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Werdykt
Z numeru 05/278 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Anna Paciorek 
Wiosna (s. 7)
- Maria Bielińska – Barbara Dombrow-
ska-Pietrzykowska Mamie Marii (s. 7)
- Grzegorz Misiewicz – Rafał Jaworski 
Wiersz wielkopostny (s. 2)
- Teresa Nowak – Amelia Wielicka 
UCIECZKA (s. 3)
- Sabina Rasz – Aleksander Puszkin 
PRzeczucie (s. 10)

Stefan Pastuszewski

W nasze

tam gdzie matka mówi: córeczko
i ojciec, zawsze surowy, czule na mnie 
patrzy
brat roztargniony jak zwykle
i zwykłe są moje sprawy
stamtąd idę, ja Ewa
do ciebie, Pawle, idę
w niezwykłe

mówisz o długim spotkaniu
długim  jak całe życie

wierzę- nie wierzę
nie myślę
czuję
wiem poprzez serce
że idziesz tak jak ja ze swego
w nasze

Tadeusz Zawadowski

OPUSZCZONE  PERONY

pamięci Edka Popławskiego

siedzę w pociągu linii coraz bardziej pospiesznej. za oknem 
ucieka dzieciństwo i młodość. na najbliższym peronie 
czekają już młodzi zbuntowani poeci którzy jeszcze wierzą 
że zdołają przewrócić świat na nice. bawią się 
słowami jak małe dzieci ołowianymi żołnierzykami. 
kilka dni temu na nieznanej stacji wysiadł mój przyjaciel 
z plecakiem pełnym nienapisanych tomików. patrzyłem
jak jego cień stopniowo zacierał się na peronie. 
chciałem pobiec za nim ale  w ostatniej chwili
ktoś mnie zatrzymał. powiedział

że moja stacja jest następna.

Jerzy Utkin

zaprzedani

służalstwu zaprzedani po ostatnie tchnienie
a bliźnim zamiast chleba rzucają kamienie

w pogardliwym odruchu pełnym złośliwości
gdy zabraknie kamieni pozostaną kości

ochłapy już gnijące resztki z własnych stołów
których świnie nie tknęły lecz z psami pospołu

gryźć się będą zajadle hien i likaonów
od pierwszego oddechu aż do chwili zgonu

spadkobiercy cuchnący i podszyci tchórzem
na to by odnieść sukces szanse mają duże

bowiem wiedzą to dobrze komu się pokłonić
a komu nie podawać roztrzęsionej dłoni

wiedzą wręcz doskonale komu włazić w dupę
chociaż tamten osobnik jest zwykłym przygłupem

osobnik nie osoba zwykły troglodyta
którego nie ma po co nawet o nic pytać

bo z ust mu wypływają jedynie frazesy
na temat spraw publicznych lecz nie własnej kiesy

służalstwo mają w genach wiedzą kim pomiatać
sprzedać w razie potrzeby rodzonego brata

są gotowi nie mówiąc o ojcu czy matce
których zamkną na starość w przytułku jak w klatce

aby nie przeszkadzali w robieniu kariery
zapytani o los ich z uśmiechem nieszczerym

odpowiedzą że wszystko robią w trosce o nich
by zapewnić opiekę gdy w ciągłej pogoni

za groszem jakże lubym czasu wciąż im szkoda
aby swoim najbliższym szklankę wody podać

Janusz Orlikowski

To ja

wnuczce – Mai

jestem Maja i nie dotykaj mnie gdy nie 
chcę
odpowiem ci tylko uśmiechem
lubię ciszę chyba że ktoś chce inaczej
będę mówić krzykiem

moich dwóch starszych braci
opowiada swój świat wystarczająco głośno
a ja będę miała swój – lalek
i domków dla nich

czasem też popatrzę co u nich
bo przecież bardzo mnie lubią
te ich zabawy będę razem z nimi
moje lalki też się tego nauczą

a ja będę chciała
aby je zauważyli
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Mateusz Stosik 

ESEJE

Droga Różo 
Dziś ostatni wybrany padł  
Mażąc coś po podłodze 
Nielada krwawy to znak 
Milczano trzy dnie i noce 
 
Droga Różo 
Chowaj rodzinę, chowaj dobytek 
Zmienią wszystkie umysły 
Nie umknie im ni człowiek prosty 
Ni też dwunogi umysł ścisły 
 
Droga Różo 
Tańcz ze mną tu, teraz w gronie 
Przyjaciół nad zwyczaj różnych 
Że niejeden zginie, niejeden zdradzi 
Jedyne co nam zostało to sny 
 
Droga Różo 
Miałem rację, Judasz się znalazł 
Książki już na placu płoną 
Coraz więcej z nas zapomina siebie 
Rozpada się ludzkości łono 
 
Droga Różo 
Nasi R. i J. rozdzieleni rodzinnie 
Miłość potężna reżimem rozdarta 
Opór teraz nam nader daremny 
Obawiam się, że to ostatnia karta 
 
Droga Różo 
Ukrzyżuj! Niech cierpi 
Niosący światło przygasa 
Judasz przywdział jego szaty 
Wziął brzemię Midasa 
 
Droga Różo 
Jesteśmy wolni, przyjdż do mnie 
Poległ ciemności stryj 
Wyleć do mnie jak Feniks, błagam 
Z prochu się wywróć i żyj

Czy jest możliwe wyczerpać i wyczarować taki rodzaj słowa, który by obezwładniał, 
nadawał kreację całej scenerii wynurzeń, uchwycił, uwypuklał detale? Czas tu jest pojęciem 
kluczowym, jest metodą iluzji rozliczeń. Stare melodie ślizgają się po podłodze, jak rozbu-
dzone ślimaki, zostawiając zeschłe ślady zaślinięć.

To chyba wiosna, kłopotliwa jak zwykle. W ulicznych krzakach wyznaczają się soczyste 
parawany, zastygłe jak zielone jaszczurki, nakrapiane ciemną łuską fikcyjnych oczu. Wiatr 
zapładnia pyłem tarasy, a w piwnicy motyl w transie histerii. Wylecieć stąd, wylecieć, zaczerp-
nąć, ulecieć na łąki, do pszczół i z nimi przepychać się w kwiatach! 

Tak czy tak nie potrafię zatrzymać ucieczek. Drobne insekty rozpierzchają się spod stóp 
i chowają się pod sofę i dywan. Mrówki pat rolują rubieże razem z biedronkami. Wróble, jak 
mali gladiatorzy, walczą zaciekle w klatkach pobliskich krzewów, w miłosnej adoracji szarych 
jak ziemia samic. Wszystko lata, skacze, nawołuje się i odurza esencją feromonów.  Cały 
przestwór życia zakrada się do okien, patroszy zakamarki, bez kalkulacji dalekich planów. 
Byle się odnaleźć, zespolić i zginąć.

A nasze kalendarze, gry zmolone lękami starych szaf i rutyny?
- Kochanie, czy wziąłeś już rutynę i wita miny? No i zapłać koniecznie tę polisę na 

życie!
Drzewa puchną w seledynach.

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski 

TŁOCZNIA  (poemat oniryczny)

Nie  wiem  jak  odnalazłem  się
stłoczeniem  niezdarnych  zbędności

Stałem  tam  obficie  blady
nad  wyraz – samotnie
rozpychając  się  z  niewiernym
cieniem

Gdzie  jest  początek ?

Ocalonym 
krwi  tuszem  baz
gram  palców  pomyleniem
światów
jak  święty  przybłęda  mieszając
tępy  głód  z  nadmiarem  chłodu
w  obcości
pustych  bram

Dawno
to  było  dawno

Przed  twym  domem
chełpliwie  rosły  przesycone
mgłą  kwiaty  okryte
szalem  natrętnych  motyli
nazbyt  ufnych
słonawym  płachtom  rąk

Rozgarniam  je  lekko
utlenione  gasną
obracając  się  jeszcze  wokół
drzew  zaskorupiałych  im
plantów  osaczonych  ciemnym  
liścieniem  wachlarzy

Przedzieram  się  w  ich  koronę
korozją  swych  niewprawnych
ramion  i  drętwe
gałęzie  wyplatają
tak  niepewne  mchom  dłonie
jak  w  omdlenia  nagłe
kurczliwe  łzą  łany

Rutyna

Otulony   szczelnie
w  noc  głuchą  kap liczną
w  zachwycie  łap
czy wie            
spoglądam  w  mleczne  smugi
okien

I  w  końcu  ty
czeszesz  rozrzucone  włosy
jak  soczyste  przędze
pajęczych  pościeli

Nie  patrzysz  w  lustro
nie  spieszysz  się
nie  przestajesz,  tylko
spływasz  lśniącym  dywanem
rozczesanych  włosów
przeszywając
ściany,  stropy,  kominy
srebrzystą  grzybnią  zadławień

I  naraz  czytasz  w  skupieniu
mych  oczu  man-dale
leżąc  swobodnie  nad gry
zasz  kruche  jabłko
krasu
łamiące  się  z  chrzęstem
w  twoich  szklistych  zębach
zębiskach  zgęstniałych
fiszbinach
już  wypłukanych  echem
jaskiniach  entropii

Jest  twarda  noc
ale  całkiem  prześwietlona
witrażem  tęsknot  brzemiennych
puklerzy
jak  twarda  noc  prze
tkana  toczeniem  koła
tek  
co  kłują  klekoczą
transem  poronnym 
bezmiernym  zawieszeniem  cieni

Odwracam  wzrok
odmieniam  przypadki 
lunarnych  konturów
mijając  złudne  ramy  ustawień
w  przeciąg  i  szum  zdymionych
pasteli

wytrawionych  zimy  łzami
w  pióropusze  papusze
w  dziewczęce  papi
loty  wiosny
na  przyszkolnych  ławkach
pomadki  zawistne

To  tylko  rozbieg
a nie   myśli
ulotnych  myśliwych
tropiących  zapomnienie  czasu
zwłoki

Tik  tak
trik  trak
pełnią  do  przodu
a  potem  wspak

Skok  w  bok
i  z nowiu  tłok
w  srebrne  wytłoki
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Proponuję Ci jedną minutę ekspe-
rymentu. Pracę z wyobraźnią. Ćwicze-
nie równowagi emocjonalnej. Trening 
zarządzania sobą w relacjach z ludźmi i 
zadaniami. Wizualizację tę wykonuję, gdy 
czuję własną niestabilność, zawahanie 
lub niepewność. Wówczas, kiedy moje 
zaangażowanie w zadanie lub relację staje 
się zbyt duże - tak duże, iż blokuje ono 
moją swobodę pracy lub niezależności 
albo zbyt słabe - tak małe, że popadam 
w stagnację. To zadanie jest wizualizacją 
kształtu klepsydry – figury zdrowego 
zaangażowania, a więc docenienia rów-
nowagi. Opowiem Ci moją wyobrażoną 
klepsydrę - znak czasu, ruchu, działania 
- i - zatrzymania w nawykach, marginesie 
myśli i wstrzymaniu się.

Dozowanie emocji – przepływ (przypły-
wy i odpływy)

Zarządzanie sobą w relacjach to 
sztuka podejmowania decyzji o byciu w 
równowadze. Bez emocji i ich przepływów 
bylibyśmy martwi, jednak te same emocje, 
jeśli przeskalować ich natężenia do mak-
simum lub minimum zagrażają naszym 
relacjom z ludźmi i z zadaniami. Jeśli 
kochamy za bardzo, popadamy w symbio-
tyczne uzależnienie od kochanej osoby. 
Jeśli zbyt mocno boimy się zadania, 
uciekamy od realizacji w prokrastynację. 
Przypływy i odpływy emocji nadają życiu 
smak i uleganie ich skrajnym wartościom 
– od czasu do czasu – daje nam poczucie 
niepowtarzalności doświadczeń, tajemnic 
życia. Ważna jest jednak nasza wewnętrz-
na stabilność. Radzenie sobie z przepły-
wem pomiędzy krańcami doświadczeń to, 
jak definiują to różne, współczesne nurty 
psychoterapii, stabilność i równowaga 
zwana zdrowym nietrzymaniem afektów. 
W świadomym przepływie kryje się nasza 
wrażliwość ujarzmiona pewnością radze-
nia sobie z sobą.

Metafora klepsydry – figura równowagi
Wizualizację klepsydry jako figu -

ry osobistej równowagi rozpocznij od 
wyobrażenia sobie kształtu pięknej, 
historycznej klepsydry, czyli zegara wy-
pełnionego piaskiem. Zobacz ją w swoim 
ulubionym materiale, czy będzie ona 
wykonana z drewna, kamienia, a może 
złota? Zobacz piękno jej równowagi czę-
ści dolnej i górnej, które po przesypaniu 
piasku można odwrócić i zacząć odlicza-
nie od nowa. Zobacz w końcu sypiący się 
piasek, jego spokój opadania ziarenko 
po ziarenku. Po takich kilku sekundach 
widzenia, aby zobaczyć, wyobraź sobie, że 
podstawą klepsydry jest wszystko to, co 
wiążemy zwykle z pojęciem introwersji, 
Twojego intymnego świata wewnętrz-
nego, tego, co najbardziej Twoje. Co 
to jest? Co to dla Ciebie znaczy? Teraz 
z podstawy przejdź wyżej i zauważ ma-
leńkie przewężenie, którym część dolna 
przyjmuje piasek z części górnej, to linia 
Twojego ja – ego – decyzyjności. To Ty 

Anna Kapusta

Klepsydra – figura zaangażowania. Wizualizacja równowagi w relacjach

decydujesz co ze świata zewnętrznego, 
czyli (w Twojej wizualizacji) z górnej 
części klepsydry przenika do świata 
wewnętrznego, co dopuszczasz i czemu 
dajesz uwagę. Górna część klepsydry to 
Twoje świadome otwarcie na świat, to, 
co nazwiesz ekstrawersją. Co to jest? Jak 
chcesz zarządzać tym otwarciem na co 
dzień. Razem, całość i harmonijną sumę 
introwersji (podstawy) i ekstrawersji 
(góry) klepsydry chcę, na okoliczność 
tego ćwiczenia, nazwać zdrową ambiwer-
sją. W akademickiej psychologii osobowo-
ści ambiwertyk to typ pośredni pomiędzy 
ekstrawertykiem i introwertykiem, a więc 
osoba o cechach mieszanych. Ja poprzez 
zdrową ambiwersję rozumiem świadome 
zarządzenie własną wrażliwością w rela-
cjach z ludźmi i z zadaniami, dozowanie 
tego, co najlepsze i z introwersji, i z eks-
trawersji. Jak harmonijna strużka piasku 
w klepsydrze płynąca zdrowym, zrówno-
ważonym zaangażowaniem. 

Rysunek – narzędzie do zarządzania 
sobą 

Jeśli zaproponowana wizualizacja 
wyda Ci się sensowna i przydatna, możesz 
pójść dalej i zastosować własny rysunek 
klepsydry jako narzędzie do zarządzania 
sobą w konkretnych relacjach z osobami 
i z zadaniami. Ja stosuję taki rysunek 
jako wsparcie dla dobrego nawyku wy-
równywania przepływu poziomu moich 
emocji i zaangażowań w osoby i zadania. 
W chwilach zawahań szkicuję klepsydrę. 
I więcej widzę w swoich działaniach jej 
„góry” (ekstrawersji, zewnętrza), czyli 
zadań dla świata: badania, prezentowa-
nia, publikowania, bycia w przestrzeni 
publicznej, tym bardziej dbam o „dół” 
(introwersję, wnętrze) klepsydry. Przy-
kład? Realizuję publiczne wystąpienie 
(ekstrawersja), planuję na dzień po nim 
wyprawę do lasu, spotkanie z przyjaciółką 
albo samotną kawę. W zależności od tego, 
co podpowiada mi intuicja. Zewnętrze 
dopuszczam do wnętrza świadomie. Każ-
dy krok do przodu równoważę krokiem 
do tyłu, w głąb siebie. I nie jest to zadanie 
dla mistyków lub buddyjskich mnichów. 
Nawyk wizualizacji po pewnym czasie 
staje się taką samą umiejętnością, jak pro-
wadzenie dobrego organizera. Uczymy 
się dzięki niemu harmonii na co dzień. 
Bo można wizualizować jadąc autobusem 
albo medytując w jaskini. Można też dać 
sobie przestrzeń dla skarbów introwersji 
odkurzając dywan. Da się! Ćwicz!

ANEKS DO ĆIWCZENIA (PRZYKŁADY 
INNYCH WIZUALIZACJI) 

Wizualizacja I. Ćwiczenie: Dobra 
wróżba

Cel wizualizacji: radzenie sobie z 
procesem bycia w trackie osiągania celu, 
redukcja napięcia podczas dochodzenia 
do rezultatu oddalonego w czasie. 

Obiekt wizualizacji: pływające krop-
ki wosku w misie, jak w zwyczaju topienia 
wosku podczas tradycyjnych wróżb An-
drzejkowych.

Co wizualizujemy: kapanie wosku ze 
świecy do misy, zauważamy pojedyncze 
kropki wosku, a następnie ich łączenie 
się w całości, w fantazyjne kształty, którym 
nadajemy znaczenie.

Co wnosi ta metafora: proces ka-
pania i łączenia się w całość uobecnia 
drogę do celu. 

Wizualizacja II. Ćwiczenie: Lejek
Cel wizualizacji: tworzenie nawyku 

stopniowego i systematycznego rozwią-
zywania problemów (po kolei, nie wszystko 
naraz).

Obiekt wizualizacji: lejek nałożony 
na butelkę, proces napełniania butelki 
wodą. 

Co wizualizujemy: łagodny, spokojny 
przepływ wody, uważność na nieprzelanie 
lejka, systematyczność lania wody i napeł-
niania się naczynia. 

Co wnosi ta metafora: docenienie 
systematycznej realizacji celu, trafianie 
do sedna.

Wizualizacja III. Ćwiczenie: Cięcie 
błędnego koła

Cel wizualizacji: wspieranie zmiany 
nawyków (niewspierających: depresyj-
nych i prokrastynacyjnych) na twórcze 
(wspierające: proaktywne i wyzwalające 
poczucie decyzyjności) w trakcie doświad-
czania trudności w osiąganiu celów; wte-
dy, kiedy pojawi się stary nawyk (poczucie 
winy, lęk, paraliż, rezygnacja). 

Obiekt wizualizacji: koło z uchwyta-
mi do rąk, możliwe w obsłudze jak ster 
okrętowy. 

Co wizualizujemy: proces kręcenia 
kołem okrętowym z uchwytami, siłę 
własnych rąk mogących koło zatrzymać, 
zdecydowany chwyt koła przez sterują-
cego, pracę nad komfortem trzymania 
za uchwyty (koło nie rani, nie wyślizguje 
się, nie siłujemy się z nim, jest sterowne 
dzięki koncentracji i płynności ruchów). 
Kiedy nastąpi moment gotowości na 
zmianę, wizualizujemy zatrzymanie koła 
i rozczłonkowanie go wzdłuż uchwytów, 
cięcie lub łamanie koła na kawałki i zło-
żenie materiału jako sterty drewnianych 
klocków (koło rozłożone/pocięte wzdłuż 
uchwytów). 

Co wnosi ta metafora: zauważenie, 
że każdy nawyk (myślowy czy działaniowy) 
to metaforyczne koło wyborów, decyzji, 
które podjęte świadomie, jak to pocięte 
koło okrętowe, dają się skutecznie chwy-
cić (wizualizacja uchwytów koła-steru) i 
mogą być decyzją; docenienie wyboru. 
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Maria Majewska 

Życzę smacznego industrialnym kosmitom

To ta młodzież co łazi 
ze świecącymi na 
niebiesko torbami

we mgle
kwietniowej ciepłej jak
piorun kolorowym dymie

za słaby by słychać było 
grzmot w kablach łomot
w słuchawkach oczach
nosie i ustach melancholia

i cieknie po brodzie 
niemy potok słów
chyba jest dziurawa

a ja chcę zjadać 
kable na śniadanie
długie pozwijane 
kolorowe jak piorun

dym czerwony spada
na obiad w misce
pomidorowa

Marcin Stachelski                            

bankomaty na rozstajach

bomby wodorowe nie nadleciały
z zachodu na wschód
ani ze wschodu na zachód

dostaliście trochę czasu

pod chińską choinką kładziecie sobie 
książki napisane przez cele 
brytów bez szkoły

dobrowolna niewola wliczona 
w abonament za czterdzieści dziewięć 
złotych z groszami

z jadalni  zrobiliście speluny
gdzie zamiast piwa
popijacie gorzkie szczyny

co roku zarzynacie miliony
coraz grubszych świń ale w wędlinie 
jest więcej strutej wody niż mięsa

w sypialni macie burdele
w cen trach handlowych - kościoły
a w dawnych kościołach – stragany

w szpitalach – kostnice gdzie babki
na katafalkach mają lepszy makijaż
niż za życia

dostaliście trochę czasu

dla siebie ale nie jesteście 
lepsi od ludzi którzy sto lat temu
podpisywali się krzyżykiem

Marcin Stachelski                            

Pouczenie                                         

kartka świąteczna
na parapecie upstrzonym muchami
dzieciątko Jezus uśmiechało się do nas
w żłobie a środek lata rozsadzał 
szalone ściany drewnianej chałupy

gdzie garbata matka żuła suchą bułkę
gdzie syn przeklinał jak wieś spokojna
wieś wesoła 
dziki roznoszące strychninę na ryjach 
wystawionych z pola kukurydzy

i ja miałem wypisać mandat za brak
kolczyka u krowy stojącej 
w gównie aż po kolanowe stawy
samemu stojąc od dawna
na niepewnym gruncie

Marcin Stachelski                            

meteorie

regularna 
struktura koi 
niepokój od wieków ale 
wezmę kilof by rozbić górę

dla samego odsłonięcia horyzontu
nawet jeśli krzyże na powrót
staną się prosto padłymi
liniami

Maria Majewska 

Urodziny           
                                 

Ktoś znowu dokarmił
sąsiednią studzienkę
kolejnym petem

a jej cień mimo lat
regularnych posiłków
ukrywa chwile
i nie ma dosyć

a elegancka kobieta
o spojrzeniu orientu z chust
ornamentowych odwija
syntezator

w poświacie fluorescencyjnych drzew

a świetliste rury zdają się
dawać dźwięk
którego nie ma

wprowadzają w wibracje
podłogę która basem
przez czarne ściany
poruszy czarny sufit

pod ciemnym niebem

już za jasno żeby jak we śnie
chodzić po ulicach
więc się znowu chowam

jak zresztą wielu innych
tam gdzie droga do wolności
i gdzie weszłam  w śmieć
którego nie ma

patrząc w oczu mgliste dzieła
jakby i mnie tam
nigdy nie było

teraz zamknięte

drzwi wpuszczają ludzi
by za chwilę cała sala
dotąd pozornie nieruchoma
klaskała

nagradzając czas
który już zniknął

25. urodziny klubu MÓZG w Bydgoszczy

Maria Majewska 

Zawsze tak było

Można powiedzieć
że brak  jednej żarówki
jakoś tak wszystko
przyciemnia

i rzuca ślad 
dziwny na sufit
i na kawałek
ściany też

i każe zadawalać się
tonem niejasnym
jakby zacieśniał 
powietrze

i ochładza wrażenie
pokoju zaraz nad
podłogą i pod
chmurami

Można powiedzieć
że moje włosy na śmietniku 
śmierdzą jakąś 
nowością

Mówię 
że zawsze tak
przecież było

Marcin Stachelski    

sensu stryczko

w obowiązki służbowe wpisali mu
walenie głową w ścianę
i gryzienie ołówków

więc przychodził codziennie
o siódmej trzydzieści
zdejmował czapkę

i walił głową w ścianę
do piętnastej trzydzieści
dzień w dzień 

przez dwanaście miesięcy
w roku razy dziewięć lat
aż pękła głowa

a kawałki mózgu wpadły do
czarnej kawy jego
następcy
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W początkach czerwca przyjechała ekipa 
kręcić film historyczny. Sklecili na bruku, pod 
ceglaną ścianą kościoła św. Trójcy, stragany 
nakryte żółtą słomą. Zapełnili je glinianymi 
miskami, dzbanami, brzozowymi miotłami, 
sierpami, siekierami, płótnem, koszami z 
wikliny. Stare i młode kobiety w szarych płó-
ciennych okryciach stoją tam, oglądają na 
niby towar,  na niby się targują, wymachując 
energicznie rękami, niby to odchodzą i zaraz 
wracają. Pod ich nogami plącze się z gęga-
niem, kwakaniem, gdakaniem, rzuca się to 
w tę, to w tamtą stronę stadko wystraszonego 
drobiu.

Włączyli kamery, akcja – poszła! Po-
wtarzali długo ujęcia. Reżyser w brązowej 
sukiennej kurtce z naszytymi kieszeniami, w 
butach z lśniącymi cholewami, przygarbiony, 
o chudej, znękanej twarzy, z której patrzyły 
przenikliwe czarne oczy ochrypł od krzyku. 
Potem załadowali wszystko na ciężarówki, a 
sami poszli do hotelu.

Rano na naszym podwórku na ławce w 
jasnym wesołym słońcu siedziała dziewczyna. 
Akacja rzucała na nią poruszony wiatrem 
przejrzysty cień. Mogła mieć ze dwadzieścia 
lat i ciągle unosiła głowę i patrzyła w okna 
kamienicy jakby na coś, na kogoś czekała. 
Rude włosy lokami opadały na gładkie 
opalone ramiona. Spoglądałem na nią zza 
kuchennej zazdrostki z coraz większym za-
ciekawieniem. 

Byłem studentem, podnajmowałem 
jednopokojowe mieszkanie na wysokim par-
terze czteropiętrowego, odrapanego domu. 
Prowadziłem cygańskie życie, włóczyłem się 
po mieście, godzinami wertowałem książki 
w antykwariatach, marzyłem o pisaniu, na 
uniwersytecie bywałem rzadko. Szukałem 
miłości, wydawało mi się, że wszyscy wokół są 
zakochani, a tylko ja samotny i nieszczęśliwy. 
Byłem młody, wydawało mi się, że jestem sam 
na świecie, cierpiałem.

I teraz przygotowując śniadanie, co rusz 
podchodziłem do okna i Bóg wie, co sobie 
roiłem. A ona siedziała już ponad godzinę 
prawie nieruchoma i ciągle, ciągle wpatrywała 
się w badawczo w okna. Kim była, na kogo 
czekała?

Odłożyłem nóż, wytarłem ręce i przez 
ciemną sień po schodach zbiegłem na po-
dwórze. Dziewczyna patrzyła jak szedłem do 
ławki. I potem, kiedy już usiadłem obok niej, 
uderzająco żywe orzechowe oczy spoglądały 
na mnie tak zwyczajnie, bezpośrednio, przyja-

Janusz Gryz

Statystka

cielsko, jak byśmy znali się i lubili od dawna. 
Zmieszany opuściłem głowę i zapytałem.

- Czekasz na kogoś?
- Może czekam – odpowiedziała cicho, 

jakoś tak poufnie.
- Nie widziałem cię tutaj nigdy, skąd 

jesteś?
- Z daleka, z Łodzi. Mam na imię Adela. 

Widziałeś mnie, tylko nie rozpoznajesz.
- Kiedy, gdzie? - usiłowałem przypomnieć 

sobie te kasztanowe loki o bursztynowym 
połysku, ciężkie piersi rozpychające lekką 
letnią sukienkę, nogi o mocnych brązowych 
łydkach. Nie – pomyślałem - gdybym cię zoba-
czył, na pewno bym nie zapomniał.

- Wczoraj kręcili tu film, w którym byłam 
statystką, sprzedawałam dzbanki. A ty stałeś i 
przyglądałeś się.

Po drugiej stronie podwórka z zasłonię-
tych białą siatką okien kuchennego zaplecza 
stołówki buchała para, dolatywały zapachy 
jedzenia, brzękały naczynia, głośno śmiały 
się kucharki. Wąską uliczką wzdłuż kościel-
nej ściany przejeżdżały z rzadka samochody. 
Zegar na wieży wybił dziesiątą. 

- Jestem głodna, napiłabym się kawy.
Zaprosiłem ją do siebie. Wstała z tru-

dem i ostrożnie stawiając kroki poszła przez 
podwórze. Była wyższa ode mnie, kształtna, 
posągowo piękna.

Krew uderzyła mi do głowy. W koryta-
rzu wchodząc po schodach kładła dłoń na 
poręczy.

Kiedy zjedliśmy to i owo – w moim ka-
walerskim gospodarstwie jedzenie nie było 
nazbyt wyszukane – kiedy dmuchając, parząc 
sobie wargi wypiła herbatę, przeszliśmy do 
pokoju. Usiadła na kapanie, podciągnęła 
nogi – łagodnym łukiem, wyraziście zarysowu-
jącym uda – obciągnęła sukienkę na kolana 
i powiedziała.

- Zrób mi kawy, mocnej, posłódź jedną 
łyżeczką i dolej śmietanki.

- Nie mam śmietanki.
- Dobrze, może być mleko.
- Nie mam mleka.
Machnęła ręką.
Gdy wróciłem, przeglądała leżące na 

łóżku książki, wertowała od niechcenia kartki, 
niezaintresowana ich treścią, aby coś robić. 
Ujęła filiżankę w palce o zaokrąglonych ró-
żowych paznokciach, zbliżyła do ust i spod 
pochylonego czoła, spod ciemnych brwi 
popatrzyła na mnie z nagłą ciekawością, tak, 
jakby zobaczyła mnie po raz pierwszy.

Co za dziwna dziewczyna – pomyślałem. 
Podniecało mnie połączenie jej tupetu z tym 
wszystkim, co tak kobieco i młodo malowało 
się na jej twarzy, w orzechowych oczach, w du-
żych ładnych rękach, szerokich biodrach…

Głębiej wsunęła się na kanapę i poklepa-
ła ręką obok siebie.

- Siądź przy mnie.
Usiadłem, a ona odstawiła filiżankę, obję-

ła mnie i bez pośpiechu pocałowała w usta.
- To za to, że jesteś taki dobry.
Ja jestem dobry? Gdyby znała przyczyny 

owej dobroci. Łatwo sobie wyobrazić, co 
czułem. Skąd nagle takie szczęście? Pokój 
wypełniło złociste światło, które wpadało przez 
dubeltowe nagrzane okno. Jak przez mgłę 
słyszałem kroki przechodniów, pokrzykiwania 
bawiących się w piaskownicy za usychającymi 
topolami dzieci.

Nagle zaczęła mówić: rzeczowo, krótki-
mi zdaniami, szybko. Patrzyła na bok, w kąt, 
tam, gdzie stała mieszczańska dębowa szafa, 
z lustrem tak niepasującym do mojego cygań-
skiego życia, gdzie walały się pod nią moje 
zakurzone, brudne buty. Z jej opowiadania 
dowiedziałem się, że mieszka na Bałutach, 
jej rodzice zginęli kilka lat temu w wypadku 
samochodowy, a nią zaopiekowała się siostra 
matki, właścicielka pracowni sukien ślubnych. 
Po ukończeniu liceum zaczęła pomagać cioci, 
uczyć się krawiectwa. Miała koleżankę, sekre-
tarkę w wytwórni filmowej, która chcąc, aby 
się trochę rozerwała, pooddychała wolnym 
cygańskim życiem artystów, odpoczęła od 
nudnej, monotonnej pracy, zaproponowała, 
że załatwi jej rolę statystki w rozpoczynającej 
się realizacji filmu historycznego. Niektóre 
sceny owego filmu miały być kręcone w 
Gdańsku i ona bardzo się ucieszyła, że zobaczy 
Trójmiasto, że pokąpie się w morzu, popala, 
może, kto wie, pozna kogoś, zakocha się. Li-
czyła na jakieś szczęśliwe spotkanie, marzyła, 
pragnęła miłości tak jak ja.

Przerwała na chwilę jakby zastanawiając 
się czy mówić dalej. 

- Przyjechaliśmy trzy dni temu i wciąż 
mnie nagabywał, wciąż za mną chodził podsta-
rzały dźwiękowiec, ojciec dwójki dzieci, ospo-
waty i obleśny. Wciąż nadskakiwał uśmiecha-
jąc się grubymi, zaślinionymi wargami, które 
co rusz dwuznacznie, wstrętnie oblizywał. A 
wieczorem przyszedł z kolegą, kierowcą busa, 
też żonatym i prawie zupełnie łysym i zastukał 
do drzwi. Kiedy je uchyliłam, wręczył mi różę, 
w drugiej ręce trzymał butelkę wina. Nie 
chciałam ich wpuścić, ale przekonali mnie, 
że tylko na chwilę, w ważnej sprawie.

A potem… potem… Stało się to, dolali 
czegoś do wina. Kiedy obudziłam się rano, w 
hotelu nikogo z ekipy już nie było. Nie wie-
działam co robić, gdzie się podziać, nikogo tu 
nie znałam, pieniądze mi się skończyły.

I wtedy stojąc bezradnie na pustej ulicy, 
zupełnie bezradnie, zupełnie nie wiem dla-
czego, przypomniałam sobie ciebie – może 
dlatego, że jesteś dosyć przystojny – przypo-
mniałam sobie jak stałeś oparty o drewnianą 
poręcz schodów wiodących na piętro plebanii, 
znudzony, ale trochę zaciekawiony.

Potem poszedłeś asfaltowym podjazdem 
i skręciłeś za wierzbę w podwórko. I ja prawie 
machinalnie, wiedziona jakąś zagadkową 
pewnością, że cię odszukam wróciłam, pod 
ten kościół i trafiłam tu.

- Co mogę zrobić, jak mam ci pomóc? – 
byłem zdecydowany, jakby było to możliwe, 
podjąć jakieś szybkie działanie uwalniające 

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

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

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

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

ZAPRASZAMY!!!
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ją od tego, co się stało. 
- Nic nie trzeba robić, nic nie trzeba… - 

powiedziała z rezygnacją.
Ukarana zostałam za swoją naiwność, za 

łatwowierną ufność. To czego mi potrzeba to 
pieniędzy na pociąg. 

Poczułem skurcz w sercu na myśl, że 
wyjedzie.

- Zostań do jutra – powiedziałem tępo, z 
głuchą determinacją.

Pogłaskała mnie po policzku i znowu 
pocałowała, tym razem długo, chciwie. 

- Wcale nie zamierzam jechać dzisiaj.
Resztę dnia spędziliśmy w mieście. 
Została u mnie. Żyliśmy nie rozstając się, 

jak młode małżeństwo. Zwiedzaliśmy muzea, 
wystawy, chodziliśmy na koncerty, dancingi. 
I ciągle – dni były upalne, wydawało się, że 
powietrze trzeszczy z gorąca – jeździliśmy na 
plażę. Przepełnieni nieustającym uczuciem 
zakochania uciekaliśmy od ludzi, szliśmy 
tam, gdzie ich nie było. Syciliśmy się naszym 
szczękiem w samotności. Gorące powietrze 
było nieruchome i gęste od zapachu nagrza-
nej wody, wodorostów, sosen, równina morza 
jaśniała i drgała kłującym srebrem. Rzucaliśmy 
ręczniki na miałki biały piasek, pod kredowym 
urwiskiem przybrzeżnego wzgórza, kładliśmy 
się na nich, patrzyliśmy na błękitne niebo bez 
chmurki, na szeroką plażę, zakole morza, 
słuchaliśmy szelestu, cichego westchnienia 
fali wolno napływającej na brzeg.

Kiedyś na bulwarze obok sopockiego 
mola spotkaliśmy Artura, mojego kolegę ze 
studiów. Wysoki, chudy, nieśmiały, z ruchliwą 
grdyką w cienkiej szyi, z nieodłączną książką w 
ręce. Kierował Kołem Młodych przy ZLP, miał 
już wydane dwa tomiki poetyckie. Zazdrości-
łem mu, publikowałem co prawda w prasie 
dość regularnie, ale ksiązki nie miałem. Przed-
stawiłem go Adeli. Podała mu rękę, którą 
skwapliwie uścisnął. Zmieszał się spojrzawszy 
na jej białą prześwitującą bluzkę.

Utalentowana po ojcu grafiku wieczorem 
rysowała białe, bezludne uliczki południowych 
miast, rozciągniętych na ziemi, pogrążonych 
we śnie włóczęgów, siedzących na ławkach 
pod palmami ludzi, którzy mrużąc oczy 
patrzą spod słomkowych kapeluszy na gęsty 
szafir morza. Rysowała i śpiewała półgłosem. 
Głos miała lekki, śpiewny, podobny jak mi się 
wydawało, do głosów owych Moniuszkowskich 
dzieweczek siedzących u prząśniczki. 

Wsparty o framugę przyglądałem się jej 
z zachwytem, serce zamierało mi ze szczęścia. 
Więc w końcu los nagrodził moją biedną 
cierpliwość, moje samotne, głuche, pełne 
bólu wyczekiwanie. Podchodziłem do niej, 
pochylałem się i ująwszy jej rękę z ołówkiem 
podnosiłem do ust. Ręka pachniała opaleni-
zną jak ona cała. Ołówek wysuwał się z palców, 
kartka z szelestem spływała na podłogę… 

Niedługo potem na jej życzenie wyna-
jąłem domek letniskowy na skraju rybackiej 
osady. Udzielałem korepetycji, pisałem 
wypracowania licealistom, rozładowywałem 
węgiel i paszę na bocznicy kolejowej przy ulicy 
Toruńskiej. Zbierałem pieniądze na wyjazd 
w Bieszczady. Mit Bieszczad wzmocniony 
lekturą „Waldena” przywracał do życia moje 
spopielone buntem serce. 

I teraz tymi pieniędzmi opłaciłem 
domek, stary, z dzierganymi makakami na 
deskach ścian, z rozlatującą się szafą i dwoma 
wąskimi tapczanikami przykrytymi burym 
sfilcowanym kocem w kratę. Nad umywalką 
obok elektrycznego grzejnika na wodę wisia-

ło niewielkie szaro-srebrzyste, gdzieniegdzie 
sczerniałe lustro, w oknach poruszane wia-
trem wypłowiałe poobrywane żaluzje.

