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Werdykt
Z numeru 06/279 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Edmund Pie-
tryk Dante (s. 26)
- Maria Bielińska – Stefan Pastuszew-
ski W nasze (s. 2)
- Grzegorz Misiewicz – Jerzy Utkin 
zaprzedani (s. 2)
- Teresa Nowak – Mateusz Stosik 
ESEJE (s. 3)
- Sabina Rasz – Stefan Pastuszewski 
W nasze (s. 2)

Paweł Kuszczyński

Przywołanie

Pamięci Rozalii Mili  

Ciągle jestem tamten mały chłopiec
ukryty między regałami książek,
oddaję się ciszy, nie pochłania mnie
nachalna rzeczywistość.
Patrzy  na mnie moja Nauczycielka,
bliskością wszelaką mnie obdarza, 
wcale się nie dziwi, nic nie mówi,
wie, że pozostałem otwarty na wskazywane
przez Nią wartości:
nie bacząc na przeszkody
Życie wypełniać dobrem, prawdą i pięknem.
Rozmowa dusz najczystszą pozostaje.
Słowo syci pamięć.

25 lutego 2019

Jerzy Grupiński

Strażniczka

On co sobotę
przyjeżdżał do niej
spod Białegostoku motocyklem
aż pod Tarnów                                                                  
Ona – że go nie widzi
że jej nie ma udawała
że ma dużo pracy

Ja – dziesięcioletnia                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                   
nosiłam im najpiękniejsze
papierówki pęki modraków
I płakałam w łopuchach
- dopóki nie położyli się
w wysokiej rozkołysanej trawie
pod jabłonią pod strażą
mego zduszonego oddechu
i paznokci wbitych w skronie

Werdykt
Z drugiego kwartału „Akantu” jury wybrało 
i poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące utwory satyryczne:

- Małgorzata Górzyńska – Grzegorz Zien-
tecki Aforyzmy („Akant” nr 05, s. 14)
- Radosław Marzec – Barbara Średzińska  
Fraszki („Akant” nr 05, s. 14)
- Aleksandra Wolak – Grzegorz Misiewicz 
Riposty („Akant” nr 04, s. 10)
- Edward Zegarliński – Barbara Średziń-
ska  Fraszki („Akant” nr 05, s. 14)
- Andrzej Żurek – Tomasz Makuch „O 
Januszu” („Akant” nr 06, s. 8)

Maciej Porzycki

Summa facit

Gotowy naszyjnik 
z ostatnich dni

czarną serię 
łączy żyłka 
strużka krwi

zapięcie ze srebra 
wciąż ciemnieje 
sic

Rys. Martyna Kurowska, „Skrzydlata ekspresja”

Tadeusz  Zawadowski

PAKOWANIE  DO  PODRÓŻY

najpierw szczoteczkę do zębów. później piżamę  - sen tam przecież
wieczny. kilka książek do napisania. niewysłane listy do Boga. co 
jeszcze gdy wszystko niewiadome. pamięć najbliższych niczym
kolorowe szkiełko ukryte w kieszeni. całe życie
spakowane w jednej drewnianej walizce. tyle czasu
przygotowywałem się do tej podróży a przecież nawet

nikt nie zauważy że wyjechałem.
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ANIOŁ

Tyle  razy  ocierałem  się
o  głupią  śmierć
ale  Ona   je dynie
udaje  głupią

To  tylko  mój  Anioł
zawsze  był
sprytniejszy

SZPICEL

Zadźgałem swojego Anioła
słowem wbiłem mu
nóż w plecy
co będzie łaził za mną
podglądacz  jeden

A jak będzie sąd
to przecież mnie wyda
w każdej myśli 
byłem padliną
lęk, pożądanie, wyrok

I co powiem
że moja wiara była
trochę przypadkowa
z przyzwy czajenia
statystycznych matryc

Będę żył około
75 lat
spożyję parę kilo 
leków na wszystko
i wszystko

BLUES  STRACEŃCA

Puka ten wiatr w okno
puka ten wiatr w drzwi
Ja chcę się kręcić z nim
gdy jeszcze diabeł śpi

Idę zataczając koło
wietrze naucz mnie  
latać łez przeciągiem
ostatnich mgnień kata

Ojciec puka w drzewo
synu będą z tego
gładkie jak blat trumny
wyścielone snem

Puka młot żelazny
skuwa kajdan sznury   
Ojcze jestem wolny
piję śmierci jad

Puka ten wiatr w okno
puka ten wiatr w drzwi
Ja chcę się kręcić z nim
gdy jeszcze diabeł śpi

Kat obmywa ręce
ucichł wiatr pod drzewem
w zapętleniu co rano
puka płochy ptak

RAJ

wyczekuje się światłem
w pierzastych framugach
jej anioły w płomieniach
leć, to nie jest Ona

jak dziecko spłakana
to tylko jej ból
aż do słońca, bez winy
od wiosny przez noc

przestań już biegać wokół
ja czekam na zakłucie
dniem po dniu, dniem
w każdym razie

powiedz jeszcze
co mi będzie w sercu
7 dnia po sześciu
w deszczu - pamiętaj

nigdy  nie wiesz
tego na pewno, więc 
nie odlatuj za daleko
kochanie! ja tu wciąż stoję 

oszalały jeszcze jeden
dzień więcej bez miłości
bez miłości sny  
się w sobie nie spełniają

LIST  DO  ANIOŁA

22.47

U mnie wiele
zamieszania, zamknąłem nowy numer i czekam na korektę. Praca na popołudniowych 

zmianach, zwyczajny syf, trochę przebłysków i objawień, trans tendencja gilotynowa. W 
nowej liczbie jest szczególny akcent na śmierć, rozpad i erotykę, co za wspaniała mieszanka 
krwisto-koktajlowa, myślę że będzie znaczący snu progres, ale bez lustra nic nie zobaczymy. 
Myślałem, że już odszedłem w zapomnienie, a świat się zachybotał i znów nie runął. Dziękuję 
za prezent, który oczywiście zaraz rozpakuję (jasne, że znam Dolores z irlandzkich żurawin) 
głos nie do przeoczenia! - i szkoda, że już tylko w przeszłości. Pisz do mnie kiedy tylko ze-
chcesz, a szczególnie wtedy, gdy w ogóle nie chcesz. Mam parę głęboko nieprzemyślanych 
spraw, ale pewnie już śpisz niebacznie….

23.50
Tak naprawdę, to kroiłem się poezją w paski, w po trzaski słów fan-tomów. Zaciskałem 

żyły w nogach kucaniem mi stycznym transem i słuchałem tak wściekle muzyki na przemian; 
californijskiej – anielskiej i tradycyjnego, diablego bluesa Muddy Watersa i metafizycznego 
Roberta Johnsona, do natężenia rozrywającego nie tylko mózg, ale też  trzewia, a na doda-
tek wcale się tego nie wstydzę. Odkryłem w sobie nowe słowa, a może nawet powołałem je 
do życia w niedosytach atencji. W międzyskrajach szorstkich antonimów rozlega się równie 
szorstka pustka nieoznaczona, pośrednich niedosłowień i tam rozbiłem swój na miot. W 
młodości niezliczone noce przy ogniskach, w ciasnych mgły zwojach, żeby poczuć dech Boga, 
potarganie za uszy dobrotliwe, w dyszeniu ognia, w  nadpalaniu powiek, ale wciąż czułem z 
kwaśnym dymem, że tylko płaczą z nami puchacze i gwiazdy. Migotliwe cienie przygarbionych 
so-sen bordowo grafitowe, pochylające się nieznacznie nad leśną chatą, wygarniające popiół 
z paleniska starej kuchni, syczącej żelaznym pyskiem zognienia. Tam zimą jedno krzesło; 
Bóg i ja, co za niezręczna sytuacja.

                                                                                                      Marek S.Podborski
                                                                                             lirykaakantu@gmail.com

WYLICZANKA

Po pierwsze się nie odzywasz
Po drugie musiałem, przez Ciebie, kilka dni słuchać brudnego bluesa z delty, 
przy komponowaniu wierszy, aż w końcu rodzina miała mnie dosyć i Muddy Waters też
Po trzecie od słów wypadają mi czarne gwiazdy z głowy i już nie umiem ich zatrzymać
Po czwarte nie mam z tego nic i to mi daje taką cholerną radość, że jeszcze ktoś 
oprócz Hioba i Lota ma tu coś do wyrównania
Po piąte piętrowość zaczyna mnie przerażać, zwężają się naczynia nowiu spełzaniem 
w szelestach
Po szóste moja matura jest jak szałas z dzieciństwa, dziurawy i pachnący
Po siódme wieś powieś miasto na przełaj ogrodów, wytrąć snu opiaty i wzgórza solne
Po ósme, no tu będzie problem ost rości
Po dziewiąte tracę twarz w obrazów moździerzach
Po dziesiąte reszta wsiąknie syczeniem w nadmiarach

Marek S.Podborski 
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Tego przedwiośnia nie udało mu się 
już przeżyć. Uderzenie rozpaczy było tak 
silne, że upadł pod nim. Suma nieszczęść 
przebrała miarę i nie starczyło siły, aby je 
unieść. On, zakochany w sztuce, zobojętniał 
na nią, zakochany w życiu, poczuł do niego 
obrzydzenie. Cały porządek istnienia opar-
ty na rozumie i sumieniu legł w gruzach. 
Wszystkie święte, nienaruszalne, aprioryczne 
twierdzenia okazały się co najmniej wątpliwe, 
żadna harmonia, miłość i łaska, słowem nic z 
tego, co od starożytności po czasy dzisiejsze 
wymyślili mędrcy, nie powstrzymało niszczą-
cej fali absurdu. Nie było racji, aby wierzyć 
w cokolwiek. Wszystko straciło ważność i 
pustka, wszechogarniająca pustka, zwarła 
nad nim swoje mroczne sklepienia. Absurd 
wypełzał zewsząd, pod jego paraliżującym 
spojrzeniem zanurzał się w pełne odrętwie-
nie, przerażającą niemoc. Nikt nie umiał 
mu pomóc, bo też tego nie próbował. I 
przekonał się, jak okrutną rację miał Pavese 
pisząc, że nikt ci nie pomoże, jeśli nie potra-
fisz pomóc sobie sam. I wszystko stało się tak 
nagle, prawie z dnia na dzień. 

Jaka kropla przepełniła ten dzban? 
Przerwał naukę, włożył indeks do szu-

flady, ojciec zagroził, że wyrzuci go z domu, 
jeśli nie zacznie pracować. Ojciec był jego 
wrogiem, a on nie miał przyjaciół, którzy 
pomogliby mu zrównoważyć jego nienawiści. 
Ale czy w rzeczywistości, w trudnych chwilach 
życia pomoc przyjaciół coś daje, czy może dać 
coś człowiekowi, czy jedynie przytłacza go na-
tarczywym żądaniem szczerości i wyznań? Czy 
w takich wypadkach nie lepiej jest pozostać w 
samotności. Jeśli starczy ci sił, aby znieść swo-
je nieszczęście – wyjdziesz zwycięzcą, jeśli nie, 
to zginiesz. Нe bepь людям. He uмей друзей. 
He omдавуй uм денег. He omдавуй uм cepдца. 
Ojciec uważał, że jest bękartem, bo nie był do 
niego podobny. To wystarczający powód, aby 
go znienawidzić. Życie zawdzięcza refleksowi 
matki; ojciec usiłował go zadusić, kiedy był 
niemowlęciem. 

Uciekł z domu od upokorzeń i poni-
żeń doznawanych z jego strony. Odbywał 
więc wielokilometrowe nocne wędrówki po 
mieście. Zatrzymywał się przed witrynami 
księgarń, gablotami kin i teatrów, zaglądał 
z masochistyczną przyjemnością do schlud-
nych parterowych pokoików. Któż zrozumie 
szaleństwo bezdomności, drepczące bezna-
dziejnie pod ścianami, za którymi ludzie wy-
mieniają słowa i uściski. Nad ranem, skrajnie 
zmęczony, zasypiał w piwnicy, w skrzyni na 
kartofle.

Najpierw zatrudnił się w warsztatach 
samochodowych. Znał na pamięć Horacego, 
ale nie potrafił posługiwać się kluczem, jego 
ręce były poranione, ociekały krwią. Wszyscy 
przewyższali go umiejętnościami, ale on 
uczył się szybko, starał się nie popełniać tych 
samych błędów. Jego nowi koledzy umieli to 
docenić, miał ambicję im dorównać, choć 
nie było to łatwe i wymagało czasu. Uczył się 
także nowego sposobu myślenia, którego 
przyswojenie okazało się trudniejsze niż mógł 
przewidzieć.

Któregoś dnia, poszedł do narzędziowni 
po narzynkę do gwintownicy. Włożył głowę 

w okienko i nad zastawionym drewnianymi 
skrzynkami kartotek biurku, nad pomalowa-
ną lakierem bezbarwnym płytą paździerzową, 
na której wisiały na haczykach aluminiowe 
numerki, ujrzał niewielki obrazek. Był 
wypłowiały i pożółkły, nie od razu dał się 
odczytać. Była to reprodukcja „Nieznajomej” 
Kramskiego. 

Przypominał sobie, że taki szkic obrazu 
zdobi ścianę wiejskiego samotnego domu sta-
ruszki, bohaterki opowiadania Konstantego 
Paustowskiego pt. „Telegram”. Bohaterka 
była córką artysty-malarza zaprzyjaźnionego 
z Kramskim, i ten podarował jej ów szkic 
na pamiątkę. Staruszka w młodości miesz-
kała z ojcem w Paryżu i oglądała pogrzeb 
Wiktora Hugo. Przypominał sobie artykuł 
Gautier poświęcony premierze „Hernanie-
go” w Teatrze Francuskim, i jego legen-
darną czerwoną kamizelkę na horyzoncie 
Romantyzmu, szkarłatną kamizelkę, która 
tak zgorszyła larwy przeszłości i rutyny, co 
usiłowały drżącymi rękami zatrzasnąć drzwi 
do przeszłości. Zapytał narzędziowca, kto i 
kiedy powiesił obrazek, ale ten popatrzył na 
niego tak, jakby widział go po raz pierwszy 
i wzruszył ramionami. Nie wiedzieć czemu, 
zaskakując samego siebie, przypomniał sobie 
nagle, jak to kiedyś podczas lektury „Doktora 
Żywago” nie mógł wyjść ze zdumienia nad 
zaskakującymi zbiegami okoliczności, które 
tak go olśniły w tej powieści. Bo przecież co 
jeśli nie przypadek, powiadał sobie, kieruje 
naszym życiem. 

W swej drodze do pracy mijał przy-
tuloną do leśnego stoku fabryczkę. Na jej 
wyleniałej szczytowej ścianie widniał napis: 
Produkcja Kredy i Wytwórnia Kitu. 

Niewielką swoją stołówką karmiła ona 
rzesze drobnych urzędników z okolicznych 
biur. Zachodził tam niekiedy, gdy miał 
pieniądze i siadał przy oknie wypełnionym 
olchowym gąszczem. Pomiędzy prężnymi 
pniami, wśród mięsistych liści konwalii uwijał 
się kos, przeszukiwał żółto-pomarańczowym 
dziobkiem zeszłoroczne liście, odrzucał 
energicznie patyki, przekrzywiał śmiesznie 
łebek. 

Przyroda dawała pociesznie jego 
Wertherowskiemu sercu: Diese Jahrszeit der 
Jugend wärmt mit aller Fülle sein oft schaudern-
des Herz. Pamiętał od najmłodszych lat, jak 
zaszyty w kącie czytał książki, żył cudzymi 
zmyśleniami. Przypominał sobie przestrogę 
z „Fausta”:
Ich sag es dir: ein Kerl, der spekuliert,
Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide
Von einem bösen. Geist im Kreis herumgefühurt,
Und ringsumher liegt schöne, grüne Weide.

I nagle ocknął się. Nowymi oczami 
spojrzał wokół siebie. Oto wzgórze za oknem, 
olchy, konwalie, które żyły swoim własnym, 
prawdziwym życiem dotąd niedostępnym 
dla niego. Czuł w przyrodzie coś niezwykle 
prostego i złożonego zarazem, coś tajemni-
czego, niewyrażalnego, co jest w życiu i w nim 
samym, a czego nie ma w książkach.

Za ubitym, nierównym klepiskiem placu 
manewrowego, za pordzewiałą poprzerasta-
ną ostami siatką, stoją dwa stare budynki. 

W wyższym są jakieś biura. Po zmurszałych 
schodkach, które doskonale komponują się 
z charakterystyczną powolnością dla tego 
ospałego, gnuśnego bytowania.  Czasami 
wchodzą tam czasami ludzie. Drugi niższy, 
parterowy pawilon, pomalowany niebieską 
łuszczącą się farbą, zamknięty na głucho, 
pod jego ścianami chwieją się pióropusze 
dzikich traw, otoczone sosnami, zastygłe 
rzeczy powszednie, pozbawione znaczenia, 
egzystujące gdzieś na uboczu. 

Któregoś dnia usłyszeli dobiegający 
stamtąd wesoły śmiech, gwar głosów, trza-
skanie drzwi. W otwartych na oścież oknach 
pawilonu, w jego nie wietrzonych pomiesz-
czeniach ujrzeli dziewczyny, ich sukienki 
rozwiewały się, a ich twarda, gardłowa mowa, 
burzyła spokój tego odchodzącego w zapo-
mnieniu zacisza. Jego koledzy rozochocili 
się, zaczęli gwizdać na palcach, wymachi-
wać rękami. Okazało się, że dziewczyny 
te są studentkami pedagogiki specjalnej z 
Lipska, a pawilon – dawno nie używanym 
hotelikiem zakładowym. Tracił swą młodość, 
idealizował kobietę, pisał wiersze o miłości, 
zamiast uprawiać miłość – das Menschliche 
darzustellen, ohne Menschlichen teilzuhaben. 
Czyż poezja powstaje w łóżku, jak miłość? I 
teraz, zamiast przygadać sobie jedną z tych 
pulchnych, piersiastych Niemek, ograniczył 
się jedynie do roli tłumacza. Umawiał swoich 
warsztatowych kolegów z tymi bezpruderyj-
nymi dziewczynami, a potem wysłuchiwał 
pikantnych szczegółów tych spotkań.  

Idzie przepysznie pod prześwietloną 
majowym słońcem, pachnącą arkadą, wśród 
rozkwitających akacji i bzów. Nad nimi niebo 
tak bliskie na wyciągnięcie ręki i jednocze-
śnie tak dalekie, niedosiężne. Napotyka te 
dwie dziewczyny, które zastąpiły mu drogę. 
Po chwili rozpoznaje w nich koleżanki z 
roku. Jedna ze ściągniętymi ciasno czarnymi 
włosami, z heliotropowymi wargami, trosz-
kę podobna jest do żony Riepina, druga 
dorodniejsza, o bujniejszych kształtach, 
ciemnolica, która tuż przed apostazją wróciła 
z Abidżanu, gdzie przez semestr pracowała 
jako wolontariuszka w szpitalu prowadzonym 
przez UNICEF. Trzymają się za ręce i uśmie-
chają do niego z serdecznością, której nikt 
nigdy mu nie okazywał. 

Jak można uśmiechać się do drugie-
go człowieka tak serdecznie, z tak szczerą 
otwartością, tak życzliwie, dobrodusznie, 
aprobująco. On, duchowo wydziedziczony 
raznoczyniec, syn swojej totalitarnej epoki, 
nauczony nieufności, podejrzliwości, czujno-
ści. Widzi wroga w każdym, nie przywykły jest 
do okazywania uczuć, czuje się skrępowany, 
speszony. chowa więc za siebie swoje brudne, 
pokaleczone ręce. 

Obcy - der an seiner Unzugehörigkeit 
leidet und wie ein Fremdling in eigenen Haus 
lebt – przepełniony metafizycznym lękiem, 
zamieszkuje archangielską planetę, którą 
oddalono od tej, na której one przebywa-
ją, o całe lata świetlne. Z Mannheima wie, 
że jego sytuacja jest jedynie naśladowczą 
kontynuacją egzystencji jemu podobnych. 
Jej literackie odzwierciedlenia znajdował w 
utworach Kierkegaarda, Szestowa, Sartrea, 
Camusa. Choć tyle i aż tyle.

Odeszły, a on tak bardzo chce jeszcze raz, 
ostatni raz, zobaczyć, obejrzeć się, ale boi się, 
że one obejrzą się równocześnie. Boi się ich 
spojrzeń, pełnych ciekawości, tych pięknych 
oczu młodych kobiet, do których, zdegrado-

Janusz Gryz

W maju
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Chcę Ci zaproponować jedno z ulu-
bionych ćwiczeń rozwojowych uczestników 
moich warsztatów. Jest to technika rysunku 
osobistego wywiedziona z inspirujących 
podpowiedzi w arteterapii, wspierającego 
oddziaływania sztuką. Rysunek osobisty to 
forma autoterapii, samowsparcia, które 
możemy podarować sobie bez ograniczeń. 
Ja proponuję Ci nawet spontaniczne szkice 
w organizerze. Ćwiczenie to ułatwia pracę ze 
strachem, czyli oporem, a więc czynnikami 
na stałe obecnymi w życiu. Narysujesz strach 
wskazujący na Twój opór, a kluczem do tego 
zadania staną się Twoje zaangażowanie i 
akceptacja dla naturalnego w rozwoju sta-
nu wahań. Temu strachowi nadasz ludzką 
postać. 

Praca z rysunkiem – technika autoterapii 
Spontaniczny rysunek jako odpowiedź 

na stan wahania, czyli poczucie strachu i 
oporu łatwo wykonać samodzielnie, choć 
najczęściej stosuję go jako pracą warsztatową. 
Rysunek uobecnia to, co w nas aktualnie 
pracuje. Taka forma autoterapii jest sposo-
bem na poznanie siebie w kontekście aktu-
alnych wyzwań. Warunkiem jest brak oceny 
estetycznej. Rysujemy tak, jak czujemy i nie 
istnieje wymówka, że nie mamy zdolności 
albo wcześniej tego nie robiliśmy. Naryso-
wane jest nasze. Narysowane to wydobyte z 
nieświadomości. A to już co najmniej połowa 
drogi do sukcesu. 

Od akceptacji do zaangażowania – szacu-
nek dla oporu 

Strach przed kolejnym krokiem, barie-
ra, wahanie, a nawet krok do tyłu to natural-
ne etapy w realizacji każdego celu. Dopóki 
z nimi walczymy produkując swe poczucie 
winy i wstydu, dopóty je wzmacniamy, pozwa-
lamy im zawłaszczać naszą radość realizacji. 
Tymczasem właśnie umiejętność bycia po 
swojej stronie, angażowanie się we własne, 
trudne emocje umożliwia dotarcie do fina-
lizacji zamierzeń. Rysunek osobisty pomaga 
nam tworzyć cały arsenał narzędzi do pracy 
z wyobraźnią i jeśli rysowanie uczynimy na-
szym rytuałem, mamy szansę na prywatne 
archiwum notatek rozwojowych, do których 
będzie można wrócić. W procesie rysowania 
możliwe stają się zauważenie automatyzmów 
myślenia i działania, zatrzymanie się nad 
nimi, czyli uświadomienie ich sobie oraz 
swoista praktyka samouspokojenia, dzięki po-
czuciu odzyskanej kontroli nad rysunkiem. 
Taka sekwencja twórczych działań daje nam 
nastrój bezpieczeństwa, stan bez niepokojów 
i napięć. 

Ludzka postać strachu – notatki poza 
słowami 

Zadanie rysunkowe brzmi tak: narysuj 
swój strach jako ludzką postać. Po naszkico-
waniu tej postaci spróbuj wyobrazić sobie, że 
mówisz do niej z miłością, jak do ukochanej 
osoby, która przechodzi przez trudny mo-
ment biografii. Zauważ: co mówisz, jak się 
czujesz, czego ona od Ciebie potrzebuje w tej 
chwili spotkania? Ludzka postać strachu daje 
nam szansę oswojenia go, potraktowania z 

czułością. Warto swą mowę do strachu spisać 
jako notatkę i powrócić do niej w kolejnej 
chwili zawahania, które na pewno się pojawi, 
bo opór jest zawsze częścią realizacji celu. 

Teczka strachów. Kalendarz i kolekcja
W swojej osobistej, domowej kolekcji 

posiadam cały zestaw rysunkowych strachów 
opatrzonych datami. To taki mój intymny 
kalendarz węzłowych punktów rozwoju, bo 
strach i opór pojawiają się zawsze wtedy - 
kiedy trzeba, gdy po prostu potrzebujemy 
się zatrzymać i dać sobie miłość i czułość. 
Pokochać swój opór. Często wracam do tych 
notatek i już coraz rzadziej powtarzam strach 
i opór w realizacji zadań ku celom. Naryso-
wane znaczy odczarowane. Rysuj więc, datuj 
i kolekcjonuj swoje strachy, małe i duże. A 
przede wszystkim pokochaj swój opór. To 
taka ściana, która do Ciebie mówi: zauważ, 
tego Ci brakuje, a tego jest nadmiar. Ćwicz 
ten rysunek!

wany, nie ma już dostępu. I ta świadomość 
przynosi mu ból ukojenia, masochistyczną 
rozkosz utraty. I choć wie, że współczucie dla 
siebie jest uczuciem pasożytniczym, rozkłada-
jącym duszę i organizm, tak żal mu siebie, tak 
tkliwie, słodko, nieszczęśliwie żal.

Jaki przypadek, zwany czasem losem, 
sprawiał, że te dziewczyny znalazły się właśnie 
tu, na tych zbędnych krawędziach wielkiego 
miasta, w tym właśnie czasie, gdy on tędy 
przechodził? Jaka konieczność posłużyła się 
tym przypadkiem? I czy tą koniecznością nie 
była jego własna natura? Przecież wszystko, co 
się przydarza człowiekowi, jest nieuchronne 
podobne do niego samego.

Tego dnia po fajrancie dał się wreszcie 
namówić na wódkę. W szatni, blaszane drzwi 
szafek wylepione wyciętymi z kolorowych cza-
sopism nabrzmiałymi zmysłowością pupami i 
piersiami modelek. Pragnienia jego kolegów są 
omdlewająco namacalne, dalekie od słodyczy 
duchowych uniesień.

Za oknem pokrytym kurzem, na we-
wnętrznym dziedzińcu znajdują się zarosłe 
młodą soczystą zielenią pięciornika, porzu-
cone w bezładzie pordzewiałe bloki silników, 
skrzynie biegów, tylne mosty, wały pędne, felgi, 
wygięte łukowo pióra resorów. Na boku tuż 
przy ochlapanej wapnem ścianie z supremy, 
ustawione są jedne na drugich zużyte akumu-
latory. Wczoraj ukrył się tam szczur. Gonili go, 
rzucali kluczami, młotkami, a on wielki i tłusty, 
niezgrabnie podskakując zdołał uciec i wcisnąć 
się pomiędzy bakelitowe ścianki baterii. Próbo-
wali go jednak stamtąd wypłoszyć i zabić, kłuli 
patykami i zaostrzonym metalowym prętem. 
Szczur odwracał ku górze wąsaty pyszczek, pisz-
czał cienko, próbował odpychać łapką raniące 
ostrze. Wtedy zjawił się elektryk ze szklanym 
słojem napełnionym kwasem siarkowym. Za-
padła cisza, i wszyscy pochylili się w skupieniu, 
patrzyli jak przechylił słój i ostrożnie, żeby 
się nie popryskać, wąskim strumieniem polał 
kwasem zwierzę. Szczur pisnął przeraźliwie, 
zaczął się miotać w ciasnej szczelinie, w końcu 
ostatkiem sił wypełzał z ukrycia. Jego ciało 
podrygiwało w konwulsjach, ziarenka piasku 
przykleiły się do zmechaconej, mokrej sierści, 
gasnące oczy obróciły się pod małymi powie-
kami. Przypomniał polaną naftą i podpaloną 
wiewiórkę z „Malowanego ptaka”.

Stał wśród innych, pochylał się jak oni, 
ale równocześnie na całą tę scenę patrzył z 
zewnątrz, rozdwojony na uczestnika i obser-
watora, który to obserwator, na nieszczęście, 
miał żywszą wyobraźnię, głębszą wrażliwość i 
zdolność myślenia.

Na parapecie, na szarych płachtach 
„Głosu Wybrzeża”, konserwa mięsna i cztery 
surowe ogórki, pomiędzy nimi skondensowane 
w drukarski szyk niepoliczone gromady liter. I 
on, homo legens, pochyla się, aby je przeczytać. 
Pucułowaty, zawsze uśmiechnięty Jusupka ze 
smarowni dotyka jego ręki.

- Zostaw, szkoda oczu.
Trącają się szklankami. Za oknem widać 

spłaszczone ukośnie romby warsztatowych 
dachów z piramidkami świetlików przecinają 
się jak w geometrycznym zadaniu, smoła topi 
się na nich, spływa wrzącym strumieniem i 
zwisa z okapów czarnymi długimi soplami. 
Na piasku pośród żółtych kwiatków pięcior-
nika martwy szczur, jego wzdęte owalne ciało 
oblepiają muchy o tęczowych odwłokach, 
pojedyncze z nich odrywają się czasem i z 
brzękiem zataczają tuż nad nim zygzakowate 
elipsy w gorącym nieruchomym powietrzu.

Anna Kapusta

Rysunek strachu. Jak pokochać opór?

§ 1.
Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów 
pełnoletnich, bez względu na przynależność 
do jakichkolwiek związków twórczych oraz 
dotychczasowy dorobek artystyczny.
§ 2.
Na konkurs należy przesłać utwory, które 
dotąd nie były publikowane i nagradzane w 
innych  konkursach literackich.

§ 3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
przesłanie czterech jednakowych zestawów  
zawierających pięć wierszy lub jednego poematu 
o dowolnej tematyce i formie.      
                                                         
§4.
Każdy utwór winien być oznaczony godłem (w 
formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku gra-
ficznego), tym samym godłem należy zaznaczyć 
dodatkową kopertę, w której znajdą się dane 
osobowe   i załącznik nr 1.

§5. 
Udział w konkursie jest zgodą autora na 
nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i 
wyróżnionych utworów w formie publikacji 
przez organizatora konkursu (tomik, plakat, 
publikacje).

