. Antidotum 
– słowo pochodzenia greckiego – oznacza 
sposób na coś, środek zaradczy, odtrutkę. 
Może rzeczywiście w kategoriach symbolicz-
nych, Nowak próbuje nas wyleczyć z filo-
zofii pesymistów, którzy bardzo skutecznie 
zarzucili na nas dekadencką sieć? Próbuje 
sprzedać nam cudowny lek, panaceum na 
całe zło. Jakby nie odnosić się do jej słów, 
można by – tym razem w duchu filozofii 
egzystencjalnej stwierdzić, że człowiek jest 
zadaniem sam dla siebie. Nie ma żadnego 
imperatywu, który by go poprzedzał. I ten 
jasno postawiony problem, problem odpo-
wiedzialności, będzie w tym zbiorze jeszcze 
ciekawie pobrzmiewać, jak choćby w koń-
cowej linijce wierszu: wodorosty. Autorka 
maluje sugestywny obraz – to wspomnienia, 
które oplatają człowieka. Podmiot liryczny 
powie: „zaplątać w wodorosty porastać 
nimi”. Wiersz kończy się zaskakującą puen-
tą: „albo można też dorosnąć”.  Cóż więc 
znaczyły tytułowe wodorosty? Pewnie nic 
dobrego, tylko tyle, że stanowiły balast, były 
jak grzechy, które często człowiekowi ciążą 
i komplikują życie. Dorosnąć – zdaniem 
Nowak – to przede wszystkim nie grzeszyć 
i żyć w zgodzie z samym sobą. 

Pewnie nie można tej części, która 
jest drążeniem, wspominaniem, sprowa-
dzać tylko i wyłącznie do zachłyśnięcia się 
optymizmem. Podmiot liryczny powie o 
„wędrówce na oślep / polach przemierza-
nych w niepogodę / grząskich drogach 
dziecięcym strachu” (stanąć na wysokości). 
Dobrą poezję charakteryzuje to, że autor 
prawie zawsze próbuje zderzyć się ze swoim 
wewnętrznym dramatem, skonfrontować 
„siebie” ze swoim ukrytym „ja”, wycisnąć 
choćby łzę z lat skrywanego bólu. W pa-
mięci dziecka pozostanie portret ojca, 
którego symbolizuje „gorycz płynąca z 
kielicha z opróżnionej butelki” (barki) 
albo „chwiejnym krokiem dochodził / do 
siebie po butelce wypełnionej łzami matki” 
(po pas). W pamięci zaś odbiorcy pozosta-
nie obraz dziewczynki, która „w ogrodzie 
między chwastami ukryła / zwątpienie 
szczerość patrzy z oczu (…) przekonuje 
siebie że odbity dźwięk / można zamknąć w 
środku pestki / ukryć na zawsze w twardym 
pancerzu / zrywać szczęśliwie poziomki 
i truskawki” (przeszłość). Ten znakomi-
ty – również w warstwie psychologicznej 
wiersz – dwunastowersowy zapisany przez 
Nowak tradycyjnie, w trzech strofach, jest 
zapewne próbą wyprawy do tego najbar-
dziej intymnego ze wszystkich światów, 
do ogrodu dzieciństwa, do którego wraca 
się przez całe życie i to na różne sposoby. 
Nowak powraca do niego już jako dojrzała 
kobieta, odpowiednio ukształtowana, ale 
będąca w wirze artystycznych poszukiwań. 
I nie jest to żadne odkrycie, ale metafora 
życia, ciągłego tropienia, odnajdywania 
i gubienia. Bo poezja, nie tylko ta którą 
pisze Nowak, ale poezja w ogóle, to nie jest 

zagadka, którą można rozwiązać, poezja ma 
w sobie coś z nierozwiązalności, jest wyższą 
kategorią, ma w sobie coś z tajemnicy, któ-
rej rozwiązać niepodobna. 

Wyśrubowany poziom tekstów udaje 
utrzymać się poetce w kolejnej części, która 
ma charakter intymnego dziennika; jest to 
zarazem próba opowiedzenia o relacjach 
łączących dwoje ludzi. Ciekawe, ale nawet 
w tych sytuacjach, podmiot liryczny nie 
może się uwolnić od buchalterii: „przed 
snem liczyłeś do stu – za mało / by zająć 
głowę zimnymi rachunkami / w jednym 
szeregu ustawić emocje” (mało). Takimi 
właśnie wierszami Nowak udowadnia, jak 
znaczne tkwią w niej pokłady naturalności 
i świeżości, a nawet czegoś, co w poezji 
bywa rzadkie, a powszechnie nazywa się 
poczuciem humoru. Ale też pokazuje, że 
życie z drugim człowiekiem, dzień w dzień, 
codzienna walka o łazienkę, to nie zawsze 
jest sielanka, czasami wkrada się zwątpie-
nie. Zresztą, udaje jej się o tym ciekawie 
napisać: „największy strach ukrywa się w 
zwątpieniu / wypycha kieszenie drobia-
zgami które rosną / do wielkości kamieni 
głazów toczących się / po okręgu po obwo-
dach bez pól i środka” (składanie). 