Nazajutrz po naszym przyjeździe pogoda 
załamała się, choć nadal było upalnie. Przez 
tydzień padały deszcze. Gdzieś wysoko wśród 
zgromadzonych w jaskrawym błękicie nieba 
białych chmur przetaczają się grzmoty, błyska 
się, trzaskają pioruny, potem zaczyna sypać 
w słońcu lśniący deszcz, szybko zamieniając 
się od skwaru w pachnącą sosnową parę. I 
z dziwną regularnością każdego dnia pod 
wieczór deszcz jaśnieje, rzednie, przed zmierz-
chem trwa już cisza, uspokojenie. Wtedy 
wychodziliśmy na spacer. Drogi w sosnowym 
lesie wyścielane rudym igliwiem są wilgotne i 
sprężyste. Las wonny, mokry. Nieskończone, 
wąskie prześwity wabią wieczorną dalą. Nad 
cichymi, znieruchomiałymi konarami drzew 
nieustannie trwa przyćmiona jasność zacho-
du. Błądziliśmy po lesie.

Po nocach nasuwały się z północy, znad 
morza spiętrzone gromady chmur, rozpętała 
się burza, w  czarnym lesie rozwiewały się zie-
lone czeluści, uderzenia gromu rozpruwały 
niebo, świeży, pachnący deszcz szumiał coraz 
szybciej i rzęsiściej. 

Pewnego razu do naszego oświetlonego 
okna przybiegły trzy duże kudłate psy bez-
pańsko wałęsające się po osadzie, które Adela 
karmiła. Otworzyliśmy okno i patrzyliśmy jak 
stoją w błyszczącej ulewie i ujadają, proszą, 
by je wpuścić.

Zaczął do nas przyjeżdżać żółtym citro-
enem Artur. Przywoził prowiant, zakąski, 
wino. Wieczorami na piaszczystym placyku 
przed rozeschniętymi schodami domku roz-
palaliśmy ognisko. Żywiczny dym unosił się 
ku gwiaździstemu niebu, na którym rysowały 
się na czarno sylwetki sosen. Ich nieruchome, 
długie cienie kładły się na srebrnej polanie, 
na zarośniętej trawą drodze. W głębokiej ciszy 
jasnej, księżycowej nocy dobiegał zza wydmy 
jednostajny szelest niewidocznego morza i z 
ciemności wiał stamtąd wilgotny wiatr. Rozma-
wialiśmy o literaturze, deklamowaliśmy swoje 
wiersze, Adela śpiewała, a Artur, niezły muzyk, 
akompaniował jej na gitarze.

Jakoś tak w połowie lipca pojechałem 
sam do miasta i wróciłem już przy księżycu. 
Mej muzy w domku nie było. Stałem bezradny 
nie wiedząc, co robić. W końcu zdecydowałem 
się pójść i zapytać zaprzyjaźnionego rybaka, 
który mieszkał na skraju lasu przy drodze pro-
wadzącej do naszego domku. Kupowaliśmy 
u niego ryby i niekiedy długo rozmawiając, 
siedzieliśmy o zmierzchu na ławce oparci o 
nagrzane bale chałupy. Stary mężczyzna o twa-
rzy okolonej szorstkim pierścieniem zarostu, 
o skórze spieczonej od słonych podmuchów 
morskich, o niebieskich przenikliwych oczach 
marynarza, sięgających horyzontu jak oczy 
drapieżnego ptaka, którego porzuciła żona 
z nieukrywaną lubością patrzył na Adelę. I 
któregoś razu, gdy poszła do ogródka po kwia-
ty, wskazał na nią oczami i z pełnym powagi 
smutkiem rzekł.

- Woda psuje wino, jak wóz drogę, a 
kobieta duszę.

Dowiedziałem się, że jeszcze przed 
południem pojechała z Arturem. Wypiłem 
herbatę, położyłem się i niespodziewanie 
zasnąłem. Po godzinie zbudziłem się równie 
niespodziewanie przeszyty nagłą myślą: „Czyż-
by mnie opuściła?” 

Przez okno świeciło niegasnące światło 
dalekiej zorzy i pachniało letnią świeżością. 

Jasny krąg księżyca błyszczał wśród bliskich so-
sen. W miejscach zalanych księżycową poświa-
tą było oślepiająco jasno, w cieniu zaś pstro-
kato i tajemniczo. Noc była niezwykle cicha i 
ciepła i jakby w harmonii z tym nieruchomym 
ciepłem i ciszą, przeciągle i nieśmiało zapiały 
w różnych miejscach osady koguty.

Wyjechałem pierwszym autobusem. 
W Starej Oliwie za kościołem wspartym o 
porosłe lasem bukowym zbocze, przy rzadko 
uczęszczanej bocznej uliczce, wysadzanej 
jarzębinowymi drzewami, stały oddalone od 
siebie, otoczone ogrodami niskie przedwo-
jenne wille. W jednej z nich mieszkał wraz z 
rodzicami Artur. Dom różnił się od innych 
– jeden z jego narożników wyburzono i 
zbudowano obszerną owalną werandę, całą 
przeszkloną, z secesyjnym kwietnym orna-
mentem po bokach i u góry. Weranda służyła 
Arturowi za gabinet pracy, wszystkie ściany 
w głębi zastawione były wysokimi aż po sufit 
regałami z książkami, natomiast sama jasna, 
oszklona przestrzeń, z widokiem na wypie-
lęgnowany, pełen hortensji, ostrokrzewów, 
magnolii ogród za jadalnią. Stał tu wygodny, 
jasny, drewniany stół w otoczeniu kilku krzeseł 
z wysokimi oparciami zrobiony tak, by swoim 
owalem naśladował linię werandy.

Zbliżyłem się do furtki i już miałem ją 
otworzyć, gdy odruchowo cofnąłem się i ukry-
łem za rosnącym tu oleandrem. W głębi we-
randy otworzyły się drzwi i z przylegającej do 
gabinetu sypialni wyszedł Artur. W spodniach 
od piżamy, z wąską klatką piersiową podszedł 
do stołu i zapalił papierosa. Po chwili zgrabnie 
stawiając bose stopy stanęła obok niego Adela. 
Doskonale widoczna w świetle słonecznego 
poranka uniosła ręce, by poprawić włosy. 
W rozchyleniu pomarańczowego peniuaru 
obszytego białym futerkiem ukazały się piersi. 
Chciałem krzyknąć: „Nie mogę bez ciebie 
żyć – za te piersi, kolana, stopy gotów jestem 
oddać życie!” Serce waliło mi w samym gardle. 
Biło w skroniach.

Wróciwszy do domu, nie wiedząc 
jak przeżyć ten nieskończony dzień ze 
wspomnieniami, z tą męką, na którą nie 
ma rady postanowiłem się ratować, czymś 
zająć, gdzieś iść. Wybiegłem na ulicę. Tak, 
ale dokąd?

Chodziłem deptakami wypełnionymi 
gęstym tłumem turystów, w gorącym powie-
trzu, w słodkim zapachu perfum, zdziwiony 
ich spokojem, beztroską i obojętnością, 
wydawał mi się, że tylko ja jeden, że tylko 
ja, jestem tak strasznie nieszczęśliwy w tym 
całym mieście.

U Kubickiego, w jego gwarowej ciasnej 
salce wypiłem szybko dwie setki wódki, 
zagryzłem śledziem i długo z głupią uwagą 
przypatrywałem się siedzącemu przy stoliku 
pod oknem, w towarzystwie córki i żony 
mężczyźnie o szerokich ramionach, w zło-
tych okularach, pewnemu siebie, godnemu, 
spokojnemu o swoją pomyślność, który 
dłubał wykałaczką w zębach zasłaniając usta 
wypielęgnowaną, białą dłonią ozdobioną 
sygnetem z połyskującym krwiście rubinem. 
Jaka dzika, niedorzeczna, straszna jest wszel-
ka codzienność, kiedy krwawi serce.

Wieczorem sprzątając mieszanie na-
tknąłem się w szafie na jej sukienkę, tę, w 
której tu przyszła, siedziała na ławce. Zdją-
łem ją z wieszaka, przytuliłem do twarzy i 
odczułem taki ból i taką zbyteczność całego 
swojego dalszego życia bez niej, że ogarnęło 
mnie przerażenie, rozpacz. 
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Barbara Średzińska 

Fraszki                               

Na zgodę

Przy każdym sporze
Mówiła: Łoże

Liryczne uniesienia

Cedził słowa
A ona wolała
By był niemowa

Z pesymistycznego punktu widzenia

Nieszczęścia chodzą parami,
Więc wszystko przed nami

Kochanka 

Zastąpiona
lalka

Tadeusz Buraczewski 

Jeszcze jeden Daniels dzisiaj…              

Jeszcze jeden Daniels dzisiaj
zużył się już ranek
drzwi dworów rozwarte
- już wchodzę na ganek.

Z uśmiechem De Niro
ludziom radość niosę
jeden wielbi samogon a drugi
- śliwowicę koszer.

To nawet niehigieniczne
- czulić do każdego łebka
na to starczy zwykła mykwa
ale najpierw selfie - zali samojebka.

Mieć dublet w monidle
z Tadziem & Andrzejkiem
- można bez popitki
wszak kielichy wielkie!
    
Jeszcze jeden „Daniels” dzisiaj
wiem komu zaszkodzić
o pół mili wre potyczka
- nasz sierżant dowodzi.

Acz szlachta bez herbów
„daniels” – to z % praca
- jak Polaczkom zafundować
kulistego kaca.!.

Tomasz Makuch

Aromatyczna przygoda

 
Pachnie potem w autobusie  
Niczym zgniłe jajo strusie 
Jakaś baba stęchło capi 
I na ludzi wciąż się gapi 

Menel cuchnie kwaśnym moczem 
Wymachuje mokrym kroczem 

Dookoła wali wszędzie  
Jeszcze długa jazda będzie  

Teraz wsiada łysy Seba 
Konsumuje tłusty kebab 

Sos mu kapie na siedzenie 
Już go wzięło na pierdzenie 

Jest gorąco, nie ma tlenu 
Ni wywietrzyć patogenu

Piękne kwiatki mamy w kraju 
Pachną czasem też w tramwaju.

Paweł Ziółkowski 

Myśli        

K Kto mówi prawdę, ten nie musi się obawiać, że zdradzi go pamięć.
K Zwycięska wojna to także tragedia, lecz ze zwycięskim zakończeniem.
K Człowiek nie może uciec przed przeszłością, ale co najwyżej na chwilę się schować.
K Naiwność pozwala się oszukać jeden raz. K Po raz drugi ofiarą tego samego oszustwa 
staje się głupota.
K Historia lubi się powtarzać, ponieważ ludzie otwierają jej drzwi.

SATYRA

Tomasz Makuch

Korposzczur

Gdzie mordorskie stoją mury 
Maszerują korposzczury 

Staje w korkach Domaniewskiej 
Pomiot kadry menadżerskiej 

Wyrabiają nadgodziny 
By utrzymać swe rodziny 

Stale marzą o urlopie 
Kiedy siedzą rano w klopie 

Palą szlugi, piją kawy 
Pan Kanapka daje strawy 
Gonią ciągle ich dedlajny 

Tydzień pracy to zwyczajny 
Osiągając swe targety 

Brak im czasu wciąż niestety
Kiedy wreszcie oczy zmrużą 
Śnią utopię korposzczurzą

Tomasz Makuch

,,O Januszu’’

 
Jedzie Janusz se nad morze 

Pędzi Passat ile może  
Obok siedzi z nim Grażyna  
Ledwo pas ją w pół opina
Na stopach ma on sandały  

Też skarpety pasowały 
Wystający mięsień piwny 

Wąs mu także jest niedziwny
W końcu wreszcie dojechali 

Z tobołami zapukali 
Śledzik ulubiona ryba 
Do smażalni dali dyba

,,Taka rybka musi pływać! ‘’  
Jął browara wnet zażywać  
Zanim piwo zdąży zważyć 

,,Chodź na plażę skórę smażyć’’

Leszek Wierzchowski

FRASZKI

Dobrodziejstwo 

Dzięki potędze skandali
Wielkimi stają się mali.

Uchwały i życie

Niejedne doniosłe uchwały
Nietknięte – w archiwum zostały.

Durnie i płotki

Dureń durniowi naplecie bzdur,
Potem je durniów powtarza chór.

Mądremu biada

Gdy mądrości mędrkom plotę,
Traktują mnie jak idiotę.

Goły wesoły

O skarbach świata najlepiej gada
Ten, co niestety nic nie posiada.

Otton  Grynkiewicz

Fraszki

W ramach postępu

Przed laty, jak zjadali
zakazane jabłuszka
szli na siano w stodole
a obecnie – do łóżka
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Przestaje padać, a wokół ciemnieją 
toporne bryły bloków. Rozświetlony czer-
wonymi rozbłyskami komin przypomina 
latarnię morską, ostatnią przystań przed 
pustkowiem przedmieścia. Znane zaułki 
i lokacje nabierają odmiennego znacze-
nia, otwierają się przejścia do wcześniej 
niedostępnych miejsc, a wraz z nimi nowe 
możliwości. Zdaje się, że metropolia kryje 
w sobie pewną tajemnicę czasu i zagadki 
przestrzeni. Zachodzą tu jakieś skompli-
kowane procesy i tajemnicze koniugację, 
których natury nie da się do końca zro-
zumieć. 

Kraj cofnięty przez barbarzyński na-
jazd o dekady, musiał uciec do przodu. Był 
to potężny obrót wielkiej maszyny. Przemy-
słowa utopia miała dostać domy podobne 
bardziej do klocków fabrykniż do dobrze 
znanego miasta. Budowniczowie dostali to 
o czym marzył Le Corbusier, snując wizję 
zrównania z ziemią Paryża i zbudowania 
pionowego miasta ogrodu. Początkowo 
rozbrzmiewało jeszcze przedwojenne echo, 
lecz w mrocznej dobie stalinizmu, nie było 
już miejsca na oglądanie się wstecz. Prze-
rażająco fascynujący świat przemysłowego 
chłodu i monumentalnej skali powołał 
do życia socrealistyczne domy-pomniki-
fabryki. Megalomańska industrializacja i 
wyścig zbrojeń spowodowały, że priorytet 
dawano rosnącemu lasowi kominów, a nie 
domom mieszkalnym. Te budowano wedle 
zasady ilość ponad jakość. Wyobraźmy so-
bie rzeźby mitycznych bohaterów sierpa i 
młota, obsypane popiołem z hut i obmyte 
kwaśnym deszczem domy – monumenty. 

Śmierć Stalina wyhamowała rozpędzo-
ny kombinat. Zaadaptowano nowoczesne 
metody budownictwa, zaczęto zwracać uwa-
gę na kontekst otoczenia. Okres kameral-
nych osiedli nie trwał długo. Wkrótce jed-
nak maszyna znów zaczęła się rozpędzać, a 
budowniczowie zwiększyli skalę. Nadszedł 
okres budynków-molochów, betonowych 

Michał Frąckiewicz

Betonowe zamki

zamków sięgających jedenastu pięter. 
Stawiano podobne do fabryk korytarzow-
ce, których najsłynniejszą emulacją jest 
zbudowane w technologii monolitycznej 
osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie lub 
gigantyczne miasta-sześciany, jak gdańskie 
falowce czy najdłuższy w Polsce budynek 
przy Kijowskiej.

Blokowiska rosły. Czasy Gierka były 
złotą erą wielkiej płyty. Wtedy powstały za-
kłady prefabrykacji, produkujące taśmowo 
klocki, z których układano bloki. Wielki 
skok budowalny lat siedemdziesiątych, na 
dziesiątki lat rozwiązał problem mieszka-
niowy Polski, choć do dziś miliony ludzi 
odczuwa niedoskonałość tego rozwiązania. 
Bryły z wielkiej płyty kończono jeszcze w 
latach dziewięćdziesiątych. Nikt nie wie, 
który blok był ostatnim. 

Lasy socjalistycznych bloków stoją 
do Berlina po Władywostok. W tajdze, na 
pustyni, w drogim centrum, na peryferiach 
miast, w szczerym polu. Dziwnie robi się, 
gdy wyobrazimy sobie przekrój tych mro-
wisk, zamieszkanych przez setki jednostek. 
Na co dzień widzimy tylko bezosobowy 
kloc, doskonale skrywający różnorodność 
życia, kryjącego się za uzbrojonym żelbeto-
nem. Napisano o tym tysiące stron, o tym 
jak blok rozrywa więzi społeczne, jak skazu-
je na alienację w betonowej wieży, daleko 
od ulicy, na której nie toczy się życie. Pisać 
o przytłaczającej szarzyźnie albo o mdlącej 
pstrokaciźnie blokowisk, o marginalizacji i 
uprzedmiotowieniu, o braku identyfikacji, 
o prostactwie i monotonii, jest łatwo. A 
jednak betonowe prostopadłościany znoszą 
te ciosy z chłodną obojętnością i dla milio-
nów są naturalnym środowiskiem życia od 
samego urodzenia. 

Pisano o Przyczółku Grochowskim i 
osiedlu Słowackiego w Warszawie, bo za-
projektował je Hansen, o brutalistycznym 
osiedlu Grunwaldzkim, o Nowej Hucie, 
Ursynowie czy Żealznej Bramie. Nie można 

się dziwić, że nikt nie napisał 
osiedlu Ruda na warszawskich 
Bielanach. Spotkałem się z 
opiniami, że to jedno z naj-
brzydszych osiedli. Ja tego nie 
widzę, może dlatego że dobrze 
to miejsce znam. Po latach 
niewiele się zmieniło, poza 
tym, że uporządkowano krzaki 
na obrzeżach. Gdzieś pełzają 
jakieś wspomnienia, mam dziw-
ne wrażenie, że zaraz zmateria-
lizują się wśród chaszczy. Może 
faktycznie na placyku z niecka-
mi betonowych basenów, jest 
trochę szpetnie. 

Osiedle Ruda to archetyp 
osiedla - punktowce ozdobione 
brązową i żółtą blachą, wielkie 
betonowe szafy mieszkalne, 
pomiędzy nimi trochę zieleni, 
wielkie połacie parkingów, 
kilka ceglanych budynków z 
zamierzchłych czasów, sklepy, 
przychodnia, poczta. Stoją 
tu jedne z najwyższych, bo aż 

dwudziestopiętrowych bloków w Polsce. 
Nie da się napisać nic pewnego o miesz-
kańcach tego osiedla, skoro stanowią oni 
magmę tysięcy oddzielnych historii. Rój 
ludzi zamieszkujący bloki nie ma wspól-
nej świadomości, typowej historii, która 
zobrazuje życie osiedla. Nie ma żadnego 
sposobu, by wyłowić coś charakterystyczne-
go z tej masy. Patrząc na bloki wyobrażam 
sobie pewien scenariusz. Gdyby upadła 
centralna władza, wyniosłaby się stąd nawet 
administracja. Wyobrażam sobie, że bloki 
stają się osobnymi jednostkami, łączą się 
w terytorialne sojusze, walczą o surowce, 
dostęp do przystanku osobowego i sklepów. 
Uformowałyby się grupy interesów, na 
czele których musieliby stanąć przywódcy 
lub blokowe rady. Odwrotnie niż w książce 
„Wieżowiec” Ballarda, w której pozbawiony 
nadzoru super-budynek ogarnia anarchia. 
Jaka katastrofa musiałaby się przydarzyć, 
żeby ludzie z bloków zaczęli tworzyć grupę-
?Chyba nikt tego nie chce i nic dziwnego, 
cenimy przecież swoją namiastkę prywatno-
ści, iluzję własnej przestrzeni, zawieszonej 
gdzieś wysoko w pustce.

Słońce prażące beton wywołuje po-
widoki wspomnień. Ta widmowa, pełna 
usterek pamięć krąży nad osiedlami naszej 
młodości jak analogowy duch, gdzieś mię-
dzy kasetą VHS, miejską legendą i pełnymi 
nostalgii i niepokoju wspomnieniami. Nie-
doskonałość pamięci powoduje, że obraz 
blokowisk nabiera charakteru majaku. 
Dominuje w nich brudna ochra, brąz, sza-
rość, przebarwiona pomarańcz lub błękit. 
Takie właśnie senne widziadła wyzierają 
ze na przykład ze zdjęć Davida Hlynskiego 
obrazującego dziwaczne witryny sklepowe, 
prezentujące popkulturę epoki schyłku i 
narodzin nowego modelu świata. Do dziś 
znajdziemy takie ekspozycje, zwykle w za-
konserwowanych sklepikach osiedlowych, 
brzydkie plastikowe zabawki, niemodne 
ubrania, butiki, biżuteria, pończochy, 
peruki na zdekompletowanych maneki-
nach. 

Balkony mówią wiele o blokowiskach i 
ich mieszkańcach. Jest coś widowiskowego i 
ostatecznego w widoku człowieka stojącego 
na skalnej półce zawieszonej ponad beto-
nowymi kanionami i zalesionymi dolinami 
podwórek. Obserwując balkony można 
wyróżnić kilka typów. Są więc składowiska 
ze słoikami, kartoflami i rowerami lub 
balkony będące przedłużeniem graciarni, 
a nawet piwnic. Znajdziemy tam typowe 
elementy usunięte poza nawias blokowe-
go życia, brudy wyrzucone pozornie na 
zewnątrz domu. Są balkony-szklarnie, wy-
pełnione po brzegi życiem botanicznym, 
bujnym kwitnieniem flory, zawieszonym 
na skalnej półce dwunastopiętrowego 
megalitu. Można w każdym bloku znaleźć 
balkony spełniające marzenie mieszkańców 
o tarasie w jakimś śródziemnomorskich 
raju. Dużo jest balkonów całkowicie pu-
stych, pokrytych jedynie nagim betonem 
lub elegancką mozaiką płytek. 

Włócząc się w mżawce po Rudzie tra-
fiam na kiosk. Nie pamiętam czy kiedyś tu 
stał. Patrząc na asortyment budki, przypo-
mina mi się za to stara legenda miejska o 
gumie turbo, której opakowania miały być 
nasączone narkotykami lub które miały 
być rakotwórcze. Pomiędzy blokowiskami 

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

dokoñczenie na str. 10



str. 10     AkAnt 6(279)2019

krążyła też kiedyś opowieść o czerwonej 
rtęci, którą można było kupić na bazarach. 
Maruderzy z byłego Związku Radzieckiego 
handlowali wtedy sprzętem z demobilu. 
Substancja o niemal alchemicznych wła-
ściwościach miała zawierać radioaktywny 
opad z elektrowni lub głowic jądrowych. 
Obok tych legend ulokować można takie 
przedmioty jak tazosy z chipsów, dyskietki 
do Amigi i cartdridge do Pegazusa, Nokia 
3310 i Tamagochi, japońskie bajki albo 
nawet same dźwięki z nich, wszystkie sta-
nowiące pozostałości straconego wśród 
bloków czasu. 

Poza strukturą świata istnieją bezza-
sadne zakamarki, łączniki lub po prostu 
nadmiar przestrzeni wyrzucony poza na-
wias. Nie ma tam perspektywy, przestrzeń 
trwa w bezruchu, niewidziana przez niko-
go. Rozrzedzona przestrzeń pozbawiona 
przynależności. Wieczorem można się 
tu zgubić, wpaść w przestrzenną pętlę i 
błądzić pomiędzy identycznymi blokami, 
cofając się ciągle do tego samego frag-
mentu. Betonowe pustynie to miejsca 
dziwne. Dekonstruują tekst jakim jest 
miasto, tło czynią najważniejszym, osoby 
stojące na balkonie, zdają się nie skupiać 
na niczym konkretnym, jakby patrzyły w 
pustkę. Pustka dzięki swojej nieopisywal-
ności ma aspekt nadnaturalny, istnieje i 
zaraz jej nie ma, jest nieskończona, nic 
jej nie ogranicza. Jest jak antymateria, 
nie widzimy jej, jest zepchnięta gdzieś do 
podświadomości, do instynktu, który każe 
nam od niej uciekać.

Niemal jednoznacznie ocenia się 
blokowiska, tak jakby ludzie byli skazani 
na mieszkanie w ich cieniu. Mówi się o 
monokulturze mieszkaniowej, o skali 
niedostosowanej do człowieka, spadku 
jakości życia, więzi społecznych, aspiracji, 
indywidualizmu, braku identyfikacji z 
otoczeniem. Bloki niektórzy widzą nawet 
jako pionowy kołchoz, służący totalitarnej 
władzy do utrzymania atomizacji skoszaro-
wanego społeczeństwa. Anonimowość to 
słowo klucz, anonimowości mieszkań w 
budynku, budynków na osiedlu, osiedla 
w mieście. Można założyć, że ktoś kto 
obudziłby się w przypadkowym bloku i 
spojrzał przez okno, nie byłby w stanie 
zgadnąć w jakim mieście się znajduje. 
Brak historycznych fragmentów miasta, 
jedynie ustawione w rzędy pudełka, tępe 
dachy, płaska elewacja, niekończący się 
rytm okien i balkonów, zapętlony jak na 
taśmociągu. 

Już nikt nie pamięta, jak je postawio-
no i co było wcześniej, ale ludzie muszą tu 
jakoś żyć. Uważam, że opowiadanie Franza 
Kafki „Przemiana” powinno dziać się w 
bloku. Jego główny bohater, po ciężkiej 
nocy, budzi się jako wielki robak stając się 
przerażającym obciążeniem dla swojej ro-
dziny. Karaczany lepiej czują się w ekosys-
temie bloków niż zamieszkujący je ludzie. 
Wydaje się, że te betonowe twory zostały 
postawione właśnie dla nich. Ludzie i 
karaluchy toczą od dziesięcioleci wojnę 
o panowanie w tych budowlach postawio-
nych przez zapomnianych budowniczych 
poprzedniej epoki. 

 Nie mam na  celu wieść czytelnika 
na pokuszenie, więc wyjaśniam, że chodzi 
o zdejmowanie butów.

Pochodzę z regionu, gdzie „szewska 
pasja” rozumiana była dosłownie. To było 
zajęcie wielu mieszkańców mojego mia-
steczka. Szewstwo istniało tu od zawsze 
– odkąd są zapiski o tej miejscowości. 
Wizyta w regionalnej Izbie Pamięci uprzy-
tomniła mi, ile to pomysłów realizowano 
w prostych w wyposażeniu warsztatach 
szewskich, byle tylko ludzi obuć. Buty na 
każdą nogę i na każdą kieszeń. Te czasy 
mamy już za sobą, bo obecnie wielki 
przemysł zarzuca nas fasonami i kolo-
rami obuwia. Po kilku polowaniach w 
sklepach na ten odcień skóry i ten obcas, 
nabywamy buty naszych marzeń. Pasują 
do sukienki, do torebki, niekoniecznie 
do budowy naszej stopy, ale to znosimy 
dzielnie, bo liczy się ogólny wygląd. Buty 
gwiazd i celebrytów chciałoby się nazwać 
dziełami sztuki, fantazją na temat stopy, 
improwizacją, a nawet fanaberią. Noga 
potrzeba jest tym butom, by zaistniały, 
by się pokazały, by zabłyszczały. I nie raz 
widzimy, jak właścicielki tych „cacek” 
wysuwają dyskretnie stopę i gimnastykują 
zmęczone mięśnie nogi i stopy.

Większość z nas patrzy praktycznie 
i wybiera buty wygodne. Ale… Takie 
buty mają, oczywiście, obcas, a podeszwa 
robi smugi na parkiecie i w fakturę po-
deszwy wciska się błoto… A tu wszędzie 
w naszych domach parkiety, panele, 
płytki wyfroterowane na wysoki połysk. 
Te podłogi sprowadziły buty do parteru. 
Gospodyni nie musi nic mówić. Rzucamy 
okiem na klepkę i zdejmujemy. Mężczyź-
ni w eleganckich garniturach i białych 
koszulach bez tych butów, wyglądają 
jakoś komicznie. A czasami nieszczęsna 
dziurka na palcu zwraca uwagę wszystkich 
gości. Kobiety przez cienkie pończochy 
prezentują zadbane, lub mniej zadbane 
paznokcie, ale również haluksy, odciski… 
Sukienki, które dobrze się prezentowały 
na sylwetce, która nosi wysoki obcas, okla-
pły i fałdują się tu i tam. Ale to nie koniec 
problemów. Mało gdzie nasz salonik ma 
ogrzewaną podłogę, więc goście muszą 
jakość podejść do problemu. Istny teatr 
stóp pod stołem pokazuje nam jak ten 
dylemat rozwiązać: jedna noga na drugą, 
podpieranie się samymi piętami, stawia-
nie stopy na stopie partnera…  Jedna 
pani ma w torebce skarpetki, które nosi 
„na wszelki wypadek”, inna – opiera stopy 
na rękawiczkach, następna przyniosła 
sobie kapcie z domu i nie patrzy nic a nic 
na to, że nie pasują do kreacji. Gospody-
ni proponuje kapcie ze swojego zapasu. 
Jedne za duże, drugie za małe. Wybór 
wielki:  puchate, myszate, sfilcowane, 
zagniecione, zmechacone, nadprute… 
Wszystko czyste, w specjalnym worku 
na taką okoliczność. Inna zapobiegliwa 
rodzina zgromadziła zapas jednorazówek 
z hoteli. Siedzą więc goście w bielutkich 
płetwach kapci jacyś nijacy w tych nogach 
właśnie.

Anna Błachucka 

Zdjąć czy nie zdjąć?

Wyjście jest proste. Jesteśmy obecnie 
bardzo dobrzy w imitacjach, podróbkach, 
erzacach… Proponuję produkcję kapci 
wizytowych. Do każdej pary wyjściowych 
butów firma dołączyłaby papucie iden-
tyczne jak but. Nikt by się nie połapał.  
Mamy sztuczną biżuterię, sztuczne zęby, 
silikonowe piersi,  nosimy peruki. A ele-
gancja? Czy by coś ucierpiała?

Ale za to podłoga będzie na medal. 
To ona ma przecież lśnić, być gładka jak  
lico miss, mieć jednolitą barwę. W trosce 
o nią pobudowano trotuary, sztuczne 
placyki zabaw, piaskownice bez piasku, 
oraz zasypano kałuże. Cały przemysł 
wycieraczkowy i chodnikowy dba o to, 
aby ani jedna kropla wody i ani jedno 
ziarenko piasku nie przedostało się do 
naszych mieszkań. Nie mogę tylko zrozu-
mieć, dlaczego przy takiej czystości stóp 
i podłóg, pleni się grzybica.

Gram w słowa, to znaczy zamykam 
oczy i celuję długopisem w gazetę, a po-
tem zapisuję trafione słowo. Następnie 
bez pomocy słownika sporządzam defini-
cję tego słowa. Co najmniej dwie stronice. 
Kilka godzin mi to zajmuje. Do obiadu.

Straszne! Wypadło słowo miłość. Cóż 
robić, niczym klasyczny badacz sięgam 
do empirii:

Na pewno nie jest to harmonia cie-
lesności i niezwykła jej sublimacja jaką 
doświadcza się podczas stosunku, chociaż 
i to ma pewne znaczenie.

Na pewno nie jest to okazywana sobie 
czułość  i troska, chociaż i to ma pewne 
znaczenie. 

Na pewno nie jest to współobecność, 
czy to fizyczna czy psychiczna (czuję ją), 
chociaż i to ma pewne znaczenie.

Miłością jest czujność na wszystko 
co u Niej. Wyraźne  spojrzenie, uważne 
słuchanie, rozmowa o tym i owym, współ-
milczenie, kiedy Ona chce milczeć. Ona, 
Ona, Ona. 

Tak zdefiniowawszy miłość, przysze-
dłem do Niej absolutnie na Nią otwarty.

 - Chodź – powiedziała. 
- Jest tak samo jak ja otwarta – pomyśla-

łem z radością.
Poszliśmy więc dalej, głębiej, wyżej. 

Na zatracenie.
Gdzie Ona, gdzie ja – nie wiem. 
Nawet gdy tkwimy na różnych krań-

cach świata.
Tkwimy a nie jesteśmy, bo jesteśmy 

przecież gdzie indziej. Gdzie?

13.20 Obiad. Nareszcie!

Stefan Pastuszewski

Gdzie?

Tuż za oknem

Betonowe...
dokończenie ze str. 11
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Rafał Gawron 

PODWÓJNE ESPRESSO

Cudów nie ma
za nimi stoi człowiek

zło zawsze pojawia się pierwsze
planuje jak złodziej
zawsze jest lepiej uzbrojone
 pierwszy krok należy do niego
ciszej się skrada
rabuje bank dobra

dobro wiecznie spóźnione
rozważa etycznie
bezbronne w argument
zawsze o krok z tyłu
 wszędzie go słychać
szybko się poddaje

brzydota króluje
nie ubiera szpilek 
nie łamie nóg
nie świeci dupą
myśli

piękno się maskuje
ubiera się gdzie chce
skręca kręgosłup
świeci pustką
robi

Boga nie ma 
przed nim stoi człowiek

słońce wychodzi
tylko po burzy.

Rafał Gawron 

+++

klękam w ostatnim rzędzie 
ściana mi świadkiem 
by nikt nie widział 
jaką drogę przeszedłem

Rafał Gawron 

GDZIEŚ

zrobimy tratwę 
popłyniemy 
nikt nie zatopi nic
wszystkie statki na dnie 
odpoczywają 
są takie co czekają na  
nieodnalezienie
tratwa nie tonie

Rafał Gawron
 
STRZĘPEK CIĘŻARU

ciężar mojego kolegi odbił się piwem w aptece
zarzekał się że nic nie pije
truchtem rzekł że piana więcej waży od myśli
nie uwierzyłem
słuchałem
kolejną zapisaną podstawkę traktował z uwielbieniem 
swojego głosu
barmanka z naklejką na czole przestała się marszczyć
bijemy brawo

słyszę śpiew 
od słowików odległy
tępe krakanie
i zbite kieliszki zastępują wskazówki telefonu od żony

a my na ławeczce palimy do łokcia
i nikt nie przepala
jak starzy kierowcy PKSu
ławka skrzeczy z każdym siadającym kilogramem
i wrzeszczy kiedy chuj znika
zostawiając ją samą

Rafał Gawron 

ZNIKAJĄ JAK Z TABLICY RÓWNANIE

Rosną nowi bohaterowie ostatniej akcji
ciekawych czasów nowi herosi
hetmani nienawiści bez buławy

Achillesi z dwoma piętami
Cyklopi z podwójnym zezem

Temida już wszystko widzi
Ikar rozbija się dronem

Złote runo nicości jest dziś w internecie
Lem  lekko wzdycha
Herbert został wyklętym

Ariadna wskaże drogę
Amor wystrzeli z bazuki
Herkules posprząta

Wenus zaklaszcze w dłonie

Lucyna Dobaczewska

Rozmowa z cieniem                                                 

Dokąd chodzisz
gdy śpię zamknięta
mówiłeś: włos z głowy ci nie spadnie
a dziś naliczyłam aż trzy na poduszce

na łące tysiąc dmuchawców
każdy jak księżyc na zielonym niebie
w słońcu odpoczywasz
a ja przy tobie niby strażnik stoję

nagle otworzyłeś oczy
a twoje spojrzenie jak otwarta księga
czytam i wiem 
przed czym mnie chronisz gdy śpię

i jakie walki toczysz abym się obudziła

Sandra Bożek                            

***                                                               

Kiedy łóżko szepcze Ci do ucha chodź do mnie, 
czy zdołasz się oprzeć pokusie? Połóż kocyk
i poduszkę, chodź do mnie. Kiedy mi

wystarczy deska. Tylko w wagonach nocnych
jest ten klimat. Uderza pot ludzkich nóg i zalane
wodą kolońską ubrania. Czy można bardziej

Inter City? Międzynarodowe przejazdy do Kijowa,
radosne są, z gitarą w ręku. Jednak tam niektórzy
trzymają słomę w butach. Chodź do mnie,

bo przecież w domu najlepiej. Zagrzeję Ci herbatę
na wodę. Miejsce w pościeli. Na ławce w kościele. 
Rzucę w Ciebie poduszką. 
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To samo zdarzenie i informacja o nim po-
dana nam przez tę samą osobę. Dnia pierwszego 
w sposób niezwykle dramatyczny, emocjonalny 
aczkolwiek zdawkowy, jednak tak, że wiadomość 
o nim przeszywa nas do głębi niczym zimna 
błyskawica. Czujemy się wręcz zdruzgotani, po 
czym zaczynają nami władać złe myśli, które 
są tego konsekwencją. Strach z każdą godziną 
przybiera na sile. Zasypiamy z trudem, po czym 
budzimy się z nim, z owym zdarzeniem i ponow-
nie te myśli, których nie potrafimy się pozbyć. 
Zdawkowość informacji jeszcze potęguje ich siłę. 
Pisząc lapidarnie: tego dnia nie możemy sobie 
znaleźć miejsca.  I tego dnia, dnia drugiego de-
cydujemy się na, by tak rzec, zasięgnięcie u tej 
samej osoby bliższych informacji o tym. Jest ona 
pełniejsza, ale co bardziej istotne jej ponowne 
przekazanie w sposób zasadniczy różni się od 
tego, co usłyszeliśmy wcześniej. Nie brzmi już tak 
dramatycznie, choć przecież w samym zdarzeniu 
nic w tym czasie się nie zmieniło. Ono pozostało 
niezmiennie to samo. Nas natomiast, jakby ręką 
odjął, opuszczają złe myśli.

Dzień pierwszy i dzień drugi – obydwa 
dotyczą tego samego zdarzenia, tej samej o nim 
informacji, a wydają się „inne”. To samo ale nie 
takie samo, by rzec można. Dlaczego?