Termin przesyłania prac do 20.09.2019 roku 
na adres:
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin - Zamek
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”

Oświadczenie uczestnika 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regula-
minem 50 OKP im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej 
a utwory przeze mnie nadesłane nie były nigdzie 
publikowane ani nagradzane. Pod pojęciem 
publikacji rozumie się wydawnictwa zwarte 
(wydane drukiem książki, czasopisma i anto-
logie wierszy).
2. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

50. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS POETYCKI

im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej
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Amelia Wielicka

Teatr zepsucia

spektakl w cieniu drzew
czerwień trawi liście 
gałęzi złamany śmiech 
krzywej duszy czyściec 

zamknięta lasem padlina
miód włosy rozsypane
łysieje młoda leszczyna
nad ukochanym ciałem

kwiat bzu opada na scenę
martwy wstaje i woła
nic już nie poczujecie,
acta est fabula

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Cioci Stasi

szukałaś gościńca wśród łąk
dzierganych haftem mniszków

tatarak szeleścił krochmalem

nicią zapachu torfu
cerowałaś poszarpaną bieliznę
zdobioną koronkami
błękitu

już kwiaty wypiły eliksir
na łące wyrasta sen

Barbara Dombrowska- Pietrzykowska

Łabędź w Czarnej Hańczy

biały ptaku
pamiętam twoje zawodzenie
lament
niby cichy płacz Chopina
zamienił się w grzmot
rozdarł niebo
jak Kasprowicz harfą góry

gwiazdy
w Czarnej Hańczy
umierają w skrzydłach

Lucyna Dobaczewska

Nie wiem

Ile pytań w lisich łapach
biega w dwie przeciwne strony
nie myśląc – natchnione nieskończonością bieli
jakie znaki kreślą na kartce śnieżnego pola

Czy rudy ogon latawcem otwiera horyzont
dla drzew nieułaskawionych przez mgłę
ściętych o koronę głowy

Tam – w ziemi – stygną pnie niby atrament z zaczątków 
liter

Nie myśląc – biegnę jak lis 
wzrokiem od drzewa do drzewa
układam z kresek pni swą własną idée fixe: nie wiem

Patrzeć uważnie – to rodzi ciekawość

Lucyna Dobaczewska

Podróż pierwsza

Dopadły ją gorączka, dreszcze i niesmak. 
Kiedy zgasł ostatni z trzech wulkanów, 
a straszliwe baobaby zajęły całą planetę, 
postanowiła wyruszyć w nieznane.
 
Dwanaście miesięcy trwał lot w bezkresie kosmosu. 
Potem pomarszczona czerwień owocni rozwarła się 
I wysypała swą zawartość między gwiazdy. 
Jedno ziarenko przedarło się przez palącą atmosferę Ziemi, 
wylądowało na wysypisku chmur, aż pewnego deszczowego popołudnia 
spadło na piaszczystą glebę porośniętą pożółkłą roślinnością. 
Tutaj poczuło się bezpiecznie.

Deszcz dzwonił i terkotał. 
Po jakimś czasie przycichł i niespostrzeżenie zmienił się 
w białe płatki, które otuliły ziarno do snu. 
W puchu będzie oczekiwało wiosny. 
A ona nadejdzie niebawem – cierpliwości, zmiana wpisana jest w życie. 
Najpiękniejsza róża urodzi się ze słońcem.

Waldemar  Szęda

„::::::::::::::”

jak długo nic tu nie działa
zamieńmy wszystko w złote światło
tak jak udawało się to nam
gdy byliśmy jeszcze dziećmi

pluszowe kamienie metalowe obrusy
korony drzew patrzą nam na ręce
jak długo nic tu nie działa
tak długo zostańmy 
w tym miejscu

po to by napełnić
baki przezroczystych cystern.

Waldemar  Szęda

„20”

gdybyś nie istniał
wymyśliłbym ciebie
mówię trzymając pudełko zapałek
które wysypuje się z ręki 
jak piach

ja jestem sędzią...

25 lat na imprezie
niewidzialna armia papierosów

ty oni my i ja

Rys. Martyna Kurowska, „Jasno ciemno pióra”
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1. Sen i jego obrazowość i jego zdarzenia są 
faktyczną rzeczywistością.
Sny są zakotwiczone w strukturze trwania.
Wypełniają wszelkie luki i szczeliny w by-
cie.
Wydarzenia senne są tym co najtrwalsze 
chociaż niekiedy pozornie ulotne.

Osad po snach w umyśle jest kumulatyw-
ny.
2. Wszelkie marzenia senne są realne i 
stanowią podstawowe źródło ludzkiego 
poznana.
Rzeczywistość senna jest tym co realne i 
prawdziwe. 
Poprzez sny poznajemy to czego nigdy by-
śmy w inny sposób nie poznali.
Żadne zdanie i wyrażenie nie jest w stanie 
oddać faktyczności sennej rzeczywistości i 
realności snu.
Sny w swojej strukturze bytu często przekra-
czają rzeczywistość jawy, gestem, krokiem, 
dialogiem 
Ponadto, sny(sen) w swojej nieograniczono-
ści „poruszając” się swobodnie, po przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości nazywając je 
ponownie ,albo pogłębiając.
Niebieski kogut jak i zielony koń są pewnym 
wskazówkami co do fantazji sennej.

3. Większość naszej faktyczności i dosłow-
ności pochodzi ze snu.
Przez sen należy rozumieć zmianę stanu 
skupienia świadomości.
Podczas jawy jaźń i jej podległa świadomość 
są w stanie stałym, niekiedy tylko półpłyn-
nym.
We śnie natomiast świadomość jest płynna 
i lotna.
Dlatego sięga głębiej i widzi lepiej i to z 
wielu stron naraz - rozlewając się.
Jest więc sen bardziej mobilny i dogłębniej-
szy w swoim oglądzie.
Na jawie jaźń jest pasywna, recesywna i 
jednostajna, stała.

Pozory ruchu w snach, nie są pozorne, ale 
rzeczywiste i naturalne i snom immanent-
ne.

4. Miejsca, których już dawno (niekiedy już 
od wieków) nie ma, albo i takich, których 
nigdy nie było i nie będzie w sensie reistycz-
nym, są obecne w „codzienności” snów.

5. Mężczyźni wtedy zazwyczaj poznają więk-
szość kobiet, z którymi zazwyczaj kochają 
się w sposób bardziej zmysłowy i pełny, niż 
na jawie.

6. Sny zapomniane nie są zagubionymi ani 
bezpowrotnymi zdarzeniami.

7. Sny uzupełniają i dopełniają jawę.
Wszystko co nie ma miejsca na jawie przeno-
szę do snów.
To nie jawa stanowi meritum naszej świado-
mości świata.
Poprzez sny nasza jaźń uzyskuje o wiele więk-
szą świadomość i pojemność.
Głębia umysłu tylko częściowo ujawnia się 
snach.
Jawa porusza się zaledwie po wierzchu snów.
Sny zaś zaledwie muskają faktyczną głębię 
nieskończonej i nieograniczonej jaźni.
To jawa uzupełnia, to czego nie było w snach 
(por. pkt. 6) i jest, to tylko pozorna sprzecz-
ność.

8. Wielość snów świadczy ewidentnie o wielo-
ści światów i ilości rzeczywistości.

9. Sny wypełniają, te miejsca, których nie da 
się w inny sposób pomyśleć.

*
10 Sny systematyzują się tak:
Całościowe.
Fragmentaryczne.
Niejasne.
Nie śnione, inaczej zapomniane.

Podpunkty 1, 2, 3, 4, nie trzeba 
chyba bardziej niż są doprecyzo-
wać i konkludować.

11.Różnorodność snów świadczy 
o różnorodności i wielości ich 
domen.
Większość kobiet poznajemy we 
śnie.
W ciągu dnia ulega to asymilacji 
i jest odpierane jako poznanie 
na jawie.
Przypominanych twarzy i zda-
rzeń jednak realnie nie ma i nie 
było.
Nie istnieją fakty nie możliwe do 
śnienia (wszystko jest możliwe).
Kategoria niemożności czy nie-
możliwości czegoś nie jest w 
snach możliwa.
Senna rzeczywistość i jej jaskra-
wość nie ma żadnych ograniczeń 
wyrażania siebie.
Tak wielkie spektrum (zasięg) 
snu czyni go niekiedy nie zrozu-

miałym dla świadomości jaźni.
Sny nie mają początku są ciągiem faktów bez 
punktu początkowego .
Są nieograniczone w swojej ograniczoności.
Ale posiadają swój koniec najczęściej nagły 
jak niespodziewany błysk.
Zapominamy je tylko po to aby je sobie przy-
pominać, to meritum tego zapominania.
Sny są powtarzalne co nie znaczy, że ich ilość 
jest w jakikolwiek sposób ograniczona.
Istniej nieskończenie wiele snów.
Żaden sen (poza nastrojem) nie ma z innym 
snem nic wspólnego.

13.Metafizyka snów nie ma nic wspólnego z 
ontologią innych bytów.
Są bytem w innym bycie, zawierając się w nim, 
ale i one (te byty) również się w nim (w śnie) 
mieszczą (zawierają się w nim).
Natrętny materializm i prymitywny realizm 
snów jest czysto duchowym.
Kolory i kontury snów są takie wyraziste i 
intensywne gdyż są niematerialne imagina-
cyjne.
Światy (domeny) snów znajdują się nieustan-
nie w jednym miejscu a zarazem w nieskoń-
czonej ilości miejsc.
4.a. Sny prorocze są jednymi z wielu wielu 
rodzajów snów.  
4.b. Sny podczas, których fruwamy lub 
unosimy się w powietrzu są jakby snami ge-
netycznie cofniętymi do innych gatunków 
istot śniących.
4.c. Snu tzw. odreagowujące codzienność 
jawy jakichkolwiek zdarzeń są najczęściej 
spotykane.
To miejsce, w którym są nie ma swojego 
miejsca w świecie.

14.Krajobrazy, pejzaże i ciekawe okolice po-
chodzą zazwyczaj ze snów.
Najciekawsze okolice najczęściej przywoływa-
ne w pamięci pochodzą jednak ze snów.
To samo dotyczy najciekawszych obiektów 
architektury, krętych uliczek i ścieżek, ale 
nie tylko.
Niekiedy przez wiele snów wędrujemy tymi 
samymi okolicami i ulicami.

15.Tylko to co wynosimy i pamiętamy ze snów 
jest prawdziwe.
Gdyż sny są przecież jawne (w czasie trwania) 
i bardziej wyraziste niż to co na jawie.
Nie są takie pokątne i niewyraźne jak te 
jawne.
Są dobitne, jaskrawe i tak wyraziste, że jawa 
staje się czymś płytkim i miałkim.
Sny ostrzegają w pewnym sensie przed zagro-
żeniami jawy a niekiedy uodparniają na jakieś 
jej zasadzki i niespodzianki.

16.Po pewnym czasie, to co śniliśmy i to co 
wydarzyło się na jawie ulega homogenizacji 
i ujednolica się.
Nieznane są nam źródła snów i ich fakty 
gdyż przekraczają to wszystko co dotychczas 
poznane przez nas.
Również ich dialektyka i modalność jest dla 
nas niejasna.
Jednak są pierwszą przyczyną poznawania 
tego co niepoznawalne i tego co oczywiste.
Kiedy się (sny) zaczynają coś się kończy a 
jednocześnie nic się nie zaczyna.
To tylko pozorny paradoks zasypiania i bu-
dzenia się.

Kiedy się budzimy natychmiast zasypiamy.

Stefan Szczygłowski

Traktat oniryczno- reistyczny

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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***

Мовчки ходити по місту                                
Зривати слова з каміння пустого                 
Втрачати даремно останю надію                
І розуміти, що поруч нікого                           

Ходити по вулиці, час убивати                     
В сірих очах сумно гуляє печаль                  
Хіба можливо голосніше кричати               
Ніж бути в полоні болючих мовчань          

Ці звуки капель об асфальт                            
Йде дощ? Душа це плаче                                
Холодні руки, вітер поміж пальт                   
Чи знайдеш силу Ти, у щастя грати               
 

***

Я взяла ніжно його в руки                         
І притулилася губами безкорисно         
Лишень глоточок щастя вчули губи       
Як я впустила, розбила ненавмисно      
Я плакала над ним немов дитина           
Втекло від мене, ти, отак, зрадливо       
Немов утрачена і знищена перлина       
Як жаль мені тебе, холодне пиво. 
 

***

До мене постукали в двері               
Та я їх чомусь не впустила                
Зустріли мене на качелі                    
А я атракціон змінила                           

Зустріли мене на дорозі                       
А я у трамвай зайшла                            
Вони далі стукати були не в змозі      
Це я від кохання і щастя втекла          

Чому як кохаю така нерозумна          
Чому від життя я тікаю                          
Чому я роблюсь така дивна                 
Ну, що я роблю. Я не знаю            

***

Боляче – коли сьоза по лиці                  
Боляче – коли твоя душа на самоті     
Серце чує лишень свій власний стук  
Не має поруч більше ніжних рук         
Це як курок зажатий біля скроні          
І вічність лиш сидить тихенько на долоні  
Життя стоїть на шальці терезів              
Один невдалий рух і ти вже полетів    
Душа собі спокійно йде по лезу            
Лишень єдиний крок і піде все у безну  
Нехай світанок мій дощем прольється   
Тоді і в серці спокій може віднайдеться  
Боляче – коли мрія розбивається як скло  
Боляче – коли на життя вже всеодно          

Стефанія Польна / Stefania Polna 
Tłumaczenie z j.ukraińskiego Józef Szczepański

***

Brodzić po mieście milczeniem
Zrywać słowa z kamienia pustego.
Tracić daremnie ostatnią nadzieję,
I rozumieć, że obok nikogo.

Chodzić po ulicach zabijając czas.
W szarych oczach smutno pląsa żal 
Czyż można głośniej krzyczeć
Niż być w niewoli milczenia.

To dźwięki kropli padają na asfalt .
Deszcz pada? To dusza płacze.
Chłodne ręce, wiatr pod płaszczem
Czy znajdziesz siłę igrać szczęściem.

 
***

Boleśnie - kiedy łza spływa po twarzy.
Boleśnie - kiedy dusza samotnie omdlewa.
Tylko serce czuje swój własny stuk
I nie masz obok delikatnych rąk.
To jakby pięść zaciśnięta przy skroni
I wieczność cicho siedzi na dłoni.
Życie nasze leży na szali,
Jeden nieudany ruch i odleci.
Dusza spokojnie tańczy na ostrzu,
Tylko jeden krok od przepaści.
Niechże poranek deszczem moczony
Sercu odda spokój przeznaczony.
Boleśnie gdy marzenie szkłem pęka,
Boleśnie kiedy życie to udręka.

***

Zastukali do drzwi moich,
Ale ja ich nie wpuściłam.
Spotkali mnie na huśtawce                       
Ale ja zabawę zmieniłam.

Spotkali mnie na drodze ,
A ja do tramwaju wsiadłam,
Oni dalej dostukać się nie umieli,
Bo tak ja od kochania umykam.

Dlaczego ja taka nierozumna ,
Dlaczego uciekam od szczęścia?
Dlaczego ja taka jestem dziwna?       
No co ja wyprawiam-ja nie wiem.

***

Z lubością wzięłam w swoje ręce,
Przytuliłam do ust beznamiętnie 
I tylko łyczek miały moje usta,
Bo się rozlało, czarka była pusta.
Łkałam, tak jak płacze dziecko
A ono wyciekło zdradziecko
I było złociste, perliste
Jakoby moje marzenia czyste. 
Jak żal mi teraz tego 
Piwa chłodnego.
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Jakoś trzeba przeżyć to życie i żeby 
przy tym nie oszaleć, nie uciekać przed 
życiem do lasu, każdy czymś się wspiera 
i na czymś opiera. Dla większości jest 
to religia. Jest tak ważną ochroną przed 
wariactwem bądź nieuleczalnym lękiem 
( pierwotny jest wręcz konieczny), że dla 
religii zabija się, niszczy i walczy z tymi, 
którzy mają inną religię. Inna religia jest, 
co prawda, też lekiem na szaleństwo, ale 
przecież tu nie można się pomylić jak 
z zapachem perfum. Pomyłka mogłaby 
oznaczać niezbyt skuteczną terapię jed-
nych albo nieodpowiedni medykament 
dla drugich, więc albo ta religia, albo żad-
na. Niektórzy uważają się za ateistów albo 
agnostyków (ci najczęściej łakną cudu, do-
wodu naukowego bądź nawrócenia), choć 
samo założenie niewiary jest przyjęciem 
wiary jako aksjomatu. Magia, czarownice, 
szeptuchy, tarot, runy żyją w przedziwnej 
symbiozie z religią; osoby deklarujące 
wiarę w Boga chodzą do wróżek, nie kła-
dą kluczy na stół i omijają czarną kicię 
szerokim łukiem, bo jak kicia w czarnym 
futrze przebiegnie drogę to wiadomo… 
Bez względu na wyznanie i praktyki reli-
gijne raczej nikt nie chce, by zbiło mu się 
lustro, bo co wtedy począć przez aż siedem 
lat? Fanatycy traktujący dyskopatów na 
zabiegach akupunktury jak czarcich synów 
oraz rozmemłani w modzie XXI wieku 
na pierwiastek żydowski i dobry przekaz 
energetyczny między mszami świętymi, i 
stawianymi horoskopami numerologicz-
nymi. Moda na judaizm i Hebrajczyków 
jest jakże biegunowa wobec strachu i 
obaw przed ujawnieniem pochodzenia 
wieku XX. Bohaterska postawa nawet tych, 
którzy w 1/23 są wyznania mojżeszowego 
wynika z zerowego niemalże ryzyka i chęci 
wyniesienia martyrologii własnej i w 1/23 
rodziny. Trudno zawyrokować, czy wiąże 
się to z ustępującą dojrzałością i co za tym 
idzie skupieniem uwagi na wszystkim, co 
dalekie od konkretnych spraw jednostki, 
czy też zachłyśnięciem mądrością narodu 
Gwiazdy Dawida i zazdrością o wybranych. 
Niemniej jednak obawa pozostaje, że w 
sytuacji ekstremalnej, hipotetycznie po-
nownej zagładzie Żydów - chętnych do 
gaszenia światła w komorach gazowych  
nie byłoby... Mówiąc wprost, gdyby hi-
storia II wojny światowej powtórzyła się; 
liczba osób obchodzących Chanukę na 
Facebooku dziwnie by się skurczyła. Za-
kładając, że wszyscy pochodzimy od jednej 
i tej samej pary rodziców, zdajemy sobie 
sprawę z wielkiej rodziny globalnej wioski 
i mieszanki krwi. Zastanawiającym więc 
pozostaje, że akurat procent judaistyczny 
jest tu aż tak ważki. 

Życie zawsze i bez wyjątku kończy się 
śmiercią, więc i tak drugorzędna w jego 
aspekcie znajduje się wiara w Boga, bogów, 
kartę Dziewięciu mieczy, runę Gebo czy ka-
balistyczną czerwoną nitkę. Najważniejsza 
jest wierność samemu sobie, czyli wierność 
życiu. To prymarny zaczyn i jeśli go nie 
ma, nie ma też szacunku do siebie samego. 

Ewa Klajman-Gomolińska

Wiara czy niewiara

Człowiek nieszanujący siebie (czyt. życia) 
nie jest w stanie należycie szanować Boga 
bądź innych deklarowanych przez siebie 
wartości. Grozi mu zatem pochłonięcie 
/ wchłonięcie, a więc brak pierwiastka 
realistycznego, który nawet przy najwięk-
szej gorliwości religijnej pozostaje obli-
gatoryjny. Realizm, twarda rzeczywistość 
domaga się własnego myślenia, własnego 
zdania i własnej oceny. Lenistwo (jeden 
z powszechnych grzechów) prowadzi do 
przyjmowania nie swoich myśli i sądów 
za własne i mówienie głosem zbiorowym, 
co z kolei zwalnia z odpowiedzialności za 
siebie (czyt. swoje życie).

Tak też może wchłonąć książka. 
Książka może stać się wielkim unikiem 
przed światem realnym. Świat przedsta-
wiony jakby nie był straszny i okrutny ma 
swoje drzwi – wystarczy zamknąć książkę. 
Kiedy jednak okazuje się, że problemy 
rzeczywiste są nie do ogarnięcia – wy-
starczy otworzyć książkę i konstruuje się 
nawyk ucieczki stąd - tam. Uodpornienie 
na ten rodzaj eskapizmu daje jedynie wy-
stawienie na ekspozycję, czy traktowanie 
czytania jako codziennej stałej czynności 
jak każdej innej. Czytelnicy z wieloletnim 
doświadczeniem rzadko zmagają się z 
takim problemem – literatura ich uczy, 
rozwija, kształci i kształtuje ponadczasowe 
wartości, pozwala zachować choćby ele-
mentarną wiedzę o wciąż zmieniającym się 
świecie i jego mechanizmach z akcentem 
na uczucia i emocje, atencją dla wrażli-
wości oraz empatii. To bardzo skrótowe 
ujęcie, bo wiele miejsca potrzeba choćby 
dla procesu świadomości społecznej jak 
i samoświadomości oraz tożsamości po-
przez obcowanie ze sztuką w poszczegól-
nych jej obszarach, literaturą na kolejnych 
poziomach. Niestety w teraźniejszości 
mało już ktoś tak czyta. Ludzie piszą, na 
czytanie brakuje im czasu, nie mają też ku 
temu kondycji – czytanie męczy. Jeśli więc 
zdarzy im się przeczytać  książkę, ulegają 
jej całkowicie nie odróżniając literackiego 
świata od tego za oknem. Brakuje im pod-
stawowej wiedzy z teorii literatury, obycia 
literackiego i biegłej znajomości własnego 
języka, więc nagle ta mała niewinna ksią-
żeczka staje się niebezpieczeństwem i to 
realnym. 

Umiejętność rozumienia słowa, po-
stępowania ze słowem i jego traktowanie 
jest jedną z najważniejszych umiejętno-
ści, jakich człowiek uczy się od dziecka i 
szlifuje przez całe życie. Jeszcze gorszym, 
wobec tego ze względu na powikłania, 
staje się przeczytanie jednej, ale własnej 
książki. Skrajny narcyzm, pycha, aro-
gancja, ignorancja to tylko te pierwsze 
naskórkowe symptomy. Głębiej już w 
trosce o optymalny stan psychiczny lepiej 
nie schodzić.  Książka jednak to wielkie 
słowo, a więc niektórzy traktują pisanie 
postów i kilkuwyrazowych komentarzy 
za kreatywność. Zdejmują cudze opinie 
( czasami z demotywatorów) i wystawiają 

jako własne. Tzw. własność intelektualna 
kurczy się i blednie a sita na wyławianie 
mądrych, wartościowych i pięknych tek-
stów, którymi można wzbogacić skarbnicę 
kultury, stają się towarem deficytowym. 
Życie człowieka nie jest już apoteozą, lecz 
jarmarcznym przedstawieniem. Słów nie 
traktuje się z atencją, jakże wymaganą od 
tych, którzy panują nimi nad zwierzętami. 
Książka nie jest już księgą przed napisa-
niem i opublikowaniem której czuje się 
respekt i obawę przed profanacją. I nie 
ma już na względzie ani jej czytelników 
ani ogromu odpowiedzialności przed po-
koleniami, które mają dopiero przybyć i 
mogą ją znaleźć. A przecież książka to nie 
wiadomość z brukowca o tyjącym niemiło-
siernie aktorze i opadającym rozpaczliwie 
biuście piosenkarki. Książka należy do 
synonimów wieczności. Newsy trwają kil-
ka godzin, kilka dni; zacierają się potem 
twarze celebrytów z opadającym brzuchem 
i taśmie kochanków. Książki pozostają. 
Piszą je wszyscy. Można mieć 25 lat i kilka 
woluminów kucharskich z własnym nazwi-
skiem na okładce. Smażenie naleśników 
na różnych patelniach, z różnymi dodat-
kami, na różnych tłuszczach i bez tłuszczu. 
Na piechotę i z blenderem. Taki mikser 
życiowy, robot zastępujący nas samych.

Wielu z Was zna już moje zdanie na temat 
pism literackich. Dla tych, którzy go nie znają, po-
wtórzę - są najbardziej żywą tkanką literatury współ-
czesnej. Niestety wiele instytucji kultury (których 
jednym z zadań jest promocja literatury i czytelnic-
twa) na czele z ministerstwem pana Glińskiego nie 
przejmuje się ich losem. Polityka obojętności wobec 
nich przejawia się m.in. brakiem prenumerat w 
bibliotekach, brakiem spotkań je promujących. 
Oczywiście zdarzają się chlubne wyjątki. Jednak 
najlepszym dowodem, że wsparcie instytucjonalne 
jest minimalne lub żadne jest tendencja zanikania 
kolejnych tytułów. Najbardziej głośnym w ostatnim 
czasie był koniec „Zeszytów Literackich”. Również 
pisma internetowe kończą swój żywot, nawet jeśli są 
tworzone przez grono pasjonatów literatury i pro 
bono. Wymienię chociażby dwa, których jakość 
literacka była wysoka - „Inter-. Literatura-Krytyka-
Kultura” i „2Miesięcznik”. Ani jakość, ani pasja ludzi 
nie wystarczą, żeby pisma przetrwały. Potrzebni są 
czytelnicy i mecenasi. 

Teraz kłopoty finansowe przeżywa kolejne 
pismo literackie - „Akant”. Redakcja zwraca się z 
prośbą o pomoc do swoich czytelników i osób za-
interesowanych zamieszczeniem reklamy w piśmie. 
Szczegóły poniżej, na stronie „Akantu”. 

Na koniec zacytuję znajomego, który w 
odniesieniu do sytuacji pism literackich sparafra-
zował fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego: 
„Śpieszmy się czytać pisma literackie, tak szybko 
odchodzą...” 

I nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać...

Wydawca „Akantu”:
TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURAL-
NYCH
85-010 BYDGOSZCZ, ul. Dworcowa 62/1 tel. (52) 
321 33 71
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz 
03124011831111001002291025

Agnieszka Kostuch

OGŁOSZENIE! 
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Aleksandra  Brzozowska

Zabierz  mnie…

Okryj mnie dłońmi
lekkimi jak blask
księżyce masz w oczach
na ustach poświatę

W szept ciepły owiń
unieś w syren wołanie
w morza migotliwe
jak brzuchy tancerek

Na wyspy parne zabierz
gdzie bębny ze skór
dzikich zwierząt
jak krew rozedrgane

W niepokój kolibra 
mnie zamień
w gniew węża
w giętkość liany

…Wypal imię swoje
nagą barwą świtu

Jacek  Mroczek

Anja Rubik                                    

na mnie 
wrażenie robią pani oczy
zawsze tam gdzie potrzeba
gdy strzela migawka
jak dziecięcy kapiszon 

pani noga
obuta w liść 
tygrysiej skóry
wystudiowana okularami 
komputerowego cudu
jednak nie jest
tak zbliżona do absolutu 
jak pani umiejętność 
zastygania

i jeszcze te ręce
zbyt pretensjonalne 
aby być marmurem
fotografii
cokolwiek podniosą 
wezmą 
staje się rekwizytem
ledwie rekwizytem 

pani oczy
te budują nastroje

poruszając nimi
staje się pani
odległa
śmiertelnym widzom 

coraz bardziej doskonałym
zaprzeczeniem
banalnego aktu 
stworzenia

Justyna Wojdyło-Rybarczyk

Powrót

Obandażowałam cię z reklam.
Z bluzki za dwieście złotych,
która leży w szafce już piąty rok.
Opatrzyłam z niedzieciństwa.
Wykochałam dobrą robotę nie sądzisz?
Mijam budynki posadzone we właściwych 
miejscach.
Wiozę ci prezent który mam na końcu

języka.

Marek S.Podborski

SPEŁNIENIE

wszystko okrąża nas
drżącym ust kirem 
kołuje karuzelą lwów
w kielichach magnolii

ramiona sennych żmij
wilgotne przywry ssące
elektrycznych słów roje
w kalejdoskop pełni

sferyczny łuk jest już
kokonem krągłości
pochylam łuk światła
do środka kuli

się w niej ogniem
spełnienia

Daria  Łamejko

Miasto twojego imienia

Miasto twojego imienia 
układało się w morze ulic przenicowanych 
śladami naszych ust.
Zanurzałam się w nim jak w studni, 
gdy wychodził od ciebie ze mną świt. 

Przeszyta promieniem pierwszego światła
jak strzałą końca drogi do nieba 
mijałam korowody oczu biegłych w sztuce nieuwagi.
Krople miasta szumiały mi w uszach,
kurz wzbierał i opadał na skórze ciepłym oddechem ziemi,
psy tęsknie szczekały do sukienki pomiętej 
skrzydłem wiatru i zapachem twojego ciała,
dziecięce perły śmiechu toczyły się pod stopami   
jak małe światy.

Z miasta twojego imienia 
niecierpliwie spijałam godziny dnia, 
gdy w głowie kiełkował już mrok
i księżyc się łasił do ciebie.                     
A nocą przez nieuwagę Boga 
ginęły wszystkie moje grzechy i twoje. 

I przychodziło światło 
jak gość nieproszony, co nożem przecinał
to miasto na pół. 
Bym musiała się wspinać po drabinie dnia 
odbijającej echo twojego imienia.

Adam Michalak

Pod jemiołą

Justyna , Justyna wołam 
godzinami młodymi 
przelewam błękit rozwiany
oddaje - to wszystko nasze,
pod kuli jemiołą
unosisz śmiech długoszyi
dookoła klombu bratkami
pocałunków słów

patrzę porywa stopami
ziemia niczyja przemawia
rozsianą burzą swej pieśni
pięknieje Tobą w naturze 
i dzieli ugór przestrzeni
i mówię  jej po imieniu

kradnę piegi słońca, 
pszczoły miodne ust
upałem źródła wróciły 
spragnione kwiatów słodyczy
niesie oczyma horyzont 
hej echem zawirował piwny
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chwasty na mogiłach

,,Śpijcie sobie, bracia – wszystko wróci znów,
Wszystko w życiu będzie się powtarzać:

I miłość, i kule, krwawe strzępy słów,
I nie zdążysz, by się wyspowiadać.’’