W tytułowym wierszu (antidotum) za-
mieszczonym tuż przy końcu, pojawia się 
kot, który – w pewnym sensie zrobi tam 
małą karierę – gdyż zawędruje na okładkę 
i pojawi się na kilku ciekawych grafikach 
zamieszczonych w zbiorze. Wydaje się, że 
w tym wierszu podmiot liryczny zwraca się 
do syna, który już dojrzał. To taki moment 
niezwykły dla rodziców, swoistej inicjacji, 
gdy mogą porozmawiać z dzieckiem jak 
dorosły z dorosłym. Syn w efekcie wychodzi 
z roli, w której tkwił przez całe życie, staje 
się już nie tylko uczniem, ale w wierszu 
nazywany jest „przyjacielem”. 

Na zakończenie chciałbym jeszcze po-
wrócić do wiersza początkowego, w którym 
pojawia się jeden niepozorny, a jakże istot-
ny czasownik: „pochylać się” i to nad czym? 
„nad samotnością”. Jest to jeden z takich 
kulturowych wytrychów, mający wielką siłę 
rażenia. Oto przecież czynność „pochyla-
nia”,  oznacza coś bardzo konkretnego, a 
więc pewną – z jednej strony uniżoność, 
grzeczność, a także – w jeszcze szerszym 
kontekście – po prostu wyraz okazywania 
szacunku. Nie będę do tego dodawał już 
kontekstu religijnego, bo to oczywiste, 
powiem tylko, że w relacjach międzyludz-
kich (kłania się psychologia, kolejny konik 
Nowak!), takie „pochylanie”, wsłuchiwanie 
się w bliźniego, a nawet nasłuchiwanie, 
jest oznaką wyciagnięcia ręki, okazaniem 
zainteresowania i wyrazem troski. 

Nie wierzę, że dobrego pisania moż-
na się nauczyć, choćby w tych obecnie 
modnych i mocno, szczególnie w dużych 
ośrodkach akademickich, lansowanych cre-
ativewriting. Wszechstronne wykształcenie 
Nowak sugeruje, że wiedza w dobrym pisa-
niu, co najmniej nie przeszkadza. Nowak 
jest już dojrzałą artystycznie poetką, ale tak 
naprawdę jest dopiero na początku drogi. 
Liczę, że będę miał jeszcze nieraz okazję 
komentować jej ciekawą, a miejscami wręcz 
błyskotliwą poezją. 

Dorota Nowak, antidotum, Wydawnictwo FONT, Po-
znań 2017 
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Czasem tak określa się upiorne Scherzo 
z X Symfonii e-moll op. 93 Dmitrija Szostako-
wicza (po latach z kolei John Adams napisze 
utrzymany w rytmie fokstrota Taniec przewodni-
czącego Mao – instrumentalne ogniwo z opery 
„Nixon w Chinach”).

Film „Śmierć Stalina” w reż. Armanda 
Iannucciego, mimo że nakręcony w Europie, 
to reprezentuje typowo amerykański gatunek 
szalonej komedii (crazy comedy, klasyczne „Czy-
ste szaleństwo” czy o wiele późniejsze „Ściśle 
tajne”).  Rozgrywa się pomiędzy początkiem 
czystki spod znaku tzw. spisku kremlowskich 
lekarzy a upadkiem Lawrentiego Berii po 
stłumieniu pierwszego w Europie Wschodniej 
robotniczego buntu w czerwcu 1953 roku we 
wschodnim Berlinie. 

W tej wersji Stalin pada ofiarą „ży-
dowskiej zemsty”, albowiem, życząc sobie 
doręczenia nagrania słuchanego przez radio 
koncertu, w ramach którego Maria Judina 
zagrała XXIII Koncert fortepianowy A-dur KV 
488 Mozarta (fakt autentyczny), sprowadza 
niejako sam na siebie śmierć, gdyż pianistka 
dołączyła do niego oskarżycielski list, pod 
wpływem lektury którego razi go apopleksja 
(w rzeczywistości rzecz miała miejsce 11 lat 
wcześniej, a obdarowana wielotysięczną gra-
tyfikacją artystka skierowała do przywódcy 
wiernopoddańczy adres). 

Osią komediowej intrygi stają się nato-
miast machinacje jego najbliższego politycz-
nego otoczenia, pretendującego do stania się 
sukcesorami, a więc przejęcia władzy. 