Bo w rzeczywistości każda rzecz z którą 
mamy do czynienia nie ma żadnych właściwości. 
Ot jest, pojawia się i tyle. Jest nam przekazywana 
jak owo zdarzenie, czy też jesteśmy jej bezpośred-
nimi uczestnikami; i na dobrą sprawę nieistotne 
czy nas bezpośrednio dotyczy czy też nie – ważny 
jest, w pierwszym przypadku, sposób jej prze-
kazania a co za tym idzie jej odbiór, w drugim, 
on sam. Rzecz jako taka, w swej istocie, nie ma 
takich możliwości, aby się określić: czy jest czymś 
złym, czy też nie. Dopiero my sami to czynimy. 
Dokonujemy, można powiedzieć, moralnego 
osądu, nadajemy tym samym pewne określone 
właściwości temu, co ze swej istoty właściwości 
jest pozbawione, jest etycznie obojętne w na-
szym, ludzkim wymiarze. Nie mamy dostępu do 
innego, zatem jemu, temu Innemu pozostaje 
nam zaufać. Nie możemy przecież wkraczać 
tam, gdzie o tym nie mamy odpowiedniego po-
jęcia. A jednak to czynimy, jak dnia pierwszego i 
się mylimy, gdy przypomnimy sobie co przyniósł 
dzień drugi. A przecież mamy wolną wolę, która 
winna nas prowadzić. Czy z nią coś jest nie tak, 
czy z nami? Trudno winić coś co jest potencja-
łem, stworzoną możliwością. A zatem my.

Tak, jesteśmy sobie sami winni tego, co 
nam się przydarza. Ale jak to, choroby które 
na nas spadają, wojny i co tam kto chce jeszcze 
– to wszystko przez nas?  By wynikało z tego, 
że tak. Tylko nie mieszajmy od razu spraw 
natury ogólnej i poszczególnych przypadków, 
a zwłaszcza tych z którymi nie mamy nic do 
czynienia. To chętnie robimy. Bo umysł biegnie 
szybko i najchętniej tak, aby dać rację ogólnym 
stereotypom. Chce zamknąć jak najszybciej 
sprawę. Życie, wbrew pozorom, nie dzieję się w 
nich. Ba, wręcz jest tego zaprzeczeniem. Łatwe 
skojarzenia i myśli nie są są jego domeną, choć z 
pozoru by mogło wydawać się inaczej. Ono, jeśli 
tylko chcemy, może dziać się inaczej.

Powiem tak: nam zawsze warto zapatrywać 
się w szczegół, a wnioski ogólne to tylko tło na 
które w ogóle nie powinniśmy zwracać uwagi. A 
my, niestety chcemy czynić odwrotnie. Najpierw 

chcemy namalować sobie tło, by na jego, by tak 
rzec, sensie odmalować rzeczywistość. To to było 
też powodem, że pierwszego dnia czuliśmy się 
zdruzgotani. Odmalowaliśmy lotem błyskawicy 
i wyszło, jak wyszło. Pojawił się dzień drugi. Cały 
nasz malunek rozpadł się niczym domek z kart. 
A zatem był nie prawdziwy. Czy prawdziwy jest 
teraz? A właściwie co nas to obchodzi? Wykaza-
łem wcześniej, że na dobrą sprawę, my nie mamy 
do tego dostępu. Nadzieja woła głośniej niż lęk, jak 
brzmi tytuł książki Wacława Hryniewicza, kato-
lickiego profesora teologii, książki dotyczącej 
Jezusa historycznego. Nie dzieje się on, ów tytuł, 
bezpośrednio w temacie wypowiedzi, zatem nie 
będę się nim tu zajmował. On sam wydał mi się 
adekwatny, aby argumentować  dzień drugi i 
na dobrą sprawę również – dzień pierwszy. Jest 
nośny i zdaje mi się tutaj odpowiedni.

W tym momencie warto zwrócić uwagę 
na zagadnienie, które jakby od pewnego czasu 
domagało się jasnego powiedzenia. My i zda-
rzenia, ogólnie rzeczy, z którymi każdego dnia 
obcujemy. Tak, to dobre słowo – obcujemy. 
Wydaje się nam, że one są przyczyną a my tylko 
reakcją na zaistniały stan. Że nasza reakcja bez-
pośrednio od nich zależy. Tak jednak nie jest. 
Opis na wstępie jednoznacznie na to wskazuje. 
Czyż nie?

To co nam się przydarza, te wszystkie zda-
rzenia z którymi obcujemy, wszystkie rzeczy w 
jakich bierzemy udział w swej genezie są tylko 
potencjalne. Potencjalne nie w tym sensie, że 
mogą powstać, bo z natury rzeczy powstały. Ich 
powstanie nie ma jednak charakteru – etycz-
nego, nie ma właściwości. Nie możemy jasno 
powiedzieć, czy są czymś dobrym, czy złym. 
Dopiero nasz osąd  na to wskazuje. Stąd też to 
dopiero my określamy ich kinetyczne własności. 
Dopiero my mówimy: co jest jakie. Czyż nie 
stwarza to możliwości? Powtórzę, rzeczy same 
w sobie nie mają właściwości. My je im nadaje-
my. A skoro tak, to co nam „zależy” nadać im 
wartości pozytywne?  

Powie Pan: ciężka, nieuleczalna choroba, 
gdzie tu szukać pozytywów?  Ma pan rację. Tylko: 
co z pana negacji? A przy okazji, czy nie jest tak, 
że z zaserwowanego tu przez pana argumentu 
nici, bo właśnie wtedy, jak uczy mnie doświad-
czenie, zachowujemy się tak, jak powinniśmy w 
każdej innej sytuacji? To znaczy właśnie wtedy 
wspinamy się na szczyty swoich możliwości i 
właśnie nakręca nas nadzieja, którą staramy się 
przekazać sobie i choremu. To właśnie wtedy 
czynimy to, co powinniśmy na co dzień. Budzić 
nadzieję. Pozytywny obraz rzeczy. Namalować 
dobre tło dla zdarzenia.  No, że chyba  chcemy 
chorego do końca pognębić; z autopsji znam 
takie przypadki. Pozornie mają mówić, że nie-
uchronny jest koniec, aby on, a właściwie my – 
mogli zdać sobie z tego sprawę; bo przecież on 
wie.  A nam zależy na tym, aby spokojnie przejść 
nad tym  do porządku dziennego. Stwierdzamy 
fakt i tak ma być, bo będzie. Nie osądzam, tylko 
zauważam. Na ogół jednak wtedy właśnie rośnie 
w nas nadzieja. Wtedy właśnie nasze zachowania 
są takie jakie winny być, gdy jesteśmy postawieni 
pod ścianą.

A zatem, pomyślmy o tej nadziei w tym 
kontekście. To przecież w sensie właściwości 
takie samo zdarzenie, jak każde inne. Jest zwy-
kłą koniecznością, która w życiu ma miejsce. 
Zarówno nieuchronna śmierć jak i każda inna 
rzecz charakteryzuje się tym samym. Nie ma 
właściwości. Tę nadajemy, powtórzę, my.

Pomyślmy o wnioskach. Skoro tak, wszyst-
kie nasze doczesne problemy okazują się pro-
blemami fałszywymi. Bo jak pisze Pablo d`Ors, 

hiszpański ksiądz katolicki, teolog i pisarz w 
niezwykle poczytnej książce Biografia milczenia 
z podtytułem Krótki esej o medytacji: „Każdy 
problem sprowadza się ostatecznie do wyobrażenia, 
jakie mamy odnośnie do określonej sytuacji. Sama 
sytuacja – niezależnie od jej natury – nie jest proble-
mem; to moje zapatrywanie na nią stanowi problem. 
Gdy tylko porzucę to wyobrażenie, problem znika.” Bo 
jak pisze na wstępie rozdziału Fałszywe problemy: 
„W rzeczywistości żaden problem nie istnieje w sposób 
absolutny.”

Patrząc z tej perspektywy stwarza to wręcz 
niezwykłe możliwości. Określamy więc dane 
zdarzenie, daną rzecz jako pozbawione jakie-
gokolwiek sposobu bezpośredniego na nas 
oddziaływania. Jest ono li tylko potencjałem, 
czymś co tak naprawdę jeszcze się nie zdarzyło, 
chociaż miało miejsce, bowiem to dopiero my 
możemy to uczynić. Czasem zdarza się nam to, 
gdy chodzi o sprawy niezwykle błahe. Ot na przy-
kład coś ktoś powiedział, co nas dotknęło, ale 
przechodzimy nad tym do porządku dziennego, 
bo jak mówimy: to nic takiego. Czy charakter 
naszego postępowania tu wykazuje inne właści-
wości? Kaliber z pewnością nie ten, ale zasada 
pozostaje ta sama. Wszystko bowiem cokolwiek 
się dzieje naszego ego dotyczy.

Stąd też możliwości. Bo wszystko dzieje 
się, by tak rzec, w naszym „ja”, a właściwie,do-
kładniej, w jego obecności, którego nigdy, na 
sto procent, nie możemy się wyzbyć. I to ono 
na dobrą sprawę ma najistotniejszy wpływ. Po 
drugiej stronie ma rzecz, zdarzenie, które ze 
swej istoty jest nijakie. Powtórzę ponownie – nie 
ma żadnych właściwości. Można zaryzykować 
wniosek: co nasze „ja” zadecyduje, takim rzecz 
będzie świecić światłem.

Proszę Pana, co Pan insynuuje: to w jaki 
sposób rzeczy mają się w stosunku do nas 
zależy od naszego ego? Tak. Powiem, jest 
tego odzwierciedleniem. Nasze zachowania 
w sytuacjach skrajnych mówią przecież o nas 
najwięcej. I powiem tu również rzecz ważną: 
chodzi o to, aby – nic nie mówiły. To nic jest 
tutaj najbardziej istotne. Mówi bowiem ni 
mniej ni więcej, niż to że z danym zdarze-
niem, daną rzeczą żyjemy w zgodzie, przez 
co rozumiem nie nadajemy im negatywnych 
właściwości, które przecież nie posiadają. Tym 
sposobem pozytywne staną się wynikiem ob-
cowania z nimi. Pojawią się samoistnie. Brzmi 
to zagadkowo, a jednak tak jest. Ten mój 
przykład  znany mi z autopsji, gdy obcujemy 
z nieuleczalnie chorym i gdy wspinamy się na 
szczyty swoich możliwości i właśnie nakręca 
nas nadzieja jednoznacznie na to wskazuje. 
To wystarczy przenieść na codzienność, jak z 
kolei w tym przykładzie, gdy coś ktoś powie-
dział co nas dotknęło, ale przechodzimy nad 
tym do porządku dziennego.

Sądzę, że dobro, bo przecież o nim tu te-
raz mówimy, nie wymaga jakiegoś, powiedzmy 
„aplauzu” w stosunku do samego siebie. Nie 
jest mu to do niczego potrzebne. Na dobrą 
sprawę niczego nie wymaga. To my chcemy 
jego potwierdzenia, którego ono nie może 
nam dać. Ta chęć potwierdzenia jest jakby 
ostatnim oddechem walczącego z nami zła. 
Ono do końca chce zawładnąć rzeczą, tym 
potencjałem, aby nadać mu kinetyczność; 
tę złą.

Zwykła rzecz, która pojawiła się na wstę-
pie tego eseju. Emocjonalna dwuznaczność 
sytuacji, jakby nie spojrzeć dwa różne zapa-
trywania na to samo. Tylko zło by chciało nas 
widzieć dnia pierwszego. Nasza wolna wola 
dała nam dzień drugi.

Janusz Orlikowski

Dzień pierwszy, dzień drugi
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Jacek Mroczek 

19.04                                     

my dziś żółte żonkile 
oni wtedy mlecze

popiół roznosił
nasiona śmierci 
po spalonej ziemi

niczyjej

ani ich
ani naszej
ani tych z metalowymi
głowami 

zawalał się świat
na kwiatach żółtych
podparty 
i pisali poeci
o tym dysonansie 

my karuzela 
oni przez powietrze 
na bruk od ognia
uciekając  

tak budowała się 
przepaść 
głęboka jak
podwórko
z rabatkami trupów 

my dziś żółte żonkile 
oni wtedy mlecze

Zjadali 

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska 

Dzwon z Notre Dame            

milczy

serce pękło
ostatni dźwięk ucichł
w kropli powietrza

wrony resztkami głosu
wykrakały nokturny
na pięciolinii wieczoru

głos z ptasich nut
tka drabinę
do nieba

Jacek Mroczek 

Notre Dame    

Sławkowi Matczakowi dedykuję

bezdomny Quasimodo
otrzepuje kurtkę z popiołu
rusza
między tłumy
ociera się o
płaszcze
dżinsy
o wiosnę się ociera

pachnie
pachnie
pachnie 
Paryż pachnie
dymem

zapada się mu dom
jak
sukienna kurtka
na plecach
trzy dziurki wypalone
wzrok w chodniku
i w tle syreny strażaków
policja odgania 
japońskich gapiów
świat mierzących 
kamerami

przechodzi przez nich
jak przez watę

gdy poczernieje noc
koty zaśpiewają mu 
na pożegnanie balladę
tylko Quasimodo
uniesie całą Notre Dame
na garbatych plecach
w przeszłość

Rafał Jaworski

Próżnia i znak

1.
 
Zadzwoniła do nas kobieta przykuta do łóżka i telewizora:
„Włączcie info, pali się serce przeszłego Paryża”.

Runęła iglica przekłuwająca niebo do nieba wyższego.
Płonąc z bólu, pomyślałem o dziesiątym kwietnia.
Ta sama aura, choć wtedy czas zrzucał nocną koszulę
 a teraz dzień zbliżał się do wieczornej toalety.
Dziewięć lat upłynęło,co znaczy świętą doskonałość ironii.
Tak twierdzili chaldejscy magowie, których znamy
pod mianem Trzech Króli. 

Zawaliła się dębowa więźba wyschłej wiary i spękanej na-
dziei.
We wnętrzu głównej nawy dopaliła swą oschłość.

Na bruku trwa walka o najlepsze zdjęcie, foto news.
Los relikwii, wyjadacze hitu spod znaku św. Hipokryzji,
będą śledzić kiedy żar zmęczy się trudem strażaków. 

Katedra płonie szybko i sprawnie. 
W cywilizacji najwyższych wydajności
osiemset lat niszczeje w kilku godzinach. 
Pogorzelisko nie ma już dynamiki efektu 
.

2.
Do Kartaginy przybyłem wtedy

Płonąc płonąc płonąc
T.S. Eliot

Miliony osób przybywają do suchego źródła,
ale nie chcą się przejrzeć w jego kamiennym dnie,
czyli jest tak jakby nikt się tu nie pojawiał.
Wartości są szare i przemęczone jak ostatni maratończyk
biegu dla osób z wdrukowanym autyzmem.
Ostateczność wita abstrakcję.
 
W jałowej ziemi bratek kłania się krokusowi,
tulipan walczy o miejsce ze stadem narcyzów.
Przychodzą dłonie aby pielić to, co najmocniejsze,
korzenie zła, które kwitną żółtym światłem mleczów.
Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. 
Czy ogień może wypalić nieurodzajną ziemię 
na nawóz szlachetnych zgliszczy?
„Nie gaście tego gówna,
 to cud, że się pali” –
pisze polski żurnalista

3.

W nocy stanął nasz stuletni zegar wiedeński.
Cisza godzin skazuje nas na elektronikę.
Poranek jest smutny. Głosi pyrrusowe zwycięstwo 
człowieka nad żywiołem. Któż odnajdzie ludzi jako ludzi,
którzy jak dni bez cienia wzruszenia,
wolno odchodzili od Boga.
Zbawiciel szukał jednej jedynej owieczki, 
         a w wolnomyślnej obojętności czterdziestu lat pustyni,
         zagubiły się całe pokolenia.

Cząstki witrażu Panien Mądrych i Panien Głupich
ze szklanym szelestem i kroplą ołowiu
sypią się na nasze głowy. Pył popielcowej środy. 

To był tylko zwykły pożar, nic z mistyki płomieni.
Może pożar niezwykły, ale tylko w przestrzeni historii.
Twarz Herostratesa staje się ekranem telewizora. 
Piętnasty kwiecień jak dziesiąty.
Po paru minutach zna się przyczynę

16 – 17 kwietnia A.D. 2019 

Eliza Segiet 

Morze mgieł                                              

W kryjówce
zrozumiałem,
że normalność jest wtedy,
gdy kłamiesz kiedy chcesz,
a nie gdy musisz.

Kiedy jeszcze?
Gdy z morza mgieł
nie wynurzają się ciała.

Normalność jest wtedy,
gdy ludzie nie krzywdzą ludzi,
a dzieci nie bawią się w zabijanie!

- Tate, o czym myślisz?
- O wojnie.
- Dlaczego? Ona się skończyła.

- Córciu,
w nas -
zostanie na zawsze.
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Od dłuższego czasu nie mam ochoty pisać 
dialogów. Może dlatego tak rzadko siadam 
ostatnio do maszyny. Poezja we mnie nie krzy-
czy, a ja niczego nie uzewnętrzniam. Sądzę, 
że po prostu zbyt długo słucham ludzi, którzy 
mnie otaczają. I zbyt głęboko brnę w to, co mó-
wią, czego oczekują ode mnie jako słuchacza. 
Upijanie się przynosiło kaca. Muzyka odbijała 
się echem od ścian umysłu. I książki, na których 
nie mogłem się skupić, i filmy, które niczym 
nie różniły się od widoku zza okna na siódmym 
piętrze. Biało-czarny Monet, spokojny Van 
Gogh, śpiący Picasso. Oto, czym się stałem – 
uzewnętrznioną pustką, konfesjonałem bez 
spowiednika.

Co robi się w takich sytuacjach? Po 
kolei próbowałem wszystkiego, co przyszło 
mi na myśl. Upijałem się nocami i zawzięcie 
pracowałem od samego rana, ale ta rutyna 
otworzyła na oścież drzwi depresji. Wziąłem 
więc tydzień wolnego od pracy. Spacerowa-
łem po Wrocławiu, przyglądałem się ludziom. 
Chodziłem i zbierałem książki – wiedziałem, 
w jakich miejscach mogłem dostać je za dar-
mo. Piłem po kilka filiżanek kawy dziennie i 
patrzyłem, jak zmienia się pogoda. Zapaliłem 
kilka papierosów w południe, a przed snem 
drapałem się po tyłku. Dużo śniłem. Zasła-
niałem i odsłaniałem rolety zawieszone na 
oknach. Chodziłem na cmentarze i kradłem 
porcelanowe figurki z grobów przeznaczonych 
do likwidacji. Tańczyłem nago w pokoju do 
trzeciego koncertu fortepianowego Rachma-
ninowa i drugiego Chopina. Obserwowałem 

Albert Hirsekorn

Akurat o oczarowaniu nietrudno jest pisać

przez lornetki ludzi w ich domach. Z całych 
sił próbowałem niczego nie analizować – nie 
myśleć. Ale ciągle myślałem o niej i kiedy z 
odsiewu żniw zżąłem cały zbiór, została tylko ta 
ona. Problemem nie byli ludzie, którzy mnie 
otaczali. Moja ciekawość zaglądająca do wnętrz 
innych spowodowała, że najzwyczajniej na świe-
cie się zauroczyłem. Tak, przyznaję, na miesiąc 
przed wyprowadzką pragnąłem trzymać ją za 
dłonie, te ciepłe i suche paliczki, trzymać je 
delikatnie. Czuć, jak przepływa przez nie krew, 
tętni życie aż po opuszki. Życie czerwone, gęste, 
o temperaturze bezchmurnego, słonecznego 
dnia, gdzieś pośrodku zieleni, mieniącej się 
rzeki, samotności dwojga zamkniętej okręgiem 
horyzontu. Kurwa!

I wszystko stało się czyste i barwne i po-
stanowiłem wrócić do pracy. Tam w końcu 
mogłem ją zobaczyć.

W ogóle przestałem się z tym kryć, całkiem 
wykluczyłem z biegu opinię osób pośrednich. 
Kiedy wstawała, podążałem za nią wzrokiem. 
Och, ta odbijająca się na rozciągniętej koszuli 
linia kręgosłupa tak usztywniająco działała na 
moje zmysły. I wszyscy patrzyli na mnie, kiedy 
ja nie mogłem oderwać od niej wzroku. Nie 
mieli pojęcia, ile w tej chwili tracą. Odchylałem 
się na krześle, by zobaczyć jej uśmiech, nim 
zanurkował w jej dłoniach. Rozśmieszałem ją 
tylko dla tych kilku sekund, dla tej wyrazistej 
linii ust chowającej się nad dziąsłami, rozwar-
tej w szerokim, sadystycznym uśmiechu. I nic 
przede mną nie ukrywała – naprawdę. Nie 
nosiła makijażu, pryszcze na jej brodzie jak 

krwiste perły, czerwone jak moje policzki. Brwi 
schowane pod grzywką, na które czaiłem się 
dniami jak myśliwy, gotów wyskoczyć z ukrycia, 
kiedy tylko podniesie dłonią kosmyki włosów, 
aby się podrapać po czole. Jezu! Jezu Chryste! 
Czy ty na pewno rozumiałeś swojego Ojca? Czy ty 
wiesz, jak wielką szramą naznaczył nasze dusze? 
Czy byłeś kiedykolwiek zakochany, tak szaleńczo 
obezwładniony przez to uczucie? Co? Urojenie? 
Ta obręcz na sercu dusi mnie; nie mogę myśleć, 
widzieć, skupić się, podjąć decyzji! Pozwólcie mi 
być nadczłowiekiem, nikim więcej!

Czasem jeszcze pamięć płata mi figle. 
Pewna kobieta szepta mi wtedy w głowie. Głos 
przeszłości, głos pikującego ptaka, szponami 
chwytającego zdobycz. W locie pyta:

– Czy ty potrafisz jeszcze cokolwiek czuć?
I moja świeca gaśnie pod tym podmu-

chem.
Pochwycony wzlatywałem, a grunt się 

oddalał. Słyszałem kolejne słowa, jakie niósł ze 
sobą wiatr.

– Chciałabym, żeby wszystko było tak jak 
kiedyś. Musisz się wyprowadzać?

Przesiadywanie w mojej samotni i upijanie 
się nocami uzmysłowiło mi, że lepiej, aby wspo-
mnienia były jak zamknięte książki na półce. I 
że moje półki są ciągle puste.

I kiedy jechałem z koleżanką samochodem 
– koleżanką z pracy – znikąd oznajmiła:

– Podoba ci się Gosia.
– Jasne, że mi się podoba!
– Widzę, jak na nią patrzysz. Zadajesz 

jej dużo pytań i w ogóle poświęcasz jej więcej 
uwagi niż mi.

– Nie kryję się z tym.
– A nie myślałeś, żeby zostać tutaj dłużej – 

dla niej? Nie chciałbyś? Co się tak dziwisz?
– Jasne, że bym chciał. Ale nie mogę. Życie 

w takiej rutynie mnie zabija.
Pożegnałem się i wysiadłem. W torbie mia-

łem dwa piwa i kilka godzin dla siebie. Wpiłem 
je i poszedłem spać. Zanim zasnąłem, myślałem 
o żyłce między jej prawym okiem a nosem. Szara 
i wygięta jak dżdżownica.

Tak przyciągająca uwagę.

VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

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

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

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

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

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

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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L I T E R A T U R A  P O D K A R P A C I A

Tradycja i współczesność
W 1965 roku powstał na terenie Rzeszowa 

Klub Literacki, działający pod opieką krakowskie-
go Oddziału ZLP. Klub ten skupiał trzydziestu 
najbardziej zaawansowanych literacko adeptów 
pióra i egzystował do 1967 roku. Prezesem Klubu 
został wybrany Bogdan Loebl, który o powołaniu 
tego Klubu mówił:

Inicjatywa krakowskiego Oddziału ZLP, w oso-
bach prezesa tego Oddziału – Stefana Otwinowskiego i 
Władysława Machejka – redaktora naczelnego „Życia 
Literackiego” spotkała się w Rzeszowie z natychmiasto-
wym odzewem. Założenie Klubu Literackiego stało się 
szansą skupienia i rozwoju szeroko pojętego środowiska 
piszących. KKMP w Rzeszowie skupia wokół siebie 
zasadniczo tylko młodych poetów. Klub Literacki nato-
miast, którego członkowie – to w dużej mierze właśnie 
KKMP owcy, zainteresowania swe kieruje nie tylko 
w stronę poetów i prozaików, lecz również krytyków 
literackich, reportażystów, publicystów.1 

Oprócz członków KKMP działali w Klubie 
tacy literaci, jak Jerzy Pleśniarowicz, Roman 
Turek, Jan Łysakowski, Tadeusz Sokół. W 
pierwszym okresie działalności zwrócono uwagę 
na publikację kolumn i spotkania seminaryjne, 
warsztatowe, w których udział brali między inny-
mi: S. Otwinowski, W. Szymborska, P. Kuncewicz, 
J. Kajtoch. Nie zawsze były to spotkania udane, 
często zawodziła frekwencja, większość członków 
„przyjęła postawę biernego widza”. B. Loebl, w 
artykule będącym nie tyle Próbą remanentu, co 
próbą rozrachunku, pytał: „Dlaczego tak się dzieje? 
Czy jest to kwestia przypadku czy też może inspirowany, 
świadomy bojkot działalności Klubu?”.2 Nie najlep-
sza atmosfera, jaka się w tym czasie wytworzyła, 
nie pozwoliła na zamierzoną wówczas integrację 
środowiska literackiego i ujemnie też odbiła 
się na wielu akcjach, organizowanych w latach 
późniejszych.

Kilkuletnia praca zarówno KKMP, Klubu 
Literackiego, jak i kulturotwórcze aspiracje 
tworzącego się środowiska humanistycznego, a 
także poparcie władz stworzyły sprzyjające wa-
runki dla powstania profesjonalnego środowiska 
literackiego.

Uroczystość inaugurująca działalność Od-
działu odbyła się 26 listopada 1967 roku w klubie 
MPiK. Wzięli w niej udział liczni przedstawiciele 
wojewódzkich i miejskich władz, a także przed-
stawiciele prawie wszystkich oddziałów

ZLP w kraju. Szeroko również reprezen-
towane było miejscowe środowisko twórcze. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
krajowego środowiska literackiego: Cz. Centkie-
wicz, J. M. Gisges, S. Otwinowski, J. B. Ożóg, J. 
Kawalec, J. Zych, J. Hen, J. Brzoza, G. Górnicki, 
Cz. Schabowski. Przemawiali Cz. Centkiewicz, 
S. Otwinowski i T. Sokół. Wychodzący od roku 
,,Kwartalnik Rzeszowski” zamieścił w numerze 5 
szczegółową relację z uroczystości inauguracyj-
nych oraz list Jarosława Iwaszkiewicza do władz 
w Rzeszowie.

W liście tym prezes ZG ZLP zawiadamia, 
że w Koszalinie 1 czerwca 1967 r. postanowiono 
zaakceptować prośbę rzeszowskiego środowiska 
o przyspieszenie terminu otwarcia Oddziału 
ZLP. Sam fakt jego powołania, jak to zgodnie 
podkreślono we wszystkich wystąpieniach, miał 
szczególną wagę i znaczenie dla dalszej akty-
wizacji życia kulturalnego nie tylko na terenie 
miasta, ale i regionu. We wspomnianym artykule 

Mieczysław Arkadiusz Łyp 
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redakcyjnym pisano:
Fakt kreowania Oddziału ZLP w Rzeszowie jest 

nie tylko dużej miary sukcesem, wyznaczającym szerokie 
perspektywy ambicjom kulturalnym naszego miasta 
na przyszłość, lecz stan owi przede wszystkim bezsporny 
wyznacznik dynamizmu i prężności skupisk artystycz-
nych, dziennikarskich i naukowych obecnie w tym 
mieście działających oraz świadczy niezwykle korzystnie 
o ogromnych przeobrażeniach w dziedzinie kultury, jakie 
dokonały się w ciągu ostatnich dwudziestu lat.3

W początkowym okresie Oddział liczył pię-
ciu literatów, ponieważ dwaj z siedmiu odeszli: 
w roku 1967 zmarł J. Kapuściński w Przemyślu, 
a z Rzeszowa wyjechał B. Loebl.

Skład władz rzeszowskiego Oddziału przed-
stawiał się następująco: Jerzy Pleśniarowicz — 
prezes, Stanisław Orzeł 

— wiceprezes, Tadeusz Sokół — sekretarz, 
Roman Turek — skarbnik. Członkiem Oddziału 
był jeszcze Stanisław Stefan Gębala.

„Czwartki literackie”, liczne konkursy, 
spotkania autorskie, biesiady literackie, współ-
udział w organizowaniu zjazdów pisarzy Ziemi 
Rzeszowskiej i sesji literackich, poświęconych W. 
Machowi, S. Piętakowi, J. Wiktorowi, J. Przybo-
siowi — stwarzały atmosferę i klimat środowiska. 
Szczególną popularnością cieszyły się organizo-
wane przez J. Pleśniarowicza w klubie „Turkus” 
„Czwartki literackie”. Te udane spotkania z pisa-
rzami stanowiły płaszczyznę integracji twórców 
i entuzjastów literatury, którymi byli aktywnie 
w tym okresie współpracujący ze środowiskiem 
literackim pracownicy Zakładu Literatury rze-
szowskiej WSP.

W „Czwartkach literackich”, które zainau-
gurował J. M.

Gisges, uczestniczyli później: W. Żółkiewski, 
J. Gerhard, J. Przyboś, W. Kubacki, G. Górnicki, 
R. Turek, T. Śliwiak, L. Bartelski i inni.

Pomału wzrastała liczba członków Oddzia-
łu ZLP, nie sprawdziły się rachuby na szybkie 
zasilenie Oddziału przez członków KKMP. Jak 
wiemy, młodzi z KKMP, aczkolwiek stworzyli ruch 
kulturalno literacki, jednak dopiero w 1975 roku 
przekazali dwóch swoich członków w poczet za-
wodowych literatów. Tak więc rzeszowski Oddział 
powoli, ale systematycznie rozrastał się.

Na pięciolecie swej działalności, w 1973 r. 
liczył 10 członków. Przed jubileuszem pięciolecia 
Oddziału powołano Koło Młodych. Członkami 
tej grupy byli: Władysław Włoch, Wiesław Ku-
likowski, Tadeusz Piekło, Marek Harny, Anna 
Kryda, Roman Lis, Wiesław Niemcewicz, Barba-
ra Tondos, Janina Krawczyk, Andrzej Żmuda, 
Marek Pękala, Wiesław Zabierowski, Kazimierz 
Biculewicz, Adam J. Bień.

W interesującym nas okresie, tj. w 1975 r., 
Oddział liczył 12 osób. Byli to: Zbigniew Domi-
no, Stanisław Stefan Gębala, Zbigniew Krempf, 
Wiesław Kulikowski, Franciszek Lipiński, Jan 
Łysakowski, Stanisław Orzeł, Tadeusz Piekło, 
Jerzy Pleśniarowicz, Maria Siedmiograj, Tadeusz 
Sokół i Roman Turek.

Po 1975 roku członkami Oddziału zostali: 
Władysław Włoch, (1978), Wiesław Kulikowski 
(1978), Bogdan Loebl (1978), Czesław Sowa-
Pawłowski (1978), Tadeusz Kubas (1980), Wie-
sław Niemcewicz (1980) i Marek Pękala (1980). 
Śmierć Marii Siedmiograj (15 II 1977), Jerzego 
Pleśniarowicza (13 I 1978), Stanisława Orła (14 
I 1978) i Romana Turka (19 II 1982) poważnie 

osłabiła rzeszowski Oddział ZLP.
Ponadto w środowisku działały osoby, które 

miały w dorobku jedną publikację książkową. 
Wśród nich między innymi: S. Lipiński (Narcyz, 
mikropowieść), S. Poręba (Opowieść o pniaku, po-
ezje), W. Ottenbreit Woźniacka (Książka o Hani) 
i J. Karkut (Złotej góry trzeba, poezje).

W początkowym etapie Oddział zwiększył 
swą liczebność dwukrotnie, z pięciu do dwunastu 
osób. Poprzez podejmowane wielokrotnie róż-
norodne inicjatywy uświadomił miastu istnienie 
grupy ludzi aktywnie tworzących. Najpełniej 
owo tworzenie wyraziło się w ilości publikacji. W 
wymienionym okresie rzeszowscy literaci wydali 
kilkadziesiąt książek o charakterze beletrystycz-
nym bądź publicystycznym. Poza tym członkowie 
Oddziału współpracowali z wieloma instytucjami 
kulturalnymi, starali się nawiązywać kontakty z 
młodzieżą, aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu 
się nowych osobowości twórczych. Zaowocowało 
to w latach późniejszych powiększeniem się liczby 
członków ZLP w Rzeszowie. Rekrutowali się oni z 
funkcjonującego przy Oddziale Koła Młodych. W 
sumie lata 1967—1975 zdecydowały o obecnym 
kształcie życia literackiego, a po części także 
kulturalnego miasta.

Szczytowy okres rozwoju kultury na Rze-
szowszczyźnie przypada na lata 1965 70. Odno-
towuje się wysokie wskaźniki w zakresie rozwoju 
sieci bibliotek publicznych, największe dotacje 
na zakup książek, wzrost czytelnictwa, itp. Na 
ten okres przypada też wzmożona aktywność 
środowiska plastycznego i ożywienie w zakresie 
ukazywania się nowych tytułów pism: „Kwartalnik 
Rzeszowski” (1966) przemianowany w 1969 r. na 
„Profile”, „ Życie Przemyskie” (1967), „Prometej” 
(1969), roczniki naukowe towarzystw Lubaczów 
(1967), Dębica (1969), Przemyśl czy zeszyty na-
ukowe Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego 
pod redakcją Stanisława Fryciego. W tym okresie 
odbywają się: Dni Folkloru Regionu Dynowskie-
go (1967), Brzozowskie Spotkania Kulturalne 
(1968), Ogólnopolskie Spotkania Folklorystycz-
ne czy Ogólnopolskie Spotkania Teatralne.

Należy również podkreślić, że w latach 1965-
1970 Rzeszów staje się miastem akademickim 
i zyskuje profesjonalny ośrodek literacki. Śro-
dowisko naukowe Rzeszowa odgrywa znaczącą 
rolę w jego rozwoju. Z inicjatywy pracowników 
Wydziału Filologicznego ówczesnej WSP odbywa 
się między innymi szereg sesji naukowych, po-
święconych takim pisarzom, jak Wilhelm Mach, 
Stanisław Piętak, Jan Wiktor, Julian Przyboś, 
Roman Turek, Bolesław Ożóg, Julian Kawalec 
i inni.

Plonem tych sesji są publikacje książkowe 
(1968, 1969, 1970) pod redakcją Stanisława Fry-
ciego. W publikacjach ukazujących się wówczas 
można przeczytać szkice autorstwa Anny Niewo-
lak, Gustawa Ostasza, Zbigniewa Lisowskiego, 
Stanisława Gębali i innych. W latach następnych 
(1971 1974) zabrakło sprzyjających warunków do 
organizowania tego typu przedsięwzięć. Dopiero 
w 1974 r. zorganizowano sesję poświęconą twór-
czości Żuławskiego (Rzeszów, Dębica).

Jednak kulturotwórcza rola młodego środo-
wiska humanistycznego zasługuje na szczególne 
podkreślenie.

Obecnie w naszym regionie można odno-
tować brak prasy o charakterze kulturalnym i 
literackim. Zjawisko to dotyczy zarówno Rzeszo-
wa, jak i całej Polski. Zmalała też liczba oficyn 
wydawniczych z profesjonalną kadrą. W tym kon-
tekście należy szczególnie docenić współpracę z 
redakcją „Naszego Domu Rzeszowa”, „Kuriera 
Błażowskiego” czy „Akantu”.

dokoñczenie na str. 16
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W ciągu 52 lat istnienia Oddziału (od 
roku 1967 do 2019) jego członkowie wydali 
kilkadziesiąt książek, zrealizowali wiele słucho-
wisk radiowych i audycji muzyczno literackich, 
zorganizowali liczne cykle spotkań literackich 
takich, jak: Czwartki literackie w WDK w Rzeszo-
wie, spotkania z wybitnymi literatami Warszawy, 
Krakowa, Poznania i Rzeszowa. Zorganizowali 
też „Czuwania Poetyckie” w Lesku, Klub Pracy 
Twórczej w Iwoniczu Zdroju (Tadeusz Kubas, J. 
Pleśniarowicz), Grupowe Spotkania Autorskie we 
współpracy z Grupą Literacką „Zniesienie” (Ro-
man Lis, Zb. Janusz, Józef Kurylak, Wł. Włoch), z 
krośnieńską Grupą „Pogórze” (Jan Tulik, Wacław 
Turek, Aleksandra Gaweł, Wacław Teneta).

Sekcja Krytyki Literackiej Koła Młodych 
ZLP w Rzeszowie organizowała wieczory literac-
kie, poświęcone twórczości K.K. Baczyńskiego, 
Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Gajcego. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się indywi-
dualne spotkania autorskie z poetami KKMP 
„Gwoźnica”: Edwardem Zolowskim, Celiną 
Karcz Zabierowską i Tadeuszem Kubasem.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
Oddział ZLP w Rzeszowie zorganizował spotka-
nia autorskie z cyklu: „Człowiek i twórca” oraz 
„Wspólna obecność”, prezentując kilkanaście 
sylwetek poetów i prozaików.

Miejscem licznych spotkań autorskich były 
także: BWA, ODK „Karton”, Galeria „Szajna”, 
Klub „Zodiak” w Rzeszowie czy ODK „Tysiąc-
lecie”. Interesujące spotkania na Zamku w 
Przemyślu organizowała Teresa Paryna. Znaczą-
cymi wydarzeniami artystycznymi były wieczory i 
rozmowy o literaturze tzw. „Benefisy Literackie” 
w Błażowej, prowadzone przez Danutę Heller i 
dyr. Marię Kruczek.