Bułat Okudżawa (1924 – 1997) ,,Stara pieśń żołnierska’’

sierp i młot to już przeszłość lecz dwugłowy orzeł
podrywa się do lotu że nam ktoś pomoże

na to nie ma co liczyć zostaniemy sami
jak zwykle w naszych dziejach kiedy armatami

sąsiedzi dyktowali warunki pokoju
a miecze na lemiesze po przegranym boju

trzeba było przekuwać podobnie jak kosy
gdy obrońca Ojczyzny znowu chłopem bosym

stawał się pochylając w siermiężnej sukmanie
przed tym który w kontuszu łaski jaśnie panie

Panienko Przenajświętsza wstaw się Ty za nami
kajdany w końcu zdjęte lecz razem z butami

bunt więc w sercach narastał i gniewne spojrzenie
krew i łzy wciąż wsiąkały w uprawianą ziemię

kiedy na polu chwały chwasty na mogiłach
bujnie rosły a jednak nadzieja odżyła

na namiastkę wolności oraz wolność słowa
zamiast tego politruk ciągle agitował

ogłupiając i mamiąc wizją jakże miłą
tych co wierzyć nie chcieli przymuszano siłą

uległość i nikczemność stały się więc cnotą
opornych bez skrupułów wdeptywano w błoto

posłuszeństwo bezmyślne jakże lube sercu
władcy który budował na słowach oszczerców

swe imperium wśród krzywdy nieznającej granic
skoro swoich poddanych jak zwykle miał za nic

i traktował jak bydło ryczące w oborze
chociaż nieraz bywało tutaj jeszcze gorzej

i tak nie ma powodów do radosnej fety
głupi Polak przed szkodą po szkodzie niestety

rozumu nie przybywa cóż z tego wynika
pustosłowie jak wata w ustach polityka

który łże w żywe oczy chociaż mu nie wierzy
nikt kto na tym padole niejedno już przeżył

ale to bez znaczenia mówca złotousty
zaleje wrzącą lawą deklaracji pustych

nasze uszy a oczy oślepi blask fleszy
święto jedno za drugim niech naród się cieszy

niech baluje radośnie lub pije z rozpaczy
dla tych co przy korycie i tak to nie znaczy

więcej niż śnieg stopniały gdy słońca promienie
pozostawią już po nim jedynie wspomnienie

pod pomnikiem zwycięstwa frazesy i brednie
wiązanki oraz wieńce nader odpowiednie

na kolejną rocznicę zakończenia wojny
przemówienia włodarzy aby sen spokojny

mieli ci którym pamięć nie pozwala zasnąć
a mimo usypiania wizję mają jasną

tego co się wydarzy w najbliższej przyszłości
jak nie tu to gdzieś indziej znów żołnierskie kości

będą butwieć w gnijących ciałach które ziemię
użyźnią by plon zebrać mogło pokolenie

następców dziedziczących resztki inwentarza
gówno prawda że w życiu nic się nie powtarza

znak równości

znak równości pomiędzy ofiarą i katem
tym który pragnie przeżyć gdy zawładnie światem

zachłanna populacja ponadludzkiej rasy
lub dziczy wygłodniałej znów powrócą czasy

konfrontacji z żywiołem którego nie sposób
opanować tym bardziej kiedy prawo głosu

przysługuje wyłącznie zwolennikom tezy
że owiec przed wilkami bronić nie należy

humanista wciąż wzywa by duch tolerancji
unosił się nad światem bez żadnej gwarancji

że oprawca doceni ofiar swych uległość
dzięki takiej postawie narasta w nas pewność

która tworzy kolejny syndrom bezradności
wobec losu przegranych których kruche kości

będą chrzęścić pod butem butnego zdobywcy
wkrótce się przekonamy bez wyjątku wszyscy

o skutkach gościnności i gestach przyjaźni
podczas nadciągającej nieuchronnej kaźni

powtórka z Barabasza

wczoraj łotrzyk Barabasz współwięzień Jezusa
buntownik oraz zbrodniarz zbyt wielka pokusa

powstania przeciw władzy kierowała tłumem
który z rzadka jedynie wspiera się rozumem

emocje wzięły górę jak to zwykle bywa 
kiedy w głowach zaszumi od nadmiaru piwa

tłum stając przed Piłatem życie mu ocalił
więc Barabasz czym prędzej cicho się oddalił

nie był aż tak naiwny z faktów połączenia
szybko wyciągnął wnioski wyzbył się sumienia

dziś bez żadnych skrupułów z protekcji korzysta
wspomaga się szalbierstwem to rzecz oczywista

i chociaż wciąż na innych sprowadza kłopoty
nieustannie go chroni parawan głupoty

zapewniając bezkarność lecz krzyża ramiona
nie mogą się doczekać kiedy na nich skona

Jerzy Utkin
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Po tych zajęciach odbyła się zbiórka mło-
dego rocznika, na której przydzielono zebra-
nych rekrutów do różnych prac w zależności 
od zgłoszeń. Wiktor zgłosił się do sprzątania 
biblioteki.

Opóźnienie wyjazdu, spowodowane 
potrzebą rozliczeń służbowych w terenie, było 
przyczyną przybycia do jednostki wojskowej 
trzy dni po terminie. Wiktor, jako niechlubny 
wyjątek, nie czuł się nadzwyczajnie, bo przyglą-
dał się musztrze w cywilnym ubraniu. Musztra 
była mu znana z obozu przysposobienia woj-
skowego, a teraz jakby obca, bo nie mógł razem 
wykazać się przed kolegami umiejętnością 
sprawności regulaminowej, tylko robił dobre 
miny do tej gry. Leżał na trawie obok kaprala, 
który kierował zajęciami i tępo patrzył w dal.

Ostatnie dni kwietnia były zarezerwowane 
na przygotowanie do obchodów Święta 1 Maja. 
Z tego powodu w bibliotece potrzebny był 
porządek i uzyskanie miejsca do wykonywa-
nia dekoracji pierwszomajowych, napisów na 
transparentach do niesienia podczas pochodu 
i do wywieszenia w różnych miejscach zebrań 
w jednostce. Wtargnięcie w sterty książek 
leżących w nieładzie spowodowało odkrycie, 
że wśród rozlicznych papierów zagnieździły 
się myszy.

Co z nimi zrobimy? - zastanawiał się z 
bombardierem Ruszkowskim, który był wyzna-
czony do nadzorowania tych prac.

Myślę - powiedział Wiktor- że przydałoby 
się akwarium, taki szklany dom dla myszy.

Tak zrobimy - potwierdził Ruszkowski i 
poszedł załatwić puste akwarium po hodowli 
ozdobnych rybek. Godzinę później przytargał 
szklaną klatkę do biblioteki. Po wpuszczeniu 
do szklanego akwarium pierwszych myszy i 
zorganizowaniu im prowiantu, ligniny i wody 
do picia mogliśmy spostrzec, że myszy zadbały 
swoim sposobem o porządek.

Co z tymi stworzeniami zrobimy, gdy 
skończymy ich połowy przed 1 Maja ? - zasta-
nawiałem się.

Ruszkowski dwa dni przed 1 Maja opa-
kował akwarium papierem, okręcił wszystko 
sznurkiem, tak aby paczkę można było swo-
bodnie nieść i oddał ja na wartowni. Rozpro-
wadzający przed Wielbarkiem miał ją porzucić 
tak, aby myszy mogły przed strzelnicą wyjść na 
zewnątrz.

W dniu 1 Maja będą mogły zorganizować 
sobie pochód - zażartował.

Z biblioteki wytargaliśmy na zewnętrz 
opakowane w kartony pogryzione książki z 
dziełami Stalina, Lenina, Marksa i Engelsa 
oraz pozostałe pogryzione resztki. Związane 
sznurkiem oddaliśmy na zaplanowany prze-
miał. Tym sposobem jedna sala była wolna dla 
przeznaczenia do produkcji transparentów 
i dekoracji pierwszomajowych. Wiktor jako 
geodeta był również kreślarzem, co Ruszkowski 
wykorzystał, przydzielając mu również przy-
gotowanie haseł do pochodu pierwszomajo-
wego, dla posłusznych „myszy” w wojskowych 
mundurach.

Następnego dnia, po pobudce, zaprawie 
porannej, toalecie nad żeliwnymi umywal-
niami oraz po śniadaniu odbyło się szkolenia 
polityczne. Dowódca przedstawił się nam jako 
kapitan Anioł. Miał „na oko” czterdzieści lat, 

czarne, faliste włosy. Takie podobne włosy miał 
Koper - nasz kolega z baterii – i z tego powodu 
następnego dnia Norbert (bo tak miał na imię 
Koper) otrzymał nowe przezwisko - „Anioł”.

Na pierwszym szkoleniu dowódca uświa-
domił wszystkim, że są w murach jednostki 
tajnej specjalnego znaczenia, której podsta-
wowym zadaniem dywizji jest powstrzymanie 
światowego konfliktu zbrojnego, gdyby do 
niego doszło. Zamęt zaczął się wokół Berlina 
Zachodniego. W okresie rekruckim, który miał 
się skończyć w sierpniu, nie możemy opuszczać 
koszar i jesteśmy pod całodobową opieką star-
szego rocznika. To się niebawem spełniło.

Pewnego wieczoru żołnierze w dresach bez 
przepustek, jako sportowcy, wybiegli na teren 
ogrodów działkowych, drogą przez płot. Tam 
zaczynała się wieczorna zabawa. Tym razem po 
zaopatrzenie w sklepie wybrał się Adaszek z Ed-
kiem. Wrócili „na fali” po godzinie dwudziestej 
drugiej w trakcie trwania zabawy. Weszli przez 
okno do pokoju sypialnego Adaszka, który był 
ze starszego rocznika dowódcą plutonu. Pokój 
sąsiadował przez ścianę z pokojem, w którym 
miejsce sypialne miał Edek.

Naraz rozległ się strzał z pistoletu maszy-
nowego.

To nas wszystkich postawiło na nogi i 
po chwili otworzyły się drzwi naszego pokoju 
sypialnego, przez które z obłędem w oczach i z 
krzykiem wpadł Edek: Zabił się!!! Zabił się 
!!!” Był zakrwawiony...

Adaszek wyjmując pistolet maszynowy 
spod poduszki ukryty na swoim łóżku, zachwiał 
się celując w serce i trafił w wątrobę, zaś kula 
przeszła obok nogi Edka i utkwiła w podłodze. 
Krew z rany Adaszka była na Edku, bo on w 
momencie strzału stał tyłem do strzelającego.

Sytuacja szokowa!
Z pomieszczeń baterii nie wolno było 

wychodzić... Następnego dnia byli wzywani do 
prokuratury wojskowej. Kolejno i pojedynczo 
prowadzili ich żołnierze starszego rocznika, po-
nieważ przed przysięgą dla młodszego rocznika 
nie można było wypisywać przepustek.

Adaszek zmarł w szpitalu po upływie około 
pół roku, nie odzyskawszy przytomności. Całe to 
tragiczne zajście było spowodowane powzięciem 
przez niego wiadomości, że żona go zdradza, 
gdy tymczasem on jest zamknięty w koszarach. 
Ta nie do końca sprawdzona wiadomość stała 
się przyczyną zamachu i samobójstwa.

Podczas następnego spotkania z dowódcą 
baterii na sali panowała cisza. Po regulamino-
wych procedurach kapitan Anioł ogłosił ko-
munikat dowódcy jednostki. W nim były suche 
fakty i niewiele więcej mówiące niż wszyscy o 
tragedii wiedzieliśmy. Potrzebne było napisa-
nie rozkazu dziennego dowódcy baterii, a do 
tego należało wyznaczyć pisarza bateryjnego. 
Dowódca stanął za swoim stołem i podał, że 
zgłaszający się winni zająć wolne miejsca przy 
stołach na końcu sali i zabrać jeden egzemplarz 
tekstu regulaminu. Z chętnych do pełnienia 
funkcji pisarza wybrany zostanie ten, którego 
pismo w tekście przepisanym z regulaminu 
zostanie uznane za wykonane najlepiej. Otrzy-
mali kartki i regulaminy. Po upływie krótkiego 
czasu dowódca wstał i przyglądał się jak pracują 
kandydaci. Minął kwadrans, gdy przerwał im 
pisanie i nakazał oddać zapisane kartki. Rzucił 

okiem na otrzymane teksty i wymienił Wiktora, 
jako wybranego, zaś pozostałych skierował na 
swoje miejsca.

Wiktor otrzymał schemat rozkazu dzien-
nego i został z nim odesłany do kancelarii oraz 
z poleceniem natychmiastowego napisania 
aktualnego tekstu rozkazu. Po wydaniu tego 
polecenia dowódca wyszedł.

Potem Wiktor pracował w kancelarii przez 
wszystkie dalsze dni. Dowódca rzadko miał 
czas, aby kontrolować jego pracę, ale zawsze 
codziennie przed podpisaniem rozkazu dzien-
nego analizował dokładnie tekst. Wiktor był 
zwolniony ze służb i wart oraz sporządzać miał 
dodatkowo plany szkoleń.

Nie minęło więcej jak tydzień od tych 
zdarzeń, jak do jednostki przybyła inspekcja z 
okręgu wojskowego. Podczas tej inspekcji usta-
lono, że jednostka weźmie udział w pierwszym 
strzelaniu rakietowym w Polsce i wiadomość ta 
w rozkazach dziennych jednostki i baterii była 
oznaczona jako tajna specjalnego znaczenia. Do 
starszego rocznika, który miał zadanie przygoto-
wać się do strzelania, dołączono dwóch żołnierzy 
z młodszego rocznika: Wiktora i Rajmunda 
obliczających tor lotu rakiety. To był rezultat m. 
in. ustaleń inspekcji z tej racji, że po egzaminach 
tych żołnierzy wyróżniono.

Dublerami wyznaczonej drużyny rach-
mistrzów miał być dowódca baterii z dowódcą 
drużyny. Ich przydatność w praktyce miała być 
rozstrzygnięta ostatecznie na zajęciach poli-
gonowych. Na te zajęcia przybyli pułkownicy 
z inspekcji okręgu. Rezultat dla dowódców z 
baterii wypadł niekorzystnie i wyznaczono im 
dodatkowe ćwiczenia.

Nadszedł czas sprawdzianu praktycznego. 
Dwie baterie z rakietami na prowadnicach wyru-
szyły ze sprzętem do miejsca, gdzie miał nastąpić 
„odbój”. W dniu poprzedzającym strzelanie ra-
kietowe rozśrodkowano pierścieniem ochrony 
na poligonie w odległości dwóch kilometrów 
od stanowiska bojowego. W pewnym momen-
cie przejazd przez poligon został zatrzymany z 
zamaskowaną rakietą na prowadnicy.

Staliśmy w egzotycznym krajobrazie wzgórz 
morenowych, ślicznie zalesionych. Trwało to 
może godzinę, z dozą niepewności co do dalszej 
jazdy. Na koniec zajęć dowiedzieliśmy się, że 
nasz kontrwywiad wytropił szpiega z lunetą na 
karabinie gotowym do wystrzału w odległości 
dwustu metrów od stanowiska bojowego. Ukryty 
był na wzniesieniu i wydała go lornetka odbija-
jąca blask światła pogodnego nieba w tym dniu. 
Podobno miał przy sobie różne dane związane 
z naszymi zamierzeniami.

Po zlikwidowaniu ogniska szpiegostwa 
strzelanie odbyło się, zaś cel został osiągnięty 
z dokładnością dwudziestu metrów. Tym spo-
sobem zasłużyliśmy sobie na miesiąc urlopu 
i zawieziono nas do miejsca trafienia, abyśmy 
mogli na pamiątkę zabrać sobie drobny 
fragment roztrzaskanej rakiety. Nominacje 
bombardierów otrzymaliśmy na poligonowym 
placu apelowym.

Następnego dnia wieczorem wyruszyliśmy 
na urlopy. Wracaliśmy o wyznaczonej porze w 
tym samym zarezerwowanym wagonie i stanę-
liśmy przed dworcem kolejowym. W światłach 
latarń o zmroku błyszczała powierzchnia wody 
rzeki Odry, a przy przeciwległym brzegu przy-
cumowany był jakiś statek.

- „Batooori! - po kociewsku oznajmił nam 
Helmut Zieliński rodem z Pelplina. Nie często 
mu się trafiało być w tak długiej podróży, iż z 

Ryszard Burchard 

Pierwsze strzelanie
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zainteresowaniem pytał, jadących w odwiedziny 
do naszej jednostki, kolegów z innych rakieto-
wych jednostek. Oni też wracali z urlopów po 
strzelaniu takim jak nasze. W zarezerwowanym 
wspólnym wagonie kolejowym nie mogliśmy 
wymienić w podróży zbyt wielu uwag. Pytanie 
Helmuta - „Skąd wy jesota?” - było niestosowne 
ze względu na tajemnicę wojskową, chociaż 
zrozumiałe tylko dla nielicznych spośród jego 
kamratów pochodzących z Kociewia.

Samochodem ciężarowym, wyposażonym 
w drewniane ławki na skrzyni ładownej, dotarli-
śmy do jednostki przed północą i zatrzymaliśmy 
się w koszarach. Następnego ranka, z poznany-
mi gośćmi z innych jednostek, po śniadaniu 
pojechaliśmy BRDM- ami „na nasz” poligon w 
Wielbarku. Mnie przydzielono służbę dowódcy 
ochrony poligonu - i z uwagi na „poważne zasłu-
gi” w obsłudze zadań szkoleniowych - mogłem 

Pojedziemy do niego razem. Do Antoniewa. 
Wiesz gdzie to jest? - zapytał mnie Jerzy Grupiński. 
Mniej więcej wiedziałem, koło Skoków.

Narodził się pomysł, żeby stworzyć reportaż 
o literackim Poznaniu lat 60/90. Pisarze nie 
napisali jeszcze książki o sobie i tę lukę należało 
jak najszybciej uzupełnić. Świadkowie mają już 
swoje lata, anegdoty i historie opowiedziane po 
wielokroć z ust do ust zmieniają wydarzenia i 
daty, a informacje dotychczas opublikowane w 
obiegu czytelniczym są albo rozproszone, albo 
bardzo skąpe. Zapytałem się, czy Jerzy Szat-
kowski nie miałby chęci podzielić się kilkoma 
wspomnieniami z (nie tak dalekiej znowu) prze-
szłości. W tej opowieści nie mogło go zabraknąć. 
Poeta zgodził się, jeżeli odwiedzimy go razem. 
Jak tłumaczył, gościł już wiele osób, nie wszyscy 
okazali się godni zaufania i korzystając z ludzkiej 
naiwności, okradli go z wielu cennych doku-
mentów. Teraz stara się być bardziej ostrożny. 
Poza tym, w towarzystwie łatwiej będzie nam się 
ze sobą oswoić.

Jerzy Szatkowski to Poeta, prozaik, który 
przez większość swojego życia pracował jako 
polonista w Zakładzie Wychowawczym w An-
toniewie koło Skoków. Przyjaciel i opiekun 
pisarzy. Wraz z żoną Iwoną przez całe życie 
prowadził dom, w którym wielu z nich znajdy-
wało schronienie w trudnych chwilach. Laureat 
konkursów, a przede wszystkim dwukrotny 
zwycięzca pierwszych edycji Turnieju Zielonej 
Wazy organizowanym, przez Klub Literacki w 
Zamku (w 1970 i 1971 roku). Od 1998 roku 
redaktor i edytor reaktywowanego kwartalnika 
„Okolica Poetów”, wydawanego w międzywojniu 
przez Stanisława Czernika w Ostrzeszowie Wiel-
kopolskim. Antoniewo przywitało nas dziurawą 
drogą. Za przerzedzonym lasem prześwitywało 
jezioro, a za nim bloki....

Te pierwsze okna na parterze, po prawej 
to jego.

Zadzwoniliśmy. Za otwartymi drzwiami 
stała ciemność i bardzo stary mężczyzna o siwej 
brodzie i długich, starannie uczesanych włosach. 
Jakby w białej poświacie.

Nigdy nie byłem w takim domu. Kto by 
pomyślał, że za tymi lichymi drzwiami, które 
mógłby zdmuchnąć silniejszy wiatr znajduje się 
prawdziwe Muzeum Literatury. I biblioteka. 
W „wypożyczalni” stały książki do użytku. W 

Jerzy Grupiński

Literaturą Wielce Żwirowany. Wspomnienie o Jerzym Szatkowskim

przeciwległej „czytelni” na półkach spoczywały 
te same tytuły z tym, że opatrzone autografami 
autorów, a także stosy teczek z rękopisami. 
Wszystko poopisywane, skatalogowane, przygo-
towane do wglądu. I eksponaty. Żyletka Andrze-
ja Babińskiego, gitara Jerzego Stachury, fajka i 
buty Ryszarda Milczewskiego- Bruno.

Podczas naszej rozmowy o tym ostatnim 
mówił najwięcej. Wspominał jak Bruno po-
mieszkiwał u niego przez półtora roku właśnie 
tu, w Antoniewie, gdzie kończył w mękach swoją 
powieść „Jak już to już”. I o tym jak się poznali w 
1960 roku na Bydgoskiej Wiośnie Poetyckiej. W 
zbiorach Pana Jerzego zachował się stos archi-
walnych listów Ryszarda Milczewskiego-Bruno 
w części opublikowanych w trzech tomach 
„Poezji”, „Prozy” i „Listów”, które Szatkowski 
redagował wraz z Czesławem Mirosławem Szcze-
paniakiem. Bruno zawsze zwracał się do niego 
„Wielce Żwirowany”, gdyż znali się od czasów, 
kiedy Szatkowski mieszkał w podpoznańskich 
Wirach. Dużo mówił też o śmierci Bruna. To 
już trzydzieści lat! - podkreślał Pan Jerzy.

Tak się stało, że Jerzy Szatkowski umarł 
dokładnie trzy dekady i tydzień później od dnia 
ostatniego pożegnania swojego Przyjaciela. Pa-
miętny (też) wtorek Pan Jerzy opisał w Posłowiu 
do „Listów” Milczewskiego.

My też niewiele się żegnaliśmy. Umówili-
śmy się, że za tydzień, dwa, kiedy przygotuję się 
do rozmowy, zadzwonię i umówię się na wywiad. 
Obaj będziemy mieli więcej czasu dla siebie, 
lepiej przygotuję się do rozmowy. Dzień był 
pochmurny nie było sensu robić zdjęć, zresztą 
nie wiedziałem czy gospodarz sobie tego życzył. 
Na odchodnym tylko, kiedy poeta żegnał się z 
Jerzym Grupińskim, ścisnął jego prawicę mło-
dzieńczym gestem, objął go i powiedział: 

- No Jurek, osiemdziesiąt lat. Piękny wiek. Pięk-
nego wieku dożyliśmy.

Migawka aparatu fotograficznego zanoto-
wała ten uścisk, ostatnie zdjęcie Poety..

Podczas naszego czterogodzinnego 
spotkania Pan Jerzy nie tknął niczego, nawet 
szklanki wody. Zażartowałem (choć podejrze-
wałem, że powód był inny) mówiąc: Panie Jerzy, 
pan to się chyba tylko poezją się żywi. Odpowiedział 
z głębokim namysłem: A wie Pan, chyba tak. Na 
pewno tak.

Na odchodnym dostałem wielką rekla-

mówkę z ostatnimi książkami Pana Jerzego 
oraz stos „Okolicy Poetów” z ostatnich lat. Cały 
czas chodzi za mną jego wiersz „Kołysanka na 
śmierć”

...może to nocą będzie czarną jak recydywa 
może gwiaździsto białą jak kości słoniowej 
wybrzeże albo snu kostnica - - kiedy drzewa 
piszą liście do ziemi a wiatr gałąź odprawia 
i na polanie dymi człekobojny wilk... i śnią 
na jawie poeci okrągłego stołu — o wpół 
do ciebie... kiedy być może liczysz płodne dni
a morze  przewraca się na drugą falę [...]

W imieniu społeczności środowiska nasze-
go Klubu Literackiego żegnam Cię Jurku, niech 
prowadzi Cię świetlista droga Twego Słowa i 
nadzieja „Non omnia moriar”, jak w Twym 
wierszu pod tytułem „Kołysanka na śmierć” - „...z 
pośmiertnej teki uleci poezja — ta, która nie zna 
co to rany lizać...”

Jerzy Szatkowski, natchniony uczestnik 
naszych pierwszych spotkań z początku lat 
1970-ych w Zamku, poeta- słowiarz, czarodziej 
polskiej mowy, laureat pierwszych zamkowych 
turniejów „O Zieloną Wazę”, a potem zwycięzca 
ogólnopolskich konkursów literackich w dzie-
dzinie poezji i prozy, obdarzony także talentem 
plastycznym. Redaktor i edytor jedynego w kraju 
periodyku poświęconego poezji, pod tytułem 
„Okolica Poetów”. Szatkowski dziś wkracza na 
ścieżkę, na której poprzedzili go pisarze-przy-
jaciele: Edward Stachura, Ryszard Milczewski-
Bruno, Witek Różański, Marek Obarski, An-
drzej Ogrodowczyk i Andrzej Babiński - artyści 
tragicznego losu i wysokiej drogi.

Do Antoniewa, do źródła „by zaczerpnąć”, 
do antoniewskiej krynicy podążało grono nie 
tylko Twych przyjaciół; także i młodzi artyści na-
wiedzali sanktuarium pełne pamiątek, relikwii, 
pamiątek zostawiając swój ślad.

Żegnaj Jerzy... Zostają z nami Twe wiersze 
- Słowo dźwięczne, zielone, szumne, bardzo 
polskie Słowo słowicze.

Pożegnanie wygłoszone przez Jerzego Crupińskiego, 
podczas pogrzebu Jerzego Szatkowskiego na cmenta-
rzu miłostowskim 3 IV 2019

nie koncentrować swej uwagi na obliczeniach 
podczas „suchego treningu”, ale na padających 
w lesie płatkach pierwszego śniegu. Zaraz po 
przyjeździe zastał nas leśnik z piłą łańcuchową, 
który zmierzał do swej rutynowej pracy. Odwie-
dliśmy go od powziętego wcześniej zamiaru i w 
konwencjonalny sposób powiadomiliśmy go o 
obwiązującym dzisiaj zakazie wstępu. Z tej racji, 
że otrzymał od nas „wolne”, rozważyć miał proś-
bę o wycięcie i pocięcia dla nas dwu sosen, byśmy 
mogli spędzić ten zimowy dzień przy ciepłym 
ognisku. Tak uczynił i sobie poszedł.

Potem zachciało się zmianie oczekującej 
odwiedzin w najbliższym sklepie wiejskim. Tam 
zastaliśmy sporo chłopów z PGR-u, którym 
zaproponowaliśmy zamianę odpłatną naszych 
nowiutkich filcaków z magazynu na ich brudne 
i zużyte. Sztuka za sztukę. Ta zamiana pozwoliła 
na zakup skrzynki wina, z którą dotarliśmy do 

świetnie palącego się ogniska.
Gdy był koniec zajęć kierujący nimi 

nakazał „zdjąć” posterunki ochrony, co zamie-
rzałem uczynić, ale on mnie złośliwie uprzedził 
i wartowników zwiózł „Gazikiem” do miejsca 
zbiórki, zaś ja zgrzany nie tylko trunkiem, ale też 
forsownym marszem, wróciłem niczym.

W tych okolicznościach odechciało mi się 
angażowania w konwersacje z zaprzyjaźniony-
mi świeżo kolegami. Z wymiany doświadczeń 
„wyszły mi nici”, ale uznałem, że się „odkuję”, 
bo otrzymałem widomość, iż jako „przodownik 
wyszkolenia wojskowego” jestem na liście uczest-
ników zlotu pod hasłem: „Ona ma dwadzieścia 
lat”. Wprawdzie to dopiero za pół roku, ale jest 
przede mną interesująca perspektywa udziału 
w zintegrowanej imprezie w dresach na zlocie 
młodzieżowym kończącym się w Warszawie.



str. 14     AkAnt 7(280)2019

Niech to będzie wiersz wiejski

o tym co się dzieje za oknem 
w którym miejscowi rzucają 
butelki po wódce 
między stare sosny w moim ogrodzie

wiersz z pogrzebem w tle 
gdzie wystrojone baby i chłopy 
idą z naręczami powiązanych kwiatów 
a strażacka syrena zagłusza
 
plotki w kondukcie

więc niech to będzie wiersz o 
wielkim wiejskim pogrzebie - kilku żałobników
zdąży do sklepu przed kazaniem 
będę po nich zbierać szkło 
 
syrena wyje
błyszczy szczoteczka do zębów 

zamykam oczy pod kołdrą

Agnieszka  Rykowska-Kowalik

Odstawienie           

gdy odstawi staje się normalny
nie pisze wierszy
przynosi szynkę żeberka schab
część wypłaty przeznacza na rachunki
tylko czasem dotyk muchy na jego policzku

jak w wierszu noir strzela nerwowo palcami

gdy ona odstawi leki 
mieli przez maszynkę stare mięso
po czym wyrzuca do sedesu
późną nocą karmi się cmentarną ziemią
rozrzuca po podwórku kości

Czytadło    

Czytam obce myśli, 
czerń wlewa się uszami jak rzeka. 
Mrugam szybko powiekami, a rzęsy jak żagle 
podczas wichury. Boję się, 
że z oczu popłynie ropa, 
jak u Azora - 

konał na podwórku w dniu pogrzebu ojca. 
Weźcie stąd tego psa! - ktoś krzyknął z tłumu. 
Moj przyjaciel mówi, że pod raną, gdzieś tam w 
fioletach 
może odrodzić się życie. 
W fioletowej garsonce babcia leżała w trumnie, 
fioletowe miała paznokcie, 
fiolet na ciele psa. 

Babcia kochała kwiaty. 
Mówię do fioletowych bratków, 
fioletowych prymulek: 

dzień dobry babciu, dzień dobry bratku.