Do najbardziej pociesznych figur w 
filmie należą Nikita Chruszczow (już za 
życia wodza odgrywający rolę błazna, który 
ostatecznie jednak okpi wszystkich) oraz 
bezwolny Georgij Malenkow, może dlatego 
wyznaczony na niestwarzającego zagrożenie 
następcę. Zresztą przez samego protektora 
określanego mianem rozlazłej baby (co po 
latach Lech Wałęsa zastosuje w odniesieniu 
do aspirującego do prezydentury Mariana 
Krzaklewskiego). Do takich należą też dzieci 
zmarłego: zagubiona Swietłana oraz dypso-
man Wasilij, bardziej przypominający Omara 
Shariffa w tytułowej roli z hollywoodzkiej 
ekranizacji „Doktora Żywago”. 

Pożałowania godną figurą okazuje 
się natomiast Wiaczesław Mołotow, przed-
stawiany jako w zaawansowanym wieku (w 
rzeczywistości, podobnie jak Malenkow czy 
Kaganowicz, żyć będzie jeszcze przez ponad 
trzy dekady, przy czym ten drugi nawróci się 
i zostanie członkiem rady parafialnej jednej 
z moskiewskich cerkwi), a pod względem 
postaciowym upozowany na Groucho, czyli 
Juliusa Henryego spośród filmowych braci 
Marx. W oportunistyczny sposób wypiera się 
swej aresztowanej żony Poliny – faktycznie 
jednak wstrzymał się od głosu w czasie podej-
mowania przez Biuro Polityczne (w filmie 
nazywane Komitetem) decyzji o jej oskarżeniu 
i uwięzieniu, co w tamtych realiach było aktem 
wyjątkowej odwagi cywilnej. 

Do rozgrywających należy jeszcze marsza-
łek Gieorgij Żukow, natomiast do komparsów 
jedynie zaliczyć przyjdzie Łazara Kaganowicza, 
Nikołaja Bułganina czy Anastasa Mikojana. 

Poza tym historyczny Stalin umierał czę-
ściowo odsunięty od władzy – na XIX zjeździe 
partii, który odbył się kilka miesięcy wcześniej, 
został wybrany jednym z sekretarzy, podczas 
gdy kluczowa funkcja sekretarza generalnego 
pozostała nieobsadzona. Wbrew filmowej 
fabule nie objął jej także Malenkow, który 
odziedziczył jedynie stanowisko premiera, 
drugorzędne w komunistycznej hierarchii. 
Dopiero we wrześniu, po odsunięciu i stra-
ceniu Berii (tu dokonującym się zaraz po 
ceremonii pogrzebowej) kierownictwo partii 
objął Chruszczow, tyle że po reorganizacji 
tytułowany jako I Sekretarz.

Same okoliczności towarzyszące uro-
czystościom żałobnym (na przykład przy-
padki zadeptania przez tłum oczekujących 
w kolejce do miejsca wystawienia zwłok) 
o wiele lepiej przywołał poeta Jewgienij  
Jewtuszenko w swoim filmie „Pogrzeb Stali-
na”, zestawiając je z perypetiami bezradnej 
rodziny kompozytora Siergieja Prokofiewa, 
który zmarł w tym samym dniu, co dyktator, 
lecz wiadomość o tym utajniono, by nic nie 
zakłócała czasu jedynie słusznej żałoby. Stąd w 

Lesław Czapliński

„Stalina taniec śmierci. Burleska”
pełni wymyśloną pozostaje anegdota o Grze-
gorzu Fitelbergu, przychodzącym nazajutrz 
na próbę katowickiej radiówki (wówczas jesz-
cze nie stalinogrodzkiej) i każącym muzykom 
powstać, by uczcić niepowetowaną stratę z 
powodu odejścia największego Rosjanina XX 
wieku… Siergieja Prokofiewa i zwracającego 
się następnie do koncertmistrza z pytaniem: 
„Panie Wochniak, podobno ktoś jeszcze 
umarł wczorajszej nocy?”.

Film w znacznym stopniu rozmija się 
z prawdą historyczną, do czego skądinąd 
upoważnia go komediowa konwencja, ale w 
takim wypadku lepiej było wybrać bezpieczną 
formułę fikcyjnej opowieści z kluczem, a więc 
z przejrzystymi odniesieniami do realnych 
pierwowzorów (tytułowy bohater mógłby 
zatem nazywać się Sralin, co zdarzyło się 
przepuścić pewnemu korektorowi, a do czego 
nawiązał w „Zwierciadle” Andriej Tarkowski, 
kiedy wyrwana nagle ze snu matka filmowego 
podmiotu z przerażeniem pędzi do drukarni, 
by sprawdzić, czy przypadkiem nie przeoczyła 
fatalnego błędu?).Co gorsza jednak, wcale nie 
jest śmiesznym, co już nie znajduje żadnego 
usprawiedliwienia!

„Śmierć Stalina” (the Death of Stalin, 2017). Scen. Armando 
Iannucci, David Schneider, Ian Martin. Reż. Armando Ian-
nucci. Zdj. Zac Nicholson. Muz. Christopher Willis.
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