Oddział był też wydawcą licznych pozycji 
książkowych.

Środowisko literackie stale się rozwija. 
W latach 1975-1990 pojawia się wielu nowych 
twórców: Władysław Włoch, Tadeusz Kubas, Emil 
Granat, Wiesław Niemcewicz, Marek Pękala, 
Andrzej Żmuda, Wiesław Zieliński, Anna Kry-
da, Jerzy J. Fąfara, Aleksander Migo, Jan Tulik, 
Wacław Turek, Roman Lis, Józef Kurylak, Adam 
Decowski, Stanisława Kopiec, Zbigniew Prostak, 
Ryszard Głowacki.

Dynamikę rozwoju Oddziału obrazuje 
następujące zestawienie: w 1967 r. zrzeszonych 
było  w nim 5 członków, w 1975 – 12, a obecnie 
Oddział liczy 33 osoby. Są to: Adam Decowski, 
Celina Depa, Anatol Diaczyński, Zbigniew 
Domino, Włodzimierz Gąsiewski, Zdzisława 
Górska, Edward Guziakiewicz, Ryszard Jaśkowski, 
Bogusław Kotula, Halina Kurek, ks. Krzysztof 
Lechowicz, Agata Linek, Mieczysław A. Łyp, 
Mariusz Marczyk, Tadeusz Masłyk, Barbara Ma-
zurkiewicz, Zbigniew Michalski, Ryszard Mścisz, 
Mieczysław Mularski,  Mirosław Osowski, Teresa 
Paryna, Marek Petrykowski, Edyta Pietrasz, Anita 
Róg, s. Dawida Ryll, Bogdan Stangrodzki, Maria 
Stefanik, Jerzy Sułkowicz, Andrzej Talarek, Wa-
cław Turek, br. Lesław Urbanek, Mirosław Welz, 
Małgorzata Żurecka.

Prawie wszyscy członkowie legitymują 
się dużym i znaczącym dorobkiem w obrębie 
różnorodnych gatunków literackich: poezji, w 
tym fraszki, limeryki, prozy – powieści i opowia-
dania, dramatu, publicystyki, krytyki literackiej. 
Znaczącym elementem jest fakt, że twórczość ich 
charakteryzuje się wysokim poziomem artystycz-
nym. Większość z aktualnych członków Oddziału 
została przyjęta do rzeszowskiego stowarzyszenia 

po roku 2000.
Do grona osób najbardziej twórczych nale-

żą: Bronisława Betlej, Zbigniew Domino, Edward 
Guziakiewicz, Ewa Barańska, Mieczysław A. Łyp, 
Teresa Paryna, Marian Berkowicz, Zdzisława 
Górska, Mirosław Osowski, Mariusz Marczyk, 
Bogdan Stangrodzki, Ryszard Mścisz, Bogusław 
Kotula, br. Lesław Urbanek. 

W latach 2015 2019 Oddział ZLP w Rze-
szowie wydał 9 bardzo znaczących publikacji 
zwartych.

W zakresie translacji poezji poetów rze-
szowskich dużą rolę odegrało Centrum „Polo-
nus” UR. Jako nauczyciel akademicki Centrum 
„Polonus”, zainspirowany działaniami Jerzego 
Pleśniarowicza, w maju 2004 roku zorganizowa-
łem spotkanie, w czasie którego poeci z kręgu 
Oddziału ZLP w Rzeszowie po raz pierwszy 
usłyszeli swoje wiersze w języku angielskim, 
gruzińskim, rumuńskim, ukraińskim, rosyjskim 
i kazachskim w translacjach młodych cudzoziem-
ców z „Polonusa”.

W latach 2005 2014 dr Hanna Krupińska-
Łyp, dyrektor Centrum nawiązała stałą współ-
pracę z wybitnymi translatorami z Ukrainy, 
Rumunii i Syrii.

Utwory podkarpackich literatów tłuma-
czyli między innymi: prof. Helena Krasowska z 
PAN w Warszawie, prof. Lech Suchomłynow z 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Berdiańsku, 
prof. Aleksander Sorban z Uniwersytetu w Jassi, 
Łukasz Łyp z Krakowa, Marek Basmadij z Syrii, 
Irena Czajkowska z Ukrainy.

Krośnieńskie środowisko literackie utrzy-
mało stały kontakt z Istvanem Kovaczem, kon-
sulem Węgier w Polsce oraz Gaborem Zillem 
. Zarówno Kovacz, jak i Zille tłumaczyli wiersze 
Wacława Turka, Jana Tulika i Jana Belcika na 
język węgierski.

Z inicjatywy Agaty Linek wiersze Zdzisławy 
Górskiej, Agaty Linek i Mieczysława Łypa w 
tłumaczeniu na język angielski ukazały się w 
internetowych pismach literackich w Indiach i 
Australii. Dzięki staraniom Edwarda Bolca wier-
sze poetów z kręgu Oddziału ZLP w Rzeszowie 
są systematycznie publikowane na łamach „Orła 
Białego” w Stanach Zjednoczonych.

Znaczna część twórczości członków Od-
działu ZLP w Rzeszowie została przetłumaczona 
i opublikowana poza granicami Polski. Na 
różne języki były tłumaczone utwory: Adama 
Decowskiego, Zbigniewa Dominy, Zdzisławy 
Górskiej, Agaty Linek, Mieczysława A. Łypa, 
Barbary Mazurkiewicz, Ryszarda Mścisza, Teresy 
Paryny, Marty Świderskiej Pelinko, Wacława Tur-
ka, s. Dawidy Ryll, Mirosława Welza, Małgorzaty 
Żureckiej. Książki z translacjami rzeszowskich 
pisarzy znajdują się w bibliotekach Pragi, Paryża, 
Stambułu, Kijowa, Bierdiańska, Florencji, Braty-
sławy, w Instytucie im. Axela Munthe na włoskiej 
wyspie Capri.

Członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie 
biorą czynny udział w międzynarodowych kon-
kursach literackich i spotkaniach autorskich, 
Barbara Mazurkiewicz była obecna ze swoją 
twórczością na Festiwalu Poezji w niemieckim 
Duisburgu oraz w Schiedam w Holandii, Wa-
cław Turek uczestniczył w Międzynarodowym 
Konkursie Poezji Maj nad Wilią na Litwie, Świę-
cie Kultury Polskiej w Kiejdanach na Litwie i w 
Piątej Wiośnie Poetyckiej w Chicago, siostra Dawida 
Ryll prezentowała swoją twórczość w Kanadzie. 
Członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie promują 
swoją twórczość  także w kraju, m.in. Mieczysław 
A. Łyp, Marek Petrykowski na Międzynarodowym 
Konkursie Poezji Sen o Karpatach w Piwnicznej 
Zdroju oraz podczas Warszawskiej Jesieni Poezji: 
Wacław Turek, Marta Pelinko, Adam Decowski, 

Ryszard Jaśkowski. Wielokrotnie zdobywają na-
grody. Licznie brali udział w konkursie „Patra”, 
„O Bieszczadzki Laur”, O Laur „Prometeja” w Rze-
szowie, O Lampę Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 
O Laur Dziewięćsiła w Skomielnej Czarnej. Wielkie 
zainteresowanie wzbudziły również konkursy 
ogłoszone przez Oddział ZLP w Rzeszowie w 
2017 i 2018 r.: „Moje ogrody”, „Piękno przyrody 
polskiej” i „Strofy o Niepodległej”.

W latach 2015 – 2019 podjęliśmy rozmowy z 
Redakcją Polskiego Radia Rzeszów. W roku 2015 
(od października do grudnia) wyemitowano 
7 audycji, poświęconych twórczości literackiej 
członków Oddziału, w latach 2016-2018 takich 
audycji było 6 i jedna audycja telewizyjna. 

 Wznowiliśmy współpracę z wójtem 
gminy Kamień, z Urzędem Miasta i Gminy Bła-
żowa, burmistrzem Kocójem, Miejsko-Gminnymi 
Ośrodkami w Niebylcu, Tyczynie i innymi pla-
cówkami kulturowymi Podkarpacia. Zarówno z 
mojej inicjatywy, jak i z inicjatywy członków Od-
działu w latach 2015 – 2019 odbyło się 59 spotkań 
autorskich w 24 miejscowościach województwa. 
Jako Oddział zorganizowaliśmy różnorodne 
imprezy literackie w 16 miejscowościach regio-
nu – było ich około 47. Członkowie Oddziału 
wzięli także udział w różnych spotkaniach, na 
które byli zapraszani przez organizatorów. Było 
to 87 imprez w 35 miejscowościach Podkarpacia. 
Są to naturalnie dane szacunkowe, ponieważ 
nie wszystkie informacje do Zarządu Oddziału 
docierały.

 Zachowaliśmy tradycję Opłatka Literac-
kiego, który organizowaliśmy w styczniu każdego 
roku (do roku 2019 włącznie). Niewątpliwie 
najwięcej wysiłku wymagało zorganizowanie 
wielkiej Gali Literackiej, która była zwieńczeniem 
obchodów roku jubileuszowego. Gala odbyła się 
w pięknej auli Zespołu Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Rzeszowie przy współudziale 
dyrektor Edyty Niemiec i kadry pedagogicznej 
szkoły. Należy podkreślić, iż w ramach jubileuszu 
zorganizowaliśmy też dużą imprezę dla uczcze-
nia Jerzego Pleśniarowicza, pierwszego prezesa 
Oddziału, w cyklu Człowiek i twórca uczciliśmy 
pamięć Romana Turka, systematycznie współ-
organizujemy obchody rocznic urodzin i śmierci 
Juliana Przybosia w Gwoźnicy. Organizujemy też 
imprezy poświęcone pamięci nieżyjących już 
literatów Podkarpacia. Przywołujemy pamięć 
Stanisława Orła, Stanisława Gębali, Anny Mirosła-
wy Nowak. W lutym br. obchodziliśmy rocznicę 
śmierci Romana Turka i nawiązaliśmy kontakt 
z rodziną R. Turka, córką Aurelią Mazur i jej 
mężem Maciejem Mazurem. W lutym i czerwcu 
2017 i 2018 r. zorganizowaliśmy Koncert literacko-
muzyczny i Koncert piosenki literackiej w oparciu o 
teksty poetów Oddziału ZLP w Rzeszowie.

Między rokiem 2016 a 2018 wydano 5 nu-
merów czasopisma „Krajobrazy”, informującego 
o zdarzeniach z życia literackiego, zawierającego 
szkice, recenzje, omówienia i kalendaria oraz wie-
le dokumentalnych zdjęć. W roku 2017 ukazały 
się tomiki: Z księgi życia. Almanach poezji autorów 
zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie; Deskrypcje. 
Almanach prozy autorów zrzeszonych w Oddziale 
ZLP w Rzeszowie; Słownik pisarzy Oddziału ZLP w 
Rzeszowie. W roku 2018 wydałem tomik z serii: 
Byli wśród nas. Wiersze o Annie Nowak.

Nie jestem w stanie tu wyliczyć tomików i 
książek, wydanych w ciągu tych czerech lat przez 
Kolegów z Oddziału, chciałbym tylko stwierdzić, 
że niemal wszyscy byli pod tym względem bardzo 
aktywni, publikując również liczne artykuły, re-
cenzje, wiersze czy fragmenty prozy. Najbardziej 
aktywnymi twórczo w latach 2015 – 2019 byli: M. 
A. Łyp, M. Welz, M. Osowski, R. Mścisz, M. Mar-
czyk, Z. Górska, B. Mazurkiewicz, E. Guziakiewicz 
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i M. Petrykowski.
Zarządowi udało się w kontaktach z lo-

kalnymi władzami uzyskać przynajmniej kilka 
odznaczeń:

- Brązowy Medal „Gloria Artis”, przyznany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go dla Oddziału ZLP w Rzeszowie;

- Brązowy Medal „Gloria Artis”, przyznany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go 3 członkom Oddziału;

- Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej 
przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 7 członkom Oddziału;

- Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, przyznane przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa 7 członkom Oddziału.

Cieszę się, że Zarząd O/ZLP w Rzeszowie w 
listopadzie 2016 r. przyznał „Brylantowe Pióro” 
śp. Bronisławie Betlej.

 Literaci aktywnie uczestniczą w kształto-
waniu nowych osobowości twórczych poprzez 
współpracę z prasą lokalną i ogólnopolską, z 
instytucjami kultury i szkołami. Swoją działalno-
ścią obejmują niemal wszystkie miejscowości na 
Podkarpaciu, upowszechniając kulturę literacką 
podczas licznych spotkań autorskich, organizo-
wanych dla młodych odbiorców poezji i prozy 
w szkołach, wojewódzkich i samorządowych 
instytucjach kultury. Oddział ZLP w Rzeszowie 
stałą współpracę prowadzi: z Zespołem Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Rzeszowie, Gimnazjum im. Anny Jenke w 
Błażowej, Zespołem Szkół w Gwoźnicy Górnej, 
Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Biu-
rem Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Domem 
Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Niebylcu, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Tyczynie, Osiedlowym Domem Kultury 
„Karton” i Osiedlowym Domem Kultury „Tysiąc-
lecie” w Rzeszowie, Miejsko Gminną Biblioteką 
Publiczną w Błażowej, Miejsko Gminną Biblio-
teką Publiczną w Tyczynie. Miejską Biblioteką 
Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, 
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Prze-
myślu, Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną 
w Czarnej, Miejską Biblioteką Publiczną w Ra-
domsku. Podczas takich przedsięwzięć, jak np. 
Księgarska Witryna Pisarzy ZLP Oddział w Rzeszowie 
prezentowana jest nie tylko twórczość własna, ale 
również dorobek artystyczny znanych przedsta-
wicieli literatury polskiej. Na kulturalnej mapie 
Podkarpacia leży Gwoźnica Górna – miejsce 
urodzenia Juliana Przybosia, gdzie rzeszowski 
Oddział ZLP wraz z młodzieżą gwoźnickiego 
Zespołu Szkół stale czczą pamięć twórcy Awan-
gardy. Poetów Koła Młodych rzeszowskiego 
Oddziału ZLP w tajniki warsztatu poetyckiego w 
ramach Warsztatów Literackich wprowadza dr 
Hanna Krupińska Łyp (Uniwersytet Rzeszowski). 
Twórczość pisarzy Oddziału ZLP omawiają także 
pracownicy Uniwersytetu: dr Małgorzata Janda, 
prof. Gustaw Ostasz, prof. Kazimierz Ożóg, prof. 
Joanna Rusin.

Stwierdzić należy, że środowisko literackie 
Rzeszowa współtworzyło i współtworzy oblicze 
współczesnej kultury Podkarpacia. Powstanie 
tego środowiska miało – poza istotnym znacze-
niem dla życia kulturalnego miasta – trudny do 
przecenienia wpływ na intensyfikację aspiracji 
twórczych w całym regionie, zwłaszcza wśród 
młodzieży.
Przypisy:
1 Rozmowa o rzeszowskim Klubie Literackim, 

,,Widnokrąg” 1965, nr 9, s. 2
2 Zob. „Widnokrąg” 1966, nr 6, s. 2
3 Zob. „Kwartalnik Rzeszowski” 1967, nr 5, s. 
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Fragment powieści „Wakacje w Izraelu”

W kaplicy Grobu Pańskiego panowała 
cisza. Gertruda kluczyła między pielgrzy-
mami i w rezultacie tego znów znalazła się 
blis ko Pawła. Była ubrana w przewiewną 
fiole tową bluzkę z gu ziczkami i obcisłe 
dżinsowe spodnie z różowym pa seczkiem. 
Trzy mała pod pachą wydany w języku 
niemieckim nowiutki i pachnący jeszcze 
drukiem przewodnik po Izraelu, do które-
go z rzadka za glądała, szukając objaśnień. 
Pomieszczenie z ławą marmurową, w 
którym się właśnie zatrzymali, stanowiło 
ko mo rę grobową. Było to szczególne 
miejsce, więc młodziutkiej Niemce wyda-
wało się nie wystarczać słowo drukowane. 
Niewinnie zajrzała chłopakowi w oczy i ten 
pojął, że oczekuje od niego, by podzielił 
się z nią oso bis tymi odczuciami i wrażenia-
mi. Niechętnie się skrzywił, bo nie był w 
nastroju do wygłaszania na dę tych kazań i 
wzniosłych moralnych pouczeń.

— Tak to się skończyło — wymamro-
tał z ociąganiem. — Po trzech godzinach 
kaźni nastąpił zgon. Nie trzeba było ła-
mać goleni. Jeden z rzymskich żołdaków 
włócznią przebił Jego bok i natych miast 
wypłynęły krew i woda. Potem zdjęto Go 
z krzyża i złożono w grobie... 

Wypadło to kołkowato i drętwo. Nie 
płynęło z serca. Tyle to wie działy nawet 
maluchy, które przygotowywały się do 
pierwszej komunii.

— Mimo to coś się na nowo zaczęło 
— trzepocząc długimi rzęsami, mimo-
wolnie wpadła mu w słowa. Wydawała się 
rozbijać martwą ciszę, która go wypełnia-
ła. — Bywa, że trzeba umieć przegrać, 
zaryzykować, wyrzec się czegoś ważnego 
— ciągnęła z przejęciem — aby w osta-
tecznym rozrachunku zwyciężyć. W tym 
miejscu rodzi się wygrana, bo śmierć jest 
zwycięstwem...

Zrobił wielkie oczy. Mówiła do rzeczy, 
a przy tym dużo cie kawiej niż on. Nie po-
padała w katechizmowe schematy.

— Tak sądzisz? Serio? — ciągle jesz-
cze miał przed oczyma obraz lekkomyślnej 
malowanej lali, której życie kończyło się 
na perfumach i męskich kolanach.

— Oczywiście — bez wahania po-
twierdziła. — Kobiety są uparte i wytrwa-
łe... — nagle zaczęła cicho z zupełnie 
innej beczki, ale nie zdążyła już dokończyć 
tej myśli.

Wycofali się do Kaplicy Anioła. Mó-
wiący po włosku pielgrzymi, którzy właśnie 
nadeszli, także chcieli zajrzeć do środka. 
Paweł zatrzymał się przed wiszącymi na ze-
wnątrz nad wejściem obrazami zmartwych-
wstania. Przy każdym paliła się wieczna 
lampka. Gertruda skwapliwie przysunęła 
się do niego, a nawet złapała go pod rękę, 
chcąc się uwolnić od natrętnego towarzy-
stwa krewkiego młodego Włocha, który 
przyssał się do niej, usiłując ją poderwać. 

Poczuł jej falującą pierś. Tamten Casanova 
był bardzo przystojny, ale zdecydowanie 
za szybki. 

— Różnisz się od innych chłopaków 
i stwarzasz wrażenie kogoś, kto omyłkowo 
pojawił się na świecie... — wypaliła bez 
zas ta nowienia. Oddech miała lekko przy-
spieszony, a policzki z nagła zaróżowione. 
Próbowała się jakoś opanować.

— Różnię się? A czymże to? — spo-
kojnie zapytał.

Na pewno nie był przybyszem z 
kosmosu i nie potwierdzał sobą żadnej 
paranaukowej teorii o pozaziemskim po-
chodzeniu ży cia.

Wyrzuciła w jego stronę kolejny biały 
samolocik, złożony z kruchego papieru.

— Masz jakieś duchowe znamię. A kto 
cię raz pozna, ten już nigdy cię nie zapo-
mni. Nie przestajesz być nigdy sobą i nie 
za tra casz się w żadnej zbiorowości... 

Tragikomicznie się wykrzywił. Sam 
uważał, że mógłby właś ciwie być klaunem 
w cyrku i popisywać się na wysypanej żół-
tym piaskiem arenie.

— No, no, nikt inny mi przed tobą 
czegoś takiego nie wciskał — zezował w 
stronę tamtego południowca. — Wpusz-
czasz mnie w maliny. Owszem, potrafię się 
wy-in-dy-wi-du-a-li-zo-wać z roz-en-tuz-jaz-
mo-wa-ne-go tłumu, ale bez przesady... — 
zarzekł się z zabawnym półuśmieszkiem. 
— Nic poza tym.

Nie uraziło jej to, że nie wierzy. 
Zresztą, nie o to chodziło. Pozujący na 
Casanovę kocur wreszcie się odczepił, 
wywinęła mu się rasowa kotka i musiał 
obejść się smakiem. Mogła już puścić się 
ramienia chłopca.

— Czas pokaże, czy miałam rację, czy 
nie — cicho szepnęła.

— Ale z nas ofermy. Powinniśmy 
pewnie przejść do Kaplicy Koptyjskiej — 
ocknął się Paweł. — Musimy dołączyć do 
pozos tałych.

Posunęli się do przodu — i z pewnym 
zaniepokojeniem zaczęli się rozglądać 
za Alim i innymi znajomymi twarzami z 
autokaru.

Gertruda pierwsza zauważyła kie -
rowcę.

— Jest — pokazała głową. — Wiesz, 
że on ma dwie żony?

— Kto, Ali? — zdziwił się. — Takie 
chuchro? — nie chciało mu się wierzyć. 
— No tak, przecież jest Arabem — wresz-
cie się połapał, a na jego policzki wypełzł 
rumieniec wstydu. — Jakoś sobie nie po-
kojarzyłem — próbował się wytłumaczyć.

Zabawnie zachichotała, filuternie 
spoglądając na niego. Nagle poczuła się 
jego starszą siostrą.

— Och, Pawle, Pawle — rzekła. — Ty 
chyba naprawdę nie wie  le jeszcze wiesz o 
świecie.

Miał zamiar to skomentować, ale 
uznał, że nie warto.

Edward Guziakiewicz

W kaplicy Grobu Pańskiego
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Reportaż z przeszłości
W Stalowej Woli, jak w całej Polsce po 

przegranych sromotnie przez komunistów 
wyborach 4 czerwca 1989 roku, dokony-
wały się przemiany ustrojowe państwa. 
Gospodarka polska została uwolniona 
od twardych rygorów, które krępowały 
własność prywatną i petryfikowały system 
komunistyczny z dominacją kapitału pań-
stwowego. Zaczął działać z dnia na dzień 
wolny rynek, a wraz z nim konkurencja. 
Na wyasfaltowanym placu w Stalowej 
Woli, tuż za halą, zaczął kwitnąć handel, 
jakiego przedtem mieszkańcy nie znali. Z 
pchlego targu i zieleniaka wyrosło z czasem 
prawdziwe, olbrzymie międzynarodowe 
targowisko. Towary rozkładano na stra-
ganach, łóżkach polowych, gdzie się tylko 
dało, nawet na bruku. Ci, co mieli cenną 
biżuterię w domu, przywożoną najczęściej 
z dawnego ZSRR, traktując ją jako domowy 
skarbiec i pewną lokatę kapitału, nakładali 
złote łańcuszki na ręce i chodzili z nimi 
po bazarze jak ze zwyczajnym towarem. 
Złoto przestało już służyć do tezauryza-
cji, ale stało się towarem takim jak inne. 
Sklepy zapełniły się różnymi artykułami 
przemysłowymi niedostępnymi dawniej 
na rynku. Na 1 Sierpnia powstał prywatny 
sklep „Wojtek”. Oczy klientów świeciły 
się do prezentowanego w nim bogactwa. 
Niedawno jeszcze czekało się miesiącami 
na lodówkę czy pralkę automatyczną lub 
odkurzacz, a tam było dosłownie wszystko: 
do wyboru i koloru, polskie i zagraniczne. 
Niebawem nasze ulice zapełniły się wyra-
stającymi jak po drożdżach prywatnymi 
sklepami. Pojawiły się też pierwsze kantory 
wymiany walut. Największa rywalizacja była 
na hali, gdzie początkowo działały dwa 
kantory należące do różnych właścicieli. 
Niestety, po kilku miesiącach walki kon-
kurencyjnej ostał się tylko jeden. Walutę 
wymienialną można było wreszcie kupować 
i sprzedawać bez ograniczeń, także u nas. I 
to się liczyło. Można już było podróżować 
na Zachód – najpierw z paszportem, a nie-
długo potem już z samym tylko dowodem 
osobistym. W 1990 r. zaczęto organizować 
pierwsze 3-dniowe wycieczki do Wiednia, 
gdyż Austria jako pierwsza wprowadziła 
ruch bezwizowy. Oczywiście na rynku 
stalowowolskim pojawiły się natychmiast 
zakupione tam towary wyprodukowane 
w Korei czy Hong Kongu, głównie ra-
dia i radiomagnetofony różnego typu, 
walkmany, odtwarzacze, a więc najtańsza 
elektronika, przywożone przez naszych 
zaradnych „turystów” z Zachodu. Jeden 
z takich eksponatów, tzw. jamnik, radio-
magnetofon, mam do dziś, stoi w kuchni, 
gdzie przy śniadaniu słucham wiadomości 
radiowych. Potem był Paryż, Berlin i kraje 
Beneluksu. Do tych miast i krajów jechałem 
już pociągiem. Nadrabiałem turystyczne 
zaległości. Europa zachodnia stanęła przed 
nami wszystkimi otworem.

W PRL za handel obcą walutą moż-
na było trafić do więzienia. Trzymanie 
oszczędności w dolarach, markach czy 
funtach przestało się obecnie opłacać. 
Złotówka wróciła do łask. Stała się walutą 
wymienialną. Powstały też pierwsze salony 
samochodowe, na razie jeszcze skromne. 
Samochód przestał być dobrem z marzeń. 
Ci, co pamiętali talony i przedpłaty na 
malucha, nie mogli się nadziwić temu, co 
się wokół działo. Na osiedlu Centralnym, 
na którym mieszkam, zaczęto co 2-3 lata 
poszerzać powierzchnię parkingową, ale 
ciągle i to do dziś brakuje miejsc, choć 
ich ilość zwiększyła się kilkakrotnie. Sa-
mochód ma teraz prawie każda rodzina, 
a bywają takie, które mają 2 a nawet 3. 
Na początku lat 90. zaczęły się pojawiać 
w sklepach telewizory kolorowe zachod-
nich marek, przedtem dostępne tylko w 
Peweksach za walutę wymienialną, a także 
magnetowidy, odtwarzacze, wkrótce też 
zaczęły powstawać sklepy z elektroniką 
opartą na zachodnich technologiach oraz 
z komputerami, najczęściej już składanymi 
w Polsce. Pod koniec lat 90. mieliśmy już 
pierwsze super i hipermarkety znanych 
zachodnich sieci. Przestaliśmy traktować 
Zachód za bajkowy, czarujący świat, dla 
nas niedostępny. Trafiliśmy ponownie 
do tamtej cywilizacji. Byliśmy więc częścią 
świata zachodniego. Prawdziwą rewolucją 
technologiczną okazały się wkrótce także 
telefony komórkowe. Na telefon w PRL-u 
czekało się co najmniej kilka lat. Ale już 
pod koniec lat 90. coraz więcej ludzi spo-
tykało się na ulicy wyposażonych w ten 
atrybut nowoczesności, wkrótce okazał 
się on prawie powszechnym, niezbędnym 
do kontaktów zawodowych, towarzyskich i 
rodzinnych, a obecnie posługują się nim 
nawet szkolne dzieci.

Ale nie wszystko układało się w nowym 
ustroju tak idealnie, niestety. Ceny poszły 
gwałtownie w górę. Szalała na początku lat 
90. inflacja. Dotychczasowe oszczędności 
zaczęły gwałtownie się kurczyć. Okazało się 
też, że zakłady państwowe, przyzwyczajone 
do wykonywania planów produkcyjnych, 
dystrybucji, w niewielkim stopniu do ra-
chunku ekonomicznego i konkurencji, 
zaczęły mieć kłopoty ze sprzedażą swoich 
produktów. Członkowie związków zawodo-
wych, dotychczas nastawieni wobec zakładu 
i pracodawcy roszczeniowo, nie mogli 
zrozumieć nowej sytuacji. Jak to? Dawniej 
trzeba było ciągle odrabiać plany, aby na-
dążyć z produkcją, a teraz wszystko leżało 
w magazynach i nie miał kto odbierać czy 
kupować? Załamał się cały dotychczasowy 
eksport, oparty na kursach realnych walut 
a nie rubla transferowego, jak było dawniej. 
Do Polski zaczęły napływać wartkim i szero-
kim strumieniem towary zagraniczne, któ-
re do tej pory można było jedynie oglądać 
we wspomnianych już Peweksach. I to nie 
tylko nowe technologie, ale płynęła do nas 

szerokim strumieniem również żywność. 
Dotychczas sprowadzaliśmy z Zachodu 
tylko pszenicę i cytrusy przed świętami oraz 
tzw. towary kolonialne. Polska otworzyła się 
na świat, ale nasza gospodarka nieprzyzwy-
czajona do konkurencji, wyraźnie zaczęła 
spowalniać i miewać zadyszkę. Takiego sce-
nariusza, niestety, wcześniej nikt nie prze-
widział. Dlatego ludzie po roku czy dwóch 
przemian ustrojowych nie mogli zrozumieć 
nowej sytuacji. „Co się dzieje? – pytano. - 
Żyjemy w lepszym ustroju, demokracji, a tu 
wszystko wali się na łeb, na szyję”. Owszem, 
był taki ktoś, kto to przewidział, mówiąc, że 
komunizm można wprowadzić jednej nocy, 
ale by z niego wyjść trzeba wielu lat. Mądre 
to, ale jak przekonać sfrustrowanych ludzi, 
którzy cały czas byli karmieni frazesami, że 
jak komuna padnie, to od razu nastanie raj 
na ziemi. Ba, nawet największe autorytety 
tak twierdziły. 

Jakkolwiek większość w pełni zaakcep-
towała przemiany ustrojowe, szczególnie 
ludzie młodzi, stęsknieni za normalnym 
rynkiem, handlem, pieniądzem, również 
za otwarciem granic, podróżowaniem 
po całej Europie, to jednak nie wszyscy 
powitali nowe czasy z entuzjazmem i 
radością. Niektórzy, szczególnie starsi, 
przyzwyczajeni do opieki państwa, do ła-
twości znalezienia pracy, zahartowani do 
stania w kolejkach, nie mogli zrozumieć 
nowej sytuacji, nowych praw i porządków. 
Mieli połowę życia, a może nawet więcej, 
już za sobą, słysząc niedawne zapewnienia 
o „raju” na ziemi, pytali sfrustrowani, a z 
nimi również zwalniani z pracy, redukowa-
ni z zakładów: „gdzie jest ten raj?” Młodzi, 
urodzeni i wykształceni w Stalowej Woli, 
widząc co się dzieje, szukali swych perspek-
tyw albo w jeszcze większych ośrodkach, 
albo wyjeżdżali do pracy za granicę. Już w 
pierwszym okresie przemian ustrojowych 
miasto zmalało do wielkości 68 tysięcy. I z 
roku na rok liczba ta gwałtownie się zmniej-
szała. Obecnie miasto liczy już tylko 62 
tysiące mieszkańców. Czy ten proces został 
trwale wyhamowany, trudno powiedzieć. 
Pokaże czas. Na pewno zjawiska negatywne 
wynikające ze zmian systemowych uległy 
zmniejszeniu, podobnie zmniejszyła się 
też znacznie skala bezrobocia. To zjawisko 
było szczególnie dotkliwe w początkowym 
okresie transformacji ustrojowej. Teraz 
Stalowa Wola, podobnie jak cały kraj, 
wyszła już z dołka i posuwa się do przodu. 
Wystarczy spojrzeć na tereny dawnej HSW. 
Miasto nabrało też rumieńców wraz z no-
wymi rozwiązaniami komunikacyjnymi. 
Ozdabia go też wiele nowych gmachów, 
jak sąd, biblioteka, akademik i budynki 
KUL i Politechniki Rzeszowskiej, a także 
świątyń, obiektów sportowych, placów za-
baw. Niektóre zaś, jak na przykład muzeum 
regionalne czy park miejski, zostały pięknie 
zrewitalizowane i zmodernizowane.

Mirosław Osowski

Jak się zmieniało życie w Stalowej Woli, mieście COP-u, po roku 1990
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Adam Decowski

BĘDĘ CAŁY ZIEMIĄ

kiedyś 
przejdę swoje drogi do końca
na ziemi

ręce jak korzenie obejmą ją 
jakbym jeszcze kogoś żegnał
i nie zapalą się już moje oczy
gdzie zamiast źrenic
tylko dwa ziarnka piasku

lękam się 
będę przecież cały ziemią
tak wielką
że mogę nawet nie zmieścić się
w człowieczej pamięci

Ryszard Jaśkowski 

Nasza przystań

Brakuje mi Ciebie
gdy słońce wschodzi
brakuje mi Ciebie
gdy chmury zapowiadają deszcz
nawet wtedy gdy idziesz obok
w milczeniu
brakuje mi Ciebie
gdy zapach wiosny wkradł się do kalendarza
a nawet wtedy
gdy patrzysz w moje oczy
Otwórz je
Jestem z Tobą płyniemy do naszej przystani
gdzie spokojne morze będzie naszym
przyjacielem.

Halina Kurek

Nasze rozmowy

pamięci Józefa Janowskiego

I znów jesteś w drodze…
widziałam podniecenie w geście rąk
ktoś delikatnie trzymał Cię pod ramię i słuchał.

Nikt tak pięknie nie opowiada o wykopaliskach,
kurhanach, rzymskich wpływach i dzwonach Północy.

Wybaczam Ci, że na drugi dzień zagubiłeś nasze
wspólne zdjęcie.

Wcześniej zadbano, by Cię uwiecznić w mowie nad
palącą świecą. Słuchaliśmy, by dociec prawdy
o człowieczeństwie i poezji.

Twoje słowa płyną jak rzeka,
moje myśli biegną obok Twoich –
meandry wątków oddalają się i wracają…

Czasem zapadasz w milczenie

Czekam, aż wrócisz z rozległych wrzosowisk
przez karpackie przełęcze z żołnierzami
grającymi na fletni Pana.

Agata Linek

Nocą

dla M. J.

szkoda spać
gdy cisza ogarnia miasto
poeci zbierają z gałęzi dojrzałe metafory

szkoda spać
gdy chodniki uwalniają się od stóp
pisarze zbierają z wyczerpanych ulic notatniki z myśli

szkoda po prostu spać
gdy można śnić

Stalowa Wola, 30 października 2016

Andrzej Talarek

Patrząc z drzewa

osobno nie znaczy samotnie
wielkie drzewo zagarnia w siebie 
przestrzeń z ptakami i ludźmi
ukryty w jego cieniu
czekam 
z góry lepiej widać
dzieło stworzenia pochłaniam chciwie
jeśli nawet szczegóły rozmazują się w wielkości kosmosu
potrzeba wiedzy ciągnie nienazwane
zawsze jest nadzieja
Ten który przechodzi 
może zawołać po imieniu
Przyjacielu 
zejdź
zbliż się jeśli chcesz
wiedzieć więcej
uwierz
osobni też dostąpią królestwa poznania
a miłosierdzie jest nade wszystko 
dla grzeszników

Anita Róg

***

kradnę wciąż słowa 
unoszące się w powietrzu 
skoro są bezpańskie 
to może pożyczam na zawsze 

przychodzą do mnie w nocy
kiedy ściany uparcie milczą 
i oczy cicho umierają 
senne motyle zamykają mi powieki

czemu przychodzisz do mnie
nie mam Cię z kim zostawić 
w domu poezjo noszę Cię
w spojrzeniu
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Barbara Mazurkiewicz

Bezkresne KRESY 

Tutaj nikt nie mówi o końcu świata.
Śnieg klei się do szyb bezkarnie,
jakby nie miał innego wyjścia. 
Wzuwam walonki i wychodzę na dwór.

Lodowe krupy sieczą niczym pustynny piasek.
Święto Narodzenia - czekam aż wzejdzie
dziadowska gwiazda.
Ta ziemia stworzona pod grudę –
podarunek zimna i grzańca. 
Niebo z ziemią zlewa się białym całunem. 

Rozrzucone kości jednakowo porosły poszyciem.
Zapomnieliśmy o nich i winowajcach.
Dziwna to kraina, cicha i zielona – 
w sam raz dla św. Franciszka.

Mieczysław Arkadiusz Łyp

Deklaracja

Ja niżej podpisany elektronicznie
Mieczysław
syn Stanisława i Zofii
urodzony w 1947 roku
w mieście Radomsku

jestem aktualnie
dostępny całodobowo
mogę oglądać całodobowo
533 kanały tv
i całodobowo
mogą nagrywać moje wiersze
(Różewiczowi musi wystarczyć
Zakład Narodowy im. Ossolińskich)

ale i mnie 
stale towarzyszy
szczekanie psów i ludzi

stanowczo jednak stwierdzam
że nikt
nie zdołał mnie obedrzeć
z tzw. wartości

ocaliłem nadzieję
miłość
światło słoneczników
i kolory śródziemnomorskich lagun

23 lutego 2019 roku w Rzeszowie
mecenas Andrzej G.
w księgach wieczystych
zapisał
że w moim przypadku
nie bez znaczenia jest fakt
iż białe i błękitne Pegazy
przyleciały do mnie
znad przezroczystego nieba
i znad kwitnących żarnowców
mogę przeto apelować
o zachowanie praworządności
o szacunek
dla poety nauczyciela dziennikarza
i dla szarego człowieka

Rzeszów, 14.03.2019 r.