Baloniki

powycinali drzewa w rynku 
teraz wszystko jak na dłoni 
spragnieni cienia staruszkowie 
siedzą na ławkach obok zielonych baloników 
z nadzieją że pofruną tak do nieba 
by nie ulec czołowemu zderzeniu
 
z wyłaniającym się naprzeciw
budynkiem banku
 
 
co nam pozostało 
jeszcze chcemy trzymać się ziemi 
dwa kilometry dalej biegnie dolina
rzeki więc uciekamy jak najszybciej 
pod kopułą zieleni jagodowym nadzieniem 
śmieją się żałośnie nasze usta 

Komfort

wciąż chodzę ze spuszczoną głową 
buduję w myślach poręcze 
ciemność ma wtedy mniejsze oczy 
a dziwne dźwięki bledną wśród ciszy 
 
umiem spadać do nieba 
robiłam to wiele razy 
krew mieszała się z goryczą 
ślady towarzyszą do dziś 
 
życie przekreśla okrągłe brzuchy 
marzenie o rudej córeczce nie uratuje 
przed liczeniem chodnikowych płyt 
ani od myśli w których więcej chwastów 

Helenka

nie wiem ile mam lat.
przez pokój przechodzą ludzie,
dziwnie się uśmiechają:
córka Krysi - przerobiona,
Agnieszka ciągle zostawia ubrania

Emilka krzyczy: umyj ręce z tego gówna!
nie wiem o co jej chodzi, ale myję, czeszę się.
ostatnio zjadłam cukierki, Emilka powiedziała, że to korale
ale ja tam swoje wiem.

dziś sprzątałam w oborze, bałaganu było trochę.
jeszcze przymierzę dwa kapelusze - muszę jakoś wyglądać w kościele,
albo nie, do kościoła nie pójdę, bo do kapelusza 
wysokie obcasy, a ja ciągle w kapciach.

do pracy pójdę, może przyjmą jak im coś opowiem.
Emilka krzyczy: nie nadajesz się nawet do opieki nad dziećmi!
ja tam swoje wiem

Agnieszka tłumaczy Emilce:
zwiotczałe mięśnie, siwy włos

codziennie się przegląda w lalce.

Dziewczynka

Byłam grzeczna, kilka razy
fantazjowałam: wydłubuję oczy.
Błyszczą ostrza nożyczek –
już mnie nie zobaczysz,
siostrzyczko!
 
Ogólnie byłam grzeczna, drobne psoty
do dziś poprawiają humor: dupsko
nauczycielki z naklejką imitującą oczy
idzie po korytarzu, dzieci chichoczą,
śni ci się to do dziś,
belferko?
 
Do tych grzecznych z grubsza
zawsze należałam – w kolorze
czerwieni grzeczność.
Jak truskawki na wychuchanym polu
sąsiada, jak jego krew, która gwałtownie
uderzyła do twarzy. Żyjesz jeszcze?

Byłam grzeczna, proszę księdza,
o aparycji kaszalota, wypchajcie się
fakolcami, kochane koleżanki,
zabawni kochankowie, zdradzałam was
i nic tego nie zmieni, że taka
się urodziłam.

Przecież wiecie.
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Rys. Martyna Kurowska, „Szepty”

Od dłuższego czasu nie mam ochoty 
pisać dialogów. Może dlatego tak rzadko 
siadam ostatnio do maszyny. Poezja we 
mnie nie krzyczy, a ja niczego nie uze-
wnętrzniam. Sądzę, że po prostu zbyt dłu-
go słucham ludzi, którzy mnie otaczają. I 
zbyt głęboko brnę w to, co mówią, czego 
oczekują ode mnie jako słuchacza. Upija-
nie 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 Picas-
so. Oto, czym się stałem – uzewnętrznioną 
pustką, konfesjonałem bez spowiednika.

Co robi się w takich sytuacjach? Po 
kolei próbowałem wszystkiego, co przy-
szło 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. Spacerowałem po Wrocławiu, 
przyglądałem się ludziom. Chodziłem i 
zbierałem książki – wiedziałem, w jakich 
miejscach mogłem dostać je za darmo. 

Piłem po kilka filiżanek kawy dziennie 
i patrzyłem, jak zmienia się pogoda. Za-
paliłem kilka papierosów w południe, a 
przed snem drapałem się po tyłku. Dużo 
śniłem. Zasłaniałem 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 Rachmaninowa 
i drugiego Chopina. Obserwowałem 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 spowo-
dowała, że najzwyczajniej na świecie 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 

Albert Hirsekorn

Akurat o oczarowaniu nietrudno jest pisać

pośrodku zieleni, mieniącej się rzeki, 
samotności dwojga zamkniętej okręgiem 
horyzontu. Kurwa!

I wszystko stało się czyste i barwne 
i postanowiłem 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 kręgosłu-
pa 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 se-
kund, dla tej wyrazistej linii ust chowającej 
się nad dziąsłami, rozwartej w szerokim, 
sadystycznym uśmiechu. I nic przede mną 
nie ukrywała – naprawdę. Nie nosiła ma-
kijażu, 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 szaleń-
czo obezwładniony przez to uczucie? Co? 
Urojenie? Ta obręcz na sercu dusi mnie; 
nie mogę myśleć, widzieć, skupić się, 
podjąć decyzji! Pozwólcie mi być nadczło-
wiekiem, 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 po-
dmuchem.

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 le-
piej, aby wspomnienia były jak zamknięte 
książki na półce. I że moje półki są ciągle 
puste.

I kiedy jechałem z koleżanką samo-
chodem – 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 
miałem dwa piwa i kilka godzin dla sie-
bie. Wpiłem je i poszedłem spać. Zanim 
zasnąłem, myślałem o żyłce między jej 
prawym okiem a nosem. Szara i wygięta 
jak dżdżownica.

Tak przyciągająca uwagę.
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Fragment przygotowywanej do druku powie-
ści: „PANI EGUCKA I TRÓJKĄT METARZE-

CZYWISTY”.

Albo ten biedaczyna ledwie wiążący 
koniec z końcem w swej firmie CEGIEŁKA, 
szczęśliwy, że trafiła mu się praca aż za 3000 
złotych, bo miał hall wytynkować, wymalować... 
kiedy –pracę skończył i o zapłatę poprosił, 
ISTNA KANT na tych swoich szpileczkach 
przyfrunęła, laserową wagą ustaliła, że na 6 me-
trów powierzchni, jest pół metra nierówności 
i zażądała 30 000 złotych odszkodowania, bo 
takie będą straty, wynikające z niemożności 
oddania owego domu pod wynajem.

Chłop tak się przeraził, że wyskoczywszy z 
pierwszego pietra oknem, nie bacząc na zwich-
niętą nogę, wsiadł do samochodu i umknął, 
oczywiście, bez należnej mu zapiały, za wcale 
dobrą robotę.

Nie, tego PANI EGUCKA jeszcze nie 
wiedziała wówczas, choć to TRZECIE OKO! 
Ją ostrzegało!

Tak więc ISTNA KANT jej się wówczas 
przytrafiła była – toteż Stasia od św. ZYTY ubo-
lewała: NAPATOLIŁA się… PANI EGUCKA, 

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Przeprosiny od nieboszczyka (3)

NAPATOLIŁA, rozpaczała, gdy tak PANI 
EGUCKA z tej wokandy odczytywała:

KANT – SZLACHECKI – powództwo 
wzajemne O ZAPŁATĘ

O ZAPŁATĘ?! – wykrzyknęła wówczas 
PANI EGUCKA zdumiona. – Ależ: o OSZU-
STWO. OSZUSTWO NIEWZAJEMNE! ISTNA 
KANT to RASOWA OSZUSTKA! Ponoć już 
ENTĄ firmę pragnęła doprowadzić do upadku 
na drodze sądowej.

Jak to o niej mówiono? AHA! PRZE-
JECHAŁA firmy CEMENCIK, CEGIEŁKO, 
OGRÓDECZEK, a potem do gardła firmy 
Szlacheckiego dopadła – się w nie już... już... 
wgryzała... nieomal, że je przegryzła, gdy tu 
naraz z odsieczą ten NIEBOSZCZYK, który jesz-
cze NIEBOSZCZYKIEM nie był – przybył…

DLACZEGO!!!???
To pytanie stale PANI EGUCKIEJ spoko-

ju nie dawało… ale przedtem… te wszystkie 
WOKANDY się przez jej życie kolejno prze-
taczały…

KANT – SZLACHECKI – powództwo 
wzajemne

OSZUSTWO NIEWZAJEMNE... SIEDEM 
LAT zniszczonego ŻYCIA? ISTNY OBŁĘD!

Kiedy w on czas tak przed tą pierwszą 
wokandą stała – się jej brakiem wpisania w 
PRAWDĘ zdumiewała, odezwał się z tyłu jakiś 
suchy, dystyngowany głos:

– Ależ łaskawa pani, to jest sprawa z 
powództwa cywilnego, gdzie każda ze stron 
się domaga od drugiej ZAPŁATY. Tylko w 
przypadku sprawy KARNEJ możemy mówić 
o oszustwie – wyjaśniał jej wówczas elegancki 
pan o powierzchowności oksfordczyka, ale 
niestety – modnie nieogolony, co nadawało 
jego twarzy wygląd rozbójnika Rumcajsa z 
telewizyjnej DOBRANOCKI – co też ją zdu-
miewało!

— To pan, panie mecenasie? Bardzo się 
pan zmienił od czasu mojej ostatniej bytności 
u pana – rzekła, z uwagą się przyglądając jego 
brodzie.

– No cóż! – ze swadą rzucił wówczas 
pan zwany mecenasem. – Inne sprawy, inny 
wygląd... staję w różnych sprawach – mruknął 
enigmatycznie, pociągając ręką po nieogolo-
nych policzkach. FAKT – dodał.

Wszystko to wprawiło PANIĄ EGUCKĄ 
w zadziwienie! DZIWNE – oszustwo jest oszu-
stwem tylko w sprawie KARNEJ; broda raz się 
staje FAKTEM, raz jej nie ma; FAKTY się stają 
kameleonami – dostosowują się do okoliczno-
ści! FAKTY przestają być JASNE – przeraziła 
się PANI EGUCKA, a przecież nie chciała 
wierzyć, kiedy ją ostrzegano, że w sądzie NIC 
NIE JEST JASNE!

Żeby wszystko było JASNE wyszukała – tak 
się jej zdawało – najbardziej wykształconego 
i utytułowanego mecenasa, by przedstawiane 
przez niego FAKTY – ach te kolokwializmy, 
które i w jej myślenie czasem się wkradały 
BIŁY PO OCZACH, a tu naraz objawiła się 
nam nowa twarz mecenasa?!

Czyżby był zaledwie NAUKOWCEM nie 
UCZONYM – przeraziła się PANI EGUCKA 
przypominając sobie pewien wykład jaki 
swego czasu wysłuchała w SULEJÓWKU na 
podyplomowych studiach organizacji i zarzą-
dzania oświatą.

Pamiętała, jak do sali wykładowej wtoczy-
ła się mała, krągła postać skromnie ubranego 
pana, który spojrzawszy na to wystrojone 
dyrektorskie audytorium z kpiącym rozbawie-
niem powiedział:

– Proszę państwa, nazywam się profesor 
Józef Chałasiński i jestem UCZONYM – 
UCZONYM, a nie NAUKOWCEM, bo nauko-
wiec to skrzyżowanie nauki z owcą, a jeszcze 
gorzej: z BARANEM – podkreślił.

Pomyliłam się – jęknęła PANI EGUCKA 
– zdaje się, że za ogromne pieniądze wynaję-
łam NAUKOWCA.

– Uśmiecha się pani ze zrozumieniem, to 
dobrze – powiedział wówczas ów mecenas – bo 
już się zaczyna rozprawa.

I wtedy to rozległo się wołanie:
KANT – SZLACHECKI – powództwo 

wzajemne – O ZAPŁATĘ
PANI EGUCKA się znalazła naraz w 

dużej jasnej sali, w której w tamten potwornie 
upalny dzień – nie wiadomo czemu? – płonęła 
u sufitu niezliczona ilość lamp neonowych, 
porażając oczy i dając wrażenie jeszcze więk-
szego gorąca.

Za odległym stołem – katedrą, prawie 
taką samą, jak w ojcowskiej szkole w OWIE sie-
dział bardzo zadowolony z siebie i rozbawiony 
czemuś młody sędzia, raz po raz zerkający w 
stronę młodziutkiej nadętej protokolantki, 
której biała lniana bluzka ledwie się dopinała 
na imponującym biuście.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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– Zaczynamy – rzucił wówczas w jej stro-
nę (PANI EGUCKA tę rozprawę i następne, 
miała nagrane w swym mózgu z dokładnością 
dokumentalnego filmu) z zadowoleniem 
zacierając dłonie. – Są STRONY – stwierdził 
patrząc z dziwnym zaciekawieniem na gruba-
wą KANT (nadal ubraną w te obcisłe dżinsy, 
w których jeszcze bardziej uwidaczniały się 
wszystkie fałdki jej wzgórka łonowego) i wy-
sokiego na dwa metry, bardzo zasmuconego, 
Szlacheckiego – juniora.

– A pani? – zwrócił się w stronę PANI 
EGUCKIEJ – kim pani jest?

Na te słowa zerwał się mecenas – na-
ukowiec i uprzedzając PANIĄ EGUCKĄ 
wyjaśnił:

– To jest pani ICZ – Szlachecka, praw-
dopodobnie nie będzie świadkiem w sprawie, 
więc może pozostać na sali, bo rozprawa jest 
jawna.

– PANI EGUCKA – szepnęła dla kurażu 
owa ICZ – SZLACHECKA.

Sędzia wyraźnie poruszony, aż się pod-
niósł z miejsca:

– Mam rozumieć, że pani ma KSYWĘ? – 
zawołał uradowany.

– Proszę zaprotokołować, że obecna na 
sali ICZ – SZLACHECKA ma KSYWĘ PANI 
EGUCKA.

– Ależ któż tu mówi o KSYWIE! – obu-
rzyła się wówczas PANI EGUCKA.

– ICZ – Szlachecka to FAKT, zaś PANI 
EGUCKA to ISTOTA – dodała grzecznie.

– Sugeruje pani, że sąd nie odróżnia 
FAKTÓW od ISTOTY sprawy! – gorączko-
wał się młody sędzia, rozdrażniony tym, że 
PANI EGUCKA naruszyła jego prawa do 
ostatecznej i najwyższej mądrości w ocenie 
ludzi, zjawisk i do wszechmocy wobec nich 
nieomal boskiej.

– SUSTINE ET ABSTINE – pomyślała 
PANI EGUCKA, głośno zaś powiedziała: – Z 
CAŁYM SZACUNKIEM – wyłuskała naraz 
ten zwrot z pamięci przypominając sobie, jak 
rozliczni mecenasowie, prokuratorzy, senato-
rowie czy posłowie, wypowiadali go w wywia-
dach telewizyjnych, by zakamuflować swoje 
pokrętne intencje – z CAŁYM SZACUNKIEM, 
gdybym tak myślała, nigdy bym nie korzystała 
z POSŁUGI (cóż ja plotę, ten sąd to chyba 
nie OSTATNIA POSŁUGA – skarciła siebie 
w duchu, przerażona), przepraszam, z usług 
sądu cywilnego – to chyba oczywiste.

– Zapomina pani, że jej syn MUSI z 
tych usług, korzystać, bo jest przez powódkę 
pozwany – wysyczał sędzia i spojrzał wówczas 
przymilnie w stronę ISTNEJ KANT. – No 
cóż, wprowadziła pani sąd w błąd – KSYWA 
PANI EGUCKA jest w sądzie niedopuszczal-
na. Za karę, zabraniam pani uczestnictwa w 
dzisiejszej rozprawie. PROSZĘ WYJŚĆ! Proszę 
opuścić salę sądową! – krzyczał.

PANI EGUCKA była DAMĄ – nikt nigdy, 
nie ośmielał się wyrzucać ją za drzwi, toteż 
wstając, skwitowała słowa sędziego jednym 
zdaniem:

– Bardzo trafna decyzja, bowiem rze-
czona PANI EGUCKA jednak zamierza być 
świadkiem w sprawie...

Dopiero po paru dniach poznała z pro-
tokołów przebieg spraw. 

ISTNA KANT epatowała Wysoki Sąd 
– w osobie owego rozbawionego młodego 
sędziego – swoją elokwencją, domagając się 
na przemian: a to odszkodowania za RU-
RARZ, a to za zamontowane – rzekomo bez 

jej zgody – grzejniki miedziano – aluminiowe 
produkcji Szlacheckiego – juniora (przylegają 
BEZPOŚREDNIO do ściany, więc czy takie 
COŚ może w ogóle grzać – dopytywała), a to za 
uszkodzoną enigmatyczną posadzkę – widmo, 
choć w całym domu jeszcze żadnych posadzek 
nie położono, lub ubolewała nad wniesionym 
do kotłowni, ważącym ponad dwieście kilogra-
mów piecem Wiessmana – w CZĘŚCIACH, 
proszę Wysokiego Sądu, w CZĘŚCIACH! – a 
nie w CAŁOŚCI, co na pewno doprowadziło 
do jego uszkodzenia, a ona w nowym domu, 
nie może mieć zamontowanego SZMELCU.

Na pytanie Szlacheckiego – juniora, czy 
wąskie schody, prowadzące do kotłowni, po-
zwoliłyby na wniesienie tak ogromnej bryły w 
CAŁOŚCI, powódka KANT odpowiedziała, że 
tak – RZEKOMO – renomowany ciepłownik 
jak Szlachecki – junior, mógłby się posłużyć 
jakąś bardziej nowoczesną techniką przy 
wnoszeniu pieca i nie zadawala ją twierdzenie 
serwisanta producenta, jakoby takie piece 
można było wnosić w CZĘŚCIACH, bo kiedy 
serwisant opisywał wykonawstwo pieca, to 
nagle znalazł się tam i Szlachecki – junior – w 
ogóle nie wiadomo, skąd się w kotłowni tak 
nagle wziął? Na pewno był w zmowie z serwi-
santem, no bo ten ostatni, o jej zdaniem, źle 
zamontowanym piecu, wydał opinie pozytyw-
ną i o całym tym – pożal się Boże – wątpliwym 
montażu kotłowni też.

Szlachecki – junior, nawet nieco już roz-
bawiony nieprawdopodobnymi rozważaniami 
ISTNEJ KANT, zwrócił się do powódki z pyta-
niem, czy ową bardziej nowoczesną techniką, 
nie powinna być czasami ANTYMATERIA. 

Wysoki Sąd jednakże to pytanie uchylił, 
stwierdzając z całą powagą swego urzędu, że 
na TAKIE pytania może odpowiadać wyłącz-
nie biegły sądowy, a przecież powódka nim 
nie jest.

Jednakże w prawdziwe osłupienie ISTNA 
KANT wprowadziła Wysoki Sąd informując go, 
że Szlachecki – junior umieścił jakąś RURĘ 
W DZIURZE, a może DZIURĘ W RURZE 
ale ona już tak dobrze nie pamięta, jak z tymi 
DZIURAMI i RURAMI było, bo ze względów 
estetycznych każda RURA W DZIURZE ją 
mierzi, a DZIURA W RURZE przeraża, a nawet 
poraża.

Z bliżej niewyjawionych powodów Wy-
soki Sąd może by i zaakceptował RURĘ W 
DZIURZE, jednak i jego poraziła DZIURA W 
RURZE, jeśliby takowa miała faktycznie być, 
słuchał więc z nieukrywanym współczuciem 
tak bardzo ukrzywdzonej powódki i najchętniej 
kazałby jej podać chusteczkę na otarcie łez, 
które obficie spływały po jej pełnej ekspresji, 
godnej południowca, twarzy. Nie mogąc jedna 
tego uczynić, zapytał współczująco:

– PANI KANT – czy wszystko dobrze? 
– Wysoki Sądzie – odpowiedziała powód-

ka – z takim producentem i wykonawcą NIC 
nie może być dobrze – nawet nie posłużył się tą 
swoją ANTYMERIĄ, no nie? – chlipnęła i spoj-
rzała Wysokiemu Sądowi wymownie w oczy.

Szlachecki – junior przysłuchując się tym 
ewidentnym technicznym bredniom, popadł 
w stan najwyższego przygnębienia i ukrył twarz 
w dłoniach. 

MECENAS – NAUKOWIEC patrzył na 
Szlacheckiego – juniora zniesmaczony, wręcz 
przejęty zgrozą, że podjął się obronny takiego 
inżynierskiego nieudacznika, zasmucony 
nie losem dręczonego powoda wzajemnego, 
którego obrony przecież się podjął i to za 
szalone honorarium, a owej FEMME FATALE 

CEGIEŁEK, CEMENCIKÓW, OGRÓDECZ-
KÓW, wreszcie: CIEPŁOWNIKÓW, u której w 
kotłowni, choć w pełni zmontowanej i najno-
wocześniej oprzyrządowanej, nie można było 
uruchomić pieca.

Zapatrzeni w tą, pełną ekspresji, zastygła 
teraz w bólu twarz powódki, prawnicy – zwłasz-
cza ów opłacony MECENAS – zupełnie zapo-
mnieli spytać, czy do tej tajemniczej kotłowni, 
został przez powódkę doprowadzony CZYN-
NIK GRZEWCZY – GAZ, który – zgodnie z 
umową – zobowiązywała się doprowadzić.

Obecni na sali prawnicy zgodnie ubole-
wali, że taki piec, co to nie grzeje, bo inwestor 
na posesję nie doprowadził gazu, nie dokonał 
jakiegoś samozapłonu, by zademonstrować, 
że tak, że grzeje, że nawet nie musi pobierać 
energii, że to wstyd, iż Szlachecki nie zbudował 
jakiegoś PERPETUUM MOBILE! 

ISTNA KANT wyciągnęła przed siebie 
ręce w geście rozpaczy, i zawodziła: 

– Wysoki Sądzie: RURA W DZIURZE, 
DZIURA W RURZE i to COŚ miało grzać!!! 

No bo czy mogą grzać grzejniki przylega-
jące bezpośrednio do ściany, takie jakieś rzędy 
poskręcanych niczym harmonijka, płytek? 
Czy aby atesty Szlacheckiego – juniora nie są 
fałszywe – gorączkowała się.

– Coś mi tu NIE GRAŁO – dodawała 
chytrze – dlatego nie zapłaciłam za ten cały 
ZŁOM i ZABLOKOWAŁAM PRACĘ. No, 
fakt, zamontowano – jak już mówiłam takie 
COŚ co podobno grzeje – no… takie niby 
wnętrza grzejników – plątała się w kłamstwach 
ISTNA KANT, przypadkowo i niebezpiecznie 
dla siebie potwierdzając, że jednak COŚ za-
montowano. 

– Sprowadziłam nawet biegłych – orzekli, 
że czegoś takiego jeszcze w Polsce nie widzieli 
i że to jest NIEZGODNE Z POLSKĄ NORMĄ 
– zaryczała triumfalnie.

Powód wzajemny? – nie pojmuję, że tak 
może się w sądzie nazywać taki partacz – miał 
ten rupieć z moich ścian usunąć, ale tego nie 
zrobił, a ja odstąpiłam od umowy. 

– Ciekawe, dlaczego MECENAS – NA-
UKOWIEC nie zapytał w tym miejscu, czy 
wolno ISTNEJ KANT to uczynić, gdy prace 
wykonano już w 99 procentach i dlaczego 
powódka nie dała – zgodnie z prawem – czasu, 
na ewentualną poprawę usterek? – zastana-
wiała się PANI EGUCKA, zakładając dłonie 
na kark i prężąc klatkę piersiową – wchłonęła 
naraz tyle powietrza w płuca, jakby zamierzała 
zanurkować pod powierzchnię jakiejś głębo-
kiej wody.

– To pytanie nie było pytaniem o TA-
JEMNICĘ ISTNIENIA, ale nie postawienie 
go, mogło zadecydować o ISTNIENIU Szla-
checkiego – juniora. 

PANI EGUCKA szybko zanotowała je, w 
błękitnym kajecie o pięknie zaokrąglonych ro-
gach, jaki zachował się jej po OJCU – ZMUSI 
MECENASA by je zadał.

Ileż energii SŁOWA potrzeba, by prze-
kształciła się w MASĘ – rozważała PANI 
EGUCKA, – by taka MASA mogła UGODZIĆ 
– kombinowała. 

– Tak, tak – nadmierne mówienie nie 
pozostaje bez grzechu! Nie tylko życie, ale i 
śmierć pozostają pod władzą języka. ISTNA 
KANT winna się bać! o nie PANI EGUCKIEJ. 
Winna się bać samej siebie: ZŁEJ ENERGII 
SWOICH KŁAMLIWYCH SŁÓW, które wy-
zwalają LAWINĘ MASY.

cdn.
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Dariusz Filinger

ARCHEOLOGIA JUTRA

Najpierw jaśniejąca ciemność
wkrótce potem ciemniejąca jasność
i nie widziano cię już więcej statuetko ostatniej nadziei

Walka bogów na Olimpie 
o władzę nad duszami ludzi
walka ludzi o bogactwo sławę i zniewolenie innych

Zastygł poszarpanym krzykiem ciała
spieszący do walki w nie swojej wojnie
ciężkozbrojny hoplita

Pozostał po nim nikły ślad nici DNA
wiedza niewiedzących wiara niewierzących
niemożliwość możliwa

Pod grubą warstwą popiołów wspólnota celów 
która nie istnieje pod grubą warstwą popiołów 
potłuczone amfory dostatku

Tylko antyczna rzeźba nadziei ocalała
jako uparta odyseja powrotów
jako drogowskaz ukrytego przejścia do innego światła 

Dzięki temu odnajdą swoje ślady
śmieszne dwunożne stworzenia
gdy uspokoi się bicie serca i licznik Geigera

01.01.2000

Katarzyna Nazaruk

***

Na klifach Algarve oddychamy – głęboko
dzikość wiatru jest skrzydłami
a marzenia przestają być tylko falą
pozwalam unieść się oceanowi i tobie
bez mapy bez kompasu i kompromisu boi
nie liczymy już na niebie lampionów –
nawet dla zagubionych rybitw noc nie jest obca
płyniemy z triumfem rozwiniętego żagla
pchani w poranną mgłę
za skałami myśli kręcą wiry
za dużo dwutlenku węgla –
ekolodzy nas pochwycą (bez litości)
za ten ogień co jak pożar
bez umiaru iskrzy w naszych sercach

Waldemar Jagliński

* * *

nim wyruszysz kiedyś 
srebrną wstęgą gwiazd – 
policzysz jedynie 
swe niepowodzenia

nim pochwycisz z drżeniem 
swą ważką Proximę – 
będziesz starym mistrzem 
tanich dekoracji

Paweł Kołodziejski

Blaski

zostały mi jeszcze 
maile i esemesy
które gromadziłem
w cyfrowych archiwach

teraz układam z nich dialogi
niczym ponowoczesny pisarz
scena po scenie

tylko moje odpowiedzi
za każdym razem się zmieniają

potem przychodzi dzień
i słońce w Twoim pokoju

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

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

Edmund Pietryk

Kolegium

Kolegium redakcyjne w redakcji Akantu
I jak wyłowić perełkę z tego kilograma wierszy – myślą
Jolanta ze Stefanem 
Jak nie zranić tych bezbronnych  marzycieli – dopowiada 
Poeta i matematyk Krzyśków
Wszak każdy z nich czeka na jednorazowe choćby
Wniebowstąpienie by ujrzeć swoje nazwisko w druku
Na tę minutę nieśmiertelności
Sami bezbronni, muszą osądzić innych bezbronnych 
Siebie i Ciebie
 I tak trwa to kolegium w tym piekłoniebie



AkAnt 7(280)2019     str. 19     

Robert Rudiak

INWIGILACJA  ALBO  PRZESŁUCHANIE

... najpotężniejszym źródłem wszelkiego
zła i najpotężniejszą bronią jest mózg
człowieka. Jednocześnie najtańszą
i najłatwiejszą do opanowania.

Aleksander Zinowiew

 jest pustka schowana
w oczach
w dłoniach
w sercu

 jest cisza ukryta
w skroniach
w ustach
w duszy

  i jest noc zamknięta
w wyznaniach
w modlitwach
w aktach z przesłuchań

Mateusz Wabik

Drugie życie książki

Na giełdzie pod halą,
sprzedający z kramu
z tanią żywnością
i dezodorantami
miał podłożone
pod jedną z nóg stoiska,
„Homo Zodiacus” Weresa
i jakąś inną książkę.
Jacyś mężczyźni
przechodzili obok
i jeden z nich
próbowałwyszarpnąć
książkę Weresa
nie pytając
nikogo o zdanie.
Sprzedawca 
powiedział do niego:
„Ta książka
służy mi już ponad rok.
Nic pan w niej
nie odczyta,
gdyż zlały ją
deszcze.
Takie jest drugie
życie książki.”

Rafał Jaworski

Oda od wartości 

Najuboższy mówi, że koń ma dużą 
głowę, rozświetla hektar kwadratowych cali
swego kineskopu, inhaluje się M jak mdłości, 
czym  rzyga w niebie jego Anioł Stróż.
 
Najuboższy ma wyrzut do świata –
nie posiada ogrodów Semiramidy, ledwie połać 
angielskiego trawnika. Sam musi strzyc 
wiechcie swych kostrzew.
Jego kobiety nie są hurysami z raju Mahometa, 
które samobójcom islamu oddają doskonałość 
swego ciała i sztuki miłości.
Jego kobiety uosabiają zawiść.
 
Najuboższy nie ma władzy na jego miarę. 
On by już wiedział co z nią począć.
A tak nikt, na misie Salome,
nie przyniesie mu głowy wroga
typu Jana Chrzciciela.
 
Pewien ksiądz z zawodu,
klerk z powołania -  uczył, że prawdy nie ma,
że się ją stwarza w dialogu.
Wiele jest ulic jego Imienia.
 
Porozmawiajmy ze sobą – 
mówi aktorka w odsłonie jakiegoś tasiemca.
Nauka w las nie idzie i młode mózgi, serca świeże
przez zaporę zębów przedzierają się ze swym 
słowem,
aby bratać język z codziennością
 
Porozmawiajmy. Tak się zaczyna
nowa Oda 
do życiowej mądrości

Irena Batura

Poezja w skarpetkach

Pytasz mnie o przyjemności?
- cerowanie skarpetek
- pisanie wierszy
- peregrynacje
- …

Do dwóch pierwszych
potrzebne mocne okulary
i pamięć
Igłą trafiam w dzianinę
słowem w sens

Skarpetki
wędrowały ze mną
od krajobrazu do krajobrazu
Kilometry wspomnień
Które z nich
kryje uszkodzone miejsce?
Na grzybku do cerowania
przeciągam igłę z przędzą
tworząc osnowę
Wątek pozostaje z widzianych obrazów
zamykanych słowem

Skarpetki ukochanego
są wspomnieniem
ciepła 
szybszych uderzeń serca
blasku 
w ciemnych oczach

Przeplatana przędza
snuje się w przyszłość

Równocześnie tworzy si ę osnowa
- zamysł
Na wątek składają się 
- słowa

Skarpetki 
przetrwają jeszcze kilka prań
Wiersz 
włożę do szuflady
nie wiem na jak długo

Świadków tylu kroków
żal wyrzucać do śmieci
Co zrobić ze słowami?