Zbigniew Michalski

O jeden wers za daleko

szukałem cię niecierpliwie 
na ulicach Rzeszowa  
słodka Ewo z samego dna pamięci  
 
było mi całkiem obojętne  
gdzie mieszkasz  
w śpiewie ptaków czy w odgłosie 
tętniącego miasta  
 
mogłaś być przecież dla mnie 
drogą która się  nigdy nie skończy 
aniołem co osłania swym skrzydłem 
każdy ryzykowny krok 
 
lecz byłaś jedynie kiepską ucieczką  
przez resztę poniedziałku  
 
najłatwiej czasem samemu zabrnąć  
o jeden wers za daleko  
potrącić zgoła przypadkową strunę
 
co wyda tajemniczy 
i nieprzewidziany dźwięk

2013/2016Ryszard Mścisz 

Pociąg

jest czwarta czterdzieści pięć pociąg bez klasy
przewozi moje przeszło pół wieku ślepym torem
z trudem pakuje młodzieńcze marzenia ale one mogą
stać na jednej nodze niebezpiecznie rozsądek wtedy nie ważył
trzyma dobry przedział na ambitną dojrzałość która wie że
świat ma dla niej przyszłość szytą na miarę nie trzeba
się spieszyć młodość umie się rozciągać w latach
ostatni wagon jest po przekroczeniu średniej prędkości 
przemijania wygodny ale nie luksusowy nie szkodzi
ważne że lepiej patrzeć do tyłu niż do przodu gdzie
żadnych wagonów do uciągnięcia niebezpiecznych przejazdów
co czekają przed nami stacji na których każą wysiąść

Teresa Paryna

Ciotka Marynka

Spod obwisłych powiek -
oczu pozorna surowość.
Policzki jak dwa podpłomyki
wypieczone blado.
Wszystko owinięte chustką dubetową
kupioną u Żyda we Lwowie.
Potem kaftanik, co pewnie pamiętał
Franciszka Józefa
i brązowy szmer spódnic…

Panna z przyczyny
której nikt nie rozwikłał.
Całe swoje serce oddała piernikom –
pulchnym, pachnącym świętami.

Nie lubiła kotów.
Hodowała truskawki.
I na „Singerze” ściegiem płaskim
zszywała chude powojenne lata…

Marek Petrykowski 

huta 

nocą szukałem wzorów
żłobionych na szkle impresją
ze starych fotografii
nie mogłem uwierzyć w Krosno
bez hutniczej piszczeli

gdybym jeszcze mógł czuć temperaturę
przystanków gdzie do autobusów
wsiadały po nocnej zmianie
zmęczone kobiety i ty damo
wskrzeszona ze szklanej bańki

powiedz czy w tym gorącu pamiętałaś
naszą dobrą przeszłość
delikatną rękę i kilka
doskonałych form
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Edyta Pietrasz

Przemiana

W strumieniu cierpienia
orzeźwiam duszę.
Słysząc kroki przeznaczenia,
maskę  przemiany wkładam na twarz.

Tępy dźwięk poraża nieskończonością.
Boję się oddychać tlenem porażki
tamtego wcielenia siebie.
Nie jest proste
ukorzyć w sobie strach.

Maria Stefanik

Czudecki Rynek  

W pozie opuszczonych dachów 
ramion do ziemi, 
kwadracie źrenic 
świetlistych okien,
z handlem mieszkańców 
w żyłach, 
w zapachu chleba, śledzi z cebulą,
szynkowego piwa i miodu,
gorzałki z anyżem i mięty
- pozostał czudecki rynek 
z przywilejem 
przy trakcie...  

 
Jak w dawnej podróży kupieckiej... 

Żyje w pamiętniku
doczesnej ziemi 
nieobecnych już domokrążców, 
rzemieślniczego talentu, 
zamilkłych słów Tory 
i modlitw Mojżeszowych.

Obozowej kronice w Bełżcu,
skazanych na zło...

28.XII.2017  

Wacław Turek

W czas ptasich kolęd

Zdzisławowi Pękalskiemu
bieszczadzkiemu rzeźbiarzowi i malarzowi

Anioły
rozwietrzone pomiędzy rzeźbami
zataczają łuki historii
od czasu do czasu
palą się  świece
słychać ptaki w kapliczkach
śpiewające kolędy

Zagubione biesy
chłodem cienia
przemykają pracownię

Wyjęte spod pędzla
wizerunki świętych
spoglądają na
rozstępujące się światy

Trudno odgadnąć 
kiedy postarzały się 
pod okapem śniegu
nadpalone deski

Obrosłe wiarą
cierpliwie wypatrują dłuta
Mistrza Pękalskiego
                   

18 grudnia 2018

Lesław Jan Urbanek

Pielgrzym przemijania 

gdy granica snu kończy łowy nietoperza
i oddziela czerń od zielonego światła poranka
wszystko drga niepewnością skrzydeł owadów przed pierwszym 
lotem
drga powietrze pomiędzy promieniem słońca 
padającym przed pytaniami mojej drogi samotności
a stworzeniem świata gdzie nie wszystko zostało opisane
w trwożliwym spojrzeniu w przyszłość czai się obłęd wątpliwości
z przepaści wszechświata jak wezbrane wody
wylewają się przeszywające głosy chórów nieba
i niepokój zarzuca swe sieci na wylękłego pielgrzyma przemijania
a jedyną klarowną odpowiedzią jest wielkie niedopowiedzenie

Mirosław Welz

Miasto

Szukam dziesiątki
Za dużo palców jednej ręki
Do tego jeszcze Judasz 
Powieszony na drzwiach

Twarze bliźniaczo oglądające się
Za siebie symetrycznie
Znieruchomiałe sople brwi

Chyba nikt nie wie jak ocalić
To miasto

Małgorzata Żurecka

włoska restauracja 
[w Wersalu]

czarnoskóra kelnerka
miała twarz posągowej bogini
promienie słońca spływały
po jej włosach i palcach
w różowe muszle dłoni

młody kelner 
w białych rękawiczkach 
rozdawał uśmiechy
a z tarki sypał płatki
włoskiego sera
pierwsze kęsy lazanii
parzyły usta

białe wino złotem musowało
w kieliszkach chłodziło pragnienie
lekkie stawały się myśli -
radosne strumyki fontann
tańczące w rytm barokowej muzyki
wersalskich  ogrodów

panna cotta malinami
pieściła podniebienie
melodię lata komponowały:
gwar, samochody, ptaki,
skrawek nieba 
błękitem zaglądał w oczy

Paryż, 08.2018

Zdzisława Górska

Aalborg z księżycem

Księżyc wychodzi nad Aalborg
punktualnie o piętnastej
kiedy dzień już przygasa,
a dopiero się zaczął
Dumny ze swej pozycji
nad Jutlandią, dąży do pełni

Niebo ma źrenice dziecka
czyste od bezkresu styczniowego
i zadziwione tą przejrzystością
Jak łatwo oddychać kryształem
powietrza

Wiatr od morza spokojnie
odmierza falę za falą pod łodziami
Wikingów i Panów Północy
Przeszłość jest zaklęta w genach
w zaprzeszłych imionach, głazach,
runach
i nie ma zamiaru się wycofać

Czasem Odyn władczy rozkaże
wichrom wiać, dąć, mylić kierunki,
a swoim walecznym prostować drogi
Mężczyzna pokonuje fale życia
na szybkich motorach, gdzie zamiast
morskiej bryzy sypie w oczy czarny pył

Życie to nieustanna walka z sobą
ze sztormem, z rozchwianym światem
nie zawsze udana
Kobieta północy czeka na początek zimy
całe lato
Aby mieć męża dla siebie

Aalborg, Dania, 16.01.2019

L I T E R A T U R A  P O D K A R P A C I A



str. 22     AkAnt 6(279)2019

Ni zmysł kupców, ni dłoń kata
Przeciw prawdzie nie pomoże!
Zygmunt Krasiński „Psalm nadziei”

Motto wydaje się nieżyciowe, nieuży-
teczne, wręcz „z Księżyca wzięte”.    Cho-
rągwie prawdy są w odwrocie i nie jest to 
manewr taktyczny, ale efekt klęski. Psalm 
Wieszcza traktuje o nadziei i pochodzi z 
czasów mesjańskich oczekiwań. Nie ma 
„anielskiej duszy narodu”. Cierpi prze-
trącony konsumpcją kręgosłup honoru. 
Egalitaryzm zrównuje wszystkich – w dół 
(wyłączając status majątkowy).

Rozpocznę od określenia fundamen-
tu mych refleksji i wspominek historyczno-
kulturowych. Kamieniem węgielnym PRL
-u była eksterminacja niepodległościowe-
go podziemia,  fizyczna zagłada „żołnierzy 
wyklętych” metodami niewyobrażalnie 
okrutnymi, również podłym podstępem 
zdrady. Symbolem ich nieśmiałego zmar-
twychwstania w pamięci zdrowej części 
społeczeństwa jest odkryta kwatera „Ł” 
na powązkowskiej nekropolii. Tam w 
świeże doły wrzucano ciała bohaterów: - 
„Aby nigdy nie zostali odnalezieni, doły 
śmierci zasypano grubą warstwą ziemi. 
Najpierw barbarzyńcy zrobili w tym miej-
scu kompostnik, potem śmietnik. Katyń 
tym różni się od „Łączki”, że tam Sowieci 
ustawili latrynę. W jednej odkrytej już na 
Powązkach zbiorowej mogile leży na so-
bie kilku zamordowanych. Nago, jedynie 
w więziennych butach. Ale niektórzy są 
ubrani w mundury Wermachtu, co miało 
ich dodatkowo pohańbić.” – pisze Tadeusz 
Płużański w wydanej w roku 2013 książce 
o tytule „Bestie 2”. Po ślepej sile zbirów 
UB i NKWD nastąpił gwałt nacjonalizacji 
środków wytwórczych, deklasacja resztek  
inteligencji, zdrada klerków, unicestwie-
nie ziemiaństwa, ogólna ubekizacja, 
indoktrynacja sierpem i młotem, ciągłe 
próby podcinania łączności Polaków z 
infiltrowanym Kościołem Katolickim.

Okres trzydziestu kilku lat od tamte-
go barbarzyństwa do układu z Magdalen-
ki nie jest jakąś przepaścią dla pamięci 
historycznej, ale dla funkcjonowania w 
zbiorowej pamięci poddanej tępej moder-
nizacji marksowskiej, to już jest problem. 
Po drodze były wprawdzie „odwilże”, ale 
krótkie i iluzoryczne.

Mamy już 30-lecie znaczącej daty 
dnia 4 czerwca 1989 r., częściowo wol-
nych wyborów parlamentarnych. Ale w 
jej tle uwiera świadomość 4 czerwca 1991 
r. Daty sobie przeciwstawne, wrogie, 
nowocześnie niekompatybilne stały się 
jednym z impulsów dla wszechobecnej 
polaryzacji elit politycznych, naukowych,  
medialnych, publicystycznych. To byłoby 
jeszcze niezbyt szkodliwe. Dyskurs jest 
niezbędny, choć chamstwo i kłamstwa w 
jego ramach, niekoniecznie. Ale proces 
dotyczy również społeczeństwa i to budzi 
niepokój. To dziwne zrządzenie „ducha 
dziejów”: -  identyczność kalendarzowa 
łącząca „zgniły kompromis” podlewamy 

Rafał Jaworski 

Szalbierstwo czy zaczyn historycznej Świętości 

pejsachówką, owocujący transformacją 
ustrojową i akt  nocnej re-konkwisty wy-
straszonych prawdą  miłośników „sojuszu 
dupy z batem”, konformistów wystraszo-
nych konfliktem ze służbami PRL-u, ich 
zausznikami i cieniem Kremla.

Pamiętam kampanię prezydencką 
A.D. 1990 – pierwszą wolną po haniebnym 
mianowaniu W. Jaruzelskiego na to stano-
wisko. Jego pseudo-wybór  mógł się odbyć 
przy udziale  „rycerzy okrągłego stołu” ze 
strony powiedzmy że „solidarnościowej”. 
Byłem wtedy przewodniczącym „Solidar-
ności” w firmie Przemysłu Węglowego o 
potencjale 1300 pracowników. W wyniku 
usilnej perswazji do Związku zapisało się 
32 % załogi. Lwią część stanowili robotni-
cy. Po wielkiej smucie lat osiemdziesiątych 
było to procentowo najwięcej w branży 
czarnego złota. Usilnie pracowaliśmy na 
prezydencką wygraną Lecha Wałęsy. W 
dwa miesiące po wyborze było wiadome, 
że to zdrajca ideałów  ludzi, którzy wynieśli 
go na szczyty. Byłem wściekły i rozgory-
czony. Nikogo nie „puszczano w skarpet-
kach”, SB-cja została zrehabilitowana i 
wróciła w glorii obrońców demokracji, 
potem „sto milionów dla każdego” okazało 
się humbugiem.

Przez dziesięciolecia, na naszych 
oczach, zespolone ze sobą formacje: li-
beralna i postkomunistyczna, antypatrio-
tyczne, antykościelne, lansujące „pedago-
gikę wstydu” starały się przysporzyć nowe 
święto państwowe. Oczywiście chodziło o 
plebiscyt z roku 1989. Mozolnie budowa-
no  mit wydarzenia  i przy sprzyjających 
trendach politycznych mógłby zaistnieć 
jako oficjalne Święto obok 3 Maja i 11 
Listopada, a ustanowienie Święta Chrztu 
Polskiego byłoby nierealne. Wybory z roku 
2015 częściowo  przecięły tę narrację, któ-
ra trwa dalej w mediach głównego nurtu. 
Proces beatyfikacji daty został wstrzymany, 
czeka na nowy cud, na cud przy urnach 
lub „ulicę i zagranicę”.

Kto oglądał dziennik telewizyjny 
4 czerwca 1989 r. nie może zapomnieć 
wzruszającej scenki typu political-fiction. 
Joanna Szczepkowska, aktorka znakomita, 
z beztroskim wdziękiem i emfazą oznajmia 
widowni demo-luda, że: „4 czerwca skoń-
czył się w Polsce komunizm”. Słuchający 
zamienili się na długie chwile w żonę 
Lota uchodzącą z Sodomy i Gomory, 
bowiem problem technicznego upadku 
komunizmu nie został rozwiązany, choć 
nominalnie totalizm typu „jaruzeliada” 
i „rakowszczyzna” został zmuszony do 
rejterady z pierwszego planu. Zmuszony?  
Jest rzeczą pewną, że ten „upadek” był 
zręcznie sterowany przez konstruktorów 
stanu wojennego. Był typem lądowania 
awaryjnego na wyspie szczęśliwej, pełnej 
kupnych hurys i przyzwolenia na „kradzież 
pierwszego miliona”, bratania się z dokto-
rantami honoris causa. I to pod szczytnym 
patronatem odrodzonej państwowości.

Nastąpił rozwód dumnej ze swych 
zasad opozycji  z etyką solidarności. 

Inspiratorzy „wypatrzeń”, nagle zostali 
przemianowani przez elitę swych ofiar 
na godnych zaufania ludzi honoru. Wolta 
wręcz nad-surrealistyczna. André Beton 
razem z René Magritte, to przy Gieremku 
z Kiszczakiem zaplute karły wyobraźni. 
Nastąpił akt typu: - „lepiej aby jeden 
człowiek poniósł śmierć niż cały naród 
poniósł szkodę”. Tak arcykapłan Kajfasz 
uzasadnił konieczność ukrzyżowania Jezu-
sa. Okrągłostołowa elita opozycji podobną 
odpowiedzialność sama na siebie nałożyła: 
- naród zyskuje prawo do wolności, a my, 
dla jego dobra, możemy nawet głosować 
na Jaruzelskiego jako prezydenta wolnej 
Ojczyzny, bo cząstka władzy politycznej 
(już nie gospodarczej) nam przypadnie. 
Wierchuszce opozycji zaproszonej do 
okrągłego stołu nie przeszkadzali więź-
niowie polityczni, zabójstwa księży Nie-
dzielaka i Suchowolca, bronili cenzury 
jako konieczności. Nie przeszkadzała im 
selekcja „rycerzy”, czyli niedopuszczenie 
do negocjacji „Solidarności Walczącej” i 
Konfederacji Polski Niepodległej.

Trzeba jasno, bezwzględnie powie-
dzieć, że 4-ego czerwca 1989 r. nie było 
żadnego odzyskania Niepodległości, nie 
było też radykalnego upodmiotowienia 
obywateli. Data, obiektywnie rzecz ujmu-
jąc, jest ledwie symboliczna. Zaczął się 
okres demokratyzacji i kapitalizacji gospo-
darki, ale przy dogmacie, że przestępcy 
polityczni ubiegłych prawie 5-ciu dekad 
mają być bezkarni i mają pełne prawo 
do rabunku majątku narodowego, czyli 
„powszechnego” uwłaszczenia. Dogma-
tem było zrównanie z ziemią wszystkiego 
co produkuje, aby na gruzach budować 
nową, europejską „lepszą przyszłość”. 
Była to rewolucja. Kosmiczne bezrobocie 
i pandemiczna inflacja: - realia społeczne 
planu Balcerowicza, realizacja wytycznych 
Banku Światowego.

W „prl-u” lat 70-tych i 80-tych eg-
zystowały dwa trendy sprzeciwu wobec 
obrzydliwej rzeczywistości, które chciały 
zostać społeczną busolą, dzierżyć „rząd 
dusz”, tworzyć swoisty klimat duchowy 
jakiegoś jawnego i szlachetnego podzie-
mia.  Były to:

1. Głoszona przez Jana Pawła II,  
cywilizacja miłości, która postuluje speł-
nienie czterech prymatów: -  osoby przed 
rzeczą, etyki przed techniką, wysiłku, 
aby „bardziej być” przed dążeniem, by 
„więcej mieć”, oraz miłosierdzia przed 
sprawiedliwością1. Ten nurt miał oparcie 
w strukturze Kościoła Katolickiego, jego 
depozycie wiary, choć Kościół nie  chciał 
być jawną opozycją polityczną. 

Obecna „Dewojtynizacja” Watykanu 
(za rządów Franciszka) nie tylko jako 
Urzędu, ale co gorsza w dziedzinie dok-
tryny wiary odbija się teologiczną czkawką. 
Obecny Papież najbardziej podoba się 
wojującym ateistom i zwolennikom wiary 
spod znaku „light”.

2. Gnostycyzm świeckiego heroizmu 
istnienia, kiedy nie chce się być heidege-
rowskim pasterzem bycia, ale chce się być 
panem swego bytu. Wbrew wszystkiemu 
i wszystkim. Taką postawę antycypował 
Albert Camus. I tu jest miejsce dla rodzi-
mego poety Zbigniewa Herberta. Jego 
literacki Pan Cogito stał się projekcją 
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homo religiosus. Nie odwołując się do Boga  
(w jakiejkolwiek czytelnej formie) kreuje 
samodzielną postawę człowieka idącego 
pod prąd współczesności. Patronami stają 
się postacie mityczne: Gilgamesz, Hektor, 
Roland.  Taka postawa zakłada samotność, 
nieprzystawalność uczuciową do czło-
wieczego konkretu, a nie międzyludzką 
Solidarność  na bazie loci communes. 
Wpisanie tej poezji (nie osoby) w prąd 
„karnawału” 1980-1981 jest nieporozu-
mieniem, ale nieporozumieniem opatrz-
nościowym. Wiersze Herberta kształtowały 
życie nie tylko pojedynczych osób, ale 
sporej części 10-cio milionowego Ruchu. 
Zaznałem tego fenomenu i widziałem 
ten fenomen w oczach i oddźwiękach 
postaw innych osób. Świecka wiara w 
godność człowieka, w trybie nieugiętego  
świadczenia prawdy,  była budowana na 
pogardzie dla zła i miałkości przekonań. 
Jako masowa szybko upadła pod gąsieni-
cami czołgów, strachem represji, ale w 
osobach „wybranych’  pod tymi samymi 
gąsienicami spęczniała, nabrała struktur 
kryształu.

Stan wojenny 13 grudnia zabrał naro-
dowi optymizm, zgasił witalność. Bierność 
opanowała społeczeństwo. Ogół nie wie-
rzył już, że może być lepiej, sprawiedliwiej, 
dostatnio. Niedobitki Solidarności działały 
w podziemiu, ale ich zaplecze było słabe.  
Reformy gospodarcze oferowane przez ko-
munistyczną juntę, nie przynosiły efektów.  
Jeszcze przed 4 czerwca 1989 r. premier, 
z rządzącej twardą (ale więdnącą) ręką 
kom-partii rzucił na fali fikcyjnych reform 
hasło: -  „bogaćcie się”. Zmiana ustrojowa 
usankcjonowała ten trend. „Świeża krew” 
władzy  z  pierwszym niekomunistycznym 
premierem omdlewającym z emocji pod-
czas głoszenia exposé , nie zauważała kto 
ma szanse na realizację tego hasła, choć 
głosiła opcje solidaryzmu. W rządzie 
pierwszego „niekomunistycznego pre-
miera”2 szefem MSW był funkcjonariusz 
ancien régime, który palił kłopotliwe akta 
SB, a występy ministra od spraw socjalnych 
traktowano jak bajki z uszatkiem dla do-
rosłych a naiwnych. 

Był jednak nurt polityczny i stosun-
kowo nieliczna frakcja obywateli, którzy 
nie chcieli rozmyć odpowiedzialności ko-
munistów za zbrodnie, chcieli rozliczenia 
i dekomunizacji, równości na starcie do 
buisnesu, uczciwej prywatyzacji i prywaty-
zacji rzeczywiście powszechnej, a w pierw-
szym rzędzie niezależności od Sowietów. 
Wyrazicielem tych oczekiwań i nadziei był 
mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego, 
pierwszy utworzony po wyborach prawdzi-
wie demokratycznych. Co dziwne obalono 
go również w tym symbolicznym dniu 
4 czerwca3 dwa lata po kontraktowych 
wyborach, w których Polacy powiedzieli 
po raz kolejny ”nie” dla brudu „realnego 
socjalizmu”. Tyle, że działo się to pod 
osłoną nocy w obronie interesów post-
komunistycznych służb i kolesiowskich 
układów. I co charakterystyczne: - ci, 
którzy obalali rząd Jana Olszewskiego 
są obecnie osobami prominentnymi i 
hołubionymi przez literałów, „resortowe 
dzieci” i ściemniaczy lewackiej maści. 
Przykład: Donald Tusk „król Europy”  i 
człowiek zaliczony „w poczet jej mędrców” 

- Lech Wałęsa. Niesiołowski Stefan, wtedy 
Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe, 
wyraził opinię: „W trzy lata po wyborach, 
które uruchomiły proces demokratyzacji 
Polski będziemy mieli nowy rząd - ja go na-
zywam rekomunizacyjnym”. Poeta Janusz 
Kotański pisał: „gorszy jest od mordercy/ 
ten który go chroni/ przed karą/ szepcząc 
cicho/ nie róbcie mu krzywdy/ któż z nas 
jest/ bez winy/ wszak samo/ go sumienie/ 
męczyć ma do śmierci (…)” 

W dniu 16 lutego 2019 r. na ar-
matniej lawecie, w pełni państwowych i 
spontanicznych honorów, przewieziono 
do Archikatedry św. Jana Chrzciciela na 
warszawskim Starym Mieście trumnę z 
ciałem Jana Olszewskiego. Był ostatnim 
etycznym prawnikiem starego pokolenia, 
mikrego liczebnie a przeznaczonego na 
klęskę „obrońców królestwa bezkresu”. 
Krótko funkcjonował w obszarze sprawo-
wania władzy, choć pierwotnie był liderem 
jako obrońca i doradca zbuntowanych.  
Do wiersza Szymborskiej „Nienawiść” 
przypisano jego szlachetnie wzburzony 
wizerunek:

„ Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.”

Tak kończy wiersz piewczyni Leni-
na. A wcześniej pisze: (nienawiść) „Jeśli 
zasypia, to nigdy snem wiecznym./ Bez-
senność nie odbiera jej sił, ale dodaje.” 
Przypisanie takich „walorów” członkowi 
Szarych Szeregów i powstańcowi war -
szawskiemu, bezinteresownemu obrońcy 
osób ze środowiska luksemburksistów i 
dysydentów kom-partii jest szczególnie 
podłe, świadczy o resentymencie  - jakie 
dobro tobie wyrządziłem, że aż tak mnie 
nienawidzisz, czyli że nienawiść ulokowała 
się akurat „na abarot”.

Po 30-tu latach mamy czcić rocznicę 
zaprowadzania demokracji kontrolowanej 
a akty prawdziwej demokracji określamy 
wymyślonym przez Aleksandra  Małachow-
skiego mianem „oszołomstwa”4? Gdzie tu 
prawda, gdzie przyzwoitość? Może to tak 
jest jak z gen. Kościuszką, którego „Famili-
ja” Czartoryskich wykreowała na bohatera 
narodowego,  a potem nie warto było dla 
celów taktycznych symbolu detronizować? 
Chyba, że przyjmiemy postmodernistycz-
ne założenie, że Prawdy nie ma, że  prawd 
równouprawnionych  jest wiele lub jak 
postulował, wzorem Emmanuela Levinasa,  
ks. Józef Tischner: prawda stwarza się w 
dialogu, bez dialogu nie ma prawdy. Ks. 
prof. Józef niefortunnie, ale chętnie został 
przyjacielem guru A. Michnika, afiszowali 
się razem nawet po słynnej, paryskiej obro-
nie Jaruzelskiego5. Ks. Profesor ostrzegał, 
że nie należy wierzyć w Chrystusa zbyt 
mocno, więc takie koligacje nie mogły być 
zaskoczeniem.

„Zrozumieć nasz czas to zdać sobie 
sprawę z dwóch równoczesnych zjawisk: 
postępu racjonalności i zaniku sensu. 
Ludziom dzisiaj nade wszystko brakuje 
uzasadnienia.” –  diagnozował Paul Rico-
eur. José Ortega y Gasset w „Buncie mas”         
mówił o tychże mas konsumenckiej de-
kadencji. Mamy w realnej rzeczywistości 
zrealizowane sugestie filozofów, nieco już 
w czasie oddalonych, a więc w swoim czasie 

-prorokujących. W tym kierunku „potoczy-
ły się” „z górki na pazurki”, bez większego 
oporu przemiany społeczno-kulturowe. 
A kultura (najogólniej konstatując-de-
finiując) to całokształt materialnego i 
duchowego dorobku ludzkości, to też 
wynik twórczej pracy człowieka oraz zespół 
wartości, norm i zasad obowiązujących w 
zbiorowości. Obecnie dominuje kultura 
masowa. Funkcjonują też: elitarna, ludo-
wa, alternatywna, kontr… i sub…  W tej 
wyliczance brakło kultury teologicznej. 
Model dopełniania się kultury i metafizyki 
był żywy i u św. Augustyna i św. Tomasza, 
ale kto dzisiaj przywołuje te postacie?! Hic 
et nunc: istotnie - pasywność jest opoką 
kultury masowej: - gotowość do przy-
mknięcia oczu, chęć bierności, mięciutka 
odpowiedź na sygnał. Tyrania środków 
masowego przekazu jest miła, schlebia 
ogółowi, ona kreuje postawy i wyodrębnia 
elity. Masy straciły realne znaczenie. Zo-
stały kupione i sprzedane jednocześnie, 
zatomizowane techniką i socjotechniką, 
są zakładnikiem „świętego spokoju”, choć 
i „każdy nikt” może poniżyć „każdego 
kogoś”. Spójrzmy na bloogi internetowe, 
na dyskusje pod artykułami na portalach 
emitujących informacje. „Stworzył się” 
elektroniczny „homo ludens”, którego 
nie przewidział Johan Huizinga. Kto 
teraz wypowie tezę, że „rzeczy widzialne 
są obrazem niewidzialnych”!? Desakrali-
zacja świata wywołała powszechny wstręt 
do jego naturalnej hierarchiczności, a w 
konsekwencji zamęt. Ten proces owocuje 
zapiekłą nienawiścią do jawnego porząd-
ku, przede wszystkim porządku moralne-
go. Podkreślam jawnego, bo przecież, aby 
termitiera funkcjonowała, jakiś porządek 
oparty na przymusie musi się stawać.

Tekst, który piszę ma ambicje, aby 
jego strukturze patronowały zręby prawdy 
bez przymiotników. Zdaję sobie sprawę z 
niszowości takiego spojrzenia na świat w 
dobie komercji i moralnej bylejakości, 
zaniku poczucia sensu i wartości.  Myśląc, 
w tym kontekście,  o „Psalmach przyszło-
ści” Z. Krasińskiego napisałem cztery lata 
temu:

Spirydion Prawdzicki
prawdziwie żył nadzieją, wiarą i miłością.
Obcy mu był duch
wieczny rewolucjonista.
Przeszłe psalmy przyszłości pytają
czy zmartwychwstanie narodu jest moż-
liwe?
Przyszłe psalmy przeszłości
odkłamią teraźniejszą rzeczywistość?

Ojczyzna jest pokalana.
Prawie zawsze. Tak trwa, 
obrasta pozorem.

Dobra wola i żal
zostają na emigracji
w umysłach ludzi sumienia.
Ich Psalmy 
funkcjonują w obiegu
 
języka banitów

Współczesną krainą banicji jest ostra-
cyzm, hejt, ośmieszanie, imputowanie                 
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anachroniczności, środowiskowe odcięcie 
od korzeni narodowych i wyznaniowych, 
blokady kulturowe i pułapki awansów, 
wciskanie uczuć wyższych w niszę prze-
milczenia.

Trzeba koniecznie, twardo akcen-
tować, że prawdziwy współczesny ciem-
nogród to sztywne wymogi politycznej 
poprawności (political corectnes) i hum-
bug postępowości, która jest moralnym 
regresem. Jasnogrodzkim ciemnogrodem 
jest promowanie dyktatu LGTB, chorobli-
wa nadtolerancja i kultura bluźnierczych 
prowokacji. Jasnogrodem „dyktatury 
ciemniaków” jest wyznawanie „śmierci hi-
storii” i czczenie rewolucyjnego burzenia 
związków rodzinnych, akceptacja aborcji 
i eutanazji.

Możemy bez żadnej demagogii po-
dzielić naszą współczesną tradycję „czwar-
tych czerwca” na dwa nurty przeciwstaw-
ne:

Teoretycznie pro-państwowy, ale 
czołobitnie pro-brukselski i pro-berliński, 
taktycznie uległy wobec procesów świa-
towych, który powie: „tak było trzeba”; 
kłania się tu doktryna biernego oporu 
Mahatmy Gandiego, władze rozumu, 
chrześcijańskie miłosierdzie traktowane 
okazjonalnie i wybiórczo. Tak mówił i 
dalej szepcze nam „duch dziejów”, teraz 
my zyskaliśmy pole do działania, miejsce 
do cywilizacyjnego skoku. „Im” nie stała 
się krzywda, my mamy moralną przewagę. 
Społeczeństwo homo sovieticusów dozna-
ło dobrodziejstwa „nowego początku” 
liberałów i socjałów typu euro.

Pro-etyczny, który będzie wspominał 
oba „czwarte czerwca” jako symbol prze-
strogi    i refleksji, symbol współczesnej 
Targowicy i lewackiego obskurantyzmu, 
antynarodowości. A jednak symbol jakoś 
tam, suma sumarum, pro-cywilizacyjny w 
praktycznym wymiarze.

Wydaje się, że na dłuższym dystansie 
zwycięży tradycja pierwsza. Tzn. 89.  To 
wygodne.  Będziemy wierzyć w kryształo-
we intencje „Rycerzy Okrągłego Stołu”, 
dawać przykład mądrego kompromisu 
dla uzyskania opatrznościowych zmian, 
kompromisu bez przelewu bratniej krwi, 
ale i przyzwoitości. Katakumby prawdy i 
wiary są w budowie +.

Marzec 2019

Przypisy:
1 Por. Encyklika Jan Pawła II „Redemptor  homi-

nis” i Lech Mażewski „Cywilizacja miłości a ideał 
demokratyczny” w „Więź” nr 10/1988 r. 

2 Był wielokrotnie posłem PRL-u, czyli człowie-
kiem akceptowanym przez komunistów, bał się 
panicznie nawet hasła wyprowadzenia z Polski 
wojsk sowieckich

3 Właściwie to o godz. 0.45, 5 czerwca 1992 r. ogło-
szono wyniki głosowania. „Za” dymisją rządu 273 
głosy (SLD, PSL, UD, KLD, PPG, KPN) przeciw 
119, wstrzymało się 33 posłów. „Przed sejmem 
było głucho i pusto, tylko jakiś mężczyzna cho-
dził jak opętany i donośnym głosem krzyczał: 
Hańba! Hańba!” – cytuję za J. M. Jackowski 
„Bitwa o Polskę” Inicjatywa Wydawnicza „ad 
astra”  W-wa 1992

4 Na „łożu śmierci” doznał łaski nawrócenia, po-
jednania nie tylko z Bogiem, ale i Katolickim 
Kościołem

5 „Odpieprzcie się od generała” 

Jerzy Grupiński                    

Drugi nagrobek Thel Russel

Krzysztofowi Kuczkowskiemu

Jedwabne róże –
niewątpliwie pachną te kwiaty
Wie o tym i żelazna mucha 
Gdy kąpie się w szkarłacie
jakby czuła krew – tak Krzysztofie ?

I kiedy na cmentarzu
unoszę z grobu sztuczny bukiet
z wnętrza kwiatu uchodzi zmylona 
wyzłocona na skrzydłach żółtym pyłem
pszczoła – bo to jest tylko papier ?

Otton Grynkiewicz

Anna Achmatowa

Wysoka w niebie chmurka na szaro
świeci wiewiórki rozpostarta skórka.
On mi powiedział: żal, że pani ciało
w marcu się stopi, jak krucha Śniegórka.
 
W puszystej mufce palce skostniały,
stało się strasznie i niezwykle smutno.
Jak czas zawrócić, tygodnie zleciały
jego miłości: w godzinach, minutach.

Nie chcę goryczy, zemsty też nie pragnę,
lepiej niech umrę w białej śnieżnej burzy.
O nim wróżyłam: w wigilię Chrztu wyszło,
że w styczniu chłopak we mnie się zadurzył.

Z rosyjskiego przełożył Otton Grynkiewicz

Jerzy Marciniak

Odchodzące tęsknoty 

Prokurator Lucynie Szewczykowskiej za pomoc
 
tęsknoty
  za czymś normalnym
  sprawiedliwym  
  odchodzą ode mnie coraz 
dalej

  rechoczą

niewidoczne
jak piąta twarz Światowida
czy oczy Temidy 
jest ich coraz więcej

kotłują się tłoczą

są
jak plamy na wodzie
rozlewają się szerzej i szerzej
niektóre
wychodzą na brzeg i rozbiegają się rozbie-
gają

o krzywdach wołają

wczesnym brzaskiem
bieleją zapomnianą białością
nocami ciemnieją czarnieją
czasem
ze świerszczami do snu grają
cierpiącym

u schyłku bezsennych nocy
bywają
starym ślepcem 
na ścieżkach nieskończonych 
błądzącym
i
cichnącym wyciem wilków
białym
świtem spłoszonych 

dalekie
z każdą chwilą liczniejsze
czarne białe mroczne

moje tęsknoty
coraz bardziej odległe
coraz bardziej widoczne

w moje imieniny 23 kwietnia 2018 r

Joanna Wicherkiewicz

***

śniło mi się że się obudziłam 
miałam dwie ręce 
dwie nogi 
dwoje oczu i uszu 
ale nie musiałam myśleć na dwa sposoby

***

cisza która dławi się  
wydaje dźwięk 
gęstszy niż krzyk

Szalbierstwo...
dokończenie ze str. 23
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Wiadomo, że najszerzej rozpowszech-
niana informacja nie musi być najbardziej 
wiarygodną. Mogła zostać najzwyczajniej 
w świecie spreparowana lub kupiona. 
Nikt nie wątpi, że pieniądze przestały 
stanowić zwykły środek płatniczy: stały się 
atrybutem rytuału i obiektem kultu. Ilu 
ludzi naprawdę jest zadowolonych z takiej 
sytuacji, to zupełnie inna sprawa. Chyba 
jednak większość, bo inaczej władza pie-
niądza dawno zostałaby obalona. A poza 
tym, jakie medium miałoby ludzi z całego 
świata łączyć? Wielu nawet twierdzi, że z 
wszystkich dotychczasowych władz jest ona 
mimo wszystko najmniej szkodliwa. Bezpo-
średnio nie zabija i nie represjonuje, choć 
pośrednio tak, a już na pewno wyklucza 
z obiegu tych, którzy pieniędzy nie mają. 
Daje jednak szanse każdemu. Każdy może 
bowiem zdobyć pieniądze - nie ważne jaki-
mi sposobami - bo jest ona na te sposoby 
ślepa (pecunia non olet).

Konsumeryzm
W języku rosyjskim, który jest bardziej 

kreatywny od języka polskiego, pojawiło 
się pojęcie izmiełczał narod, co można 
przetłumaczyć na: naród stał się bardziej 
miałki, nijaki, trywialny. Jest to oczywiste, 
skoro pieniądz jako mechaniczny regula-
tor świata rozchodzi się bardzo szeroko i 
dominuje nad wiarą, ideami, moralnością. 
Obowiązującą ideologią staje się konsu-
mizm (czyt. bezrefleksyjne spożywanie i 
używanie), w rezultacie czego ludzie stają 
się miałcy, nijacy, trywialni. Jakby mniej 
ludzcy. Albo ludzcy inaczej.

Zbigniew Mikołejko mówi: - Jesteśmy 
ludźmi zabawy, taniej tandetniej – to taka 
płytka i przelotna rozrywka, którą zapełniamy 
czas wolny. W odróżnieniu do ludzi innych 
epok dysponujemy bowiem chmarą czasu wolne-
go. Ale ten czas wolny jest właśnie zapełniony 
gonitwą za towarami, gonitwą za tanimi i 
wciąż nowymi przyjemnościami. (Dorota 
Kowalska, Zbigniew Mikołejko, Ja też sam 
za sobą nie mogę nadążyć (wywiad), „Polska” 
2018, nr 104).

Oderwanie poprzez rozwój cywili-
zacji od fundamentalnych, stawiających 
przecież najważniejsze pytania egzysten-
cjalne, a więc uczłowieczające człowieka 
(myślę więc jestem) problemów bytowych, 
powoduje infantylizację znacznych grup 
społecznych. Czas wolny, którego jest 
więcej, choć cały czas jesteśmy zabiega-
ni, bo pędzimy od atrakcji do atrakcji, 
zapełniony jest efektownymi zabawkami 
blokującymi nasz rozwój duchowy. Pojawia 
się myślenie krótkoterminowe charak-
terystyczne dla światka korporacyjnego. 
Globalizacyjne wzorce rodzą postawy 
imitacyjne, naśladowcze, synkretyczne w 
najlepszym przypadku.