                 10 marca 2019                                                    

Victor Ficnerski

bez końca

skończyły nam się powody 
żeby być spokojnym 
w szufladzie 
nie ma już żadnych pastylek 
higiena fizyczna 
zdała się na nic 
szlag trafił diety 
znika 
twoje czyste 
niemal nieludzkie 
wycyzelowane ciało 
końca 
też nie będzie 
popatrz stary 
swędzą cię łokcie 
drgają mięśnie

Halina Alfreda Auron        

Na drodze łaski

ogień  i  popiół
wytrwałość  i  skrucha
poprzez  ugory,  pola  i  miedzę
pod  niebo  uczepione
-  od  zarania  dziejów  -
skulone  pąki  razem
a  stopniowo  przenoszą  nektar  życia,
życia,  które  czasami  boli,
życia,  które  czasami  zauroczy

  
15.03.2019r.
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Karol Zieliński

Warunki kontraktu

miejsca nasycone skojarzeniami 
kawiarnie kościoły a nawet synagoga

wspólne wzruszenia 
brzmieniem treścią 
na auli akademickiej

czekolada za zdany egzamin 
herbata z imbirem po pracy 
subtelne dowody zainteresowania

dziś raczej cisza 
zwroty grzecznościowe 
trzy razy do roku

może po zmianie statusu 
nie wypada inaczej

Mieczysław Wojtasik

Tajemnica światła

Homer żeby trafić do ludzi 
błądził po bezdrożach 
anioł stróż ani razu 
nie przyświecił mu łuczywem 
nie miał przydziału

dziś bezdroża są w ludziach 
całe miliony

kamień rzucony w górę oślepł 
anioł stróż wstrzymał oddech

teraz nikt i nic nie wie 
gdzie jest więcej światła 
pod niebem 
czy w ręku człowieka

Anna Budzyńska-Cicha

Cisza

Cisza jest
Domem słowa.
Ostrożnie
trzeba
otwierać
jej drzwi.

kwiecień 2019

Żeglarka

Pod prąd
/nie zawsze/
Samotność.
Przestrzeń fal
zalewa horyzont
i
serce.
Spokój.
Wiatr, bóg losu
rozstrzyga,
kto
górą.

maj 2019

Bogusław Janiczak

Pieśń rybaków dalekomorskich

Gdzieś na łowisku świat bez ludzi
Każdego dnia za rufą trał
W kolebce wiatrów sztorm się budzi
Nadchodzi atlantycki szkwał

Tam gdzie albatros niebem leci
Pozostał jakiś ciepły ląd
Znów na pokładzie pełne sieci
I tylko dom daleko stąd

Wróćmy do portu kapitanie
Bo przecież już najwyższy czas
Za siódmym morzem są przystanie
I czeka ciepły oczu blask
Wróćmy do portu kapitanie
Tam dawno nikt nie widział nas
Tyle jest ławic w oceanie
Wrócimy tutaj jeszcze raz

Zmęczone oczy pustka w głowie
Minęło sto sześćdziesiąt dni
O swej tęsknocie nikt nie powie
Czasami w nocy ktoś się śni

Ostatni zaciąg wracać trzeba
Ładownie zapełnione już
Znów nad głowami błękit nieba
A przed oczami bezmiar mórz 

Rys. Martyna Kurowska, „Skrzydlate sny”
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Barbara Gajewska

W GÓRACH

u podnóża gór pytania kurczą się jak zziębnięte ptaki
bo góry nie są po to by odpowiadać
góry otwierają drogi ku bezimiennym sensom

taka jedna
pokonuje kolejną drogę
otwartą dla niej nad żlebem

drży kadr zostawiony na nizinie –
łóżko i człowiek w ostatecznym zjednoczeniu
bezradność starej matki w przywoływaniu syna
niepowrót dotyku i słowa
lawina zdziwionego milczenia

taka jedna
nie wróci szlakiem spojrzenia za siebie
runęła koliba budowana czworgiem rąk

taka jedna wraca na szlak spojrzenia
przed siebie
chce smakować trwanie
na szczytach

Grzegorz Zientecki

HIERAPOLIS  

To była chwila
Kiedy rozkwitało tu wspaniałe miasto
Ale my zmęczeni upałem
Sądziliśmy, że to była wieczność
Czas pełznie jak skorpion
By w odpowiedniej chwili przerwać życie

Patrzę na 
Kikuty osteoporotycznych kolumn 
Tak kiełkują sadzonki nowej historii  

Grzegorz Zientecki

MONSUN  W DŻAKARCIE 

Tuż za bramą portową
Uliczka podłych spelunek
Wysokie krawężniki nie zatrzymują monsunowych deszczy
Dryfujące odpady wyławiają wychudzone psy
Przemoczone dziewczyny mlaskają stopami w japonkach

Ja też krążę jak widmo
Na tym końcu świata bez końca
Kiedy wracam na statek 
Widzę w świetle portowych reflektorów
Że deszcz faluje ukośnie jak pismo
Poza nim 
Jest już tylko niebo  

Grzegorz Zientecki

AGADIR  

Białe miasto zatacza półkole
Gdzie Atlantyk –ten hodowca mgieł
Rozłożył się ze swoim stadem
Mgła to amorficzna wróżba
Nie wolno jej ignorować
Z hotelowego balkonu patrzę na 
Wiele mil szerokiej plaży, którą teraz pokryły
Ramadanowe tłumy
Mój wzrok pochłania przestrzeń jak wtedy
Gdy dokarmiany z mostków kapitańskich 
Sycił się ascezą

Inne białe miasto
Zrodziło Camusa
Drogi Albercie
Śpieszę ci niestety wyznać, że
Dżuma jest teraz już wszędzie 

Adam  Michalak 

Lewiatan

Ścigając wieloryba pomniejszony 
ogromem kapryśnych bałwanów 
boy okrętowy bosman pierwszy oficer
jeszcze nie wie kogo los zobowiąże
niechcianym epitetem Jonasza

Zamustrowany na Nantucket Lamerze
widnokręgiem archipelagu
śnieżnymi wrzaskami mew
wypełnia dłonie krwawych muszli  
cielskami wężowatych harpunów 
spiżowym żaglem kilwateru

W ciszy napiętej kotwicy 
wskazówka śmierci zżyta z ostrzem
morskiej piany zgłębia meduz 
pasące się gwiezdne inskrypcje
nieznanych nam bliżej nadziei

Poza światem śmiałek stojąc 
na głowie uczepiony palcami dymu
brzegu gorącokrwistej wyspy
wypatrzonym latarni pirsem mgły
w przypływie atolu samotności 
wynurza skalisty tors

Zamykanej na klucz steru 
księdze oceanu dopisując strofy
czterech porzucanych stron
golfsztromem oleistej fali 
bezkresnym spleenem Lewiatana

Waldemar Szęda

„nic”

tu nic nie jest skończone

twój sen nie jest skończony
na południe i na wschód
uciekają góry deszczu

w zakamarkach starych ścian
pomiędzy 
farbą a drewnem
rozpoczyna się 
stary 
nowy 
byt

tu nic nie jest skończone
twój sen nie jest skończony
na południe i na wschód 
nadciągają góry chmur.

Waldemar  Szęda

„s+o”

sto tysięcy ton
betonu i stali

zapach tabaki
i letniego deszczu
daje mi 
wszystko.

Waldemar  Szęda

„t-y”

mam klucz który otwiera wszystkie drzwi
mam nóż śpiwór i mapę

wyjeżdżam z tej dzielnicy miasta kraju

nie mam zamiaru poznawać i rozmawiać z ludźmi

będę mało pisał
i słuchał.

mam klucz który otwiera wszystkie drzwi. 
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Rozpoczęta w 2014 roku, ale powszechna 
już niemal, społeczna debata nad zjawiskiem 
pedofilii w Kościele rzymskokatolickim wymaga 
oparcia się na kilka prawie że pewnikach:

Pedofilia jest problemem globalnym, a 
nie tylko instytucji Kościoła rzymskokatolickie-
go (3% wszystkich ujawnionych przypadków 
pedofilii)

Pedofilia w tym Kościele jest zjawiskiem 
absolutnie marginalnym.

Pedofilia ściśle wiąże się z garnięciem się 
do Kościoła rzymskokatolickiego mężczyzn 
o skłonnościach homoseksualnych, którym 
sprzyja obowiązkowy celibat.

Piętnowanie przez papieża Franciszka 
procederu krycia pedofilii dotyczy osób (bisku-
pów i przełożonych zakonnych) działających 
zazwyczaj w dobrej wierze, lecz uwikłanych w 
system wielowiekowej tradycji, która w Kościele  
przybiera charakter prawa zwyczajowego, normy 
postępowania (kultura sekretu).

Azyl dla homoseksualistów
Pedofilia jest w Kościele rzymskokato-

lickim patologicznym marginesem, ale ściśle 
związana jest z homoseksualizmem. Były prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller 
objawił, że „w około 80 procentach przypadków 
ofiarami czynów pedofilskich są chłopcy”1. 

Kardynałowie Raymond Burke i Walter 
Brandmüller zaapelowali, by przemóc zmo-
wę milczenia wokół homoseksualnej mafii w 
Kościele, który powinien stanąć w prawdzie, 
„przyznając, że główną przyczyną skandali pedo-
filskich w Kościele jest homoseksualizm”2.

Władze kościelne starały się dotąd elimi-
nować homoseksualizm z szeregów kapłań-
skich, ale nie czyniły tego z wielu powodów 
zbyt skutecznie. Dopiero papież Franciszek 
zdegradował aż do stanu świeckiego kardynała 
Theodora McCarricka z Waszyngtonu, najwięk-
szego homolobbystę wśród hierarchów zwane-
go „homosexual predator” (homoseksualny 
drapieżnik). 

Powszechny ponad miarę3 homoseksu-
alizm w Kościele do niedawna wynikał między 
innymi z powszechnej społecznej homofobii, 
która objawiła się sekowaniem gejów, a na-
wet ich penalizacją – jak w Wielkiej Brytanii, 
gdzie kontakty homoseksualne przestały być 
zakazywane przez angielskie i walijskie prawo, 
zmienione dopiero w 1967 roku. Trochę dłużej 
musieli czekać na tą zmianę Szkoci – 1980 rok 
i Irlandczycy z podległej monarchii brytyjskiej 
Irlandii Północnej – 1982 rok.  

Stan kapłański był do niedawna nie 
tylko azylem ale i światem wielkiej szansy dla 
osób biednych i dla osób nietypowych. Gej z 
marginesu przenosił się do społecznej elity, z 
panicza stawał się panem. „Bardzo długo była 
to dość naturalna droga dla gejów. Kościół wła-
ściwie ratował im życie”4. Stawia się nawet dość 
ryzykowną hipotezę, że dziś, kiedy drapieżna, 
publiczna homofobia jest przestępstwem, a 
tolerancja wobec homoseksualistów stała się w 
kulturze zachodniej społecznym consensusem, 
to za „kryzysem powołań kapłańskich stoją w 
dużej mierze przemiany obyczajowe. Dziś geje 
nie muszą już ukrywać się pod sutannami”5.

Zanim doszło do tak radykalnej zmiany, 
która jednak w hiperkatolickim i tradycjonali-

stycznym kraju jakim jest Polska następuje ze 
sporym opóźnieniem, miały miejsce przypadki 
przestępczych zachowań związanych z zaspoka-
janiem popędu płciowego. Kościelni hipokryci, 
jak to czasami u kapłanów bywa, przywołują w 
takich przypadkach mocne słowa Chrystusa: 
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej ka-
mień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. 
Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie 
przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego 
dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,6-7). Nierzadko 
cytat ten ma charakter „zasłony dymnej” w 
ustach błądzącego kapłana, jako że hipokryzja 
też zalęgła się wśród nie kontrolowanego przez 
społeczeństwo kleru.  

21 lutego 2019 roku zakończyły się w Rzy-
mie obrady konferencji (zwanej „szczytem”) 
poświęconej obronie nieletnich. O tym, że 
homoseksualizm jest główną przyczyną skandali 
w Kościele przekonani są „świeccy katolicy którzy 
urządzili w Rzymie 21 lutego niezwykłą milczącą 
demonstrację. To nadzwyczajne wydarzenie zor-
ganizowane zostało przez międzynarodową or-
ganizację świeckich „Acies ordinata”, która pra-
gnie „w milczący, ale waleczny sposób, wyznając 
wiarę Kościoła, wezwać do przerwania milczenia 
osób otaczających papieża”. W oświadczeniu 
organizatorów protestu napisano: Jeśli zgroma-
dzenie to ograniczy się jedynie do omówienia 
problemu znęcania się nad nieletnimi, nie 
mówiąc nic o pladze homoseksualizmu, która 
atakuje Kościół, uczestnicy spotkania zaprą się 
swej misji. Dojdzie do zdrady misji biskupów, 
jeśli nie zajmą się oni głębokimi przyczynami 
kryzysu w Kościele, które wynikają z negacji i 
porzucenia absolutnego i powszechnego prawa 
moralnego. Pasterze Kościoła zgromadzeni w 
Rzymie zdradzą swoją misję, jeśli nie wezwą 
papieża Franciszka do wypełnienia jego najpo-
ważniejszych obowiązków”6.

Systemowe przyzwolenie
Tuszowanie przez biskupów i przełożo-

nych zakonnych  różnego typu przestępstw 
i dewiacji wynikało z błędnego przekonania, 
że dobro całego Kościoła jest ważniejsze niż 
dobro jednostki. Uważano, że dla dobra 
Eklezji, można nawet zawiesić (broń Boże, nie 
unieważnić!) zasady moralne, nie mówiąc już o 
świeckich regułach prawnych, z którymi wielu 
funkcjonariuszy Kościoła i tak się nie liczyło, a 
pewna część nadal się nie liczy. W Kościołach 
większościowych oraz organicznie związanych 
z danym narodem jak w Polsce, nowo wyświę-
cany prezbiter często wpada w przekonanie, że 
jemu wszystko wolno, byleby to nie było nazbyt 
widoczne, czyli nie gorszyło. Niektórzy jednak, 
za przyzwoleniem bądź przy niewiedzy przełożo-
nych, ale na pewno za bierną zgodą zahukanych 
„owieczek” (bardzo często księża mówią między 
sobą o „barankach”, co brzmi i tkliwie, i cynicz-
nie zarazem) nie przykładają nawet zbytniej 
wagi do niebezpieczeństwa zgorszenia. Potrafią 
popisywać się swoją nonszalancją wobec zasad 
moralnych i eklezjalnych. Żarty, które opowia-
dają księża, także w obecności świeckich, często 
uwłaczają zwykłej ludzkiej godności. Tego typu 
opowieści mają „unormalnić” kler, a w istocie 
są znakiem pozostawania poza normą społecz-
ną, która – przynajmniej w Polsce – skłania do 

powściągliwości w mowie.  
Dobro Kościoła, a więc między innymi 

utrzymanie odpowiedniej liczby jego etatowych 
pracowników, powodowało, że czyniło się wszyst-
ko, aby tych funkcjonariuszy nie ubywało. Pedo-
fil, homoseksualista czy ksiądz, którego związki 
seksualne z kobietą wyszły na jaw7, nierzadko był 
przenoszony do innych parafii lub na kapelanie 
szpitalne i zakonne, starszy zaś do domu księży 
emerytów, a jeśli już zgorszenie przerodziło się 
w skandal, to przenosiło się go niekiedy do innej 
diecezji, jak ks. Pawła Kanię z wrocławskiej do 
bydgoskiej i vice versa, a ks. Mirosława Kledzika z 
probostwa na Osowej Górze w Bydgoszczy do ka-
pelanii w Hospicjum im. bł. Jerzego Popiełuszki. 
Prymas Polski abp Wojciech Polak przyznał, 
że uprawnione jest nazwanie tego procederu 
„zamiataniem pod dywan”. 

Praktyka ta miała swoje źródło także w 
księżowskim korporacjonizmie, czyli przeko-
naniu, że swojej grupy należy bronić za wszelką 
cenę, gdyż w razie czego grupa ta tym samym 
odpłaci. Bez wątpienia jednym z motywów tak 
postępującego biskupa, bowiem w Kościele 
rzymskokatolickim, to biskup jest jedyną in-
stancją kadrową, mogła być szczera ojcowska 
troska, zazwyczaj przybierająca formę litości wo-
bec błądzącego podwładnego. Bardzo rzadko 
jednak przełożeni myśleli o zadośćuczynieniu 
ofiarom, bowiem wówczas cała sprawa wyszłaby 
na jaw. W grę wchodziła też tradycyjna kultura 
sekretu (zmowa milczenia), bardzo przecież 
istotna w tak delikatnej materii jaką jest religia. 
Formułowanie publicznych oskarżeń przeciwko 
drugiemu człowiekowi jest według tej kultury 
ostatecznością. Ks. Tadeusz Isakowicz Zalewski 
twierdzi, że nadal polska hierarchia rzymskoka-
tolicka „zachowuje się jak korporacja broniąca 
wizerunku a nie prawdy”8, choć przecież „praw-
da nas wyzwoli” (J 8,32).

Dobro Kościoła i korporacjonizm to 
immanentne cechy polityki wewnętrznej Ko-
ścioła rzymskokatolickiego w Polsce, w którym 
ukształtował się Jan Paweł II i które cechowały 
–  przynajmniej w tym zakresie – jego eklezjalne 
rządy, skąd bezkarność w czasie jego pontyfikatu 
niektórych osób, których przestępstwa obecnie 
wychodzą na jaw. Jan Paweł II był w wielu za-
kresach rewolucjonistą, to jednak jeśli chodzi 
o praktykę eklezjalną, to kontynuował to, co 
usankcjonowało się w Kościele przez ostatnie 
tysiąclecie, czyli korporacjonizm kapłański, 
rodzący na zewnątrz klerykalizm. W grę wcho-
dził też – według słów Valentiny Alazrali system 
„chorego informowania”, czyli przekazywania 
wiadomości w sposób zawoalowany i niepew-
ny, aby broń Boże, nie zdenerwować chorego 
papieża. Kościół nie lubił wstrząsów9. Ks. T. Isa-
kowicz-Zalewski twierdzi, że „dramat polegał na 
tym, że nasz papież apostołował, ewangelizował, 
jeździł po całym świecie, natomiast jego otocznie 
blokowało niewygodne informacje”10.   

Takie podejście do „Kościoła ponad 
wszystko” jest sprzeczne zarówno z figurą 
ewangelicznego sługi jak i z nauczaniem Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, który eksponował 
pomocniczą rolę Kościoła hierarchicznego w 
życiu wiernych, a szczególnie wobec Kościoła 
domowego jakim jest rodzina. Niemniej to pry-
mas narzucił polskiej Eklezji charakter Kościoła 
wojującego, zwycięskiego, a że zwycięzcy się nie 

Stefan Pastuszewski

Kilka tez o pedofilii w Kościele rzymskokatolickim i kilka dylematów
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sądzi, to nic dziwnego, że wielu kościelnych 
funkcjonariuszy wołało: „Wara od nas!”. Stało 
się to tradycją, a tradycja w Kościele jest przecież 
zwyczajowym prawem, więc biskupi i przełożeni 
zakonni tuszujący homoseksualizm i pedofilię 
działali tak jak wszyscy dotąd działali. Za papieża 
Franciszka prawo tradycji pod tym względem 
się zmieniło, więc dopiero od tego momentu 
winni oni ponieść konsekwencje eklezjalne. 
Inną sprawą są konsekwencje wynikające z 
prawa świeckiego, które już wcześniej tępiło 
czyny nierządne wobec nieletnich11. Można też 
mówić o prawie moralnym, ale ono nie wiąże 
się z bezpośrednimi sankcjami oraz w zakresie 
stosowania podlega różnym interesom. 

Kościół jako instytucja, mimowolnie –  
wbrew swym założeniom – krył zło, bo wynosił 
swoje (instytucji) dobro ponad inne dobra – 
człowieka i Chrystusa, który jest w człowieku. 
Stał się instytucją małej wiary, bo przestał wierzyć 
w zapewnienie Chrystusa, że „bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 16,18) i sam zaczął dbać o 
swoje bezpieczeństwo. A w tej dbałości nigdy 
nie ma końca. Działania obronne, oparte o 
fakty lub tylko o urojone lęki zawsze będą 
zmuszać do ryglowania drzwi (kultura sekretu, 
zmowa milczenia). Ponadto hierarchiczna, ale 
dominująca w rzymskim katolicyzmie część 
Kościoła uwierzyła, że jest namiestnictwem Chry-
stusa i stanęła ponad Chrystusowymi prawami. 
Opacznie pojęła stawianie Chrystusa ponad 
dotychczasowym, starotestamentalnym prawem 
(Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu; Mt 
12,8). Innymi słowy pycha – matka wszystkich 
grzechów. Utrata ewangelicznego ducha, czyli 
podporządkowania wszystkich działań dobru 
człowieka doprowadziła do formalizacji reakcji 
na zjawiska pedofilii. Dziś biskupi tłumaczą swój 
zaniedbania oraz ukrywanie seksualnych prze-
stępców tym, że takie były wówczas instrukcje w 
tej sprawie, a oni spełniali wymogi tych instruk-
cji. A przecież najważniejszą instrukcją powinny 
być słowa Chrystusa: „Byłoby lepiej dla niego, gdyby 
kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go 
w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego 
z tych małych”. (Łk 17,2).    

Biskupi świadomie tuszujący pedofilię 
wśród kapłanów postępowali – jak już wspo-
mniano – też według wielowiekowej tradycji 
biskupa-ojca. Przełożony Kongregacji do Spraw 
Duchowieństwa kardynał Darío Castrillón 
Hoyos w 2001 roku wystosował do biskupa 
Pierre’a Picana, skazanego sądownie za tuszo-
wanie pedofilii, list z pochwałą, że tenże „wolał 
wiezienie od doniesienia na jednego ze swoich 
synów-kapłanów”12. 

Powszechna debata nad homoseksuali-
zmem i pedofilią w Kościele rzymskokatolickim, 
jak wszystko co powszechne i masowe, prowadzi 
do wielu uproszczeń, ekstremów i absurdów. 
Bądzi zdrowe i niezdrowe emocje. Prowokuje 
i wyzwala ataki ze strony różnego typu wrogów 
Kościoła i religii. Niemniej trzeba mieć świado-
mość, że jak każda moda szybko zostanie zastą-
piona inną modą a problem i tak pozostanie. 
Wymaga on bowiem rozwiązania systemowego 
a nie „publicystycznego”. W każdym razie je-
dynym z absurdów – obok oczywiście ślepych 
ataków – jest ślepa obrona fatalnej kościelnej 
tradycji tuszowania występków kościelnych 
funkcjonariuszy oraz doszukiwanie się przyczyn 
zła poza nimi samymi, choć św. Paweł powie-
dział, że grzech (…) we mnie mieszka (Rz 7,19). 
Szczyty absurdu osiągnął Jerzy Kąkol pisząc, że 
„w okresie komunizmu i totalnej walki z Ko-
ściołem, która na różne sposoby trwa do dziś, 
umieszczano w seminariach osoby, które miały 

za zadanie sianie zniszczenia w jego strukturach. 
Wielu z nich identyfikujemy obecnie jako TW 
lub osoby z poważnymi problemami moralnymi 
lub osobowymi, co odbija się ujemnie na pracy 
duszpasterskiej i wizerunku Kościoła”.13 Dopraw-
dy, ale tego typu praktyki miały czasem (sic!) 
miejsce w słabych Kościołach różnych wyznań 
w innych krajach demokracji ludowej, ale nie 
w Polsce, gdzie Kościół rzymskokatolicki nie 
utracił swojej mocy, a wręcz przeciwnie, umocnił 
się poprzez pokonywanie stawianych im przez 
władze przeszkód oraz podejmowanych ataków. 
Szybko jednak okazywało się, że podstępny spo-
sób walki z Kościołem był nieskuteczny, bo albo 
„celowo umieszczony w seminarium dewiant” 
nie wytrzymywał trudów formacji kapłańskiej, 
albo nawracał się i, choć nierzadko spełniał 
funkcje delatorskie, to jednak czynił to niechęt-
nie i z całkiem już innej pozycji.

Przemożna siła popędu
 Nie lubię rozprawiać o formach zaspo-

kajania przyrodzonego człowiekowi popędu 
seksualnego, bo są to sprawy nad wyraz intymne, 
ale omawiając problem przestępstw seksualnych 
trzeba i o tym, choć na pewno z należytym dy-
stansem, wspomnieć.                                                                                                        

Bywałem w latach osiemdziesiątych XX 
wieku na plebanii parafii pw. św. Brygidy w 
Gdańsku i podobnie jak Bogusława Chrabotę 
„raziły mnie pycha, narcyzm i celebrytyzm pra-
łata”. Czułem – jak on – „zażenowanie cesarsko-
królewskimi obyczajami”14. Dodam, że także 
obcesowością, czasami przechodzącą w cham-
stwo. Widziałem tych wijących się niczym wiotkie 
bluszcze, „do przesady zadbanych, szczupłych i 
przystojnych chłopców”,  którzy podawali do 
stołu, za którym wraz z grupą solidarnościowych 
towarzyszy czasem zasiadałem. Czułem jednak 
niepokój z powodu ich obecności, a nie jakiejś 
„przesympatycznej gospodyni”, jak to na innych 
plebaniach bywało. Chyba właśnie z uwagi na 
ów niepokój i rubaszną obcesowość prałata 
przestałem odwiedzać gdańską plebanię, choć 
reprezentowałem podziemną instytucję cha-
rytatywną, której prałat – według B. Chraboty 
– pomagał „całkiem bezinteresownie”. 

„Całkiem bezinteresownie”… A jakżeby 
inaczej, kiedy do prałata płynęły z całego świata 
pieniądze i dary materialne. A jakżeby inaczej, 
kiedy mógł dzięki tym pieniądzom i darom 
pokazywać się jako hojny pan, co było zarówno 
efektem jego pochodzenia, ale także komplek-
sów, które  miał z powodu mizernego wykształ-
cenia i niezbyt błyskotliwej inteligencji, które 
to kompleksy wzmagały kontakty z „możnymi 
podziemnego solidarnościowego światka”15. 
Ale jakżeby inaczej, skoro w końcu był księdzem 
rzymskokatolickim powołanym do posługi, 
także społecznej. Nie sposób kwestionować 
księżowskiego ducha u prałata H. Jankowskiego, 
skoro tak długo tkwił w kapłaństwie. Nie sposób 
kwestionować jego mrówczej pracy i zmysłu 
organizacyjnego przy odbudowie kościoła pw. 
św. Brygidy a potem przy urządzaniu Centrum 
Ekumenicznego. Ale nie sposób kwestionować 
też faktu, że mógł być – choć na krótko – be-
stią. Bestia, jak dowodzą kryminolodzy, ma co 
najmniej dwa oblicza. To pozytywne oblicze, 
choćby owa „bezinteresowność”, jest trwalsze 
i obecne prawie na co dzień, ale kiedy bestia 
ma „swój dzień”, to rzeczywiście tylko uciekać, 
jak te dziewczynki,  z krzykiem:  „Jankowski 
idzie!” Popęd seksualny ma niezwykłą moc, a u 
gwałtownika jakim był prałat siła ta mogła być 
wzmożona. H. Jankowski owemu popędowi 
ulegał zgodnie ze swoja kondycją psycho-so-

matyczną16, ale to, że często mogło to mieć to 
charakter przestępstwa, to równocześnie wina 
jego przełożonych, jego otoczenia. Ma rację B. 
Chrabota, że to „polski Kościół hierarchiczny 
(…) po dziś dzień odpowiada za czyny księdza”. 
Ale nie tylko on, także Kościół jako lud Boży, 
czyli B. Chrobota, ja, którzy cicho między sobą 
szeptaliśmy: - „Ale bufon!”

Z religioznawczej pozycji badawczej obser-
wuję pozakatolickie Kościoły chrześcijańskie, 
głównie wschodnie. Tam mimo całowania ka-
płana w namaszczoną olejami świętymi rękę ma 
miejsce praktyka ewangelicznego napominania. 
Podobnie jest, ale już bez ręki, w hierarchicznym 
Kościołach protestanckich. Kilkakrotnie byłem 
świadkiem jak niejeden świecki wypominał błędy 
diakonom, prezbiterom, biskupom. Zazwyczaj 
nie podniesionym głosem, ale z przekonaniem 
płynącym z głębi chrześcijańskiego sumienia. 
Upominany cierpliwie słuchał, a potem albo 
milczał albo podejmował dialog, zazwyczaj bar-
dzo spokojny z pełnym uszanowaniem rozmów-
cy. Zatopieni w klerykalizmie, zdefiniowanym 
przez papieża Franciszka jako nienależny kult 
kapłanów, zapomnieliśmy o biblijnym nakazie: 
„A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata 
go napominajcie!” (2 Ts 3,15).

Nie napomniany prałat, osłonięty na 
dodatek konspiracyjną legendą i staropolskim 
zakazem, że od księży wara, coraz bardziej się 
wyradzał. Odwiedzający go dotąd dość często 
Piotr Semka pisze: „Kościół św. Brygidy zaczął 
jawić się nam jako miejsce postępującej de-
grengolady To tam w tym czasie przebywał cały 
ówczesny „dwór” Wałęsy: Andrzej Drzycimski, 
Piotr Nowina-Konopka oraz egzaltowane 
panie z tygodnika „Gwiazda Morza”. Średnio 
inteligentny człowiek widział, że panuje tam 
jakaś niejasna i niezdrowa atmosfera. Wszyscy 
mówili o wtyczkach SB, które czują się na ple-
banii jak u siebie, a jednocześnie nikt z tym nic 
nie robił. Co niedziela pojawiały się przed św. 
Brygidą ekipy zagranicznych korespondentów, 
których otaczali mętni asystenci Wałęsy umożli-
wiający dotarcie do „szefa” za paczki pall mali, 
butelkę whiskey, a nawet za pieniądze. Im bliżej 
końca lat 80., tym na plebanii ks. Jankowskiego 
pojawiali się coraz bardziej znamienici goście. 
Aktorki i piosenkarki, takie jak Joan Baez, i poli-
tycy m.in. senator Edward Kennedy, a niedługo 
potem sama Margaret Thatcher. Wałęsa z ks. 
Jankowskim prosili gości na salony, serwując 
bażanty faszerowane pieczonymi węgorzami. 
W ten sposób na naszych oczach, rodziła się 
solidarnościowa nomenklatura”17. 