Istnieje korporacyjny dyktat pro-
duktywności, który  wymusza mnogość, 
prędkość, innowacyjność, zmianę. Ludzie 
nie zdają sobie na ogół sprawy, że żyją na 
rynku producenta, a nie rynku konsu-
menta. Cały ten wielki, globalny, kapita-
listyczny moloch wytwarza w nas bowiem 

wszystko, a przede wszystkim  wytwarza 
w nas nowe potrzeby, nowe  łaknienia, 
nowe pragnienia. Głody nowych rzeczy, 
towarów, wartości, doznań. Jesteśmy nie-
zbędni produkcji i usługom bardziej niż 
surowce i maszyny, bo tych jest dużo i są 
bardzo sprawne. Zastępują ludzi, ale nie 
potrafią ich zastąpić w sferze konsumpcji. 
Tak więc konsumpcja wyraźnie napędza 
gospodarkę i dlatego też w 2019 roku 
w Polsce populistycznej mamy na każde 
dziecko 500 + i trzynastki dla emerytów. 
Połowa z tego „cymesu” wróci do budżetu 
państwa w postaci podatków VAT, akcyzy, 
cła, PIT, CIT od firm, które na tym zaro-
bią,. Najważniejsze jednak, że maszyny 
będą się kręcić a komputery migotać. To 
nie ze względów humanitarnych, czy w 
nadziei, że mieć będzie nowych pracow-
ników Angela Merkel zaprosiła swego 
czasu Arabów do Niemiec. Wiedziała, 
że oni nie umieją i nie chcą pracować, 
natomiast konsumować lubią bardzo, a 
to niemieckiej gospodarce jest wyjątkowo 
potrzebne. Grozi jej bowiem spowolnienie 
koniunktury. W polskiej jest podobnie, 
więc taki nastawiony na trywialną kon-
sumpcję jest cel kiełbas wyborczych różnych 
partii z rządzącą na czele, a więc bezpo-
średnio odpowiedzialną za gospodarką. 
Inwestowanie w służbę zdrowia, oświatę, 
kulturę i naukę gospodarce na wprost nie 
służy, a przyspieszenie obiegu pieniądza 
– tak. Można mieć tylko nadzieję, że w 
następnym ruchu reformatorskim znajdą 
się pieniądze także na te sfery, bowiem 
koszty produkcji za sprawą automatyzacji 
i informatyzacji maleją, a towarów zaspo-
kajających ludzkie potrzeby jest dużo,  a 
przynajmniej w Europie nawet za dużo.

Wolność słowa
W rzeczywistości ludzkiej, bo co inne-

go jest w Boskiej, nie ma zjawisk absolut-
nych. Wolność słowa, choć wynoszona na 
sztandary i piedestały, też ma swoje słabe 
strony. Tymi słabymi stronami są jej płyn-
ne granice, prowadzące do swego rodzaju 
patologii, jak na przykład nicowana na 
wszystkie strony od początku 2015 roku, 
mowa nienawiści. 

Jeśli wolność słowa nie jest ściśle 
sprzęgnięta z odpowiedzialnością, ale też 
mądrością, służebnością wobec wyższych 
celów, a przede wszystkim wobec ludzi, to 
dopuszcza do powstania trzech negatyw-
nych zjawisk:

Anarchizacji słowa
Że niby wszystko wolno, a rewolucja 

dotyczy nie tylko treści, ale i formy (wulga-
ryzmy, inwektywy) Słowo zanarchizowane 
potrafi zdemoralizować, zdezintegrować 
osobowość, a nawet zabić.

Autonomizacja słowa
Słowo staje się wartością samą w 

sobie, celem dla samego siebie. Nie jest 
instrumentem woli i myśli. Potocznie 
nazywa się to gadaniem dla gadania. Sło-
wo zautonomizowane potrafi zamienić 

rzeczywistość, ale też zdezintegrować 
osobowość. 

Obydwa te zjawiska są w nadmiarze 
obecnie w dzisiejszych mediach, osłabiając 
ich wiarygodność. Pochodną anarchizacji 
i autonomizacji słowa jest bezideowość, bez-
intencyjność, czy nawet zwykła bezczelność. 
Coraz więcej jest wypowiedzi bez jakiego-
kolwiek zaangażowania, nawet emocjo-
nalnego, nie mówiąc już o ideowym czy 
moralnym. A najwięcej jest wypowiedzi 
bezmyślnych. Kiedyś milczenie było ozna-
ką mądrości, a przynajmniej zadumy, dziś 
świadczy o braku refleksu i prowadzi do 
„wypadnięcia z gry”.

Takim papierkiem lakmusowym bez-
ideowości współczesnych mediów w Polsce 
jest brak pierwiastka religijnego, choćby 
pod postacią moralności, nie mówiąc już 
o filozofii. Obserwatorzy zewnętrzni nie 
mogą się nadziwić, jak to może być, że w 
kraju mieniącym się być chrześcijańskim, 
tak bardzo wyprane z wartości chrze-
ścijańskich są tutejsze media. Bo samo 
przedstawienie obrzędów czy rozmów z 
hierarchami kościelnymi nie ma zbyt wielu 
religijnych pierwiastków. Na pewno jest to 
również efekt cywilizacyjnej sekularyzacji 
świadomości społecznej oraz prywatyzacji 
sfery religijnej człowieka, która chowa się 
w jego wnętrzu. 

Bezideowości służy też trywialna tech-
nika medialna. Swego rodzaju manicheizm 
przekazu. Polega ona na tym, że po opisie 
określonego zjawiska następuje czarno-bia-
ły komentarz. Za i przeciw. Na siłę szuka się 
zwolenników i przeciwników danej tezy, a 
dziennikarz nie zajmuje żadnego stanowi-
ska, bądź wypowiada się według bezpiecz-
nej dla niego reguły: ni to ni owo.

Utylitaryzacja słowa
No i wreszcie współczesne zjawisko 

utylitaryzacji słowa. Prywatyzacja mediów, a 
raczej podporządkowanie ich ośrodkom, 
często z mediami mającymi niewiele wspól-
nego (korporacje), powoduje powstanie 
zarówno nowego dysponenta słowa, jak i 
nowej cenzury. Rolę tę spełniają kierow-
nictwa redakcji. Koncerny medialne są bo-
wiem mniej lub bardziej ściśle powiązane z 
koncernami produkcyjnymi i usługowymi.  
Realizują ich politykę. Media uzależniają 
się też ze względów finansowych od lo-
kalnych administracji czy - szerzej rzecz 
biorąc - od aktualnego układu polityczno-
ekonomicznego. 

Swoistym zniewoleniem słowa jest 
podporządkowanie się oczekiwaniom 
odbiorców, głównie części populistycznej. 
Piszemy, pokazujemy to, czego odbiorcy 
chcą. I tak jak oni chcą. Stąd tyle drastycz-
nych opisów zła i nieszczęść. Zabójstw, 
patologii, katastrof. Przeciętny dziennik te-
lewizyjny, niezależnie od stacji nadawczej, 
to przeplatanka wiadomości politycznych i 
policyjno-kryminalnych. Wszystko to rodzi 
sytuację, że jeśli ktoś mówi o czym innym 
niż większość lub mówi inaczej, to przez pe-
wien czas jest grzecznie słuchany, a potem 
większość zebranych puka się w głowę.

Ktoś zapyta, czy jest wyjście z tej sytu-
acji? W szerokiej przestrzeni –nie, bowiem 
są to samonapędzające się procesy cywiliza-
cyjne. W indywidualnym obszarze można 
im się przeciwstawić, szanując zarówno 
słowo jak i milczenie.

Stefan Pastuszewski

Słowo w niewoli procesów cywilizacyjnych
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Edmund Pietryk RAPORT Z PIEKŁA (wybór i opracowanie Marek S.Podborski)

Dante

„Boska Komedia” przy domach
starców to niewinny dramat. 
Tego smrodu starości i zbędnego 
życia nie da się ująć w karby 
poematu.

Ten skowyt, te puste oczy,
ta śmierć zaklęta w źrenicach.
Ten terror bólu, z diabelskim
biletem w jedną stronę, te wrota
piekieł

Wciąż otwarte jak obraz
starości prawdziwy
Dante

Lato

Moi rodzice Jan i Janina
umierali latem, za życia
już nieszczęśliwi.
Może po tamtej stronie
dostaną szansę uśmiechu
nieba.

Może ja tam ich spotkam
i nawet napiszę ten jeden
wiersz wyśniony.
Niech najciszej 
żegnają mnie
dzwony.

Do Tadeusza  Zawadowskiego

Mnie też się śni mój ojciec,
panie Tadeuszu, i też wciąż
uczę się oswajać umarłych,
bo moi zmarli też są 
niecierpliwi.

Ja jestem pisany kalekimi
wierszami, w przeciwieństwie
do pana wierszy świetlnie
skonstruowanych w swoim
mroku.

Na tej ziemi już się nie spotkamy.
Może na tamtym świecie
pójdziemy na kawę i pozwolimy
naszym wierszom, żeby nas
pisały.

Ucieczki

Ci, którzy uciekali w śmierć
przed starością: Hemingway,
Kosiński, Stachura zasłużyli
na współczucie Boga, wszak
On doświadcza bólu wiecznej
starości.

Tadeusz Łomnicki umarł na 
scenie ze słowami Szekspira.
Los mu oszczędził bezradnej
starości, która może jest
niedopatrzeniem Boga. 
On wybacza

ludziom ucieczki, jak Tołstojowi
wybaczył zgon na stacji
Astapowo

Kolonia  karna

I tak dogorywasz, w swojej
„kafkowskiej” kolonii. Już nie
jesteś starym dzieckiem lecz
embrionem w jakimś wielkim
słoju,

lub Jonaszem w brzuchu
zimnego wieloryba.

Sam odczłowieczony pot-
wór wśród innych półludzi.

Mielą twoją starość
diabelskie żarna.

Koło  losu

Po repatriacji z kresowych Orańczyc,
przewieziono nas do wielkopolskiego
Nowego Tomyśla.
Po studiach w teatralnej szkole
ruszyłem na swój wielki objazd.

Ta wędrówka była cierniową drogą,
z pasmem klęsk i małych sukcesów.

Były europejskie podróże i zachwyt
Izraelem. Były tomiki wierszy i tomy
prozy. Okrutne przyjaźnie i burzliwe
małżeństwa. 

Po samobójczej śmierci trzeciej żony
znalazłem się w Domu Opieki, blisko
grobu rodziców -w Nowym Tomyślu.

Koło się zamknęło, symbolem prze-
granego życia. Tylko w oddali echo
wilczego wycia.

Pogrzeb

Gdy umarł Stanisław Grochowiak
było tak biednie, że nie starczyło
na pogrzeb. Ministerstwo Kultury 
obiecało sfinansować ceremonię 
pod warunkiem, że nie będzie
księdza i krzyża.

Grochowiak był wierzący, więc
Janek Himilsbach wyrzeźbił krzyż
przyjacielowi od pióra i kieliszka.
A pogrzeb miał iście mozartowy,
na którym było kilka osób.

To jakby szatan zatańczył jego
poemat „Menuet z pogrzebaczem”,
przy którym Zbyszek Jerzyna
zanosił się płaczem. Magdalena
Grochowiak gotowała potem
proboszczowi w Brwinowie.

A on w niebie swój sen opowie.

Korowód

Może to Szekspir podpatrzył znaczone 
karty Boga, przy stwarzaniu świata?
A może to był Dostojewski?

Orzekli, że istotą istot jest okrucieństwo
i tylko śmierć jest końcem korowodu.

Może jeszcze Boecket rozszyfrował
boskie milczenie. I tak trwa wyścig
z czyścowego ogrodu.

Te kukły z „Umarłej Klasy” suną
w rytm czarnego kodu.
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Jestem  gotowy

Póki nie jestem półczłowiekiem,
póki wiem jak się nazywam,
póki mogę sklecić ten raport
z piekła – ulituj się Boże.

Niech śmierć będzie Twym
darem, jak były narodziny.
Wszak nie byłem Grochowiakiem,
Tadeuszowi Nowakowi mogłem

buty czyścić.

Więc póki nie zamieniłem się
w zwierzę, wyślij mnie 
na wieczne łowy. 
To moja ostatnia modlitwa.

Jestem gotowy.

Tadeusz  Nowak

Gdy odprowadzałem Tadeusza Nowaka
po jego wieczorze autorskim w poznań-
skim klubie „Od nowa”, Pan Tadeusz
powiedział:

- Nie wyobraża pan sobie jaki jestem 
głodny. Gdy czytałem swoje wiersze,
miałem przed oczami wielki talerz
bigosu i tylko czekałem na wypłatę
honorarium, bo u mnie z pieniędzmi
krucho.

Odebrał bigos w dworcowym barze.
Nie widziałem nigdy tak głodnego
człowieka. Ten wielki poeta pochłaniał
bigos z chłopskim apetytem.

Panie Tadeuszu, jeśli jest pan w niebie
poetów, to chyba nie chodzi już pan
głodny! Na ojczystej ziemi zapomniano
o panu, w niebie dostąpi pan spełnienia.

Cmentarz

Najsmutniejsze ze wszystkich to
cmentarze żywych. Te półtrupy
bez nazwiska i adresu w przed -
pokoju piekła, niczym liście
odrywające się od drzewa

i opadające na liście z przeszłych
jesieni.

Ze zmętniałym wzrokiem, tępym
słuchem, sparaliżowani i zasuszeni.
To twój portret, gdy już nie masz
na nic siły, lokatorze cmentarzu
żywych?

Pot

Cały jesteś zlany przedśmiertnym
potem i dziwisz się, że to twoje
zdychanie trwa tak długo.
Bursie pękło serce podczas zabawy
z synem, a nie dożył trzydziestki.

Wojaczek i Stachura sami zeszli
ze złej planety. Nawet śmierć
cię odrzuca jak wypluwało cię
życie i wciąż ociekasz przed –
śmiertelnym potem.

Jubileusz

Jubileusz pięćdziesięciolecia 
pracy twórczej
był moim cichym pogrzebem

Paweł Kuczyński wygłosił laudację
nieżyjący już kolega aktor
czytał moje wiersze

Ryszard Danecki, który też
po tamtej stronie powspominał
cyganeryjne czasy

Uśmiechnięta żona wydawała
się wieczna. Dwa lata potem
popełniła samobójstwo

Medal Gloria Artis przepadł 
gdy kończę życie
w domu opieki

Po co to wspomnienie
nawet diabła nie wzruszę
już umarły z tym jubileuszem 

Tresura

I znów trwa twój proces Józefie K. 
z labiryntu Franca Kafki
życie się Tobą dławi i nie pozwala
umrzeć

kręcisz się w tym upiornym tańcu
odwiedzają cię umarli we śnie
i na jawie

wodnista kawa ma smak cykuty
i znów kolejna cierniowa stacja
tresura w piekle – wegetacja

Garb

Pełzniesz do śmierci z tym garbem
wdowca po samobójczyni
w domu zbiorowego umierania
uczestniczysz w konkursie brzydoty

Jeszcze telefon do syna, lek przeciw-
bólowy, wiersz jak raport z piekła
jeszcze jedna modlitwa zaklęta 
w żebraczym refrenie

Ten strach przed pokornym pełzaniem
do mety która wciąż się oddala
jesteś kukłą z Umarłej Klasy 
przeklinasz dzień swych narodzin

Robisz krok po kroku w kierunku
wyroku

Hades

I tak błądzisz w Hadesie 

Dusząc się starczym smrodem
chory potwór wśród potworów
piszący kalekie donosy z piekła,
które uparłeś się nazywać wierszami

Śni ci się wisielczy sznur Stachury i
śmiertelne pastylki Aleksandra Watta

Moja matka umierając na raka nerek
powiedziała- piekło jest tutaj na ziemi
a twój syn mamo w udręce starości
jest lokatorem Hadesu

Panie Edmundzie to wielkie świadectwo
i krzyk godności w rozpaczy pożegnań.

Naprawdę ogromny szacunek  

Marek S.Podborski
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Fragment przygotowywanej do druku powieści: 
„PANI EGUCKA I TRÓJKĄT METARZECZY-

WISTY”.

Evelina von HOFF... dziwna postać NIE-
BOSZCZYCY, która wręcz nachalnie trwać 
chciała – TRWAŁA… ta jej rozedrgana, może 
strachem wieczystym podszyta postać, już 
nawet nie w KOMÓRCE, nie na ścianie sali 
balowej, ale teraz przed oczyma wyobraźni 
PANI EGUCKIEJ stawała – buszowała, gdy 
tak PANI EGUCKA wolno przez zapuszczone 
aleje parku pana von HOFF się posuwała; 
nawet wstrząsana raz po raz, gdy auto się 
potykało o korzenie stuletnich? Drzew, które 
z wytyczonych onegdaj ścieżek parkowych nie-
wiele sobie robiły – jak mocarne grzbiety węży 
anakondowych z podłoża się wyłaniały. 

PARK pana von HOFF… PANI EGUC-
KA wciąż na nowo rozmyślała o tym dziwnym 
miejscu ongiś pięknym, teraz zdziczałym 
dziele genialnego wręcz planisty dziewięt-
nastowiecznych ogrodów – twórcy słynnych 
ogrodów cesarskich w Poczdamie – francuzie 
Peterze LENNÉ, który to upodobały sobie 
duchy panów von HOFF niewiele sobie robiąc 
z upływającego czasu; przecież ten dla nich 
już nie istniał…

Bo też pan LENNÉ w swych parkach 
zawsze DUCHOM dogadzał: – opowiadała 
PANI EGUCKIEJ jej babka – też Francuzka 
– Cecyli PUCHÉ.

Kiedyż to się działo? Był początek dzie-
więtnastego wieku, kiedy to LENNÉ stworzył 
park CHARLOTTENBURG i Balsberg… po 
roku 1816… Do Wielkopolski przybył by za-
projektować park dla pana von Treskov – do 
Radojewa, ponieważ pan ten chciał posiadać 
park wielce romantyczny.

Sprowadzony do Radojewa LENNÉ 
polecił wykopać staw, usypać wzniesienie, zbu-
dować sztuczne ruiny zamczyska, a także – co 
było jego manierą – usytuować w parku miej-
sce na groby rodzinne von Treskowów…

Toteż i von HOFFOWIE, którzy tam zjeż-
dżali, postanowili nie być gorsi – na początku 
zatem dziewiętnastego wieku powstał i przy ich 
pałacu rozległy, dziewiętnastohektarowy park 
o niepoślednich walorach przyrodniczych. 
LENNÉ miał tu wdzięczne zadanie – wykorzy-
stał elementy dawnej puszczy w postaci dwóch 
ogromnych stawów, płynącej strugi – Wirenki 
– i pysznych wiekowych drzew… Zwłaszcza 
drzewa stanowiły chlubę tego parku… jesiony, 

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Przeprosiny od nieboszczyka (2)

lipy, starodawne, a nawet ginące już wiązy 
mające w obwodzie przeszło cztery metry, a 
pozostałe po dawnej dąbrowie dęby jeszcze 
potężniejsze – bo z otwartym – właśnie – sys-
temem korzeniowym.

Rozmiłowany w romantycznej scenerii 
krajobrazu i tutaj wybudował rodzinny gro-
bowiec von HOFFÓW. Spełniał on zresztą 
jeszcze jedną rolę – stanowił element GROZY 
dla pospólstwa, które z lęku przed DUCHAMI 
nawet potajemnie nie kwapiło się, by prze-
bywać w takim NAWIEDZONYM miejscu... 
– wyjaśniała małej PANI EGUCKIEJ Cecyli 
PUCHÉ.

Toteż w parku panów von HOFF. w 
największą CZARNOTĘ wciśnięty stał GRO-
BOWIEC – obecnie już jego ruina – z przy-
legającym doń niewielkim cmentarzyskiem; 
lud miejscowy zwał go BIAŁĄ BUDKĄ… Tam 
właśnie znajdowała się mogiła Eveliny von 
HOFF… tej… tej samej, która się cieniem 
stawszy w balowej sali ukazana…

Zatem PANI EGUCKA rekapitulowała 
swą wiedzę o jeszcze jednym rodzaju NIE-
BOSZCZYKÓW – tych, których ani znała 
kiedy jeszcze tymi nieboszczykami nie byli, 
ani widziała ich na marach; bo tylko o nich 
słyszała… o ich dziwnych zachowaniach! 
OOO!!! Vide: Evelina von HOFF!

Zatem: Evelina von HOFF, która tą 
NIEBOSZCZYCĄ się stawszy, przy kominku 
w czarnej koronkowej sukni spopielona, już 
tylko jako CIEŃ grasowała, jako ów CIEŃ po 
parku nocami hasała, wraz ze swym bratem 
majorem von HOFF miłosne igraszki uprawia-
ła? miejscowa legenda tak głosiła była? Owa 
wieść gminna. Do ludu przemawiała.

Ale DLACZEGO teraz, po tak długim 
czasie, PANIĄ EGUCKĄ sobą zainteresować 
chciała?

Czyżby dlatego, że gdy w roku czterdzie-
stym piątym ubiegłego wieku, kiedy to wresz-
cie druga światowa wojna – też spopieliwszy 
w jego bunkrze w Berlinie tego austriackiego 
malarzynę – DAWNOŚCIĄ się stała, a opu-
stoszały pałac panów von HOFF – reforma 
rolna… parcelacja majątku… zamieniła w 
SZKOŁĘ, którą to w ręce GERTRUDY – ŻAN-
NY i ojczyma PANI EGUCKIEJ chłopi oddali, 
bo choć sami analfabetami bywszy, jednak o 
wykształcenie swych dzieci się zatroskali.

Wówczas to PANI EGUCKA zamieszkała 
była w odległym skrzydle pałacu – właśnie w 
pokoju Eveliny von HOFF, z której to kom-

naty wyszabrowano wszystkie meble i obrazy, 
a perski dywan gruby i ciężki CI SPOD PANA 
pocięli na kawałki, aby słomianki przed 
CZWORAKAMI zastępowały, bo staranniej 
błoto i brud z oborowych gumiaków usu-
wały.

Pozostały jedynie porozrzucane na pod-
łodze, pisane na welinowym papierze, opraw-
ne w złoconą skórę KSIĘGI niemieckie... 
jakoweś tomiki WIERSZY, w których Evelina 
von HOFF pozostawiała całe wiązanki zasuszo-
nych CZTEROLISTNYCH koniczynek: miały 
przynosić SZCZĘŚCIE, ale… czy przyniosły? 
A jednak przyniosły – choć to się dopiero 
później okazało – nigdy tak do końca nie 
wiadomo, co może nas uratować, bo jeszcze w 
dwudziestym pierwszym wieku, po tylu latach, 
PANI EGUCKA jakowymś sentymentem do 
tego HERBARIUM w tomikach jej wierszy 
skrywanym – bo poetyzowała – kierowana, 
nawiedzała i łasce ABSOLUTU oddawała jej 
mogiłę…

GOTT IST DIE LIEBE… BÓG JEST 
MIŁOŚCIĄ… wyczytała to onegdaj, gdy kiedyś 
spędzała wakacje w niemieckim MIRROW, 
w takiej jeziornej krainie, gdzie też – tam, na 
niewielkiej wyspie, ogromny sarkofag śmiercią 
samobójczą pogrążonego w NIEBYT? nie-
mieckiego grafa, takim napisem opatrzono:

GOTT IST DIE LIEBE…
Niezbadane są wyroki BOSKIE – bo nie: 

ludzkie.
Zatoczywszy koło owych dociekań o NIE-

BOSZCZYKACH byłych – niebyłych, znanych 
– nieznanych, widzianych – niewidzianych, 
PANI EGUCKA powróciła była do spraw 
związanych z NIEBOSZCZYKIEM, którego 
poznała kiedy jeszcze tym NIEBOSZCZYKIEM 
nie był, bo już od siedmiu lat borykała się z 
pytaniami DLACZEGO? DLACZEGO przed 
siedmiu laty, wbrew OSZUKLIWYM poczy-
naniom swej żony w SĄDZIE, skierowanym 
przeciwko SZLACHECKIEMU – juniorowi, 
naraz go uratował? Polecił jej – wręcz NAKA-
ZAŁ (!) – sprawę z SĄDU wycofać!

Ale do tego to TRZECIE OKO PANI 
EGUCKIEJ jej dopowiadało, że (jakież to 
METARZECZYWISTE?!!) i Evelina von HOFF 
też w tej sprawie swe paluszki zwęglone ma-
czała… To jej ukazanie – pokazywanie? Przy-
padków nie ma… trochę to PANIĄ EGUCKĄ 
zaczynało przerastać, bo w to wszystko PANIĄ 
EGUCKĄ kto?

– Oczywiście, że NIEBOSZCZYKI cię 
wplątały – ustaliła, jak zwykle Z GÓRY Stasia 
od św. ZYTY – ta MĄDROŚĆ WSZECHCZA-
SÓW…

Taak… to wcale nie było śmieszne, 
raczej zbawienne – że PANI EGUCKA tego 
NIEBOSZCZYKA poznała, kiedy jeszcze tym 
NIEBOSZCZYKIEM nie był, choć już wówczas 
– TRZECIE OKO jej to podpowiadało – jego 
TWARZ HIPOKRATEJSKA (FACIES HIPPO-
CRATICA), tzn. nosząca ślady długotrwałej 
choroby lub rychłej śmierci tego dowodziła, 
że już niezabawem nim będzie…

Hm... tę HIPOKRATEJSKĄ TWARZ 
PANI EGUCKA zapamiętała dokładnie, bo 
w tych ważnych dla FIRMY Szlacheckiego 
– juniora okolicznościach jej się przypatry-
wała....

Co innego FACIES – TWARZE NIE-
BOSZCZYKÓW, których za życia nie znała… 
ależ skąd!!! Nigdy się w nie nie wpatrywała… 
zapamiętała bowiem ostrzeżenie Stasi od św. 
ZYTY:

– PAMIĘTAJ PANI EGUCKA, że w TWARZ 
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– ową FACIES – NIEBOSZCZYKA nigdy nikt nie 
wpatruje się bezkarnie – ustalała tajemniczo, a 
PANI EGUCKA nie miała odwagi zapytać: – 
DLACZEGO?! ale przestrogę wziąwszy sobie 
do serca zawsze na wyprawy do NIEBOSZCZY-
KÓW zabierała koronkową UMBRELKE Cecyli 
PUCHÉ i tak nią – otwartą – manewrowała, by 
owa martwa FACIES przesłonięta nią, jej się nie 
pokazywała – później prześladowała.

Coś w tym być musiało, bo nawet w jej ulu-
bionej książce, w KLUBIE PICKWICKA, Karol 
DICKENS – choć w nieco innych okoliczno-
ściach – przed GŁOWĄ NIEBOSZCZYKA się 
wymigiwał… znaczy, bohaterowie jego książki 
jej UNIKALI.

Tak, tak, przywodziła na pamięć to dziw-
ne zdarzenie PANI EGUCKA, która wszelkie 
swoje smuteczki koiła lekturą KLUBU PIC-
KWICKA…

Jak to było? Był dzień Bożego Narodzenia, 
kiedy to na świąteczne śniadanie do domu 
pana Pickwicka przybyło dwóch RZEZIGNA-
TÓW… czyli przyszłych chirurgów; w czas 
śniadania ustalili, że nic tak nie zaostrza ape-
tytu jak SEKCJA, bo jeden z nich preparował 
żylastą dziecięcą nogę, a ten drugi łopatkę… a 
rozdzieliwszy między siebie trupa, nie znaleźli 
amatora na GŁOWĘ. Za dużo było ponoć z 
nią kłopotu – niby się sumitowali – ale PANI 
EGUCKA ich rozumiała, zapewne chodziło o 
to WPATRYWANIE.

RZEZIGNATY jednakże PANIĄ EGUCKĄ 
zadziwiały… SANTA MADONNA! SEKCJA!!! 
Tego by PANI EGUCKA jednak nie zdzier-
żyła.

Swego czasu przecież po prosektorium 
Akademii Medycznej w Poznaniu – ówczesnej, 
bo teraz u nas UNIWERSYTETÓW MNOGA 
– oprowadzał ją pewien anatom patologiczny, 
gdy ta się wahała, czy aby nie studiować medycy-
nę i która po wizycie w tym sanktuarium TANA-
TOLOGII tak – mówiąc z góralska – ZDZIKŁA, 
że natychmiast wybrała chemię, zwłaszcza, że 
pod koniec tej wizyty ów anatom wsunął jej 
ukradkiem do kieszeni paltota kawałek PALCA 
jakiegoś TRUPOSZ.

Był to ze strony owego anatoma osobliwy 
pretekst by ujrzeć PANIĄ EGUCKĄ ponownie: 
takie STRASZNE – za STRASZNE dla PANI 
EGUCKIEJ – zalecanki. By uniknąć z nim 
spotkania, miast odnieść palec do prosekto-
rium, urządziła mu pogrzeb pod barokowym 
krzyżem na cmentarzu zabytkowym przy ulicy 
Bluszczowej, gdzie zawsze towarzyszył jej CIEŃ 
OJCA: tam była jego mogiła i mogiła PALCA 
— PANI EGUCKA miała teraz swój PALEC 
OPATRZNOŚCI; tak go nazwała po tym usza-
nowaniu go pogrzebem.

Umęczona METARZECZYWISTYM 
oglądem ŚWIATA? raczej ZAŚWIATÓW, PANI 
EGUCKA wróciwszy do Poznania, zamiast 
odpocząć, w kolejne – teraz książkową wiedzą 
znaczone – obszary się zaplątała, by zapomnieć 
o tym NIEBOSZCZYKU, którego znała, gdy 
jeszcze tym NIEBOSZCZYKIEM nie był; skąd 
mogła wiedzieć, że te jej nowe poszukiwania 
niezabawem przybliżą ją do odkrycia TA-
JEMNICY, DLACZEGO ten jeszcze wówczas 
człowiek o HIPOKRATEJSKIEJ TWARZY ją 
uratował i jej syna też.

DLACZEGO?! – to pytanie nieomal 
obsesyjnie ją prześladowało, odkąd ta Evelina 
von HOFF teraz z nią podróżowała, chadzała, 
nawet wszystkie jej telefoniczne rozmowy pod-
słuchiwała! A sama MILCZAŁA. Choć coś ujaw-
nić pragnęła? Może jej tam w zaświatach mówić 

zakazano? – rozważała PANI EGUCKA, bo ZA-
SADY TEMPLARIUSZY znała: NADMIERNE 
MÓWIENIE PROWADZI DO GRZECHU... a 
Evelina von HOFF... hm... nie nam oceniać, 
ale... GRZESZYŁA… NAGRZESZYŁA, czyżby 
zatem to jej MILCZENIE jakowąś pokutą się 
dla niej stawszy, w jej obszary METAFIZYCZNE 
teraz PANIĄ EGUCKĄ wrzucało było?!! Może 
ku pomocy w jej bytowaniu METARZECZY-
WISTYM.

SŁOWA? – ileż to zbędnych SŁÓW? PANI 
EGUCKA przed siedmiu laty, gdy też aż przez 
SIEDEM LAT, ta okrutna sprawa sądowa się 
toczyła: 

KANT – SZLACHECKI – powództwo 
wzajemne

tak nawoływała WOKANDA, tak wywoływał 
Szlacheckiego do sądowej sali czarno – biały 
sądowy ROBOT – protokolantka.

Bo wtedy, w tym sądzie, PANI EGUC-
KA zauważyła, że są SŁOWA i ANTYsłowa te 
ostatnie chyba przez REPTOIDÓW ANTY-
CHRYSTOWYCH zapodane – OSZUKLIWYM 
podpowiadane…

Jednakże wprzódy nim ten sądowy RO-
BOT ową WOKANDĘ, w którą ten nieszczęsny 
Szlachecki – junior wplątany odczytał, PANI 
EGUCKA poznała tego NIEBOSZCZYKA który 
jeszcze wówczas tym NIEBOSZCZYKIEM nie 
był, choć ta jego FACIES… TWARZ HIPOKRA-
TEJSKA coś ZŁEGO zapowiadała – w pamięć – 
PANI EGUCKIEJ się wryła… WÓWCZAS!!!

Bo PANI EGUCKA dla firmy Szlacheckie-
go – juniora w tych dziwacznych latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, najlepsze za-
mówienia na jego unikalne wręcz MERCEDESY 
GRZEJNIKOWE to były – grzejniki miedziano 
— aluminiowe załatwiała, bo takim samozwań-
czym marketingowcem się (w tamtych latach to 
była NOWOŚĆ – taka FUCHA, według Stasi od 
św. ZYTY) się stała.

Toteż zoczywszy na obrzeżach Poznania 
budujące się potężne domostwo, z właścicielami 
owej inwestycji się natychmiast skontaktowała, 
by zaproponować i kupno tych grzejnikowych 
pięknotek o niepoślednich walorach estetycz-
nych i użytkowych, i ich montaż, i wykonawstwo 
kotłowni.

W niewielkim domu obok budującej się 
nowej posiadłości zastała – zapamiętała to na 
całe życie zważywszy na późniejsze – z tą wizytą 
związane – perypetie, osobliwą parę.

W pustym prawie pokoju wyłożonym gru-
bym szaro – błękitnym wschodnim kobiercem, 
stał pośrodku, obity czarną skórą ogromny fotel 
– taki nowoczesny automatyczny MASAŻYSTA; 
ginęła w nim nieomal jakaś LUDZKA DROBI-
NA o owej HIPOKRATEJSKIEJ FACIES... na 
widok PANI EGUCKIEJ się nieco poruszyła i 
głosem jakby dobytym z głębi MOGIŁY, rzuciła 
w jej stronę:

– Dla JASNOŚCI droga pani... dla jasno-
ści... sprawy DOMU proszę ustalać WYŁĄCZNIE 
z moją żoną.

Owa żona, która na pierwszy rzut oka 
córką, a nawet wnuczką, owej DROBINY być 
by mogła, siedziała w obcisłych dżinsach (tak 
obcisłych, że uwidaczniały każdą fałdkę jej 
wzgórka łonowego) na dywanie; na te słowa, 
niczym niesforne dziecko, zaczęła się turlać po 
dywanie, raz po raz fikając w powietrzu nogami, 
radośnie ustalając:

– To już wszystko MOJE!!! Dla żadnej tam 
JASNOŚCI! dla CIEMNOŚCI, proszę pani... dla 
ZACIEMNOŚCI! bo wszystko ZACIEMNIAĆ 
potrafię!!!

TRZECIE OKO PANI EGUCKIEJ na takie 
DICKTUM – DLA CIEMNOŚCI – DLA ZA-
CIEMNOŚCI – się nieco zaniepokoiło – zdziwi-
ło, ale PANI EGUCKA oszołomiona wielkością 
marketingowego przedsięwzięcia, natychmiast 
te niepokoje zlekceważyła.

LUDZKA DROBINA milcząco odczekała 
aż PANI EGUCKA podpisze przedwstępną umo-
wę i ponownie tym głuchym, grobowym głosem, 
jakby wypowiadała sentencję – MEMENTO 
MORI – przypomniała:

– Ten DOM… ten PREZENT dla mojej 
żony… nie chcę mieć z tym... nic do czynie-
nia…

Powłoki zapadłe oczy cienkimi suchymi 
jak zwiędły liść powiekami… wydawał się być 
martwym… nieco zalękła PANI EGUCKA 
śpiesznie schowawszy umowę do torebki, wy-
minąwszy ponownie turlającą się po dywanie 
– NOMEN – OMEN – ISTNA KANT, bo tak się 
nazywała, powróciła była ze swoją ZDOBYCZĄ?! 
do firmy.

Ale SZWAJCARSKI ZEGAREK pana 
KANT – był Szwajcarem – tykał, coraz to więk-
szą martwotą jego FACIES naznaczając; ale i 
pracom Szlacheckiego – juniora towarzysząc, 
bo te – prawie już na ukończeniu… tylko, że 
naraz! Ku owej CIEMNOŚCI – ZACIEMNO-
ŚCI… w czarną rozpacz JUNIORA pogrążając: 
doprowadzając na salę sądową...

Wszystko dlatego, że PANI EGUCKA, 
lekceważąc swoje TRZECIE OKO popadła w 
jakiś stan zagubienia umysłowego, co jej się 
nigdy wprzódy nie zdarzało; różne domy prze-
cież na MARKETINGU oglądała była – zawsze 
OSZUKLIWOŚĆ Stasiną rozpoznając… ooo, 
w tym domostwie budującym się na OSIEDLU 
GRECKIM, gdzie wszyscy jego mieszkańcy, łącz-
nie ze służącą, legitymowali się – STALOWALI 
(Stasia tak gadała… STASIA!!!) doktoratami z 
historii… no może nie wszyscy – bo z wyjątkiem 
psa, choć ten dobrotliwy STWÓR, bo rasy 
GOLDEN RIVER, był chyba najinteligentniej-
szym… Albo w willi pewnego okrutnika, gdzie 
wykonawca schodów z białego marmuru, ostatni 
schodek zaniżył o MILIMETR (!), nie dość, że 
musiał na – własny koszt je skuć i wykonać na 
nowo, ale jeszcze zapłacił odszkodowanie za 
nieterminowość prac (!)

Bo skąd PANI EGUCKA mogła wiedzieć, 
że ISTNA KANT, mistrzynią tego ZACIEM-
NIANIA bywszy, wyczyniała jeszcze gorsze 
sztuczki; wprawiając pracujące u niej firmy w 
OSŁUPIENIE, kiedy przychodziło do płatności 
za wykonane prace… ot, choćby firma CE-
MENCIK, która kilkanaście GRUSZEK betonu 
przywiozła na ową osławioną budowę, by zalać 
500 m2 stropu.

Kiedy w pół godziny później przyjechał 
właściciel z fakturą by otrzymać zapłatę, ISTNA 
KANT poinformowała go, że na tej budowie ni-
gdy jego GRUSZEK betonowatych nie widziała, 
a strop?... wraz ze swym kierownikiem budowy 
sama zalewała… Proszę! jest tu jeszcze resztka 
piaseczku, a że cooo?! Że ona na szpilkach?... 
ona zawsze na szpilkach działała pracując z 
taczką, którą materiał dowoziła... że taczką się 
tego nie da zrobić? bo ten beton… w jednym 
czasie wylany być musi? Musi – nie musi? Zro-
biła – i FERTIG!

Na chłopski rozum, było to niemożliwe, 
ale nie na UCZONY ROZUM SĘDZIEGO, 
który w sądzie trzy lata dociekał KTO zalał ten 
przestrzenny nieszczęsny STROP!!!

cdn.
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Katarzyna Świątkowska

„Beskidzka 2”                  

Beznadziejnie zakochana
Pierwsze drzwi na prawo – kuchnia  
lekko sfałszowane kołysanki 
wyjście na balkon z salonu 
lustro między salonem i usypialnią  
zielony dywan z czarnym wzorem
Wszystkie dzieci 
nawet te dobre 
pogrążone są we mgle 
a ja jedna tylko 
nie

Marcin Stachelski

erotyk haitański

przez otwarte okiennice
snuł się kreolski śpiew
z ognikiem oliwnej lampy
pod srebrnym filigranem

płynęliśmy w tym transie
żarliwy snu houngan
i uległa ofiarnica
czciciele lubieżnej Ezili

wieczorne bębny przycichły
w zaułku stromej uliczki
gdy frykcyjnym obrzędem
żgaliśmy czułe rozchwianie

umilkło uliczne canto
opadłaś cicha jak lalka
z wonnym ekstazy anyżem
gorącą wanilią we włosach

i sama bogini odeszła 
zmęczona unosząc nas
 w dłoni

Bogdan Łoś 

Leśnie /Majeńce/

 
Krągłościami cudów
napinasz cięciwę 
w lesie pełnym borówek 
i malin

strzygących pałaniem
co pieszczę i całuję
czule.

Las śpiewa ptactwem
brzęczy owadami
Tyś uległa 
pod naporem muśnięć 
słodkich jak te runo 

Cicho jęczysz 
niczym kotka 
zwarta ze mną 
w soku trudzie

i zbierasz
jak ja - mrówka 
leśny miód.

Marek S.Podborski 

KOSMO GRAM

Wywodzisz  się  gałęziście
z  pocisków  błysków

I  wywołuję  suwerenne  budowle
dryfujące  w  siódmym  obiegu
gwiaździstej  korony
orszaku

Fal banki  świetlistego  pyłu
pęczniejące  bąblami  ros płynięć
z  wykluwaniem  nas
tępnych  światów

Już  przegrzanych  polifonią
zagęszczeń

A  całe  liniowe  rozdarcia
w  ogniskach  słońc  przepychu
zakrzywianych  orbit
przedświtania

W  otulanie  nadsferyczne
dreszczem  księżycowym
udAleksandra Brzozowska     

Nasze dłonie                          

Mrok ma takie czułe palce
na płótno gwiazd kładzie
pasma zwichrzonych włosów 
i wplata w cienie drzew

Pachniesz ambrozją
piżmem
leśnym runem
kocim wzrokiem muskasz
oddechem

Onieśmielasz mnie...
przymykam powieki
ciężkie od zachwytu 

Za oknem
chóry zwierząt 
pieśń z pradawnego raju
...tańczą nasze dłonie
w łunach księżyca 

Agnieszka Rykowska- Kowalik 

Niespodziewanie               

niespodziewanie
napisałam list 
wyznanie miłosne cała ja 
 
wyczekiwanie na odpowiedź 
było jak babie lato w sadzie 
wkurwiająco – śmieszne

wczepiało się we włosy 
owijało wokół szyi 
dotykało dłoni niczym struny 
rozdzierałam je na cząstki 
 
bawiłam się z uśmiechem 
i tak oto przylgnąłeś 
do mojej twarzy 
 
wczoraj zajrzałam do skrzynki 
już po zbiorze - 
jabłko z parchem małe i nadgniłe

Justyna Wojdyło 

Podbumerang                                      

Proszę, wróć do domu,
kaczuszko, kwiatku polny, szara torebko!

Wystosowano żądania
o punktualne przyjścia
lub włożenie butów do szafki.

Nieposłuszeństwo karane będzie
dożywociem w celi ze słów.

Posłuszeństwo zostanie nagrodzone
kolejnymi wymaganiami.

Proszę, wróć do domu!
Kwiatuszku, topolo, zaskrońcu pełen cukierków!

W mroku własnych oczekiwań
robi się pusto gdy nie ma świecących oczu
kogoś, kto mógłby być winien Całemu Złu.

Serduszko, chmurko, lizaku o smaku człowieka!
Nie wracaj. Po prostu nie wracaj.



AkAnt 6(279)2019     str. 31     

Stefan Pastuszewski

Zatrzymany zegar 

zawsze przez coś widzę coś innego
ja - uwiązany ptak
- niespełniony ikar
czemu wiśnio z 23 kwietnia 2019 roku
nie jesteś przeźroczysta?
czemu wzrok mój grzęźnie
w rozsypanej bieli wiotkich pentagramów
chwil tych najpierwszych
z Nią?
czemu zegar stoi
tak bardzo delikatnie
w słuch?

Łukasz Kamiński

Hejne

pani z hospitacji powiedziałem, że
pytanie o sens powraca regularnie

  mógłbym przecież
łowić ryby gdzieś w Islandii, być rybą
albo opowiadać dzieciom w szpitalach
skandynawskie baśnie

uczę jednak o Mieszku I jakby to był
ktoś ważny dla nas – dzięki temu już 
w czwartej klasie ćwiczymy zabijanie 
- rycerze wbijali mocniej mówię 

ćwiczymy nienawiść też w ósmej 
- na dzień żołnierzy wyklętych przygotowaliśmy
apel pod wezwaniem Nerona

- zabij małego księcia o tak strzałem w tył głowy

Mieczysław Arkadiusz Łyp

Nadzieja paschalna

W Słocinie muzykanty Twardego
z kogutkiem i dziewkami
kołyszą mój biały sad
Róża – amarantowa kropla tamtego lata
powoli umiera w zimowym śnie
- sen pachnie jaśminem

Zieleń palmy wielkanocnej niech przyniesie
Liturgię Ogrodu Oliwnego
i Liturgię Ogrodu Kwitnących Jabłoni
Niech rozbije grzech pychy i pogardy

Zieleń palmy wielkanocnej niech przyniesie
miłosierdzie na każdy dzień powszedni
Niech odkryje od nowa
tajemnicę mądrości światła
i nadchodzącego dnia

Różowy Aniele od ludowego świątkarza
Aniele – nie z kości słoniowej
ale z lipowego pnia – pytaj:
„Co wy tu robicie?” „Po coś przyszedł, przyjacielu?”
Pytaj o jasne i czarne niebo ale
odpędź zły los od świata
i drzew mojego ogrodu

Lucyna Dobaczewska

Ogród ziemskich rozkoszy

(inspiracja obrazem Hieronima Boscha)

*
Bóg jest życiem
źródłem tchnieniem
Jedność wyrażona dwoistością – mąż i żona
eros i phobos
zatraciła swą harmonię
poddawana bezustannym procesom podziału

**
Bóg stał się człowiekiem
nienasyconym pragnieniem
bezpłciowym rodzajem trzecim – głównie nijakim
rajskim ptakiem
z pióropuszem fallicznych kwiatów
karmionym jagodami by nie krakał: Apokalipsa

Pod jasnym niebem z papierowymi aniołami
ludzkość biodrami kołysze

***
Człowiek jest zwierzęciem
Bóg zmienił zdanie – zabrał małpie uduchowioną inteligencję

Poczerniał świat od utraconego honoru
i ostatniej kropli zakrzepłej krwi walecznych oddziałów
dwunożnych istot
W ogrodach cywilizacji zasiadł na tronie
ptasi mózg

Patryk Robacha

Dzieci bite 

z zasuszonych listków dębu i kruchych patyczków 
puszek po karmie dla kotów, szyszek, kulek szklanych 
zbudowane są wszechświaty dla skrzatów skrzydlatych
na grzbietach śliskich niesione bajkowych ślimaków 
 
we wszechświatach skrzacich, bywa, wybuchają gwiazdy 
błyśnie ogniem supernowa, pożre mozół listny
skrzaci syzyfowy trud patyczny 
 
pył kosmiczny ze słońc umarłych
i leśnych dziwów onirycznych 
ruch firanki zdmuchnie z parapetu 
padać będzie deszcz z grafitu 
w krainie stojących lamp i kaloryferów 
w krainie kątów i aniołów inwalidów



str. 32     AkAnt 6(279)2019

-Lechu? 
-… 
-Cześć Lechu. 
-Val? Dobrze że przyszedłeś. 
-Przyszedłem dopiero teraz, bo wcze-

śniej nie wiedziałem… - miąłem nerwowo w 
palcach końcówkę cienkiej łodyżki goździ-
ka. Wiatr czochrał mi włosy i podwiewał poły 
długiego, czarnego popeliniaka. – Gdybym 
wiedział, to bym przynajmniej na pogrzeb… 
Ale czułem, cholera, że coś jest nie tak. Fakt, 
operacja była trudna, to było i ryzyko, ale 
kto mógł przewidzieć, że aż tak… 

-Ja. 
-Ty? Nie rozumiem, to przecież… 
-Możliwe, możliwe. 
-Jak to, więc wiedziałeś? 
-Wiało coraz bardziej. Po niebie kręciły 

się ciężkie, posiniałe chmury. Chyba będzie 
lało – pomyślałem. 

-Widzisz, kiedy człowiek jedzie wóz-
kiem na salę operacyjną, przykryty po sam 
nos nieskazitelnie białym i czystym prze-
ścieradłem wie, że czasu który upływa nie 
zdoła już zatrzymać ani cofnąć, że jest już 
za późno i będzie co ma być. Patrzysz w sufit 
i bezmyślnie liczysz jarzeniówki – jedna, 
druga… – ale strach – ten prawdziwy , który 
ludzie zwą niekiedy trwogą – i tak cię oblatu-
je, oczy zachodzą mgłą. Chcesz krzyknąć, że 
nie chcesz iść pod brudny skalpel pijanego 
chirurga, ale nic z tego – głos więźnie ci w 
gardle. To kroplówka. Możesz jeszcze tylko 
zrobić pod siebie – z tego strachu – lub ze-
siusiać się w pachnące, świeżo krochmalone 
prześcieradło, ale nie robisz tego, bo jeszcze 
jesteś człowiekiem. Właśnie wtedy, stajesz 
się na moment jasnowidzem własnego losu. 
Czujesz po prostu przyszłość – życie albo 
śmierć. Mrówki biegały mi na trasie : pięty 
– czubek głowy. Tam i z powrotem, tam i z 
powrotem. Przestąpiłem z nogi na nogę. 

-Ja poczułem nijaką, parszywą śmierć. 
-Zapadła płocha cisza, jak czasem na 

prerii albo w lesie. Spod ciężkiej, marmuro-
wej płyty, dobiegło mnie głuche bębnienie, 
jakby walenie kamiennego młota w pustą 
czaszkę cyklopa. To było moje serce. Łup, 
łup… 

-Lechu? 
-… 
-Jak ci tam? 
-Nijak. A ty co tak stoisz? Siadaj. 
-Rozejrzałem się niepewnie. Jest ławka. 

Siadam. Kwiaty kładę na płycie i zapalam 
papierosa. 

-Zapaliłbyś? – pytam dość głupio. 
-Nawet mnie nie ciągnie, ale napił-

bym się piwa, albo strzelił sobie fikołka. 
Pamiętasz nasze numery z Fezem, albo z 
Bukiem? 

-Pamiętam. Schlałeś się wtedy nieźle, ja 
też. Wszyscy byliśmy dobrze zaprawieni. 

-Taak. Lubiłem wypić. 
-Ano lubiłeś. Ja też lubiłem i nadal 

lubię. Szkoda że już nie możesz… że nie 
możemy razem … 

-Szkoda. 
-Co robisz, kiedy tak leżysz? Nie zimno 

ci? – znowu głupota ze mnie wyłazi i nietakt 
zupełny. 

-Ostatnio dużo myślę. 
-Masz czas. 
-Mam. Aż za dużo. 
-I o czym tak myślisz? 
-O sensie śmierci. 
-A życie? 
-To mnie już nie interesuje. 
-A co cię teraz interesuje?
-Śmierć. Śmierć i to co jest po niej. 
-Właśnie, co to jest? 
-A co na medycynę się wybierasz czy 

na teologię? 
-Przecież wiesz gdzie ja mam studia 

i ten cały, technokratyczny burdel. Chcę 
po prostu wiedzieć, co teraz czujesz, to 
wszystko. 

-Trafiłeś w dychę, no może w dziewiąt-
kę. Czym według ciebie człowiek odczuwa? 
sumieniem czy rozumem ? 

-Sumieniem. 
-A rozum. 
-Potarłem czoło i zaciągnąłem się. 
-Rozum to pamięć i umiejętność facho-

wego i w miarę szybkiego w niej szperania. 
Ale co ma do tego… 

-Zaczekaj – przerwał mi. – Czy u żywe-
go człowieka, sumienie i rozum to jedno, 
czy raczej dwa różne i niezależne od siebie 
pojęcia? 

-Różne i niezależne – odparłem. 
-No widzisz – pouczał mnie Lechu 

– a u martwego to jedno. Oczywiście nie 
jedno i to samo, ale synteza dwóch pojęć 
prostszych. W ten sposób powstało pojęcie 
trzecie, wyższe. 

-To genialne! – wykrzyknąłem prawie, 
po czym rozejrzałem się lękliwie, w obawie 
aby nie zostać uznanym za wariata, który 
gada sam do siebie i to na cmentarzu. Ale 
wokoło panowała niczym nie zmącona cisza, 
targana czasem przez chłodny, porywisty 
wiatr. 

-Cmentarz komunalny ział pustką, 
jakby wywiało z niego wszystko co żywe. Był 
martwy i zimny, jak trzydniowy trup. – To 
fantastyczne – szepnąłem wprost do pły-
ty, przypominając sobie Witkiewiczowski 
„byt”. 

-Jak dla kogo – odparł smutno Le-
chu. 

-No tak, oczywiście, no tak… – stro-
piłem się nieco. Myśli rozłaziły mi się na 
wszystkie strony, jak stado niesfornych 
chomików. 

-Nie widzę cię ani nie słyszę, w sensie 
fizycznym oczywiście, ale za razem czuję 
twoją obecność, właśnie twoją i wiem co mó-
wisz, właśnie, nie słyszę ale po prostu wiem. 
Czucie to, niektórzy ludzie żywi nazywają 
niekiedy przeczuciem lub intuicją. Jestem 
więc teraz, jednym, wielkim czuciem. 

-Czucie i wiara – przypomniałem sobie 
Mickiewiczowskie credo, które było także 
moim. – No tak ale – napierałem – czucie, 
jest to rzecz niematerialna. W takim razie 
ciebie w ogóle nie ma? 

-Nie ma mnie – zgodził się Lechu – a 
jednak jestem. 

-Gdzie ? 
-W tobie. Jestem twoim sumieniem. 

Ty mnie czujesz, czujesz moją obecność i w 

gruncie rzeczy, może nawet podświadomie, 
wierzysz w istnienie życia po życiu. Jesteś 
bardzo wrażliwy na sprawy tak subtelne, 
których inni po prostu nie dostrzegają. To 
ułatwia ci kontakt ze mną, który jest także 
kontaktem z samym tobą. A kluczem do 
tego wszystkiego jest sumienie, twoje sumie-
nie. Jestem w nim i jestem nim, ale tylko 
dlatego, że ty tego chcesz. To jest właśnie 
czucie i wiara. Całe sumienie. 

-To z kim ja tutaj właściwie gadam? 
-Sam ze sobą – odparł Lechu. 
-Ogarnęła mnie prawdziwa wściekłość. 

Pierwsze, wielkie krople spadły mi na głowę. 
I ten wiatr, porywał całe wieńce i przerzucał 
je z jednego grobu na drugi. 

-Rzut oka na zegarek. Spostrzegłem, że 
od dobrej godziny robię z siebie durnia, za-
dając sam sobie skomplikowane pytania i sam 
na nie odpowiadając. Czasem nawet na głos. 
Zegarek zgubiłem przeszło dwa lata temu. 
Właściwie miałem ich kilka, dokładnie trzy. 
Okoliczności zaginięcia dwóch pierwszych 
nie pamiętam. Trzeci pożyczyłem pewnej 
panience z baru night, tylko na chwilę. Od 
tej pory odzwyczaiłem się od zegarka. 

-Zawsze prześladował mnie nasz stary 
„przyjaciel” Czas. Teraz już jakby mniej. Jak-
bym choć trochę – z powodu braku tak trywial-
nego rekwizytu jakim jest zegarek – oderwał 
się od powierzchni ziemi, od jej drobnych 
tragedyjek i świnstewek. Oto jest stan ducha, 
wielkich tragedii, a czasem i świństw wielkich. 
Lać już zaczęło całkiem nie na żarty. 

-Lechu? – wsłuchałem się w odgłosy 
śmierci i życia. – Lechu! Słyszysz mnie? Ode-
zwij się do cholery! – cisza. Tylko drobne i de-
likatne stacatto deszczu o liście, marmurowe 
płyty grobowców. 

-Nie wmówisz mi przecież, że wszystko to, 
było jedynie czczym wymysłem mojej chorej 
i mocno już nadwyrężonej wyobraźni, o tego 
mi nie wmówisz. Nie wolno ci, rozumiesz! Nie 
wolno ci, stawiać mnie w tak beznadziejnie 
głupiej sytuacji. Słuchaj – szepnąłem pochy-
lając się do samych wrót grobowca i zerkając 
nerwowo na boki – nie musisz się niczego 
obawiać, jesteśmy naprawdę sami – przy czym 
szczególny nacisk położyłem na słowa „na-
prawdę”. Byłem już tak mokry, jakby ktoś wylał 
mi na głowę wiadro wody – deszcz wściekle 
zacinał – nieco przydługie włosy skleiły się w 
nieprzyjemne strąki, a popeliniak lepił się do 
ciała. – A więc tak, obraziłeś się, że na pogrzeb 
nie przyszedłem. Tak? Odpowiedz! – stojąc 
nad grobowcem, wydzierałem się na całe gar-
dło. – Dobra powiem ci – było mi już wszystko 
jedno – nie przyszedłem, bo miałem akurat 
masę, bardzo ważnych spraw do załatwienia, 
a w ogóle to nienawidzę takich, cholernych 
maskarad, szczególnie jeśli główną rolę gra w 
nich, mój cholerny przyjaciel! Rozumiesz? 

-Ty przecież istniejesz – szarpnąłem z 
desperacją uchwyt płyty grobowca – naprawdę 
istniejesz, we mnie. Prawda? Powiesz, że tak! 
– gorące łzy mieszały się z zimnymi kroplami 
deszczu, spływając mi po twarzy. 

-Burza przewracała cmentarz komunalny 
do góry nogami, wysypywała z grobów na wpół 
przegniłe trupy. 

-Co pan tu robi? – usłyszałem za sobą, 
zdałem sobie sprawę, że jednak nie jesteśmy 
sami. Odwróciłem się i ujrzałem stalowo-nie-
bieski mundurek, a w nim policjanta. 

-A pan? – zapytałem przytomnie, ale to 
pytanie było chyba nie na miejscu, bo tamten 
zaraz wyciągnął kajdanki. 

Jarosław Seidel

Śmierć przyjaciela 
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Bogdan Łoś 

Déjà vu                                

Liść obumarły
wyssany syntezami światła
niesiony 
zanim nie opadnie
a i wtedy szarpany liźnięciami wiatru.

Zdaje się 
w pożółkłych inskrypcjach 
twarzy liścia
że już widział i czuł

ten lot w tańcu
i upadek buzią 
roześmianą jeszcze
co ryje ziemię
/pomiędzy – braci siostry/

że taki właśnie był kiedyś...
i jako liść klonu
znowu będzie
na wiosnę

choć może nie 
co przyjdzie wnet 
po nim

Grzegorz Zientecki

GAUGUINOWI  

Niebo nie jest największą zagadką
Dla filozofów
Niebo nie jest największą zagadką
Dla astronomów
Niebo nie jest największą zagadką
Dla teologów

Niebo jest największą zagadką
Dla malarzy
Kolory, których nie zna ziemskość
Kolory eterycznej palety
Gesty pożegnalne Boga

18 sierpnia 2018   

Barbara Gajewska 

NIE TAK                                             

taka jedna
nie była jak pierwsza lepsza
za rogiem straconego czasu
śniła o miłości

płomyk oliwnej lampy
którą pożyczyła od panny mądrej
obmywał z mroku jej twarz i stopy
jednak żaden kochanek
nie uchylił dla niej drzwi

może powinna dobijać się seksapilem
albo jak słowik
wabić balsamicznym śpiewem

taka jedna rozbiła oliwną lampę
o pierwszy akord z pieśni Orfeusza
rozbiła sen
o ostatni akord straconego czasu
jej ptak umarł o świcie

taka jedna nie umiała pozbierać
rozbitego snu
ani przywrócić głosu ptaka
taka jedna nie umiała się pozbierać
myślała
że o świcie się tylko śpiewa
że o świcie się nie umiera

Barbara Gajewska 

POWRÓT                                                               

jeszcze kłębią się w oczach tamte krajobrazy
rylce wieżowców kaleczące błękit
pajęczyny autostrad
ogrody łaszące się do wolnej miłości
wykrochmalone uśmiechy nawet w ulicznych korkach
wszędobylski luz

jeszcze mizdrzą się w uszach
tamte słowa okay fine great
jednak uwiera nigdy nieoswojona obcość
i nadciąga ze wschodu
miękki wiatr

jak dobrze
że nie zdradzają nas powroty
myśli taka jedna

jej Itaka podchodzi do gardła
mąci oddech

pocięli ją niedbale chirurdzy w partyjnych kitlach

taka jedna
będzie zszywać skrawki
poznawaniem
będzie łatać swoim głosem
ojczyźnianą rzecz

Adam Michalak 

Strajk                                   

Eks szeryfa gwiazdą 
rozświetlamy puste korytarze
tętniące piętrami obietnic
wyłamanym skrzydłem 
 
kosogłosu otwieramy salę
której widmowy las 
rąk zapisuje tablicę 
multimedialną grą cieni  

czarno białą od tłumu pytań
egzaminu wschodzi wątły irys
frazeologii przysiada gołąb
zwabiony okruchami losu 

deon krąży nad głowami 
starożytnych uczniów
transparentem opierzanej ciszy
defiladą hejtu i miłości

Grzegorz Zientecki

List  do Van Gogha 

Pamięć 
Wyjmuje z nas
Cierń po cierniu
Ziarnko po ziarnku

Aż pozostaje pusty słonecznik
Nie do namalowania   

1 kwietnia 2019
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Książka ANNY LERCh-WÓJCIK, zaty-
tułowana jako Pełny bonclok. Tradycje kulinar-
ne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia Zdroju, 
powstawała formalnie w latach 2008-2018, a 
nieformalnie pisała ją życiem codziennym 
i świątecznym śląska biografia prywatna, 
wrażliwej na kontakt kulturowy, świadomej 
siebie antropolożki. Autorka przez pełną 
dekadę swego życia, prywatnego i zawodo-
wego jednocześnie, zebrała i przetestowała 
osobiście 66 przepisów kuchni regionalnej, 
prowadząc przy tym szereg pogłębionych 
rozmów antropologicznych z członkami 
swej rodziny z Bzia oraz Jastrzębia Górne-
go. Przeprowadziła też ona uzupełniające 
i kontekstowe, rzetelne badania terenowe 
w Ruptawie, Jastrzębiu Górnym oraz Zdro-
ju, a także odbyła kwerendy eksplorujące 
przepisy kulinarne – zdeponowane często 
- jak to relacjonuje Anna Lerch-Wójcik „na 
luźnych kartkach oraz w starych zeszytach”. 
W efekcie synergicznej siły tej pasji i konse-
kwencji trudu antropologicznego powstało 
poważne, w swej jakości wykonania i war-
tości antropologicznej, dzieło badawcze 
poświęcone antropologii jedzenia. Autorka 
zrekonstruowała w nim autentyczny i ciągle 
żywotny folklor kulinarny podmiejskich 
dzielnic Jastrzębia-Zdroju, na terenie któ-
rych mieszczą się dziś sołectwa miasta takie 
jak Bzie, Moszczenica, Ruptawa, Borynia, 
Szeroka i Skrzeczkowice wraz z osiedlami Ja-
strzębie Górne i Dolne oraz Zdrój. Udało się 
w tej nadzwyczajnej w swej lekkości podaw-
czej, także (oprócz niewątpliwej wartości 
etnograficznej dzieła) książce kucharskiej 
z przepisami i fotografiami potraw, ocalić 
oryginalną gwarę śląską, w której podane 
są autentyczne receptury historycznych 
dań śląskich, niektórych uznanych zresztą 
dziś za certyfikowane produkty regionalne. 
Anna Lerch-Wójcik otwiera przed czytel-
nikami swą fascynującą etnokuchnię, bo 
dzieli się ona własną wnikliwością solidnej, 
systematycznej i konsekwentnej pracy 
etnograficznej, zachęcając tym samym do 
dowartościowania poznawczego jej autor-
skiej etnometody i wyszukanego smaku pre-
zentowanej tak tradycji. W gwarze śląskiej 
tytułowe słowo bonclok wywiedzione jest od 
niemieckiej nazwy Bolesławca (Bunzlau) i 
oznacza ono kamionkowy garnek, przezna-
czany między innymi do przechowywania z 
sukcesem potraw kwaśnych, tłustych i moc-
no przyprawionych. Jak czytamy na kartach 
owej antropologicznej książki kucharskiej: 
„Bonclok nawiązuje do śląskiej tradycji. Już 
samo słowo jest niezwykle <<śląskie>>, od 
razu słychać, skąd pochodzi. Pełny bonclok 
był zawsze synonimem dostatku. To w nim 
gospodynie przechowywały: mlyko, kiszka, 
śmietonka, masło, łój i szmalec, mięso, nocia-
stek na chlyb i żur, kiszona kapusta i łogórki 
oraz smażone śliwki. (s. 9)” I taka właśnie 
jest cała ta książka, wyznaczająca etnohory-
zonty nowoczesności, pełne smaku śląskiej 
tradycji kulinarnej, której jakość możemy 
odkrywać dziś świadomie, czerpiąc z niej 
tylko to, co jest jej wartościami, a więc: 
więzi społeczne, szacunek do własnej – in-

Anna Kapusta

Śląski garnek wartości

dywidualnej i zbiorowej – genezy rodzinnej 
oraz rzetelną wiedzę, w tym ocalony język 
dialektów, czyli po prostu gwar codziennych 
z naszych domów. Książka poddana została 
konsultacji naukowej doktor Marii Lipok-
Bierwiaczonek, a na jej okładce, zaprojekto-
wanej przez Renatę Dziadek, umieszczono 
ornamenty wzorowane na tradycyjnym 
hafcie śląskim. Fotografie gotowych potraw 
wykonała sama Anna Lerch-Wójcik. W ten 
sposób tradycja kulinarna stała się otwartą 
ścieżką do żywieniowej samoświadomości 
kulturowej każdego, kto sięgnie po książkę, 
niezależnie od tego, czy będzie ją czytał jako 
swoistą rozprawę antropologiczną, podaną 
w czystej gwarze śląskiej, czy też odważy się 
zacząć gotować i smakować po śląsku. Obie 
te strategie lektury mają swoje smaki, warte 
zauważenia nie tylko kuchni śląskiej, ale 
i kuchni etnograficznej pracy badawczej 
Autorki. Przepisy po śląsku zachęcają do 
degustowania piękna tego dialektu, a na-
wet – wtórnie - prowokują do poszukiwań 
własnych korzeni kulinarnych w rodzinie. 

 
Jak się smakuje etnokuchnię

Anna Lerch-Wójcik z równą precyzją 
rekonstruuje receptury kuchni śląskiej i jak 
zapewnia każdy z 66 przepisów przetesto-
wała osobiście, czego dowodem są zresztą 
zdjęcia gotowych potraw, jak i udostępnia 
piękny, czysty język gwarowy tego regionu. 
Książka opatrzona została Słowniczkiem 
wyrazów gwarowych, niezwykle cennym 
etnograficznie, gdyż na przykład na jego 
podstawie udało mi się ad hoc wychwycić 
pole semantyczne gwary śląskiej, żywej w 
małopolskich wsiach, z których rekrutowali 
się powojenni górnicy z Małopolski szuka-
jący na Śląsku lepszego życia niż była im w 
stanie zaoferować głodna, nieurodzajna 
ziemia Galicji. Efekt takiej lektury świadczy 
zatem o dużej wartości dokumentacyjnej 
książki, choć czytanie jej dla czystej przy-
jemności jest wystarczająco motywujące, by 
książkę polecać jako źródło antropologicz-
ne i literaturę kulinarną. Metoda pracy z 
doświadczeniem kulinarnym jako kategorią 
doświadczenia terenowego widoczna jest 
też bowiem w interesujących zdjęciach 
archiwalnych, dokumentujących życie co-
dzienne na Śląsku. Pełen garnek śląskich 
wartości w takim wydaniu to – metaforycznie 
rzecz ujmując – smaczna zupa rzetelnych 
badań, śmietanka świetnej formy stylistycz-
nej autentycznej gwary śląskiej i przyprawa 
cieszących oko fotografii, tak historycznych, 
jak i współczesnych. Te stare zdjęcia oddają 
niepowtarzalny klimat śląskiej rodziny, co-
dziennej i świętującej, a te nowe fotografie z 
powodzeniem mogłyby pracować na okład-
kach wysokonakładowych, nowoczesnych 
pism kulinarnych. Smak tradycji spotyka się 
w takim wykonaniu z wykwintnymi wymoga-
mi współczesnego przekazu. Udało się więc 
tu stworzyć jednocześnie wybitną publikację 
antropologiczną i, bardzo udaną, nowocze-
sną książkę kucharską.

Przepis na nowoczesną animację kultury

Książka Anny Lerch-Wójcik, oprócz 
warstw etnograficznej i antropologicznej 
oraz kulinarnej, skrywa w sobie również 
unikalny, bo rodzimy i oryginalny w swym za-
nurzeniu w lokalność, potencjał nowoczesnej 
animacji kultury, czyli zarys możliwych badań 
w działaniu. Ile można przeprowadzić na jej 
podstawie warsztatów z zakresu etnokuchni? 
Ile inspiracji transgeneracyjnych pomieszcza 
w sobie metoda pracy zaprezentowana w 
publikacji? Odpowiedzi może być tyle, ilu 
wrażliwych czytelników. Etnohoryzont tej 
książki to rzeczywistość badawcza wrażliwej 
na kontakt kulturowy relacji z drugim czło-
wiekiem. Rozmowa o kuchni jest przecież 
zawsze mikrobadaniem kulturowym, a 
etnograficzna książka kucharska zaprasza 
wprost do kuchni wrażliwej na smak spotka-
nia z drugim człowiekiem, przy dostatnim 
stole otwartości na twórczy smak różnicy i na 
wspólne podzielanie apetytu na to, co nowe i 
inne lub – przeciwnie - tradycyjne i podobne. 
Książka Anny Lerch-Wójcik jest dyskretnym 
otwarciem wielu pomysłów na lokalność 
w działaniu, także tym globalnie zoriento-
wanym na dumę bycia stąd i umiejętność 
mądrego zrelacjonowania tej dumy innym. 
Etnohoryznt smaku bywa zwykle głodem 
otwierania wszelkich wymiarów wrażliwości 
kulturowych. I mimo że to w swej genezie 
śląska kuchnia i śląska gadka w przepisach, 
to jej horyzont myślenia o kuchni, rozmowie 
przy stole i smakowaniu codzienności lub 
święta, odsłania przed odbiorcą przyjemny 
głód antropologicznej wrażliwości na uważne 
smakowanie pełni życia. Wszak w kuchni, 
na zapiecku, bywa ukryte domowe ciepło 
ucieczki przed światem trudnych wyzwań, 
a od kuchni chcemy poznać wszystko to, co 
ważne. Kuchnia to bulgoczący kocioł metafor 
i gar dosłownych wspomnień z dzieciństwa. 
Trzeba do niej umieć zaglądać dojrzale i – jak 
mówi małopolskie powiedzenie –  samemu 
grzebać po garach. W tym kulturowym garze, a 
na Śląsku w boncloku, pełno jest żywych, choć i 
starych danych kulturowych, które dobrze się 
przechowały od dawna do teraz. Pełny bonclok 
czeka więc tu na otwarcia tradycji! 

Anna Lerch-Wójcik, Pełny bonclok. Tradycje kulinarne w 
podmiejskich dzielnicach Jastrzębia Zdroju, Jastrzębie Zdrój 
2018, ss. 224.
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RAfAŁ BERGER w swojej książce pt. 
Terroryzm? podjął się karkołomnego zadania 
odczarowania wielu negatywnych stereo-
typów narosłych w naszym kraju wobec 
islamu, których źródłem są: uproszczony, 
bazujący na taniej sensacji, przekaz medial-
ny oraz celowa polityka państwa związana 
m.in. z  uwarunkowaniami geopolitycznymi 
(sojusz z USA, obecność w NATO).

Książka ta koncentruje się na dwóch 
głównych wątkach: islamu i terroryzmu, 
starając się pokazać czytelnikowi, iż islam 
nie jest religią przemocy, a terroryści to 
bandyci, którzy posługują się wyjętymi z 
kontekstu wersetami Koranu w celu zdobycia 
władzy, pieniędzy, wpływów. Dla samych 
muzułmanów ludzie reprezentujący orga-
nizacje takie jak np. Państwo Islamskie nie 
są  współwyznawcami. W Koranie przeczytać 
możemy: A kto zabił niewinnego człowieka, to 
tak jakby unicestwił cały rodzaj ludzki. (sura 
<rozdział> 5, ajat <werset> 32).  

Prowadząc rozważania na temat bli-
skowschodni pamiętać musimy, iż napięta 
sytuacja w tym rejonie świata to w znacznej 
mierze konsekwencja polityki kolonialnej 
państw europejskich np. Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, twardej polityki Rosji 
wobec Kaukazu, jak również obecnie 
trwającego „wyścigu” po tanią ropę oraz 
mocarstwowej polityki USA. Stara zasada 
rzymska głosi: Dziel i rządź – tak właśnie do 
dziś wygląda globalna polityka wobec tego 
strategicznego regionu świata. 

Niezwykle cenne są rozdziały, w któ-
rych islam zostaje należycie zdefiniowany 
i „odczarowywany”. Rafał Berger pisze bez 
ogródek: Islam jest specyficzną religią, która 
kształtuje człowieka, jego osobowość, a nawet w 
pewnym stopniu sposób myślenia, od najmłod-
szych lat. Islam jest nie tylko wiarą w Boga, 
prawem moralno-religijnym, ale jest również 
obyczajowością, prawem karnym oraz systemem 
społeczno-politycznym. Ma więc charakter 
teokracji.

Autor po przedstawieniu dziejów i 
głównych zasad tej religii rozprawia się z 
narosłymi w opinii publicznej negatywnymi 
wobec niej stereotypami. Pod lupę bierze te 
najbardziej popularne dotyczące: powszech-
ności poligamii, braku podstawowych praw 
kobiet, dzikiej wojowniczości, stosowaniu 
terroru, dżihadu, niewiernych: żydów i 
chrześcijan. Pozwolę sobie w kilku poniż-
szych akapitach pokrótce streścić poglądy 
autora dotyczące tych zagadnień:

Poligamia. Obecnie większość muzuł-
manów ma jedną żonę. Możliwość wzięcia 
kolejnej małżonki uwarunkowana jest w 
Koranie wieloma restrykcjami począwszy 
od zgody pierwszej żony, aż do posiadania 
wystarczających środków do utrzymania du-
żej rodziny. U zarania swych dziejów islam 
musiał walczyć o przetrwanie na Półwyspie 
Arabskim. Pierwsi muzułmanie często umie-
rali na polach bitew, a więc wiele kobiet 
zostawało wdowami. Wielożeństwo ratowało 
te kobiety przed nędzą i nierządem.

W islamie istnieją prawa kobiet. Rafał 
Berger pisze wprost: Koran, mówiąc o mu-

Michał Pasternak

Islam – obalanie mitów

zułmanach, nie czyni różnic między kobietami a 
mężczyznami (np. w przypadku konieczności zdo-
bywania wiedzy). Jednak islam dostrzega różnice 
wynikające z różności płci i te różnice przenosi na 
stosunki społeczne. Mężczyźni i kobiety, w takim 
społeczeństwie, mają swoje określone role, prawa 
i obowiązki. Oznacza to, że równość nie jest, w 
myśl islamu, tym samym, co uniformizm. 

Islam nie jest prymitywną religią mie-
cza. Wolno walczyć tym, którzy doznali krzywdy 
– Zaprawdę, Bóg jest wszechwładny by udzielić 
im pomoc! (Koran sura 22, ajat 39). Sięgnąć po 
broń można jedynie w celu samoobrony, każda 
wojna powinna być wojną obronną. Islam nie 
dopuszcza wojny zaczepnej.