Otrzeźwienie środowiska, bo nie samego 
pysznego prałata, przyszło późno, bardzo póź-
no. Prokuratorskie śledztwo w sprawie mole-
stowania i rozpijania nieletnich zaskutkowało 
pozbawieniem go probostwa parafii pw. św. Bry-
gidy (oficjalnie sam zrezygnował) i skierowania 
na front tworzenia Ośrodka Ekumenicznego. 
„Powodem jest nieład etyczny tolerowany na 
plebanii, o czym mówię nie tylko na podstawie 
prowadzonej już wtedy przez prokuraturę 
sprawy o molestowanie, lecz także w oparciu 
nie o toczące się postępowanie prokurator-
skie, ale o rozmowy z rodzicami, przychodnią 
narkotykową, psychologiem szkolnym, a także 
z kapłanami, którzy przecież nie mieszkają na 
Księżycu, ale na plebani św. Brygidy” – tak ar-
cybiskup gdański Tadeusz Gocłowski tłumaczył 
swoją decyzję.       

Wcześniej nie napominany prałat czuł się 
bezkarny. Tym bardziej, że tkwiąc w centrum 
wydarzeń o zasięgu światowym pozostawał także 

dokoñczenie na str. 24
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poza oddziaływaniem ze strony Służby Bezpie-
czeństwa, której skądinąd od czasu świadczył 
pewne, według mnie raczej drobne usługi. Dale-
ki jestem od stwierdzenia jednego z IPN-owskich 
historyków, że prałat był agentem bezpieki. Bez 
przesady, według mnie agentem tylko bywał18. 
Był zbyt pyszny, aby przystać na stałe kontakty ze 
służbami. Jan Żaryn twierdzi, że prowadził wraz z 
SB i za jej pomocą grę mającą na celu wyrwanie 
L. Wałęsy z objęć KOR-u i poddania go dykta-
towi hierarchii kościelnej. Wszystko to działo 
się za pewną wiedzą przynajmniej niektórych 
biskupów. Prałat traktował również kontakty 
z SB – podobnie jak L. Wałęsa – jako element 
wzmocnienia swej wielkopańskiej pozycji. Po 
prostu wiedział wcześniej niż inni jakie przedsię-
wzięcia władza szykuje, a ponadto, „prowadząc 
grę”, mógł na te przedsięwzięcia wpływać. 

Każda „gra” ma też stronę przeciwną. 
Jak wynika z zachowanych materiałów prałat 
„był przez SB traktowany nie tylko jako źródło 
cennych informacji”, lecz także jako ważne 
źródło wpływu, szczególnie w czasie I KZD. 
Zamierzano go wówczas wykorzystać m.in. 
w działaniach inspirujących „delegatów do 
zajmowania postaw politycznych korzystnych, 
neutralizacji i dezaprobaty w stosunku do 
elementów ekstremalnych”. Miał być też „użyty 
do przekazywnia prymasowi J[ózefowi] Glem-
powi odpowiednich opinii i sugestii na temat 
»Solidarności« i występujących tam tendencji 
politycznych. Z drugiej zaś strony planowano 
wykorzystanie go w działaniach ofensywnych w 
celu wzmocnienia pozycji Lecha Wałęsy oraz 
ograniczenia „wpływu ekstremistów na przebieg 
zjazdu”, a także do prowadzenia bliżej nieokre-
ślonych >działań charakteru inspiracyjnego<”19. 
Nie ulega wątpliwości, że H. Jankowski podlegał 
tym „inspiracjom”, brał je pod uwagę, ale i tak 
działał po swojemu. 

Mniej lub bardziej otwarte rozmowy z 
SB, będącej przecież oficjalnym organem pań-
stwowym, prowadzili też inni opozycjoniści, ale 
zazwyczaj czynili to przy świadkach. Jeden z lide-
rów opozycyjnego strajku chłopskiego w dniach 
16 marca – 17 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy, 
Zbigniew Gedowski prowadził rozmowy na te-
mat… zabezpieczenia przez tajne służby strajku. 
Kierownik Sekcji V Wydział IV KW MO w Byd-
goszczy Henryk Grobelny odnotował: „Służbę 
Bezpieczeństwa uważają za instytucję pożyteczną 
i potrzebną, pod warunkiem jednak aby byli w 
niej ludzie o nieskazitelnej postawie cechujący 
się szacunkiem dla człowieka. Młoda generacja 
SB – ich zdaniem – w większości odpowiada tym 
kryteriom”20.        

Historycy z IPN, zazwyczaj nie znając  z 
autopsji realiów tamtych czasów, nierzadko 
nadmiernie standaryzują postępowania TW i 
KO. Każdy przypadek był inny, w tym przypadek 
gdańskiego prałata. On w swej bezkarności lek-
ceważył SB, szczególnie po roku 1984, kiedy ta 
po kompromitacji związanej z zamordowaniem 
ks. Jerzego Popiełuszki utraciła swój dotychcza-
sowy impet i widać było jak na dłoni, że system 
realnego socjalizmu rozpada się. Nie było czego 
bronić, nie było komu służyć.

Przy okazji należy sfalsyfikować tezę 
uparcie głoszoną przez wielu publicystów, że 
owi pedofile byli tak źli, że prawie wszyscy na-
leżeli do współpracowników SB. Byli zazwyczaj 
współpracownikami, ale nie ze zdradzieckiego 
charakteru, tylko dlatego, że tajne służby przy-
łapały ich na czynach homoseksualnych oraz 

pedofilskich i szantażem zmusiły do współpracy. 
Współpraca z SB była więc wtórna wobec prze-
stępstw seksualnych i w zasadzie mało istotna w 
ocenie moralnej tych osób. Poza tym w wielu 
zakresach, głównie organizacyjno-kościelnych 
(budowa świątyń, kaznodziejstwo, działalność 
charytatywna) byli to bardzo dobrzy funkcjo-
nariusze eklezjalni, a bestiami – jak ks. H. Jan-
kowski – bywali tylko od czasu do czasu. Stąd 
opinie świadków: - „A przecież to był taki dobry, 
ofiarny kapłan”. Dewiacje, w tym seksualne, nie 
blokują przecież wcale wartościowego działa-
nia w innych zakresach. Trzeba też odróżnić 
kategorię pedofilów recydywistów, którzy reali-
zują swoją seksualność przez kontakt fizyczny z 
dzieckiem od osób dopuszczających się czynów 
pedofilskich okazjonalnie, z powodu napięcia 
seksualnego w określonej sytuacji. Ta druga 
kategoria, jest w kręgu obwinianego kleru, 
znacznie liczniejsza. 

Co z celibatem?
Obowiązujący w Kościele rzymskokatolic-

kim celibat jest jedną z jego sił organizacyjnych. 
I nie idzie tu tylko o obciążanie parafii kosztem 
utrzymania rodziny księdza oraz o dziedziczenie 
nagromadzonego przez niego, w znacznym 
stopniu za sprawą składanych przez wiernych 
ofiar, majątku, gdyż  Kościoły prawosławne i 
ewangelickie jakoś ten problem rozwiązują. 
Idzie przede wszystkim o dyspozycyjność nieżo-
natego kapłana, zarówno w pracy parafialnej jak 
i przy transferach kadrowych na terenie diecezji, 
a także poza nią, na froncie ewidentnie misyj-
nym. Bezżenny ma więcej sił i czasu dla wiernych 
oraz w każdej chwili może być translokowany. 
Doświadczenia historyczne wykazały, że żonaci 
księża prawosławni i ewangeliccy byli mniej 
ofiarni w czasie epidemii czy wojny, ale także 
łatwiej ulegali naciskom totalitarnej władzy – 
faszystowskiej i komunistycznej. Celibatariusz, 
choć nie zawsze oczywiście tak bywa, potrafi być 
rzeczywiście dzielnym żołnierzem Chrystusa. In-
stytucjonalną siłę Kościoła rzymskokatolickiego 
budują właśnie w znacznym stopniu rycerscy 
celibatariusze, posługujący ofiarnie na wielu 
trudnych odcinkach, w tym niebezpiecznych 
misjach. 

No dobrze, ale co zrobić z tą potężną siłą 
natury, jaką jest popęd seksualny? Przykłady 
ks. H. Jankowskiego i ks. P. Kani dowodzą, że 
popęd ten można także zaspokajać w sposób 
nikczemny i przestępczy, jeśli warunki ku temu 
sprzyjają. Może ktoś być nie byle jakim bojowni-
kiem Chrystusa i wybitnym opozycjonistą poli-
tycznym, ale kiedy przychodzi, to co w ludowej 
nomenklaturze nazywa się nomen omen „wolą 
Bożą”, to … bój się Boga!

Film Romana i Tomasza Sekielskich Tylko 
nie mów o tym nikomu ukazał nie tylko ofiary pe-
dofilii, ale też w pewnym sensie – ofiary celibatu. 
Mało który z przeciętnych mężczyzn, a tacy są 
przecież kapłanami w Kościele rzymskokatolic-
kim, potrafi całkowicie stłumić popęd seksualny. 
W teologii chrześcijańskiej twierdzi się, że Bóg 
nie stawia przed człowiekiem wymagań, którym 
człowiek nie podoła. A Kościół stawia… 

Ponadto celibat – jak już wspomniano – 
bywa świetną przykrywką dla homoseksualizmu i 
innych dewiacji. Po prostu brak zainteresowania 
drugą płcią łatwo tłumaczyć kapłańską czysto-
ścią. Wydaje się, że jednak najlepszym wyjściem z 
tak zapętlonej sytuacji byłby celibat dobrowolny 
przy sensownym rozwiązaniu uposażeń dla 
kapłanów żonatych. A jeśli nie, to określona, 
permanentna praca formacyjna i bezapelacyjne 
wydalanie z Kościoła jednoznacznie wykrytych 

seksualnych dewiantów i przestępców. Oczywi-
ście, bez totalitarnego – jak zauważył, choć w 
innych aspektach wypowiedź jego nie była zbyt 
szczęśliwa, abp Marek Jędraszewski – hasła „zero 
tolerancji”. To prawda, że każdego człowieka 
trzeba tolerować, ale nie na każdym stanowisku i 
nie w każdym, a już przede wszystkim, przestęp-
czym postępowaniu. Miłość i zadośćuczynienie 
wobec ofiar w pierwszej kolejności, a miłosier-
dzie wobec sprawcy – w drugiej, po ukorzeniu 
się tegoż sprawcy, oczywiście.

Polska hierarchia kościelna zapowiada 
konsekwentną kontrolę seminariów duchow-
nych i lustracje życia i postępowania młodych 
kapłanów, co na pewno, gdyby zostało rzetelnie 
przeprowadzone doprowadziłoby do przerze-
dzenia szeregów duchowieństwa. Ale lepiej jest 
mieć mniej zdrowych kapłanów niż plączących 
się wśród nich dewiantów.  Do tych dewiacji 
zaliczyć należy częstą w kręgach celibatariuszy 
efebofilię, czyli pociąg do młodych mężczyzn 
powyżej 15 roku życia oraz seksualne wykorzy-
stywanie osób niepełnosprawnych. 

Wielu biskupów wiedziało, że w ich semina-
riach tacy się plączą, ale z uwagi na posuchę w 
powołaniach, przymykali oni na to oczy. – „Jak 
dorośnie, pójdzie między ludzi, to zmądrzeje” 
– mawiali. Przebudowy wymaga więc formacja 
seminaryjna. Doktor psychologii, psychotera-
peuta ks. Jacek Prusak stwierdza, że „semina-
rium nie przygotowuje w żaden sposób do tego, 
co czeka księdza w życiu (…) Duchowni nie są  
uczeni życia w samotności (…) Przerażające jest 
to, że ci sprawcy to niedojrzali emocjonalnie i 
seksualnie mężczyźni. Mówią i zachowują się jak 
dzieci (…) Dlatego samo zniesienie obowiązko-
wego celibatu nie załatwi sprawy, jeśli zostanie 
zahamowany rozwój psychoseksualny”21. 

Pewnym rozwiązaniem może być zwięk-
szenie liczby wyświęcanych wdowców oraz viri 
probati czyli sprawdzonych w chrześcijańskim 
życiu starszych żonatych mężczyzn, których 
stan kapłański nie kolidowałby z obowiązkami 
rodzinnymi. Problem w tym, że tego typu roz-
wiązania kadrowe nie mają w Polsce tradycji22, a 
nawet zdarzały się dość zaskakujące rozstrzygnię-
cia, jak w przypadku przyjmowania do Kościoła 
żonatych kapłanów starokatolickich w okresie 
powojennym, gdy parafie na ziemiach odzy-
skanych cierpiały na brak obsady personalnej. 
Stwierdzano wówczas, że małżeństwo takiego 
księdza zawarte poza Kościołem rzymskoka-
tolickim nie jest małżeństwem i, obsadzając 
rekoncyliowanych kapłanów starokatolickich, 
zatrudniano na plebanii ich żony jako gospo-
dynie.

Perspektywa
Nie ulega wątpliwości, że Kościół rzymsko-

katolicki Polsce czeka dość gruntowna, choć 
bardzo rozciągnięta w czasie, przemiana, która 
w zasadzie rozpoczęła się od ogłoszonego pod-
czas Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
14 marca 2019 roku raportu o stanie pedofilii 
w Kościele. Kościół jest jednak zakorzeniony w 
społeczeństwie, z którego wywodzą się kapłani i 
oni są tacy jakie jest społeczeństwo, co w sposób 
dramatyczny przypomniał w 9 czerwca 1987 
roku Jan Paweł II w Lublinie, tak więc problem 
pedofilii wymaga szerokiej krucjaty społecznej. 
Słusznie więc zapytał abp Stanisław Gądecki: „- 
Co z tego wszystkiego będzie, jeśli my zlikwidu-
jemy problem pedofilii w Kościele, a on będzie 
w takim wymiarze w społeczeństwie?”.   

Po wstrząsie, który przeżywa dziś Kościół 
rzymskokatolicki w Polsce i zapewne po jego 
oczyszczeniu się, co potrwa lata, wielu wiernych 

Kilka...
dokończenie ze str. 23
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przestanie odwiedzać świątynie i kontaktować 
się z klerem. Inni ograniczą swój kontakt do tra-
dycyjnych, mających też świeckie wersje, obrzę-
dów (chrzest, pierwsza komunia święta, bierz-
mowanie, małżeństwo, pogrzeb). Naród polski 
w całości nie odejdzie jednak od Kościoła, bo 
katolicyzm, nawet w formie tylko obrzędowo-
zwyczajowej jest osią tożsamości przeciętnego 
Polaka i łańcuchem węzłów jego kalendarza, 
także indywidualnego, biograficznego. Mimo 
wielu ofert tożsamościowych, płynących ze 
zglobalizowanego świata, przeciętny Polak 
trzyma się tej tradycji, katolicko-narodowej, 
a historycznym jej depozytorem jest przecież 
Kościół rzymskokatolicki. I tak chyba długo 
pozostanie. Osłabnie natomiast chłopsko-
szlachecki polski klerykalizm, spadnie zaufanie 
do kleru i zmniejszy się ofiarność finansowa. 
Ale cóż, wszystko ma swoją cenę. Zyskiem bę-
dzie większe uduchowienie instytucji Kościoła, 
słabszej oczywiście materialnie. 

Molestowana w Zakopanem przez jezuitę 
Magda Gacyk mówi: - „Teraz do kościoła nie 
chodzę i nie będę chodzić, dopóki Kościół nie 
zostanie oczyszczony. Zmienić coś mogą tylko 
sankcje ekonomiczne. Jeśli ludzie przestaną da-
wać na tacę, a księża będą musieli zaciskać pasa, 
wtedy Kościół będzie musiał się odrodzić”23.
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nr 9, s. 5.

14 Bogusław Chrabota, Ten pomnik musi obalić sam Kościół, 
„Plus Minus” 2019, nr 9, s. 2.
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cie, gdy podczas jednej z rozmów ze mną zaczął sobie 
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potem przyznał się, że przewodniczący nikogo nie 
słucha, nawet jego. H. Jankowski wyraźnie chciał być 
szarą eminencją solidarnościowego odrodzenia.

16 Był człowiekiem czynu, przez sytuację w której się 
znalazł dość zeświecczonym, a nie uduchowionym 
ascetą. 

17 Jan Hlebowicz, Piotr Semka, Co się stało z „Borsukiem” 
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służbami było dość częste i rzeczywiście były grą, choć 
raczej nierówną, z korzyścią dla SB. 

19 Grzegorz Majchrzak, „Delegat” vel „Libella”. Fakty, 
interpretacje i mity, „W Sieci” 2019, nr 9, s. 92.

20 Krzysztof Osiński, Strajk rolników w siedzibie WK ZSL w 
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2019, Wydawnictwo Machina Druku, s. 35.

21 Jacek Prusak, Małgorzata Skowrońska, Co czwarty 
ksiądz jest Polakiem, „Gazeta Wyborcza” 2019, nr 115, 
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22 Z rzymskokatolickimi kapłanami-wdowcami spotka-
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23 Anna Dobiegała, Magda Gacyk, On miał 60 lat, ja 
miałam 10 (wywiad), „Gazeta Wyborcza” 2019, nr 
117, s. 9.

Jan Gumbisz

Amory staruszka

Raz w Zakopanem jurny staruszek, 
Chciał złapać młódkę choćby za brzuszek. 

Młódka złapać mu się dała,
Potem z renty oskubała, 

Dziadkowi zostało na kilo gruszek.

Romantyczne spotkania

Pewien młodzieniec nad rzeką Regą, 
Spotykał się często z piękną Ewą. 

Przychylna dla niego była, 
Przed niczym się nie broniła, 

Lecz okazała się zwykłą „mewą”.

Randka buchaltera

Skromny buchalter, mieszkaniec Łodzi, 
Zalecał się do panny Lodzi. 

Łodzią raz go przyjęła,
Potem nagle zniknęła, 

Buchalter teraz bliźnięta wodzi.

Zalotny górnik

Z miasta Katowic górnik przodowy, 
Smalił cholewki do młodej wdowy. 

Wdówka mu nie odmawiała,
W familoku przyjmowała. 

Woła nań tata dziś synek zdrowy.

Romans w kurorcie

Dama na wczasach w Kudowie-Zdroju, 
Z kochasiem spotkała się w pokoju. 

On ją pieścił, całował,
Wina też nie żałował,

W końcu z jej kasą odszedł w spokoju.

Adam Decowski

F R A S Z K I

JESZCZE O POMNIKACH

Niektóre pomniki 
to do siebie mają, 
że jedni je burzą, 
a drudzy stawiają.

PONAD PODZIAŁAMI

Politycy działają
ponad podziałami
kiedy z opozycją
dzielą się lupami

REZYGNACJA

Nie marzy o piedestale, 
bo trzeba na nim stać stale.

Andrzej Korniluk

FRASZKI

Suplement

Dla tej kobiety,
ten pan był tylko
suplementem diety

Dwa etapy

Zauroczenie.
Przyzwyczajenie.

Kontakt z naturą

Czy lubi pan kontakt z naturą?
Tak, ale jeszcze nie wiem z którą.

Na pewnego księdza

Grzeszyć nie boi się wcale, 
Pracuje w konfesjonale.

Grzegorz Misiewicz

Riposty

- WYSZŁAŚ  ZA  MĄŻ  I  NARESZCIE  JESTEŚ  SZCZĘŚLIWA
- Byłam szczęśliwa, a teraz wyszłam za mąż.

- ILU MIAŁEŚ  MĘŻÓW?
- Pięciu
- A swoich?

- ŁATWO  UKRYWA  UCZUCIA
- Bo ich nie ma

- TWÓJ  MĄŻ  ZAWSZE SIĘ ŚPIESZY
- Tak i nawet z tego powodu nie ma czasu pracować

SATYRA
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Kilka miesięcy temu po pewnym spo-
tkaniu autorskim, w kolejce oczekujących 
na dedykację, zagadnęła mnie nieznajoma 
dziewczyna. Była nią AGNIESZKA WIK-
TOROWSKA-CHMIELEWSKA. Zaskoczyła 
mnie jej otwartość, życzliwość, naturalność 
i jakiś rodzaj uwagi, którym mnie obdarzy-
ła (tym bardziej, że należę do osób mało 
rzucających się w oczy). Na koniec krótkiej 
konwersacji wręczyła mi czarny tomik. 
Był to Krąg ochronny, jej trzeci tom poezji 
wydany przez Bibliotekę Kraków (co już 
stanowi swoistą recenzję). Jego premiera 
odbyła się jesienią zeszłego roku podczas 
krakowskiej Nocy Poezji 2018. 

Autorka wpisała mi dedykację do tego 
tomiku. Brzmi ona tak: „Nie wstydź się 
mówić i nigdy nie przerywaj, bo jak ma się 
coś do powiedzenia, trzeba to powiedzieć, 
a nawet KRZYCZEĆ”.

Wspominam o tych prywatnych akcen-
tach, bo one wiele mówią o autorce Kręgu 
ochronnego i jednocześnie oddają ducha 
tego tomu. A. Wiktorowska-Chmielewska 
należy do poetek, które traktują poezję 
śmiertelnie poważnie. Na marginesie, 
takie podejście jest mi najbliższe (chociaż 
szanuję również inne, oględnie mówiąc – 
mniej poważne). Zdarzają się wiersze, które 
zdają się być zbudowane z upuszczonej krwi 
autora. Dla mnie takimi właśnie są wiersze z 
Kręgu ochronnego. Ale to „upuszczenie krwi” 
nie ma nic wspólnego z tanim szafowaniem 
okrutnymi obrazami i chęcią wywołania w 
nas wstrząsu. Przeciwnie, mimo ciężkiej 
tematycznie materii, która pojawia się w 
wielu wierszach, jednym z uczuć towarzy-
szących mi przy ich lekturze był spokój. W 
jednej z recenzji tego tomu spotkałam się 
z określeniem go jako rodzaju autoterapii. 
Jednak sama odnoszę wrażenie, że jest on 
raczej jej wspaniałym owocem niż narzę-
dziem. Co więcej, autorka wręcz zaraża czy-
telnika swoim spokojem, afirmacją życia, 
odwagą decyzji. Dlatego jeśli już miałabym 
nadać tej książce cechy terapeutyczne, to 
bardziej skierowane byłyby w stronę czy-
telnika właśnie. Ale nie jest to „terapia” 
przeprowadzana na kozetce w zamkniętych 
czterech ścianach, tylko w drodze. Agniesz-
ka Wiktorowska-Chmielewska zabiera nas w 
podróż do świata swojego dzieciństwa, a na-
wet dalej – do świata swoich przodków. Ona 
dobrze rozumie słowa z wiersza Wojciecha 
H. Borkowskiego: „nie wziąłem się/ z ni-
czego/ przecież// niekiedy dochodzą do 
mnie porozrzucane wieści / z których nie 
mogę nigdy złożyć raweńskich mozaik” 

(Przystanek kolejowy Świętajno, późny 
wieczór, 1 listopada a.d. 1998)[1]

Tom otwiera przepiękny i zarazem 
kluczowy dla całości wiersz Krąg ochronny 
(s. 5).

Przychodzisz, a oni już są.
czekają, by przekazać klucze,
kombinacje mierzwiących 
w różnych warstwach win.
wyjść z cienia. zagnieździć

Agnieszka Sroczyńska Kostuch

Zaplątani w korzenie

w tobie pękate i nierozwinięte
wsze- światy. uziemić.
mów, co chcesz, upieraj się,
że jesteś wolny, nikogo/nic-
z-ego nie potrzebujesz
- oni są. słowo w słowo,
ręka w rękę, w krwi i łzach.
nawet gdy odejdą, dalej są.
wskazują, co robić i dlaczego.
nadal ciągną w swoją stronę,
nadal ciągną na swoją stronę.

Autorka stawia sprawę jasno – od ko-
rzeni, genetyki, rodziny nie da się odciąć 
i nie wolno ich zbagatelizować budując 
swoje dorosłe życie. Ich wpływ na nasze 
późniejsze wybory jest niepodważalny. 

(…) noszę jego nazwisko, jedna krew w nas,
 lęki, rozbuchane emocje i ambicje – nie ma co
 się czarować, że jest inaczej. może mogłoby 
być,
 lecz jest jak jest i to jest wyznacza kierunek.
 (…)
 czasem jednak przemawia przeze mnie
 nieposkromioną bielaruskają dušą.
 (Nazwiskiem toczy się i toczy, s. 19)

Świadomość tych genetyczno-spo-
łecznych zależności jest niezbędna, by 
nauczyć się kierować własnym życiem, 
a nie pogrążać się w koleiny przejętych 
ról, stereotypów. A tych nie brakuje w 
naszym społeczeństwie. Jednym z nich 
jest stereotyp „porządnej kobiety”, matki, 
żony. Autorka odmalowuje w tomie wiele 
portretów kobiet, które były ważne w jej 
życiu, m.in. matki czy babki Heleny. Są to 
kobiety, które poświęciły się rodzinie. Ale 
określenie „poświęcenie” w tym przypadku 
ma wydźwięk nieoczywiście pozytywny. 
Jednym z bardziej przejmujących wierszy 
opowiadających o losach kobiet - wepcha-
nych jakby bezwolnie w utarte role - jest 
wiersz Pojezierze (s. 25).
(…)
proste kobiety – czytające do poduszki
Biblię, rodzące podczas sianokosów
przaśne córki, jak gdyby nigdy nic
tracące zarodki na kartofliskach
- one noszą w sobie kaganek.
pod spalonymi słońcem rzęsami
i płochym uśmiechem noszą też strach
(…) wstyd, cichy powiernik
tulący ich nocne pomruki, odstępstwa,
próby odejścia, wszelkie przejawy
sięgania za linię. wiejski krajobraz.

Jak zaznaczyłam we wstępie autorka w 
tomie dotyka ciężkich tematów. Poprzez 
opisywanie trudnych osobistych doświad-
czeń wskazuje często na ogólnospołeczne 
problemy. Jednym z nich jest uzależnienie 
od alkoholu i wpływ nałogu członka ro-
dziny na bliskich. Poznałam wiele tekstów 
opowiadających o chorobie alkoholowej 
i współuzależnieniu, a mimo to wiersz 
Hopak (s. 24) poraził mnie swoją trafną 
wymową.

(…) próbuje sprzedać strach
każdemu, kto zbliży się choćby na milimetr.
kiedy ma dość, trzaska drzwiami i grozi:
idę się powiesić. płacze i wmawia w siebie
jeszcze więcej nieszczęść. a my siedzimy,
wodząc oczami po sobie lub suficiei po raz ko-
lejny próbujemy uratować
roztrzaskanego na kawałki chłopca.
na drugi dzień nic nie pamięta.
my pamiętamy, to rozsadza się w nas
i wiemy, że on pamięta. tylko wstydzi się
wady swojego serca. wrażliwość zabija
powoli, a nikt nie chce umierać na raty.

Autorka prowadzi nas od miejsca do 
miejsca – od świętokrzyskiego do Szczecina, 
od wsi do miasta. Pokazuje nam zarówno 
piękno tych miejsc jak ich brud. Pokazuje 
siłę, dobroć, odwagę ich mieszkańców jak 
ich mniej lub bardziej skrywane słabości, 
grzechy. W którymś momencie „tłumaczy 
się”, dlaczego to robi, dlaczego snuje swoją 
opowieść.

(…) naprawdę
staram się wejść w nurt codzienności,
wywołać normalność. rytm dnia 
dostosować do rubryk w kalendarzu. 
ale to wraca. samo. nie chce odejść,
pozwolić mi decydować.
odsuń ciernisty żal na bok i pomyśl:
jak niby mam przestać pisać,
płynąć przez wersy poezji,
na podniebieniu nie szukać więcej
smaków słowa. jak? skoro oboje
pochodzimy z rodu gawędziarzy.
(Zamiast rannego wychodzenia, s. 45)

Predyspozycja predyspozycją, jednak 
sam talent literacki A. Wiktorowskiej-
Chmielewskiej bez jej doskonałego warsz-
tatu nie stworzyłby tego tomu. Wykazała 
się w nim zarówno umiejętnościami ce-
chującymi dobrego gawędziarza-kroni-
karza jak i sprawnym posługiwaniem się 
środkami poetyckimi. Jej prozatorskie 
opisy ukrywają drugie dno, nie nazwane 
wprost, budowane za pomocą metafor jak 
w wierszu Pod wieczór (s. 47).

Przyjechali w sprawie stryjka.
zabrali ojca, reszcie kazali dojechać.
dwie godziny siedział na torach.
mrok pożerał kruche światło.
w worku szczątki
zakrwawione bólem.

Ten wiersz jest też dobrym przykła-
dem umiejętności „zwięzłego kumulo-
wania treści”, o której Tadeusz Różewicz 
mówił tak: „W wierszu na trzydziestu 
linijkach bywa takie skupienie materii, 
którego czasem nie osiągnie się na trzystu 
stronach.” (z wywiadu dla „Trybuny Ludu” 
293/1975). 

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska 
w stosunkowo krótkich wierszach zmieści-
ła wiele bogatych, trudnych do opowiedze-
nia historii, nadających się na zbudowanie 
powieści. Co ważne, uczyniła to językiem 
nikogo nie oskarżającym i nie raniącym.

[1] Wojciech Hieronymus Borkowski, List z deten-
cji, Convivo, Warszawa 2018.

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Krąg ochronny, 
Biblioteka Kraków, Kraków 2018, ss. 80
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Azja Paronom

Oścież

Z dziada na ojca,
z ojca na syna:
oścież,
oścież!

Twardą ma rękę,
twardą jak kpina:
oścież,
oścież!

Między piszczele
nieoliwione:
oścież,
oścież!

Rozciąga przeciąg 
zimny - jak bronę:
oścież,
oścież!

I atmosferę
biorąc okrakiem:
oścież,
oścież!

Jak traktorzysta
siedzi nad traktem:
oścież,
oścież!

A drzwi skrzydlatych
stawia na wartę:
oścież,
oścież!

Morda, i spokój!
Ma być otwarte!
Oścież!
Oścież!

Azja Paronom

Klamka

Dobrze wie, że przy panu
wolno jej patrzeć tylko na buty.
Ale wraca, zawsze z podniesioną głową
i nie czmycha tchórzliwie jak on.

Nie ma pejsów,
ale kiwa się w dziwnych modłach
do swojego boga z Księgi Wyjścia
zwrócona ku zawiasom płaczu.

Jest psychologiem
pomagając się uzewnętrznić.
Bywa psychotropem,
wiecznym deja vu.

Dla Zumthora jest łącznikiem
między kuchnią dzieciństwa a salonem dorosłości,
choć jego koledzy mówili pogardliwie
że to okucie budowlane uchwytne.