Islam nie dopuszcza zamachów na cy-
wilów. Życie człowieka jest cennym darem 
od Stwórcy, którego nie można marnować. 
Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! 
Czyńcie dobro, bo zaprawdę Bóg miłuje czynią-
cych dobro! (Koran sura 2, ajat 195). Niektórzy 
interpretatorzy Koranu dopuszczają w wyjąt-
kowych sytuacjach użycie niestandardowych 
metod walki w czasie wojny obronnej np. 
podkładanie bomb, samochody pułapki, 
gdy nie ma innego sposobu na pokonanie 
przeciwnika posiadającego znacznie licz-
niejszą i bardziej zaawansowaną technicznie 
armię. Celem takiego ataku nie mogą być 
cywile ani obiekty cywilne, jedynie żołnierze 
wroga, ich sprzęt i obiekty wojskowe.  

Dżihad jako taki posiada dwojaką natu-
rę. Dżihad większy jako walka wewnętrzna 
z własną grzeszną naturą i słabościami, 
i dżihad mniejszy – sprawiedliwa wojna 
obronna.

Żydzi i chrześcijanie nie są niewier-
nymi (niewierzącymi). Zaprawę, ci którzy 
wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy 
i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i Dzień 
Ostatni i którzy czynią dobro – niech się niczego 
nie obawiają; oni nie będą zasmuceni! (Koran 
sura 5, ajat 69). Nie wolno również nikogo 
przymuszać do zmiany religii.  

Terroryzm to drugie kluczowe zagad-
nienie omawiane na łamach tego opraco-
wania. Czym jest więc terroryzm? Autor 
bazując na naukowych teoriach przedsta-
wia nam własną, spójną odpowiedź: Zatem 
podsumowując, jednoznacznie możemy określić 
terroryzmem te działania, gdzie celem są osoby 
postronne (nawet przy „szczytnych celach”). 
Według Rafała Bergera terroryzm ma kilka 
przenikających się podłoży: a) polityczne 
(osiągnięcie celów politycznych), b) eko-
nomiczne (poczucie niedostatku), c) spo-
łeczne (nieprzewidziane sploty zdarzeń), d) 
psychologiczne (zaburzenia psychiczne), e) 
religijne (odnoszące się do wielu religii), f) 
cywilizacyjno-kulturowe (zderzenie kultur o 
różnych mentalnościach).  

Terroryzm nie jest jednoznacznie ani 
muzułmański, ani chrześcijański, ani hindu-
ski itp. Żadna z wielkich religii światowych 
nie nawołuje do zabijania, wręcz przeciw-
nie – głoszą one, że człowiek powinien żyć 
w pokoju. Autor w swej książce przytacza 
przykłady rożnych organizacji terrorystycz-
nych zarówno o konotacji politycznej-ko-
munizujących, jak i narodowowyzwoleń-

czych pokazując, iż terroryzm ma różne, 
najczęściej wieloaspektowe, oblicze – nie 
tylko religijne. Odwołuje się też do historii 
Polski, argumentuje, iż dla zaborców nasze 
powstania narodowe czy radykalne działania 
PPS-u, w tym Józefa Piłsudskiego, były czymś 
złym – aktami terroru. 

W przekazie medialnym, który two-
rzony jest głównie przez proamerykańskie 
media, Bliski Wschód pokazywany jest 
najczęściej w czarno-białych barwach. Kon-
cerny medialne nastawione na zysk chętnie 
eksponują dziejącą się tam przemoc. Do-
chodzi do tego jeszcze kwestia poprawności 
politycznej. Obecnie islamofobii sprzyja 
kryzys migracyjny zapoczątkowany przez 
nierozważną politykę „otwartych drzwi” 
kanclerz Angeli Merkel. Dużo rozsądniej-
szym byłoby wykorzystanie modelu polityki 
azylowej Australii, gdzie zapraszamy na swój 
teren osoby o konkretnych, potrzebnych w 
danym momencie kwalifikacjach zawodo-
wych oraz po odpowiednim wcześniejszym 
„prześwietleniu” przez służby specjalne, a 
pogrążonym w wojnach i anarchii krajom 
pomagamy na ich własnym terytorium.  

Należy ze smutkiem nadmienić, iż w 
Polsce negatywny przekaz odnośnie islamu 
nasilił się po wyborach w 2015 roku. Rząd 
Zjednoczonej Prawicy chętnie wykorzy-
stuje kryzys migracyjny i terroryzm w celu 
mobilizacji elektoratu i stworzenia pozoru, 
że Polska to oblężona twierdza, broniąca 
ostatkiem sił wartości europejskich, w tym 
chrześcijańskich, przed ekspansją islamu, 
zachodniej laicyzacji czy ideologii środowisk 
LGBT. Nasuwa się tu jedna podstawowa 
wątpliwość: Gdzie w takiej polityce jest miej-
sce dla szacunku dla drugiego człowieka i 
dialogu stanowiących przecież fundament 
europejskich, w tym i chrześcijańskich, 
wartości? 

Autor porusza trudny temat relacji 
izraelsko-palestyńskich i rosyjsko-czeczeń-
skich. Pamiętajmy także o tym, że czasami osoby 
sięgające po akt terroru (Palestyna, Czeczenia) są 
tymi, których dotknęło cierpienie wojny i okupa-
cji, są ofiarami, krzyczącymi do świata o pomoc. 
Warto podkreślić, że palestyński Hamas 
jest bardziej złożonym tworem niż nam się 
wydaje. Poza walką zbrojną, w tym zamacha-
mi, działa w obszarach takich jak: polityka 
rządowa i samorządowa w Strefie Gazy,  
organizowanie pomocy charytatywnej, pro-
wadzenie szkół czy ośrodków zdrowia.

Rafał Berger stawia bardzo ważne pyta-
nie dotyczące tego, jak Europa i Polska ma 
traktować mniejszość muzułmańską. Obec-
nie w Polsce mieszka około 30-40 tysięcy mu-
zułmanów i liczba ta rośnie. Są to zarówno 
potomkowie Tatarów, którzy osiedlili się 
na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, imigranci z krajów muzułmańskich np. 
lekarze czy studenci, a także polscy neofici. 
Autor zadaje kluczowe pytanie: Jak edukować 
społeczeństwo do wielokulturowości, skoro jeste-
śmy straszeni obcością, która może przynieść nam 
zamachy terrorystyczne?

Państwa zachodnioeuropejskie w sto-
sunku do muzułmańskich przybyszy poszły 
po najmniejszej linii oporu, od lat chętnie 
godząc się na tworzenie na obrzeżach wiel-
kich miast swoistych gett. Powstaje obecnie 
swoisty węzeł gordyjski, gdyż Europa nie 
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ma pomysłu na właściwą politykę wobec 
mniejszości muzułmańskiej. Nie udała się 
polityka „przelania” na tych ludzi laickiej 
tożsamości zachodnioeuropejskiej. A zatem 
problemy integracyjne imigrantów muzułmań-
skich wynikały nie tylko ze specyfiki ich religii, a 
przede wszystkim z jej niezrozumienia przez wła-
dze, braku rozsądnej polityki edukacyjnej, opartej 
na zrozumieniu i tolerancji. Źródłem błędów była 
sama Europa, a nie środowisko emigranckie. 
Niemożliwym jest dla muzułmanina bezkry-
tyczne przyjęcie zachodnioeuropejskiego 
modelu kulturowego – gdyż traci wówczas 
swoją tożsamość, którą fundamentem jest 
islam – religia objawiona. 

Myślę, że jedyną realną możliwością po-
radzenia sobie z tak zawiłym problemem jest 
tutaj zachowanie własnej tożsamości przez 
muzułmanów przy wypełnianiu przez nich 
powinności obywatelskich i poszanowaniu 
prawa. Żadna przymusowa uniformizacja 
w stylu zakazu noszenia chust nie zda egza-
minu, gdyż spowoduje jedynie narastanie 
tendencji skrajnie fundamentalistycznych. 

Islam nie jest religią jednego narodu. 
Arabowie to zaledwie 20-25% wszystkich 
muzułmanów. Islam pokojowo współistnieje 
w wielu państwach o różnych kulturach. Sin-
gapur to azjatyckie państwo, w którym żyją 
obok siebie wyznawcy najważniejszych religii 
świata: chrześcijanie, muzułmanie, buddyści 
i hinduiści. Przykład ten pokazuje, iż da się 
przy skutecznym i konsekwentnym prawo-
dawstwie stworzyć kwitnące ekonomicznie 
państwo, w którym żyje obok siebie wiele 
mniejszości etnicznych i wyznaniowych. 

Autor, zapewne używając skrótu myślo-
wego, często pisze, że islam to najliczniejsza 
religia świata. Jeżeli wziąć pod uwagę czystą 
naukową statystykę, to islam pod względem 
liczby wyznawców jest na drugim miejscu. 
Jeśli jednak zawęzić kryterium do osób regu-
larnie praktykujących (wierzących-praktyku-
jących), to islam rzeczywiście dominuje.

Rafał Berger będąc pedagogiem, 
działaczem społecznym, historykiem i szy-
ickim imamem jest osobą, która na temat 
bliskowschodni potrafi spojrzeć z pełniej-
szej perspektywy, dlatego też książka ta jest 
niezwykle cennym wkładem do budowy 
społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. 
Uważam, że warto by publikacja ta, jak i po-
dobne jej dzieła, były lekturami na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie czy akademickich 
kursów socjologii. Postawy szacunku dla 
osób o odmiennej religii czy narodowości 
powinny być zaszczepiane już od najwcze-
śniejszych lat.

Warto nadmienić, iż autor zamieścił w 
tej książce dwa aneksy. Pierwszy z nich to 
sura Al-Fatiha - Otwierająca, najkrótsza sura z 
Koranu, stanowiąca najważniejszą modlitwę 
muzułmańską. Aneks 2 to sura 2 Al-Bakara 
- Krowa, która stanowi najdłuższy rozdział 
Koranu. To dobry pomysł, gdyż wiele słyszy-
my o islamie i Koranie w mediach, lecz nie 
każdy z nas miał okazję zapoznać się choć 
z fragmentem tej świętej księgi. 

Rafał Berger, Terroryzm?, Instytut Wydawniczy Świadec-
two, Bydgoszcz 2012, ss. 128

Książka JERZEGO STEfANA NA-
WROCKIEGO ,,Śwetaketu” to spotkanie 
ze sobą na przestrzeni odwiecznej wędrówki 
mikroskopijnego wrzecionka, wypełnionego 
niewidzialną iskierką tajemniczej Energi 
Życia. Egzystencjalny dylemat wzrastania 
jednostki w otaczającej go przestrzeni - 
biopola w zetknięciu z otaczającą go rze-
czywistością. Poszukiwanie odpowiedzi na 
to, czym jest Jaźń.

Autor w dwóch nowelach składających 
się na tę pozycje książkową, na pozór usiłuje 
rozwikłać materię kamienia filozoficznego. 
Nie wchodzi przy tym w buty tęgich dwu-
dziestowiecznych myślicieli, bo nie jest jego 
celem podejmowanie tego odwiecznego fi-
lozoficznego dylematu. Lecz na przestrzeni 
niemalże stulecia prowadzi dzieje rodziny, a 
przy tym przede wszystkim własne, wpisując 
siebie w odniesieniu do zjawisk i zdarzeń, 
których przyszło mu doświadczać. Uwa-
runkowania geopolityczne, zmieniające się 
systemy polityczne, są esencją codzienności 
na pozór pozbawionej tez, ale wczytując 
się głębiej utwierdzimy się w przekonaniu, 
że narrator usiłuje dawać odpowiedź w za-
wieszeniu pytania do samego siebie. Ten 
swoisty monolog jest mocną stroną nowel 
Nawrockiego. 

Długie życie sprzyja tej perspektywie, 
nadaje cech autentyczności prowadzonym 
rozważaniom na poziomie świadomych 
wyborów i doświadczeń podpartych intu-
icyjne podświadomością, która jak można 
odnieść wrażenie nie zawiodła autora i 
pozwoliła przejść mu przez niuanse zdarzeń 
do miejsca, w którym obecnie przebywa. Jest 
w tym próba eschatologicznej analizy, a na 
podstawie nauk społecznych i politycznych 
zdefiniowania porządku i ładu społeczno-
politycznego. To nie są łatwe zagadnienia 
w kontekście zwalczających się żywiołów i 
odwiecznej walki dobra ze złem.  Materię 
tego typu rozważań dla autora stanowią 
dzieje cywilizacji. Pisarz wykazuje się tutaj 
znajomością i umiejętnością odniesienia 
do zagadnień poruszanych przez wielu 
publicystów, socjologów czy myślicieli. 
Prowadzi nas poprzez pryzmat różnorakich 
różnic religijnych, systemów politycznych 
czy ekonomicznych i ich wpływów na dzieje 
Państw, a zarazem w odniesieniu do Polski. 
Istotnym walorem nowel autora jest wartość 
poznawcza i specyficzny sposób przed-
stawienia bez krzty ironii losów jednostki 
szczególnie współcześnie przekształconego 
w człowieka plastycznego, a co za tym idzie 
sprowadzonego do roli podmiotu cyfro-
wego. Czy istnieje jeszcze coś takiego jak 
,,istota człowieczeństwa ‘’, człowiek jako 
taki , który wyodrębniony ze świata fauny i 
flory pozbawiwszy się w części biologiczności 
wzniósł się na wyżyny boskości? Nie! Coraz 
bardziej przekonujemy się, że rodzaj ludzki 
jest jednym z elementów zbioru podmiotów 
żyjących w granicach wszechświata. 

Jesteśmy w fazie przejścia od kondycji 
ludzkiej do kondycji ziemskiej z całym 
dobrodziejstwem zależności, z licznymi 
artefaktami, gatunkami ożywionymi, orga-

Stefan Żarów 

Odnaleźć się we własnej tożsamości

nicznymi czy roślinnymi. Również zjawiska 
geologiczne, geomorfologiczne i klima-
tyczne składają się na całość mieszkańców 
naszej planety.  Następujące po sobie nowe 
fale imigracji, które można zdefiniować, 
jako rojenie się ludów, zacierają granice 
narodowości, która staje się nie kwestią 
pochodzenia, ale wyboru, stanowią tylko 
część zachodzących zjawisk. Podejmowane 
próby odwracania tych tendencji są tylko 
mikroskopijną chwilą w nieodwracalnym 
procesie dziejowych zmian. Migracje i 
ruchy ludności uwarunkowane są czynni-
kami ekonomicznymi, ale może okazać się 
w nieodległej przyszłości, że z dominującą 
rolą odniesień religijnych obcych wielu kul-
turom, a w szczególności cywilizacji świata 
zachodniego.

Kolejnym zagadnieniem współcze-
sności jest konsekwentnie i systematycznie 
wdrażane, ścisłe zespolenie z władzą kapi-
tału, przyspieszy zmianę gatunku ludzkiego 
w jego dotychczasowej formie. Ewidentnym 
obecnie tego przykładem jest funkcjono-
wanie rynków giełdowych, gdzie w pełni 
korzysta się ze sztucznej inteligencji a czas 
przekazywania informacji liczony jest w 
milisekundach.

Istotną cechą naszej współczesności 
są biologia i inżynieria genetyczna z całym 
spektrum możliwości manipulacji, z nie-
ograniczonymi możliwościami stworzenia 
życia za pomocą technologii medycznej. 
Kolejna cechą charakteryzująca naszą epo-
kę jest powszechność maszyn liczących we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego. 
W przeszłości podmiot doświadczał siebie 
poprzez konfrontację z innym podmiotem. 
Obecnie coraz powszechniej wchodzi w 
interakcję poprzez ekran, czyli w uprosze-
niu, jako konstrukcja formy plastycznej z 
własnym cieniem. W minionych epokach 
to wojny wyznaczały kierunki rozwoju tech-
nologicznego. Współcześnie wyznacznikiem 
rozwoju jest powiązanie kapitału i techno-
logii cyfrowych. Wpływa to zasadniczo na 
ewolucję form politycznych i ustrojowych, 
a klasyczna definicja demokracji odchodzi 
do lamusa dziejów. 

Nadal jeszcze pozostaje aktualne odwo-
łanie się do tego czym jest ,,Istotka-Iskierki”, 
kiedy zaczyna bić serce, kiedy to człowiek 
staje się w pełni istotą. W pierwszej fazie 
niezdolną jeszcze do samodzielnego życia, 
jednakże z biegiem dni staje się autono-
micznym bytem zdolnym do podejmowania 
działań. Autokreacja jest nieodzownym 
działaniem każdej żywej inteligentnej istoty, 
a podparta inżynierią genetyczną da nie-
ograniczone możliwości rozwoju. Jednak 
nieodzownie to nadal białko warunkuje 
czas jego funkcjonowania. Jaka rola czeka 
człowieka w zderzeniu z własnym wytworem 
jakim będą samodzielnie programujące 
się sztuczne inteligencje, odpowie rozwój 
technologiczny w tej dziedzinie. Nastąpi 
dalsza eskalacja coraz ściślejszego zespole-
nia człowieka z maszyną.  Technologiczne 
mutacje otwierają drogę nieograniczoności 
genetycznych manipulacji i implantów 
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JOANNA BURGIEŁŁ jest autorką 
książki „Osobodramy”. To zbiór niezależnych 
od siebie nowel, z których każda jest nie tyle 
opisem odrębnej rzeczywistości, ile zbiorem 
osobistych dramatów, obsesji i traum. Boha-
terowie tych krótkich form, chociaż wpisani 
w różne krajobrazy, wydają się mieć jedną ce-
chę wspólną - obiektem ich zainteresowania 
są oni sami, wytrwale pielęgnują własną osob-
ność, sondują zakamarki swojej psychiki. Te 
analizy i wycieczki nie są podsycane wyłącznie 
skrajną  wsobnością, demonami z dzieciń-
stwa, czy obsesją. Ich kołem zamachowym 
jest również bogata wyobraźnia. Czasami to 
ona gra tutaj pierwsze skrzypce, podsuwa 
rozwiązanie. To wyobraźnia domyka klamrą 
niektóre historie, takie, które rzeczywistość 
spuentować nie potrafi. Trzeba dodać, że 
granica pomiędzy realnością a fantazją jest 
tutaj dość płynna. Czasami wyznacza ją jedno 
zdanie. Dla mniej uważnego czytelnika ta 
granica po prostu nie istnieje. „Osobodramy” 
nie są zatem literaturą faktu. I taką zapewne 
być nie miały. Dosłowność jest tutaj bowiem 
dalece umowna.

Historie oparte wyłącznie na wewnętrz-
nych konfliktach bohatera, skoncentrowane 
na jego niszowych stanach ducha, bywają dla 
czytelnika nużące. Niewiele w nich zwrotów 
akcji, roszad, niespodzianek. Wszystko za-
czyna się i kończy na monologu. A ten po-
trafi ciągnąć się w nieskończoność. Autorka 
musiała znaleźć dla swoich fabuł wyjątkową 
formę, uniwersalny klucz, który otworzyłby 
je szerzej na dzisiejszego odbiorcę. Tym 
kluczem stały się wzorce kultury popularnej - 
wartka narracja, nietypowa sceneria, wreszcie 
nieodzowny element zaskoczenia. Wszystkie 
te zabiegi sprawdziły się, dodały tekstom 
dzisiejszości. Te nowele czyta się płynnie, 
bez znużenia, w oczekiwaniu na zaskakujący 
finisz. Jest tutaj zatem młoda, współczesna 
przedstawicielka biznesu , jak sama mówi o 
sobie - „do wywalenia” /”Morze”/, jest tajem-
niczy mężczyzna, wysiadający z autobusu w 
obcym mieście, wyrównujący swoje krwawe 

informatycznych. Niewątpliwie człowiek 
zderzy się zupełnie nową formą relacji spo-
łecznych, a w połączeniu z pokusą celowej 
zmiany gatunku ludzkiego, w konsekwencji 
doprowadzi do realizacji odwiecznego ma-
rzenia o nieskończoności życia.

Zaletą autora jest swoisty indywidualny 
humor, z jakim prowadzi nas przez swoje 
rozważania. Mocną stroną jest również cięty 
język podparty umiejętnością komunikatyw-
nego przekazu.  Książkę trzeba przeczytać 
by zrozumieć siebie w otaczającej rzeczywi-
stości, która niema odpowiednika w czasach 
minionych, bo obecnie funkcjonujemy 
niejednokrotnie zupełnie nieświadomie w 
zupełnie wirtualnym matrixie. Czy nadal 
prowadzimy wojny z siłą sprawczą, lekce-
ważeniem boskiego porządku, zamiarem 
podboju dotąd nieosiągalnych ,,sfer nie-
bieskich”? Odpowiedzi nie znajdziemy na 
stronach tej książki. Spróbujmy jej poszukać 
w sobie, bo inaczej będziemy żyć mitem wie-
ży Babel. W egzystencjalnych przypadkach 
innych ludzi odnajdujemy, swoje zwycięstwa 
i klęski. Jeżeli nie potrafimy zrozumieć 
siebie, spróbujmy uwierzyć w życie. Wiem, 
to najtrudniejsza z wiar, przed jaką staje 
rozum ludzki.

Jerzy Stefan Nawrocki, Śwetaketu, Rzeszów 2016

rachunki w obskurnym barze, niczym  fil-
mowy rewolwerowiec /”U O’Maleya”/. Jest 
oddział psychiatryczny w oparach samotności 
i paraliżującego lęku, w którym lekarze i 
pielęgniarki zredukowani są do jednolitych 
plam na białych, sterylnych ścianach /”cia-
ło”/. Wszystkie te postaci, postawy, scenerie, 
uwikłane przecież w naszą współczesność, 
wystawiają tym nowelom dobre świadectwo. 
Zwłaszcza - wiarygodności. To już nie są 
nudne wizyty w gabinecie psychoterapeuty, 
ale krwiste sceny z pełnymi dynamizmu 
emocjami.  Podejrzewam, że młody czytelnik, 
poszukujący i niepoprawny, znajdzie w nich 
własny, pełen ambiwalentnych uczuć świat.

Dla mnie najlepszym tekstem tego 
zbioru jest „Dzień szesnasty”. Może to przez 
leśną scenerię, może przez plastyczny talent 
autorki. A może dlatego, że opowiedziana 
w nim historia przywodzi na myśl tragedię 
z Przełęczy Diatłowa. Zainteresowanych od-
syłam do wydarzeń z 1959 roku. Zwróciłem 
też uwagę na „Narzeczoną”. To makabreska, 
przywołująca z kolei w mojej pamięci „Dzień 
świstaka”, w której fabuła kołem się toczy, 
zbrodnia i odkupienie zdają się nie mieć 
końca. W noweli „On” słowem przewodnim 
jest dla mnie „dyscyplina”. To opis patologicz-
nego związku, w którym przemoc psychiczna 
przeradza się w akt brutalnej zemsty. Rzecz 
niby znana i oczywista, ale tutaj wyłuszczona 
skrupulatnie, wręcz z obsesyjną pedanterią. 

Dramaturgia tego zbioru zbudowana 
jest na monologach. Niewiele w tej książce 
wymiany zdań między bohaterami. I bardzo 
dobrze, gdyż nieliczne dialogi są jej piętą 
achillesową. Brzmią nieprawdziwie, ich 
sztuczny luz jest nieznośny. Na przykład w 
„Łyżeczce”, czy wspomnianej „Narzeczonej”. Na 
szczęście to margines, nieporozumienie, któ-
re w przyszłości można będzie doszlifować, 
dopieścić. Czego autorce życzę.

Książkę polecam.

Joanna Burgiełł, Osobodramy, Wydawnictwo FONT, Po-
znań 2018, str. 126

Ludwik Filip Czech 

Zbiór demonów    

1. Konkurs organizuje GOKiS filia Skomielna 
Czarna (gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. 
małopolskie).
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany 
jest do autorów niezrzeszonych jak również 
zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez 
podziału na autorów przed debiutem i po 
debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukoń-
czone 18 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematyce 
dowolnej w czterech egzemplarzach wydruku 
komputerowego, formatu A4. Łączna objętość 
zestawu wierszy nie może przekraczać trzech 
stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane.
4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiąz-
kowego zestawu trzech wierszy o tematyce 
dowolnej, może dodatkowo dołączyć jeszcze 
jeden wiersz o tematyce górskiej (w czterech 
egzemplarzach) w kategorii, O nagrodę Wójta 
Gminy Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą 
oceniane oddzielnie.
5. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być 
wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane 
w innych konkursach. Uczestnik konkursu 
może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w 
kategorii obowiązkowej oraz wg uznania jeden 
wiersz w kategorii dodatkowej. W sumie można 
przysłać maksymalnie 3 (obowiązkowo) + 1 
wiersz (nieobowiązkowo), wszystkie w czterech 
egzemplarzach.
6. Wiersze muszą być podpisane godłem słow-
nym (pseudonimem). Takim samym godłem 
należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną 
kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo 
następujące dane autora (imię i nazwisko, do-
kładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), 
dokładny adres, telefon, e-mail).
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 VI 
2019 r. decyduje data wpłynięcia na adres Or-
ganizatora konkursu: GOKiS filia Skomielna 
Czarna, 32-437 Skomielna Czarna 415, z dopi-
skiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na ko-
percie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu 
zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu).

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O kwiat dziewięćsiła”

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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RAfAŁ BERGER w swej najnowszej 
książce pt. Idea Muzeum Tatarskiego w wy-
branych dokumentach i listach (1973-1975) 
Macieja Konopackiego (opracowanie) przed-
stawia próbę powołania muzeum poświęco-
nego dziedzictwu Tatarów zamieszkujących 
Polskę.

W polskiej świadomości mamy mocno 
utrwalony wizerunek Tatara – konnego 
łucznika o azjatyckich rysach twarzy, który 
trudni się grabieżą i uprowadzaniem w 
niewolę (jasyr). Ta powszechna dziś wizja 
bazuje na literaturze pięknej (głównie 
Trylogii Henryka Sienkiewicza) i podręcz-
nikach, w których skomplikowane dzieje 
Polski siłą rzeczy trzeba skondensować, 
aby uczeń mógł posiąść podstawową wie-
dzę o dziejach Ojczyzny. Faktem jest, iż 
Rzeczpospolita Obojga Narodów miała 
w trakcie swych burzliwych dziejów wiele 
problemów związanych z łupieżczymi 
wypadami czambułów Chanatu Krymskie-
go. Przez wieki było to realne zagrożenie 
bezpieczeństwa. 

Nie każdy jednak wie, że Tatarzy już w 

Michał Pasternak 

Ocalić przed zapomnieniem

XIV wieku zaczęli osiedlać się na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z inicjatywy 
Wielkiego Księcia Witolda. Osiedleńcami 
byli uchodźcy polityczni z Krymu i jeńcy 
wojenni, którzy w zamian za obowiązek 
służby wojskowej mieli zapewnioną auto-
nomię w postaci możliwość osiedlania się, 
wolności religijnej, a nawet uznania szla-
chectwa tamtejszej starszyzny. Nazywano 
ich Lipkami (od Litwy), bądź Muślimami 
(Tatarzy są muzułmanami-sunnitami). Po-
lityka księcia Witolda była kontynuowana 
przez większość władców zjednoczonego 
państwa polsko-litewskiego. Ogromny 
obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów i 
liczne wojny wymuszały poszukiwanie no-
wych kolonistów. Każda para rąk do pracy 
czy do dzierżenia szabli była wówczas na 
wagę złota. 

Tatarzy przez wieki sumiennie wywią-
zywali się z tego zobowiązania, dzielnie 
walcząc po stronie polskiej począwszy od 
bitwy pod Grunwaldem aż po II wojnę 
światową. Muślimowie pod sztandarem z 
orłem białym walczyli nawet w słynnej 

bitwie pod Wiedniem 12 września 1683 
roku. Poza służbą wojskową w armii kró-
lewskiej i prywatnych wojskach magnackich 
zajmowali się też dyplomacją i handlem. 
Dzięki znajomości języków orientalnych, 
np. arabskiego czy tureckiego, byli posłami 
wysyłanymi do krajów Orientu. Te same 
walory językowo-kulturowe umożliwiały im 
działanie w obszarze ówczesnego handlu 
międzynarodowego. Byli także sprawnymi 
rzemieślnikami, specjalizującymi się głów-
nie w garbarstwie.

Poza wcześniej wymienionymi fakta-
mi z publikacji R. Bergera dowiedzieć się 
możemy również, iż Tatarzy pełnili role po-
mostu pomiędzy Polską a Orientem, przy-
czyniając się do stworzenia wielu innowacji, 
zwłaszcza tych z dziedziny wojskowości 
(np. stosowanie na polu bitwy oddziałów 
lekkiej jazdy) czy do upowszechnienia się 
polskiego stroju szlacheckiego, który ma 
ewidentnie orientalne korzenie.  

Po II wojnie światowej, w wyniku prze-
sunięcia granic państwowych na zachód, w 
obrębie terytorium Polski pozostały jedynie 
dwie wsie tatarskie na Podlasiu: Bohoniki i 
Kruszyniany, w których do dziś podziwiać 
możemy zabytkowe meczety. Poza tymi 
dwoma ośrodkami spotkać możemy Tata-
rów jeszcze np. w Białymstoku, Gdańsku i 
Sokółce, która to ostatnia miejscowość jest 
kluczowa w kwestii omawianej w niniejszej 
publikacji kwestii Muzeum Tatarskiego. 

Na omawiane opracowanie składa się 
zbiór listów i dokumentów Macieja Ko-
nopackiego (ur. 1926), człowieka, dzięki 
któremu dziedzictwo tatarskie udało się 
choć w części ocalić od zapomnienia. Ten 
pasjonat historii, pochodzenia tatarskiego, 
dostrzegł potrzebę zachowania dziedzictwa 
swojego ludu i spopularyzowania go wśród 
Polaków. Razem z Zbigniewem Żukiem 
stworzył koncepcję powołania Muzeum 
Tatarskiego, którego zadaniem byłoby 
zgromadzenie nielicznych już pamiątek 
związanych z tą grupą etnoreligijną. W 
jednym z listów pisze: Po tej wojnie wskutek 
zniszczeń oraz przemieszczeń ludnościowych 
utraciliśmy 99% naszego dziedzictwa kultu-
rowego. Na Kresach pozostały liczne meczety, 
mizary, nasze miejsca święte i historyczne, 
miejscowości o swojskich nazwach, od stuleci 
przez nas zamieszkane.  

Dokumenty przedstawione w opraco-
waniu to cenne źródło wiedzy dotyczącej 
dziejów i ewolucji świadomości mniejszości 
muzułmańskiej zamieszkującej Polskę w 
latach 70-tych XX wieku. Czytając poszcze-
gólne teksty widzimy polskich Tatarów jako 
grupę etnoreligijną, która stoi na rozdrożu. 
Dla mieszkańca niewielkiej białostockiej wsi nic 
w tym nie ma niezwykłego: w piątek odświętnie 
ubrani ludzie zdążają do meczetu, jakieś tu-
reckie słówko mimochodem wtrącone w zdanie, 
w domowej biblioteczce wśród dobrze znanych 
lektur rękopis arabski, a na ścianie oprawiony 
werset z Koranu. Jedynie kogoś przygodnego 
zaskoczy jej z lekka zorientalizowane życie. 
Podobnie jak inne mniejszości etniczne i 
wyznaniowe Tatarzy musieli zmierzyć się 
zarówno z procesem lansowanej przez pań-
stwo komunistyczne uniformizacji, w tym 
ateizacji, jak i zmianom cywilizacyjnym, 
takim jak przenoszenie się młodzieży ze wsi 
do miast. Nic też dziwnego, że mniejszość 
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ta początkowo bała się mocniej otworzyć 
przed polską większością. 

Postawę obawy przed utratą tożsamo-
ści widać wyraźnie w tych listach, w których 
Maciej Konopacki zauważa, iż co niektórzy 
działacze Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego próbują torpedować jego pomy-
sły. Sabotowanie to było w dużej mierze 
skutkiem jego działalności ekumenicznej 
– prób zbliżenia do siebie katolików i mu-
zułmanów. Warto nadmienić, iż większość 
członków Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego doceniło ideę stworzenia Muzeum 
Tatarskiego, a polscy Tatarzy, zarówno 
mieszkający w Polsce, jak i za granicą np. 
w Wielkiej Brytanii, zaczęli przekazywać 
nielicznie już pamiątki rodzinne dla mają-
cego powstać muzeum. Precjoza polskich 
muzułmanów były chętnie nabywane przez 
prywatnych kolekcjonerów, jak i kupców 
działających na zlecenie zagranicznych 
ośrodków naukowych, dlatego też zaistnia-
ła konieczność zebrania i zachowania ich 
dla kultury polskiej.

Zawarte w tym opracowaniu materiały 
historyczne pokazują, iż temu zapaleńcowi 
udało się wokół kwestii powołania muzeum 
zgromadzić liczne grono sympatyków w 
osobach dziennikarzy, naukowców, muze-
alników, lokalnych społeczników, samorzą-
dowców, jak i samych Tatarów.  Duża część 
zawartych w opracowaniu tym listów to 
korespondencja z naukowcami. Zapoznać 
możemy się z sylwetkami wielu badaczy 
np. Tadeusza Lewickiego, Ananiasza Za-
jączkowskiego czy Stanisława Lorentza, 
których publikacje stanowią podstawę na-
ukowej wiedzy o Oriencie i muzealnictwie. 
Poznajemy ich jako pasjonatów, którzy po-
mimo nawału pracy potrafili znaleźć czas, 
by pomóc, służyć swą radą i autorytetem 
słusznej sprawie.  

Ważną kwestią jest otwarcie się Ma-
cieja Konopackiego na młodzież tatarską. 
Dostrzegał, iż konieczne jest zachowanie 
przez nią dziedzictwa religijno-kulturowe-
go. Widząc spadek religijności młodego 
pokolenia mocno postulował konieczność 
jego zaangażowania w działalność społecz-
no-kulturalną, by w ten sposób zaintereso-
wać ją dziejami przodków.

Powołanie Muzeum Tatarskiego było 
ważnym celem w życiu Macieja Konopac-
kiego. Czytając przedstawione w tym opra-
cowaniu listy i dokumenty prześledzić mo-
żemy próbę realizacji tego przedsięwzięcia. 
Widzimy ścieranie się różnych koncepcji 
dotyczących zarówno umiejscawiania pla-
cówki, jak i zakresu prowadzonej przez nią 
działalności. Ostatecznie wybrano Sokółkę, 
jako miejsce, w którym wciąż zamieszkiwali 
Tatarzy, a także jako dobry punkt wypado-
wy do zwiedzania tatarskich wsi.

Samodzielne muzeum poświęcone 
polskim Tatarom jednak nie powstało. Po-
mimo ogromu pracy włożonej przez M. Ko-
nopackiego, jak również wielu naukowców 
i społeczników, nie udało się zrealizować 
tego ciekawego projektu. Obecnie zabyt-
ki tatarskie są rozproszone. Część z nich 
została wyeksponowana w Muzeum Ziemi 
Sokólskiej. Stanowią tam one oddzielny 
dział tematyczny. Większość trafiła jednak 
do Muzeum Okręgowego w Białymstoku. 
Jednie część z nich została udostępniona 
tam dla turystów. Reszta, ukryta w muzeal-

nym skarbcu, stanowi pole pracy dla kon-
serwatorów oraz naukowców-orientalistów. 
Rafał Berger formułuje wyraźny apel o 
konieczności powołania samodzielnego 
muzeum zajmującego się polskim orientem, 
które dokumentowałoby dzieje Tatarów, 
Karaimów i Ormian zamieszkujących przez 
wieki Rzeczpospolitą.

Podczas lektury cieszą oko licznie 
zamieszczone fotografie, które ukazują 
zarówno wnętrze Muzeum Ziemi Sokól-
skiej, osoby zaangażowane w sprawę, jak 
i zabytkowe meczety w Bohonikach i Kru-
szynianach. Warto podkreślić, iż autor tej 
publikacji, aktywny działacz Stowarzyszania 
Jedności Muzułmańskiej, stara się pomóc 
tej instytucji kultury. Na jednym ze zdjęć 
zobaczyć możemy moment przekazania 
przez Rafała Bergera munduru i muhiru 
(ozdobnej tkaniny z wyszytym wersetem 
z Koranu lub muzułmańską modlitwą) 
Hassana Konopackiego dla sokólskiego 
muzeum.     

Szkoda, że autor tego ciekawego opra-
cowania nie zdecydował się zawrzeć w po-
staci choćby krótkiego, aneksu informacji 
dotyczących aktualnego stanu liczebności 
oraz działalności historycznej, społecznej 
i religijnej Tatarów polskich. A dzieje się 
w tutaj sporo dobrego. Polscy Tatarzy na 

przykład reaktywowali znaną jeszcze z cza-
sów II Rzeczypospolitej Bibliotekę Tatarską 
oraz „Rocznik Tatarów Polskich”. A zawie-
rają one bogatą tematykę: religioznawczą, 
historyczną i literacką.  

Do publikacji tej wkradł się mały 
chochlik. Otóż dwukrotnie przytoczony zo-
staje list Witolda Dąbrowskiego do Macieja 
Konopackiego (na stronach 17 i 18). Ta 
prosta omyłka powinna zostać skorygowana 
już na etapie korekty.

Podsumowując, opracowanie to jest 
wartościową publikacją przestawiającą 
dzieje mniejszości tatarskiej w Polsce w 
latach 70-tych XX wieku. Spełnia ważną 
rolę edukacyjną. Nie sposób nie zauważyć, 
że obecnie następuje w Polsce wzmożone 
wykorzystywanie religii i historii jako orę-
ża w grze politycznej zarówno środowiska 
konserwatywnego jak i liberalnego. Dla-
tego też potrzebna jest oddolna edukacja 
społeczeństwa odnośnie wielokulturowego 
dziedzictwa ziem polskich, którego Ta-
tarzy i islam są małą, lecz istotną częścią 
składową.

Rafał Berger, Idea Muzeum Tatarskiego w wybranych do-
kumentach i listach (1973-1975) Macieja Konopackiego 
(opracowanie), Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, 
Warszawa 2018, ss. 228
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