Otrzaskana z japońską tradycją
zawieszenia w wiecznym kekkai.
Pochyla się razem z nami
gdy wracamy z ceremonii picia.

Leżąc pewnie w mojej dłoni
robi ze mnie prawdziwego gangstera
kiedy celuję w przyszłość za drzwiami
która wiecznie wisi mi kasę.

Bogdan Łoś

Bajkowo

Przygnało człowieka do Lasu
na forum zwierząt wszelkich
spośród których
najrówniejsze świnie 

ale w Lesie
z natury
wieprzów nie ma
jeno dziki osobiście pełne
kultury 

więc Las rządzi się sam
i nie czyni krzywdy 
a każde z drzew gotowe 
by kto chce 
mógł przyjść
przytulić się.

Czasem zasieki lub bramę
postawią świnie
z ratuszów miast
w różowych krawatach
lub bardzo ważne persony
co Las kupiły 
odeń.

Nie da się wtenczas wejść
po ciszę do Lasu
i tkliwość drzew
co są niczyje 

i nawet gdy miejski knur
zechce je ściąć
lub odgrodzić 
od ludzi czułych 

nikt nie zabierze serc
i tchnień
i nie odrąbie ramion
by wtulić się weń
kiedy czułości
ktoś potrzebuje.        

Marcin Stachelski

Nie za krótko nie za długo

spotykamy się co miesiąc i nigdy nie trwa to dłużej niż  
pół godziny ale bezruch siedzenia przed lustrem  
rozciąga sekundy w minuty  
 
skracamy baczki? myślę o wygnaniu arian z rzeczypospolitej  
dano im trzy lata a potem skrócono czas do dwóch  
trzeba pojechać do biblioteki narodowej zebrać źródła  
do artykułu na wczoraj  
 
zostawiamy górę? zapomniałem kupić matce kwiaty  
na imieniny o! marcysię trzeba wysterylizować  
 
smukłe palce młode dłonie na mojej głowie  
 
czuję kołatanie serca od jurnych wrzasków zwierzęcia  
w noce bezsenne i czy to zgrubienie namacane w ciemności  
pod skórą okaże się rakiem? tyle sprawozdań muszę  
wysłać do następnego piątku  
 
wreszcie koniec upragniony koniec  
młode palce smukłe palce stukają w kasę  
o! rachunek dla pana a przecież inne rachunki  
leżą na stole od tygodnia razem z ulotkami  
wyjętymi z pocztowej skrzynki  
 
niech mi pani powie ile kosztuje rozwiązanie  
wszystkich sznurowadeł i sczyszczenie mojej  
karty z druku do samej białości

Marek S.Podborski

Słonecznie

W życiu najbardziej boję się
arogancji, ignorancji
i protuberancji
ale najgorszy jest wiatr
zwłaszcza słoneczny

Paweł Ziółkowski

Myśli

K Umiejętność przegrywania to cecha wielkich zwycięzców.
K Zło najbardziej obawia się samotności.
K Człowiek idealizuje przeszłość wskutek słabej pamięci.
K Dzieci niekiedy bywają za młode na strach.
K W życiu tylko to, co najszlachetniejsze przetrwa próbę ognia.

SATYRA
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FELICJA BORZYSZKOWSKA-Sę -
KOWSKA wydała 33 książki: powieści, 
eseje, dramaty, opowiadania, poezje. Tu 
piszę o fraszkach. W „Uśmiechu przez 
łzy” pokazuje, iż XXI wiek przynosi nam 
kolejne rozczarowania… Nie tak wyobra-
żaliśmy sobie przecież przyszłość! Niepokoi 
kontrast, a może już konflikt: byskawiczny 
rozwój technologii wszystkich dziedzin i… 
intelektualna stagnacja, albo obracanie 
się wciąż wokół tych samych odwiecznych 
problemów moralnych.

Od czasów Altamiry i Dasceaux nie-
wiele zmieniło się w sferze uczuć, pragnień 
i marzeń. Tak samo kochamy, tęsknimy, 
zazdrościmy, odchodzimy i powracamy. 
Jesteśmy szczęśliwi lub samotni wywyższeni 
lub poniżeni, naturalni bądź sztuczni. I na-
dal ulegamy fascynacjom, manipulacjom, 
fanatyzmom… I śmiejemy się!

Poeci, pisarze, czyli artyści – będąc 
nadwrażliwi, wyczuleni-uczuleni najgłębiej 
– dostrzegają ów rozziew między zewnętrz-
nością a wnętrzem. I…nie wydają się zmar-
twieni, oszukani, zawiedzeni. Przeciwnie: 
są dumni i szczęśliwi, że pozostali sobą że 
opierają się złudzeniom, że ich myśli są 
wolne i niemal niezależne.

 
Otwiera się przed nami szansa przyj-

rzenia się bliżej literackim, ideowym i ży-
ciowym fascynacjom pisarki, która stworzy-
ła cykl książek ze skromnym czasownikiem 
niedokonanym BYĆ… w wielu tytułach 
prezentujących dokonania wybitnych 
Polaków. F.B.S. należy do kobiet bardzo 
uczuciowych, wrażliwych, reagujących czę-
sto spontanicznie, nieukrywających swych 
emocji i nieobawiających się mówić wprost, 
jawnie i z odwagą o wszelkich problemach 
i sprawach, również o tych zaliczanych do 
sfery tabu, których podobno jest coraz 
mniej, a przecież powracają, istnieją i na-
dal będą nas drażnić i przyciągać. Fraszki 
zawierają też często wyraźnie wymierzone 
ostrze polityczne…

„Przed Sejmową Komisją
czują się bezpieczni
bo przecież stąd daleko
na Sąd Ostateczny.”
Z wielu fraszek zawierających motywy 

polityczne najbardziej jednak skupiła moją 
uwagę ta dotycząca przelotów ptaków nad 
Palestyną, Libanem, Syrią, Irakiem. Pamię-
tam wstrząsające zdjęcie tzw. bojowników 
palestyńskich strzelających do przelatują-
cych ptaków. Też napisałem o tym wiersz… 
Utwór Felicji uderza wprost:

„Dlaczego przyrostu naturalnego
dziś nie mamy?
Bo talibowie wybili
nasze latające bociany”
Utwór ten zatrzymał mnie, a właści-

wie zwrócił moją uwagę z przyczyn czysto 
formalnych-technicznych. Umieszczony w 
tomie fraszek, fraszką klasyczną nie jest. 
Rytm uległ tu zamierzonemu zakłóceniu, a 
rym – pozornie asonansowy też nie istnieje. 
A przecież wiersz – nie fraszka – chyba wła-
śnie. Wzrusza, informuje, pozostaje w pa-

mięci… Czy gdyby utwór był typową zrytmi-
zowaną, rymowaną fraszką, odebralibyśmy 
go podobnie? Nie wiem, nie ręczę…Ten i 
podobne kilkuwersowe dziełka są specjal-
nością tej erudytki, świadomie naruszającej 
kanon klasycznej fraszki, aby zwrócić naszą 
uwagę i pogłębić wywierane wrażenie. Li-
ryczny efekt jest moim zdaniem opłacalny, 
utwór pozostaje w pamięci. 

Poetka w licznych wypowiedziach 
przyznaje się do dydaktycznych, a nawet 
pedagogicznych intencji i nie ukrywa swych 
zamierzeń: wychowywania, nauczania, 
pouczania, poprawiania, doskonalenia 
naszych charakterów, wystawiania ocen i 
ostrej niekiedy krytyki. Chociaż intelektu-
alistka ta równie często sięga po kryterium 
filozoficzne

„Czy myślałeś co cię czeka,
gdy zanegujesz istotę człowieka?”

W innych miejscach podziwiamy 
wizję, obraz, pejzaż niekiedy bardzo su-
gestywny:

„Dziwny wędrowiec
sunie wśród wzgórz.
Czy to jest diabeł?
Czy anioł stróż?”
I na tej samej stronie odkrywamy prze-

myślane, wyważone aforyzmy: „Wiersz jest 
jak spowiedź /testament/ myśli i czynów” 
oraz „Płoną tysiące gwiazd/ dwie takie/ w 
źrenicach masz”…

Różnorodność form, występujących 
tuż obok siebie, tu harmonijnie zespolo-
nych, i bogactwo treści, przenikających 
się, łączących ze sobą, pod jednorodnym 
humanistycznym mianownikiem, to też ce-
cha 11 tomów. A utwory: fraszki i aforyzmy, 
FeBoSki i niegotki (jest twórca terminu: 
niegotki przemawia imperatywem NIE czyń 
tego) powstawały przez długie lata, a dziś 
zostały po prostu zebrane i opublikowane 
bo czas pędzi i pogania bezlitośnie.

Nie akceptuje obojętności, niedostrze-
gania, lenistwa, patrzenia w inną stronę, 
tworzenia sztucznego dystansu. Poetka chce 
być najbliżej wydarzeń i jest najbliżej. Zja-
wiskiem zauważalnym, jest, o czym wspomi-
nałem, przekraczanie kanonu, rozbijanie, 
czy raczej poszerzanie zamierzonych form 
i wzbogacenie ich o następne wersy, o inną 
rytmikę, czy też eliminowanie zbyt niekiedy 
natrętnych rymów. Dystych, czy powszech-
nie stosowane przez autorów czterowiersze, 
nie wystarczają już gdy trzeba powiedzieć 
więcej niż pozwalają statyczne konstrukcje. 
Czytelnik może wiec być zdziwiony niektó-
rymi z tych rozbudowanych konstrukcji jak 
„Niemego spojrzenia”, „W zwierciadle”, czy 
„Dobre rady”… Zdziwienia ma tu charakter 
bez wątpienia pozytywny, bo w tych właśnie 
rozbudowanych formach ujawnia się w pełni 
talent autorki, jak i nadwrażliwość i nie-
obojętność moralna… Wiele tu subtelnych 
szczegółów i zdań wartych zacytowania, słów 
szlachetnych i mądrych…

„Żal prostuje ścieżki między ludźmi”
albo „Najpiękniejszym po słowie ko-

chać – jest pomagać”

Czy te aforyzmy-opinie są efektem 
osobistych doświadczeń autorki? Czy 
mają stać się przesłaniem adresowanych 
do przyszłości? Czy są podsumowaniem 
dotychczasowych osiągnięć twórczych, czy 
raczej wstępem do następnych planów? Od-
powiedzi jednoznacznej nie znalazłem… 
Chociaż w pewnym momencie poetka 
przyznaje: „wyszedł mi monodram” i dalej 
„chcę by czytelnicy wracali wielokroć”… 
Zatem 11 tomów liryczno-satyrycznych 
utworów, reprezentujących różnorodne ga-
tunki poezji, to zamierzenie przemyślane, 
dopracowane, przeznaczone być może nie 
tylko do czytania, lecz także do odkrycia 
na deskach sceny, estrady, czego szczerze 
FeBoSkom życzę.

W twórczości i życiu literatki domi-
nowały problemy kobiecej odpowiedzial-
ności i tożsamości, czy raczej świadomości 
własnego istnienia… Inaczej: kobieta – jej 
psychika i ciało stały się niewyczerpanym 
źródłem tematów, dylematów, problemów. 
Świat jej to świat żeński, a kobiety obecne 
w tej rzeczywistości są lepsze, piękniejsze, 
wywyższone przez naturę… Świat dzi-
siejszy nie skłania do słodkich drzemek, 
lecz przeciwnie do obrony przed niebez-
pieczeństwami i groźbami… przemocą i 
okrucieństwem. Kobiety są szlachetniejsze, 
uczciwsze, mają czego bronić, o co walczyć. 
Ich spojrzenie, sposób myślenia, ich model 
życia wydaje się klarowniejszy i bardziej 
przejrzysty.

Zaryzykuję tezę, że właśnie kobietom 
poświęcone zostały najpiękniejsze i naj-
głębsze strofy jej 33 książek. A my uważni 
czytelnicy możemy konfrontować ich sens 
z własnymi doświadczeniami. Ileż bowiem 
prawdy i tajemniczej urody odnaleźć moż-
na w słowach:

„Najłatwiej pamiętać chwile zapo-
mnienia”

Doświadczony mężczyzna, po przej-
ściach, na pewno przypomni sobie tę 
właśnie: „mówili o niej oziębła, a tylu 
poparzyła”. Niepewny siebie, a marzący 
o wielkim uczuciu poeta odnajdzie prze-
strogę w mądrej sugestii  wyróżnionej w 
„niegotce”:

„Nie buduj zamków na odzie,
a nie będziesz się bał wiosny”.
I ja też powtórzyłem zapamiętaną 

myśl:
„Czas wrogiem wspomnień
Zaciera
Lub…przeinacza”
 
Wieczór… Kończę recenzję, zasta-

nawiając się co przegapiłem, czego nie 
dostrzegłem w tych pięknych i wzrusza-
jących utworach, do których na pewno 
będę powracał. Otwieram okno i spoglą-
dam na niebo rozgwieżdżone nad nami… 
„Płonie tysiące gwiazd, dwie takie masz w 
źrenicach”, ponownie przypominam sobie 
aforyzm już w te recenzji zacytowany… 
Sądzę, że po takiej lekturze coś się jednak 
autorce od recenzenta należy i… Może 
też fraszka?

Raz niegotką, raz feboską
cię uderzy…
jakby wietrzyk czule musnął…
a już leżysz

Felicja Borzyszkowska--Sękowska, Uśmiech przez łzy, 
Warszawa 2018

Andrzej Zaniewski

Uśmiechy i tajemnice 
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Dorota Czerwińska

Całun

mury starej katowni
porasta mech
a słońce
przebija się przez bezzębne paszcze
wybitych okien

dzieci biegają z pistolecikami
na wodę
chlap chlap
kap 
kat
opuścił
ręce

za katem strach

zaszyty w trawach i chwastach
rdzewieje szlak
drogi krzyżowej

Weronika ociera twarz

Dorota Czerwińska

Chudoba 

Białe kości pod krzyżem schowane,
nie czekają na panów psie cienie,
pająk wplótł się w sieć żółtych firanek,
pusto w starym, zziębniętym kościele.

W martwym niebie odbija się głucho
klucz zgubiony,  bo gniazdo zmurszałe.
Wyszedł chłop z pochylonej chałupy.

Usiadł sam, liczy ślady na trawie.

Dorota Czerwińska

dewaluacja jabłek (wąż wychodzi ze skóry)

ludzie stworzyli własne jabłonie
dostałem kosza
leżę
nie trawię

więc desperacko

dla miękkich butów 
poświęcę skórę
skuszę

Dorota Czerwińska

Wyzwolenie

gdzieś i kiedyś zrodził się lęk. wrośliście w siebie, 
niczym bracia syjamscy. 
z jednym sercem, z jedną wątrobą. 
twarze mieliście osobne. 
nie wiesz, na której był wyraz rozpaczy, 
na której desperacja.
gdy dorósł,  lizał dłonie i skamlał – wyzwól mnie.
 pozwól bezludzko żyć. bez dygotania dłoni, 
bez ściśniętej krtani.

on popchnął, ty skoczyłeś.
ty porwałeś, on skoczył.

zobacz - rozwarte rybie pyski nie zabrały oddechu, 
nie musnęły ciała. nie wciągnęły wiry, 
ale martwe muszle pochłonęły rytm TWOJEGO serca. 
bezszelestnie, bezwolnie stałeś się częścią oceanu. 
ocean będzie śpiewał tobą, 
nawet gdy zamilkniesz na wieki. 
nawet gdy wyschnie. 

Małgorzata Bojarska

„Młyn i krzyż”

Nad rozległą równiną
góruje młyn
pan okolicy
w dole prości zjadacze chleba
twarze ciekawskie i obojętne
ludzkie porywy i słabości
poddani tyranii oprawców
patrzą na egzekucję
zginają karki
przytłoczeni przemocą
chcą przetrwać za wszelką cenę
za cenę zaprzedania
upodlenia
zniewolenia
 
na ten spektakl życia
z wysokości
spogląda młynarz
wprowadza w ruch żarna
on wie
nawet najmarniejszy byt
potrzebuje chleba

*Film Lecha Majewskiego „Młyn i krzyż”/2012r./
inspirowany obrazem Pietera Bruegel`a starszego 
pt. „Droga krzyżowa”.

Rys. Martyna Kurowska, „Z mroku”
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Do Kalwarii Zebrzydowskiej jeżdżę 
regularnie od wielu wielu lat – kilka razy 
rocznie. Najczęściej bywam tu rodzinnie w 
okresie bożonarodzeniowym, bo przecież 
w środku kościoła znajduje się najpięk-
niejsza szopka świata – sugestywna multi-
medialna wizja wyczarowana w duchu św. 
Franciszka, gdzie radosny duch zakonni-
ków-bernardynów spotyka się z tradycja-
mi miejscowego rzemiosła. Jadę także w 
Wielki Piątek, bo o świcie rozpoczyna się 
trwające 6-7 godzin misterium Męki Pań-
skiej (i znowu czegoś podobnego gdzie 
indziej nie uświadczysz). Latem staram 
się przybyć na uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny – coś tak piękne-
go, że opisać nie sposób. Bywam tu wresz-
cie, aby czasem pomedytować na dróżkach 
kalwaryjskich, odwiedzić kilku wiernych 
przyjaciół i znajomych. Nigdy nie udałem 
się natomiast do Kalwarii-centrum meblo-
wo-trzewiczkowego, bo za takie do dzisiaj 
miasteczko i okolica uchodzą (nawet Ka-
rol Wojtyła jako papież nosił wykonane tu 
buty). Owszem, raz nawet przymierzyłem 
się do niewielkiej biblioteczki salonowej 
na moje najpiękniejsze książki, ale cena 
kalwaryjskich mebli artystycznych z praw-
dziwego drewna przekroczyła zasobność 
budżetowego portfela.

Kochając Kalwarię Zebrzydowską 
miłością szczerą, ale przecież li tylko 
gościa i bywalca, z drżeniem serca otwie-
ram ciężki (tektura najwyższej próby z 
grzbietem młoteczkowanym na okrągło) 
i ogromnego formatu (A4 poszerzony) 
album i od razu wiem, że to będzie jedna 
z moich najukochańszych książek. Na 
okładce pierwszej najstarsza znana pano-
rama Kalwarii autorstwa Georga Brauna 
(1617) z finezyjnie położonym punktowo 
lakierem. Okładka czwarta to miniatura 
herbu Radwan, którym posługiwał się 
Ojciec-Założyciel (szkoda, że herb nie jest 
większy, czytelnik dostrzegłby niuanse). 
Dwie wyklejki na wewnętrznych stronach 
okładki to (1) reprodukcja lub kopia 
dziewiętnastowiecznej mapy Galicyi i (2) 
panorama miasteczka wykonana z lotu 
ptaka lub z wieży kościelnej.

Teraz pora na esej wstępny Myśląc 
Kalwaria…, i od razu bez ceregieli kon-
statuję: tekst świetny, zdradzający wielkie 
znawstwo tematu i umiłowanie tej ziemi. 
I nic dziwnego, bo autorem jest Stanisław 
Chyczyński, poeta i filozof, a zarazem syn 
Ziemi Kalwaryjskiej, zakorzeniony tu od 
wielu pokoleń. Na początku rozsnuwa 
przed nami sugestywną wizję „prekalwaryj-
ską”, czyli Silva nigra – knieja nieprzebyta 
i ryki dzikich zwierząt trwożące miesz-
kańców okolicznych wiosek – Wysoka, 
Brody, Przytkowice, Zebrzydowice. A z 
drugiej strony majaczący na górze fatalny 
zamek barwałdzki, siedziba bandy Włod-
ka i Katarzyny Skrzyńskich, rabujących 
i łupiących wszystko, co się da. W takiej 
oto „pionierskiej” scenerii pojawia się 
w drugiej połowie XVI wieku charyzma-
tyczna postać Mikołaja Zebrzydowskiego, 

Herbert Oleschko

Kalwaria forever

aby „na jego rozkaz – jak poetycko pisze 
Chyczyński – jaśnie wielmożnego p. Miko-
łaja leniwa Skawinka przedzierzgnęła się 
w gorliwy Cedron, wznoszący ku słońcu 
swoje szemrane modlitwy”. Według tra-
dycji, to właśnie kamienie ze zburzonego 
zamczyska barwałdzkich raubenritterów 
posłużyły Zebrzydowskiemu do budowy 
kaplicy św. Marii Magdaleny. Sama postać 
Założyciela, sławnego rokoszanina, het-
mana nadwornego, marszałka wielkiego 
koronnego i wojewody krakowskiego, fa-
scynuje mnie coraz bardziej i zasługuje na 
osobny tekst – tym bardziej, iż do dzisiaj 
nie doczekała się monografii historycznej 
z prawdziwego zdarzenia. 

Monumentalne przedsięwzięcie 
stworzenia pierwszej historycznie pol-
skiej kalwarii, rozpoczęte przez Mikołaja, 
a kontynuowane przez jego syna Jana i 
wnuka Michała, a następnie przez rodzinę 
Czartoryskich, zostało po wiekach ukoro-
nowane wpisaniem na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO (1999). 
Punktem zwrotnym w rozwoju powstają-
cej przez wiele dekad pierwszej polskiej 
Jerozolimy okazał się rok 1641. To wte-
dy osadzeni tu przez Zebrzydowskiego 
ojcowie bernardyni otrzymali cudowny 
obraz Matki Boskiej Płaczącej (później 
nazwanej Kalwaryjską), w efekcie bardzo 
szybko powstał drugi po Częstochowie pod 
względem rangi i popularności ośrodek 
kultu religijnego w Polsce.

Chyczyński przypomina, iż dzieło Ze-
brzydowskiego to również fundacja miasta 
ulokowanego tuż pod klasztorem, przy 
drodze wiodącej do Zebrzydowic (1617), a 
Mikołaj nazwał je Zebrzydowem, przemia-
nowane przez syna na Nowy Zebrzydów, 
a przez zaborcę austriackiego zatwier-
dzone urzędową pieczęcią jako Kalwarya. 
Przydomek „Zebrzydowska”  pojawił się 
około roku 1890 i tak pozostało do dzisiaj. 
Warto pamiętać, iż Austriacy zdegradowali 
miasto do rangi osady targowej, jeszcze 
cięższy kryzys przeszło ono w okresie II 
wojny światowej. Nastąpiła wówczas zagła-
da żydowskiej części mieszkańców; z 1200 
Żydów eksterminację przeżyło podobno 
zaledwie 10. 

Chyczyński poświęca w swym stosun-
kowo krótkim tekście osobne miejsce 
rzemieślnikom, głównie stolarzom i szew-
com. Darząc ich należnym szacunkiem, 
wskazuje na kroki milowe w rozwoju 
kalwaryjskiego rzemiosła, jakimi były: zało-
żenie Krajowej Szkoły Stolarskiej (1896), 
Parowej Fabryki Mebli (1899) – największy 
i najnowocześniejszy wówczas zakład pro-
dukcyjny w Małopolsce, wystawy meblowe 
(od 1914), nazwane z czasem Targami Kal-
waryjskimi. Autor ukazuje wzloty i upadki 
tego popularnego tu rzemiosła w różnych 
okresach historycznych oraz ustrojach 
politycznych. Paradoksalnie to obecnie, 
w czasach swobodnej konkurencji, sto-
larstwo kalwaryjskie znalazło się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji. W tekście zostały 
wspomniane inne ważne punkty węzłowe 

w rozwoju miasteczka: szkoła ludowa, 
sąd grodzki, Kasa Oszczędności, siedziba 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
Apteka Bonifratrów, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Ochronka Grunwaldzka itd. 

Część ostatnią poświęca autor tekstu 
artystom kalwaryjskim. Pojawiają się kolej-
no: Wojciech Weiss, Kazimierz Wiśniak,  
Karol Malczyk, Zdzisław Przebindowski. 
Nie zapomniano także o tych, którym 
temat kalwaryjski pozostawał bliski: Stani-
sław Wyspiański, Julian Fałat, reżyser Jerzy 
Hoffman, który w roku 1958 zrealizował 
uhonorowany nagrodami film Pamiątka z 
Kalwarii – reportaż z Wielkopiątkowego 
misterium pasyjnego.

Co dobrego można powiedzieć o 
eseju Myśląc Kalwaria…, a przecież nie 
mamy do czynienia  z monografią zmie-
rzającą do wyczerpania tematu, ale z 
krótkim i lapidarnym przeglądem, celnym 
oświetleniem zagadnień kluczowych, by 
zorientować czytelników nieznających 
miasta i jego dziejów, zachęcić do samo-
dzielnego pogłębienia wiedzy i do ewen-
tualnych odwiedzin Kalwarii, nie sposób 
tego samego powtórzyć w superlatywach 
o części albumowej.  Dokumentacja iko-
nograficzna jest imponująca, fotografie 
i ilustracje posiadają podpisy rzetelne i 
pouczające,  dowiadujemy się naprawdę 
dużo. Archiwalne fotografie świetnie 
oddają koloryt lokalny i wprowadzają 
melancholijny klimat, nie sposób także 
mieć pretensje o to, że niektóre nieko-
rzystnie odbiegają jakością techniczną, 
jeżeli utrwalają sprawy ważne i ulotne. 
Wydaje się jednak, że w takich sytuacjach 
zasadne jest prezentowanie zdjęcia w jak 
najmniejszym formacie (dotyczy to np. 
czarno-białego pejzażu kalwaryjskiego na 
rozkładówce 72-73). Nie do końca spójna 
i konsekwentna jest kompozycja prezen-
towanego materiału ikonograficznego. W 
założeniu miał obowiązywać układ chrono-
logiczny: Początki / Rzeczpospolita szlachecka 
/ Pod austriackim zaborem / Dwudziestolecie 
międzywojenne i wojna / W epoce PRL-u. 
Do tego momentu jest po kolei, ale oto 
pojawiają się trzy kolejne całkowicie „po-
nadczasowe” rozdziały (Kalwaria w sztuce 
i literaturze / Kalwaria papieska / Dyskretny 
urok porównań), by po tej dysharmonii 
powrócić do chronologii na sam koniec 
czymś, co należałoby określić jako czasy 
współczesne (Po 1989 roku). Brakuje mi 
kilku bardzo ważnych i funkcjonujących 
w obiegu medialnym portretów-podobizn 
Mikołaja Zebrzydowskiego. 

Przedstawionych tu odczuć nie należy 
traktować jako mankamentów lub utyski-
wań. Nie dyskredytują one całego przed-
sięwzięcia wydawniczego, w najwyższym 
stopniu cennego i pożytecznego. Części 
albumowej bronią rzeczowe i celne przy 
koniecznej lakoniczności podpisy. W re-
zultacie odbywamy niezwykłą podróż przez 
cztery stulecia, jak na to nie spojrzeć, to 
szmat czasu liczony po staroświecku na 
osiem pokoleń. Nie mam wątpliwości, iż 
osoby kochające Kalwarię, będą do tej 
publikacji wracać wielokrotnie.

Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia 1617-2017, 
praca zbiorowa pod red. Stanisława Chyczyńskiego, 
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwaria 
Zebrzydowska 2017, s. 240
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Agnieszka  Ginko

Psalm 2

Wyleczę Cię, wyleczę, królowo.
Hejże, hejże, dokąd tak pędzisz?
W ramiona niewidocznej śmierci?
Jeszcze czas, jeszcze lata i zimy,
i te wszystkie światła widoczne z oddali.
Jeszcze zdążę przed wiecznym spokojem,
nieoswojoną pustką.
Kwitną tulipany i prężą się liście
niedomówień i szeptów.
To życie się skrada i nie wyganiaj go 
jak czarnego kota, ale głaskaj, głaskaj.
Hejże, hejże, nie mów, że później
i że bezradność gorsza jest od bólu.
Obejmij księżyc, bezradnie daleki.
Obejmij wzrokiem, jakbyś chciała go połknąć.
Chodź na bosaka,
odciśnij ciało, 
zostaw ślad.
Wyleczę Cię, wyleczę, królowo.

Agnieszka  Ginko

Psalm 3

Kocha, lubi, szanuje?
Nie chce, nie dba, żartuje.
Kawałek lodu wpadł jej do oka
i Twoją jest, śnieżna królowo Śmierci.
Lecz czynimy nieprawość,
zamykając się na miłość.
Kocha, lubi, szanuje?
Nie chce, nie dba, żartuje.
Płatki śniegu jak umarłe anioły
płaczą na jej włosach.
Lecz czynimy nieprawość
zamykając się na miłość.
I nagle ten słup ognia, 
ten wszechogarniający żar.
I lód znika w oka mgnieniu.
Podziękuj mu
i podziękuj aniołom,
które rozpostarły nad Tobą skrzydła.
Poczuj wdzięczność, żyj.

Agnieszka Ginko

Psalm 1

Dni człowieka są jak trawa.
Chorując, liczę jej źdźbła 
skąpane w ciszy przed wiatrem.
Liczę chmury wieczorne
ciągnące na zagładę słońca.
Chorując, wypełniam niedostatki,
dolewam wody do dzbanka,
napełniam akwarium,
hodując ryby różnej maści.
I mienią się, rosną kwiaty przed domem,
wilgotne cebulki, z których wyrasta życie.
Jak oczy na świat 
otwierają się płatki i mruczą.
Chorując, uciekam od śmierci
i wskakuję w zwiewne szaty,
obmywające jak wody chrztu świętego.
Chorując, żyję.

Bogdan  Łoś

Pomiędzy

Bez pamięci sen
co był przecież
kiedy rano otwarłem oczy
w białe mleko jak ze szkła

dłońmi dziecka po omacku
jak po szybie
jak na tafli
kroków pierwszych łyżew

i oczyma dorosłego
co widzą
lecz dojrzały umysł
nie umie zrozumieć.

Ślady na lodzie
mleko palcem zabełtane
zgrzyty
i oparzenia.

Wczoraj nie ma
jutro nie pewne
teraz 
tylko z prze-budzeń

Daria  Łamejko

Gdybym  zapomniała

Gdybym zapomniała jak jest dźwigać noc,
której ciemność kładzie się w poprzek łóżka, 
patrzy, jak dzielę myśli na czworo
i powracam do drzwi zamkniętych na oścież.

Gdybym umiała przesunąć dłonią
obłok pamięci o kochaniu do utraty świata.

Wejść łagodnie w czułe niebo,
gdzie umysł już się nie buntuje
jakby mu duszę odjęło,
a szaleństwo nasze przebrzmiałe
zawiesić na złotym kołku księżyca.

Ustanowiłabym chwilę mniej więcej,
mniej ciebie, więcej mnie, 
między nadmiarem i nicością.
Takie ciche mrugnięcie jutra,
które zakreśliłoby palcem nowy horyzont.

Tam, gdzie wzrok mój nie sięga
a serce bezdomne wychodzi samo o świcie 
i przestaje pytać,
łapie głęboki oddech, palto i przyszłość za ramię. 

Daria  Łamejko

Noc

Nasza przeszłość pękła w szwach
od nadmiaru zachwytów i aktów rozpaczy.
Zaciska mocno powieki
łzawiące z zimna.

Jutro zapisane na podziurawionym niebie,
ukryte w mokrych rękach wiatru 
pachnie czarną ziemią.

Dom nasz, nie nasz jak muzeum pełne cieni 
okrywa nas snem.
Odlicza godziny rytmem oddechów 
przytulonych do poduszki.

O świcie spytamy siebie o nowy rozdział świata.
Skoro stary utknął na mieliźnie. 

Juliusz  Rafeld

KOTY

o północy gdy ulicą szła tylko cisza
księżyc oglądał dachy z ojcowskim uśmiechem
witał nasze marzenia które jak koty
wylegały zza kominów

pamiętam wirowały w ciepłym blasku
i jak liście ścieliły się u stóp
lampy rzucały cień który stał w miejscu
w zaułkach nigdy nie poganiał czas

świtem otuleni błękitnym niebem
mrużąc oczy zbieraliśmy siły na życie
ale tęskniliśmy już by zabłysły lampy
i na ulicę wrócił znów sen

teraz zimny wiatr przegania nas z dachu
księżyc zapomniał się za chmurami
posiwiały nasze wąsy ze strachu
mrużymy oczy próbując spaść na cztery łapy
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„Szerszy widnokrąg” - tak nazywa się 
najnowszy, czwarty tom wierszy poetki z 
Chojnic, ŁUCJI GOCEK. 

Nie jest to moje pierwsze spotkanie z 
Jej poezją; dobrze pamiętam  Jej ostatnią 
książkę, zatytułowaną „Zmienne klimaty”, 
wydaną w roku 2007 – książkę, która zro-
biła na mnie wtedy spore wrażenie.

Niniejszym zbiorem Łucja Gocek po-
twierdza wysoką rangę swojej poezji, choć 
sama Autorka jest osobą skromną i nie 
wydaje zbyt często kolejnych tomików.

„Szerszy widnokrąg” - już chyba sam 
tytuł książki zachęca Czytelników do 
lektury, brzmiąc cokolwiek tajemniczo, 
wręcz intrygując. Rzecz jednak wyjaśnia 
się już w wierszu otwierającym, w wierszu, 
który przytoczę w całości:

* * *

Im bardziej wzrok zawodzi
tym widnokrąg szerszy
czytelniejsze znaki miłości
drogi mniej splątane

pożółkłe fotografie z albumu po mamie
ożywają i wczoraj zamienia się w dziś.

A więc mamy tu już pewną wskazów-
kę co do tematycznej dominanty zbioru: 
liryki rodzinne – topos domu – szukanie 
(i odnajdywanie) własnej tożsamości w 
czasie i przestrzeni. Widać to w wielu 
wierszach, takich jak: „Powrót”, „Blizny” 
(„niezasklepione blizny / odwieczne znamiona 
/ bratają nas bardziej niż cokolwiek inne”), 
„List do ojca”, „Tylko. Aż”…

Rodzice, dziadek Stefan, babcia 
Łucja (po której Poetka odziedziczyła 
imię) czy prababka – te postacie z kart 
rodzinnej historii nie przestając być 
ludźmi z kości i krwi stają się symbolami, 
niezbywalną częścią tożsamości i świata 
Autorki. Widzę tu pewną analogię do 
twórczości poetyckiej mojego dawnego 
mentora i przyjaciela, Piotra Cielesza, 
ale także Aliny Rzepeckiej, Tadeusza 
Zawadowskiego czy niedawno zmarłej 
Jadwigi Stróżykiewicz, którzy także pięk-
nie, przejmująco, a zarazem mądrze i w 
urzekająco prosty sposób pisali o swojej 
rodzinie, o swoich najbliższych, o małych 
ojczyznach…

Mamy więc tu i wojnę, wielką hi-
storię, która jednak zawsze obfituje w 
„małe”, indywidualne, ludzkie dramaty 
i nimi się karmi. („Fotografia z obozu w 
Radzimiu – 1939”.)

Narratorka tych opowieści pragnie 
w życiu jakiegoś zakotwiczenia, pewno-
ści, wartości stałych, takich jak rodzina, 
albo… ziemia, która – jak wyznaje w 
jednym z wierszy - „nie zdradzi niczego” 
(„Wiano”).

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Rzeczy małe, rzeczy wielkie...

Powiedziałem tu na początku, że 
Autorka jest osobą skromną. Najdobitniej 
ukazuje to w utworze „Takie rzeczy”, gdzie 
czytamy: „Zaliczam się do rzeczy małych. / 
Takie rzeczy łatwo gubią się / wypadają przez 
dziurę w kieszeni w wieczny wiatr”.

A więc mamy tu opisaną właściwie 
całą naszą kruchość, więcej: kondycję 
ludzką – zarówno psychofizyczną, jak i 
moralną, gdyż owo „gubienie” można 
przecież rozumieć na rozmaite sposoby.

Bo przecież Gocek nie pisze (tylko) 
o sobie, pisze i o nas – jak każdy poeta, 
jak każdy pisarz. Wiersz kończy się na-
stępująco:

Zaliczam się do rzeczy małych ciemnych ży-
wych.
Ziarno uwierające Boga
przez stertę niedotrzymanych obietnic.

Nie pozwala Mu zasnąć
nie pozwala zapomnieć.

Rzeczy małe… 
Ale czy w Poezji są tak naprawdę 

jakiekolwiek „małe rzeczy”?…

Poetka w jednym z wierszy pochyla 
się nawet nad… niedbale rzuconym 
ogryzkiem jabłka:

Nawet rzucony do śmieci
nadal pachnie jabłkiem. Pamięta
gładką skórkę i soczystość miąższu.

W dojrzałych ziarnach
zapisana pieśń
najwyższej gałęzi (…).

Oto jak w optyce Poezji dosłownie 
wszystko, cały świat, nawet w najdrob-
niejszych i najbardziej, wydawałoby się, 
banalnych szczegółach nabiera sensu – 
wartości – głębi. „Wszystko jest Poezja”; to 
zawołanie Edwarda Stachury sprawdza się 
tu w zupełności. Ale poezja Łucji Gocek 
nie stroni też od opisywania brutalnej 
(nieraz bardzo) rzeczywistości; śmiało 
pokazuje Zło, chorobę, ból („Czarne”, 
„Koma”, „Treser”).

Są w tej książce wiersze szczególnie 
mi bliskie, poza wyżej wymienionymi 
tytułami to także: „Cień”, „Sam na sam”, 
*** ciekawość dziecka, *** nic nie wiem 
o miłości, „Macierzyństwo”.

Reasumując wszystkie moje wrażenia 
z lektury „Szerszego widnokręgu” po-
wiem tak: to poezja dająca Odbiorcom 
wiele materiału do rozmyślań – mądra, 
dobra i bardzo PRAWDZIWA.

Łucja Gocek, „SZERSZY WIDNOKRĄG”, Wydawnictwo 
WM Sp. z o.o., Bydgoszcz 2018.

„Przepompownia” BARTŁOMIEJA 
SIWCA to zbiór poezji współczesnej nie 
strojącej się w żadne przebrzmiałe archa-
izmy. Poeta korzysta z doświadczeń poezji 
Nowej Fali z lat 70-tych, pokolenia „brulio-
nu” z lat 90-tych i pisze wiersze bliskie krót-
kiej miniaturze prozatorskiej, związane z 
obserwacją rzeczywistości, ludzkich historii 
z pozoru nie ważnych, tropi absurdy współ-
czesności, wsłuchuje się w opowieści ludzi 
nie zainteresowanych sztuką i literaturą, z 
trudem wiążących koniec z końcem.

W „Przepompowni” pojawia się motyw 
przepompowni ścieków, niebezpiecznego 
miejsca pracy, a także czytamy trochę o 
historii tego miejsca pracy, gdyż w wier-
szu „*** o tragedii w przepompowni…” 
pojawia się informacja o wypadkuz 1976 
roku, który przemilczała „komunistyczna 
władza”.W tomiku znaleźć także można 
wiersze, których akcja dzieje się w różnych 
miejscach Polski – Bydgoszczy, Krakowie, 
Toruniu, Warszawie. Zawarte są w nich opi-
sy trywialnych rozmów z sprzedawczyniami 
w księgarniach, historia wdowy, której mąż 
zmarł po ukąszeniu przez kleszcza, widzimy 
obrazki z poczekalni dworcowej, czytamy o 
ludziach, którzy zarabiają pieniądze tylko 
na odnoszonych butelkach do skupu, mał-
żeństwie, które tylko dlatego trwa, że „mąż/
wyłudza vat”, czytamy także o kobiecie, 
która kolekcjonuje fotografie pingwinów, 
a także dowiaduje się o zdradach męża.

W dwóch wierszach „*** pamięta że 
do garażu…” i „*** zgon głuchego…” po-
jawia się opisśmierci znajomego ojca, który 
wypija przez pomyłkę rozpuszczalnik z bu-
telki po oranżadzie znalezionej w garażu. 
Te dwa wiersze – niby pisane w konwencji 
współczesnej opowiastki o zapamiętanych, 
drobnych zdarzaniach, każą zapytać o to, 
czy aby na pewno są to wiersze o zdarze-
niach, które miały miejsce? Oba wiersze są 
nieprawdopodobne, a szczególnie drugi, 
chociaż w nich z pozoru wszystko gra.Oj-
ciec podmiotu lirycznego „zakopał kumpla 
w ogródku/pod krzakiem agrestu”, co ra-
czej przypomina historię z horrorów, albo 
filmu kryminalnego, ale na pewno rzadko 
się wydarza w rzeczywistości, o ile ojciec 
podmiotu lirycznego nie był maniakalnym 
mordercą. Poeta  wspomina stary zegarek, 
prezent od ojca, pisze o czyichś  wspomnie-
niach szkolnych w trzeciej osobie, co może 
być przytoczeniem czyichś historii, ale 
także zabiegiem literackim, w którym poeta 
pisze o sobie w trzeciej osobie, ukazując 
różnicę pomiędzy sobą współczesnym, a 
tym z lat młodości jak „*** w szkole pod-
stawowej w Bydgoszczy”. W wierszu można 
przeczytać o tym, że bohater wiersza „nie 
przepadał za apelami i akademiami/zawsze 
wtedy recytowano wiersz Gałczyńskiego/o 
obrońcach półwyspu”, gdyż patronem 
szkoły do jakiej chodził byli bohaterowie z 
Westerplatte. Wiersz nie jest negacją czyje-
gokolwiek bohaterstwa, ale ukazuje nudną, 
sztuczną i nadmiernie nadętą atmosferę 
szkolnych akademii z lat PRL-u, niewiele 
znaczących rytuałów. Do podniesienia ran-

Mateusz Wabik

Wiersze migawki
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Ten eksperyment okazał się całkiem 
udany. Splot ludzkiej rzeczywistości, a raczej 
ludzkiego sztafażu (domy, meble, autostrady, 
samochody, przedsiębiorstwa, szpitale, praca, 
rozrywka, alkohol) ze zwierzęcymi ciałami, a 
co najważniejsze – zwierzęcymi odruchami. 
Dwoma najważniejszymi – spożywaniem po-
karmu i kopulacją. Dominuje kopulacja, bo 
fabułę i narrację tworzą tylko zwierzęta rodzaju 
żeńskiego. Samice. Opowiadają oczywiście o 
samcach złośliwie, krytycznie, ale wciąż o nich. 
Wulgarny język, a jeśli nie zawsze wulgarny, to 
przynajmniej prostacki, którym się posługują 
przy opisie  swoich małżeńskich i pozamał-
żeńskich perypetii dowodzi ich kompleksów 
wobec samców. A że rozmawiają ze sobą, to 
nie krępują się niczym. Niczego nie udają, bo 
nie ma przy nich samców. 

Piętnaście krótkich, dialogowanych 
opowiadań w podziale na trzy rozdziały: Mo-
rze, Miasto, Las, składa się na nową książkę 
GRAŻYNY WOJCIESZKO, znanej dotąd z 
para-surrealistycznej poezji. Animalki, bo taki 
jest tytuł tej książki, też tkwią w surrealistycznym 
klimacie. Animalki to kobiety bez odzieży i bez 
makijażu. Nagie także psychicznie, a więc – jak 
się okazuje - bardzo zwierzęce. Czy taka jest 
prawda o (ludzkich) kobietach, nie wiem, ale 
autorka tak sugestywnie obnaża wnętrza, że czy-
telnik zaczyna nabierać wstrętu do kobiecości 
jako takiej. Głównie męski czytelnik. Wścieka 
się, gdy słyszy takie o sobie oceny:
- Wraca późno i zasypia przed telewizorem, a w łóżku 
obraca się jak matias (s. 32). 
- Po co mi ten podstarzały śledź… (s. 35)
- Pracuję do zajebania, a  facet chce uwagi (s. 60).
- Mężczyzna jest tylko obciążeniem dla domu (s. 
73) 
- A to przecież pasożyt! Musisz go nosić na plecach 
jak garb (s.75). 

Na pewno omawiany zbiór dialogowa-
nych opowiadań jest reakcją na jakieś życiowe 
porażki bohaterek - narratorek, ale równo-
cześnie jest zapisem przenikliwych obserwacji 
ludzkich zachowań, które zazwyczaj umykają 
powszechnej uwadze. Tak, ludzkich, choć 
bohaterkami-narratorkami są dla niepoznaki 
ryby, małże, psy, koty, sroki, pająki. Dzięki tej 
niepoznace można więcej powiedzieć. Do-
konany przez autorkę zabieg zezwierzęcenia 
kobiet wyraźnie bowiem poszerzył możliwości 
narracyjne. W usta a raczej w otwory gębowe 
animalek można było, bez większych konse-
kwencji etyczno-estetycznych wcisnąć różne 

Stefan Pastuszewski

Postmodernistyczna pieczeń w surrealistycznym sosie

świństwa, które kobiety myślą, bądź nawet 
szeptem lub do lustra wypowiadają po… Są 
zwierzęco szczere aż do bólu.

A jednak dialogi te w bardziej niekorzyst-
nym świecie przedstawiają same kobiety. Żyją 
one z dnia na dzień, bez dalszego celu, żyją 
emocjami i ciałem. No i ta paraliżująca zależ-
ność od mężczyzn, mimo że nimi (pozornie) 
pogardzają.

Oprócz podziwu dla wnikliwej obserwacji 
autorki, należy wyrazić uznanie dla niezwykłej 
swobody językowej omawianej prozy, dla brawu-
rowych przeskoków z jednej przestrzeni do dru-
giej oraz dla naukowych wręcz opisów wyglądu i 
zachowań poszczególnych zwierzątek.

Autorka Rzeźni brukselskich  nie tylko szalała 
wyobraźnią ale też wnikliwie studiowała różne 
podręczniki zoologii. Fantazja i precyzja! Zawsze 
powtarzałem, że połączenie inżynierskiego wy-
kształcenia, a G. Wojcieszko jest informatykiem 
z artystycznym talentem, przynosi bardzo smacz-
ne owoce, co widać w prozie Jerzego Sulimy-Ka-
mińskeigo czy poezji Wojciecha Banacha.

W wyniku splątania się dwóch światów 
- ludzkiego i zwierzęcego rodzą się nieoczeki-
wane sytuacje, nad którymi nawet autorka nie 
panuje. I to jest dodatkowa uroda tej prozy. 
Uroda wyrwania się poza logikę prawdopodo-
bieństwa. Nawet niektóre słowa przychodzą ni 
stąd ni zowąd, tak że czytelnik czuje się jakby 
znalazł się wewnątrz pisarskiego warsztatu. W 
ogóle postmodernistyczna swoboda jest wy-
różnioną cechą tej prozy. Celowość łączy się z 
intuicyjną przypadkowością. Wiele fragmentów 
można byłoby opuścić, ale wówczas gmach całej 
książki, jeśliby się nie zawalił, to poważnie  by 
się zdezelował.

W efekcie skojarzenia wyobraźni z obser-
wacjami i studiami, a więc swobody z dyscypliną   
G. Wojcieszko wydała na świat utwór prawdziwie 
postmodernistyczny w surrealistycznym sosie. 
Drażniący i zaciekawiający, ale na pewno oczysz-
czający niczym piórko fleminga w przełyku prze-
żartego Rzymianina. Bo my wszyscy jesteśmy tą 
XXI- wieczną zglobalizowaną, stechnicyzowaną 
i zdemoralizowaną cywilizacją aż do wymiotów 
przesyceni..

P.S. W istocie jest to brawurowo napisana 
książka o relacjach damsko-męskich z rozpacz-
liwym wołaniem o ciepło w tych relacjach. Ten 
Księżyc potrzebuje Słońca.

Grażyna Wojcieszko, Animalki, Warszawa 2018, Fundacja 
Duży Format, ss. 94

gi takich wydarzeń używano dzieł polskich 
klasyków literatury jak w wierszu B. Siwca 
„Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” K. 
I. Gałczyńskiego. Można sobie wyobrazić 
niesmak brania udziału w czymś takim, co 
roku, według tego samego schematu.

Wszystkie historie jakie zawierają się 
w omawianym zbiorze B. Siwca, są pisane z 
intelektualnego dystansu – nawet kiedy są 
mroczne i tragiczne – ale z wyrozumiałością 
wobec bohaterów wierszy. Poeta nie prawi 
morałów, nie interesuje go etyczny wymiar 
dzieła literackiego, jednakże mimo pisania 
wierszy pisanych na kształt awangardowego 
wolnego strumienia świadomości – bez du-
żych liter, tytułów, znaków przestankowych, 
twórca unika dłubania w języku, stosowania 
metafor i innych środków artystycznych. 
Wierszom jednak daleko do banalności 
banalistów, dramatyzmu wierszy poetów 
„Brulionu”, czy kpiarskiego tonu wierszy 
Adama Pluszki. Najbliżej mu do stoickiej 
i obserwacyjnej poetyki Mariusza Grze-
balskiego. Siłą tej książki jest powracanie 
niektórych tematów – przepompowni, hi-
storii kolekcjonerki fotografii pingwinów, 
co może zaowocować po kilku lekturach 
tym, że z tych wierszy więcej się wyciągnie, 
a strzępy opowieści, migawek egzystencjal-
nych urosną do większych fabuł. 

Bartłomiej Siwiec, Przepompownia, Biblioteka „Toposu”, 
Sopot 2019
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Order ostu jest debiutem MACIEJA GRELI. 
Tom wierszy składa się z siedmiu części. Każda 
z nich mogłaby być wydana jako część osobna 
(łącznie 145 wierszy). Tym bardziej, że autor 
od kilku lat publikuje w różnych czasopismach, 
a jego utwory wykazują poetycką dojrzałość w 
zróżnicowanych podejmowanych wątkach.

Intrygujące jest tytułowe zestawienie order 
i oset. Stwarza napięcie pomiędzy odmiennymi 
obszarami znaczeniowymi. Z jednej strony 
metaforyczna wzniosłość, a może nawet pom-
patyczność, a z drugiej szorstka pospolitość 
rośliny-chwastu. Lektura wierszy nader często 
potwierdza tę opozycję w nich zawartą. Poonie 
orderu to najczęściej ironiczny dystans, po 
przeciwległej – pokora i czułość dla spraw zwy-
kłych, codziennych, niekiedy z turpistycznym 
zabarwieniem. 

Gdybyśmy chcieli, poza uwagami związa-
nymi z tytułem tomu, znaleźć utwór – manifest 
postawy autora, mógłby to być taki fragment 
wiersza Hartwiżanka: „ja szukam uparcie / 
wiadra / białego wiadra / porzuconego na 
wersach pola / z niego piję poezję / gęstą jak 
mleko jak gest”. 

Szara codzienność najbliższego otoczenia 
(ulica, podwórko, droga) często ulega nagłej 
metamorfozie, w spotkaniu ostu z orderem: 
„zmierzcha / i my zmierzamy / do ogrodu w 
królestwie wysokim” (Trzy parki), lub „piecze 
się placek / ze śliwkami / na wietrze historii 
/ ojczyzna” (Małżeństwa umierają z miłości). Jest 
to zabieg prowadzący „na skróty” ze zwykłości 
w wyższe, a nawet w bardzo wysokie rejony: 
„brama zamknięta / rdzewieje / rudy kot sąsia-
dów / za chwilę przejdzie 
/ … / przez jej ramy / 
do raju” (Brama zamknię-
ta).Powszedniość jest u 
Macieja Greli dominują-
cym tłem pełnym nudy: 
„włóczy się ulica półwiej-
ska” (Ptak przymarznięty), 
nudy przyczajonej w za-
ułkach miasta, aby nagle 
ustąpić, ulecieć w nicość, 
otwierając niezwykłe pej-
zaże: „upada kobieta / 
przelatuje księżyc /… 
/ mięknie tęcza / rodzi 
jajo leda” (z wiersza po-
przednio cytowanego). W 
takich powtarzających się 
obrazach naładowanych 
odległymi od zastanych 
znaczeniami pobrzmiewa 
echo poezji Witka Różań-
skiego (Zimne ognie, Biegnę 
po znikającym śniegu).

W bezpośrednim 
przywołaniu, już „z imie-
nia”, pojawia się inny 
inspirator jego poetyki 
odciskający ślad na wła-
ściwościach wyobraźni 
autora: „jesteśmy pija-
ni / płyniemy do portu 
rimbaud” („Na statku zo-
staliśmy sami). Idąc tym 
tropem można zacytować 

fragment utworu autora Statku pijanego oddają-
cego źródła fascynacji naszego poety: „Jeśli chcę 
jakiejś wody w Europie, to zimnej kałuży leśnej, 
tam, gdzie się pochyla / O zmierzchu smutne 
dziecko” (tłum. A. Wasyluk).Inne odniesienie 
do literackiej tradycji pojawia się w zaskakującej 
konstatacji: „błękitne meduzy / wyrzucane na 
brzeg / z wiersza pounda/ śmierdzą i gniją” 
(Jesteśmy achajami z tobą”). 

Poza tytułem cytowanego we fragmencie 
wiersza świat antyku z jego różnego rodzaju 
symbolami jest stale wplatany w wersy utworów 
autora Orderu ostów. W szerokim diapazonie 
sytuacyjnym i z niezwykłą konsekwencją. Tak 
znaczącą, iż bez tego zasobu znaczeń wiersze 
te traciłyby swój poetycki wigor. Od żartobli-
wego porównania: „drobne ptactwo” to „córki 
i wnuczki kleopatry” (Gniazdo bocianie), po 
skojarzenia: „w słojach drzew / ukryta pamięć 
myken” (Pola gorzkie), po mitologiczne remini-
scencje: „nieznane z imienia / piastunki syzyfa” 
(Z kamieni hen z kamieni). Współczesność zdaje 
się nie dosięgać wartości (z ich dostojeństwem) 
tamtych epok: „święci z kwiatami /… / zamykają 
procesję tej odysei / ułomną” (Piałem z wami). 
Imiona bogiń, bogów, miast z achajskiego 
związku peloponeskiego, mitów – regularnie 
przeplatają tkankę teraźniejszości: „krowy delf  
/ biegną / przez pola elizejskie / na przełaj i jak 
/ kury mojego dziadka / znikają w poematach 
/ aluminiowego garnka” (Czarnozęby). Oprócz 
dotąd cytowanych, nieomal losowo w alfabe-
tycznym układzie oto „minisłownik antyczny” 
autora: Atena, Diana, Eurydyka, Hades, Homer, 
Kasandra, Minotaur, Niniwa, Orfeusz, Persefo-

na, Tezeusz … Jak pisze: „gram / i wygrywam 
/ pieśni eolskie / rapsod żałobny” (Mogę być 
morzem). Zdaje sobie sprawę i właściwie przez 
te „inkrustacje antyczne” potwierdza powolną 
marginalizację w dzisiejszej kulturze popularnej 
znaczenia tego europejskiego praźródła. 

Czytając wiersze Macieja Greli trudno nie 
przypomnieć sobie określenia sformułowane-
go przez teoretyka kultury z przełomu XIX i 
XX w. Aby Warburga: Das Nachleben der Antike 
(pośmiertne życie antyku)wraz z jego atlasem (nie-
ukończonym) cytatów, omówień, wizerunków i 
in. artefaktów, od starożytności po oświecenie, 
dedykowanego muzie pamięci Mnemozynie (jej 
przedstawienie, wzięte z którejś z greckich waz [a 
muzy to ulubiony temat ówczesnych  artystów] 
mogłoby znaleźć się na okładce tomu; jest na 
nim zdjęcie łódeczki autorstwa Józia Greli, nb. 
zaiste o bardzo archaicznej formie).

Inne odniesienia do bliższej tradycji kultu-
rowej są wyjątkiem. W jednym z wierszy zamigo-
cą nazwiska filozofów francuskiego oświecenia, 
Rene Descartes’a i Nicolasa Malebranche’a w 
onirycznym połączeniu: „modrzew jak male-
branche / śni ziemię kartezjusza” (Modrzew jak 
malebranche). 

Autora urzeka fonetyczna i ta głębsza, 
emocjonalna, uroda słówodnajdywana w na-
zwach miejscowości z pobliża wykorzystywanych 
z pierwotnym znaczeniem, jak i „zastępczo”, 
dla ich „słowopiękna”, dla samego brzmienia. 
Mamy więc trzebaw, stęszew, głogów, jasin, etc. 
Wprowadza także określenia języka specjalistycz-
nego, niecodziennego, jak architektoniczna 
stoa, żeglarski kabesan, nazwę rzadkiego gatunku 
kangura walebia i inne urokliwe „ozdobniki” 
słowne wierszy pogłębiające znaczeniowe pola 
utworów.

W klasycznym rozróżnianiu typów liryki 
Maciej Grela sytuuje swoje wiersze w kategoriach 
liryki autotematycznej. Szczątkowo wybrzmiewa 
w nich nuta intymna w sensie relacji osobistych 

z potencjalnym tzw. pod-
miotem lirycznym. Wspo-
mnienia przygasają, redu-
kując się do przedmiotu: 
„myślę o / twojej sukience 
/ ciebie nie ma” (Zapaliłem 
żarówkę), boleśnie przemi-
jają doznania: „wstaniemy 
oboje / obejrzymy za sobą 
/ plecy czasu” (Nakarmię cię) 
i rodzi się egzystencjalne 
pytanie: „ja i ty / na zawsze 
/ jeśli jesteśmy” (Skwar nie 
do wytrzymania). Wydaje się, 
że najtrwalszym (teoretycz-
nym) łącznikiem między 
ludźmi jest u tego autora 
słowo poetyckie, liryczne 
przeżycie we wspólnocie: 
„tobie niosę / nie cień 
sosen / cień nas / arie apol-
linaire’a (Noteć warg).

To jest bardzo zobo-
wiązujące i wieloznaczne 
wyznanie. Maciej Grela 
tą retoryczną figurą chce 
zaświadczyć, jak ważna jest 
dla niego poezja. 

Sądzę, że taka może 
być jego poezja także i dla 
nas.

Maciej Grela: Order ostu, Biblioteka 
Telgte, Poznań, 2019 

Jacek Juszczyk

Elizejskie pola perzu
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Eugeniusz Koźmiński

Eden

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

Małgorzata Kulisiewicz

ŚWI(A)T

Odbita twarz w sercu Weroniki,
kosmiczny ból matki
Ziemi,
ziarnko piasku
urosło jak Góra Czaszki.
Zatrzęsła się Ziemia,
rozdarł mrok.
- Prawdziwie to był Boży Syn.
Zmartwychwstał
w sercach
prawdziwych.

Stanisław Stanik 

SPOŻYWCZY

rogu Czereśniowej i Popularnej
stoi sklep spożywczy
czynny od szóstej do dwudziestej

zimą sprzedaje się w nim krócej

wejście do niego prowadzi przez furtkę
po schodkach
z drzwiami do wewnątrz

jeśli chcesz kupić jakiś towar
masz wybór duży
są tu warzywa pomidory
marchewki brokuły rzodkiewki
są owoce jabłka kiwi pomarańcze
nabiały soki owocowe
napoje coca cola wody mineralne
 kawy herbaty
pełny asortyment wszystkiego

niektóry towar tylko trafia do torby
co zrozumiałe
bo by cały się nie mieścił 
poza tym drożeje

zwykle na zakupy do sklepu chodzi Stach
który dożywia się po diecie

Stach dziś poza stałym wyborem żywności
kupił bułki i kiełbasę wiejską
za nic sobie mając piersiówkę
od dawna szkodliwą mu na wątrobę

wraca do pensjonatu z torbami
foliówki podskakują do góry
pot nawet nie śmie kapnąć

i tak odbywa się cyrkulacja
do dołu i do góry
do góry i do dołu
wnętrzności
                       

Warszawa, 11.01.2019
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STEFAN PASTUSZEWSKI zadał sobie 
trud naukowego opisania kultury bydgoskiej w 
latach 1980 – 1981, a więc w burzliwych miesią-
cach tzw. pierwszej Solidarności. To już najwyższa 
pora dla tego rodzaju publikacji – od tego czasu 
minęło już blisko czterdzieści lat, ludzie powoli 
się wykruszają. Większość świadków tego czasu 
osiągnęło wiek emerytalny, zatem to ostatni 
dzwonek do zrekonstruowania tego wyjątkowe-
go okresu.

S. Pastuszewski opisał ten okres jako „re-
wolucję, odnowę i ożywienie”. Rzeczywiście, te 
szesnaście miesięcy to był ferment w kulturze, i 
nie tylko w niej, jakiego nigdy przedtem nie było 
i chyba już nie będzie. 

Autor już w latach sześćdziesiątych zaczął 
przygodę z literaturą, zatem w okresie wrzesień 
1980 – grudzień 1981 był wytrawnym człowie-
kiem pióra, jednym z liderów życia literackiego 
i dziennikarskiego. Jego wspomnienia są bardzo 
cenne; posiłkował się archiwaliami, własną pa-
mięcią i rozmowami z wieloma świadkami tam-
tych czasów. Wychodził kilometry do archiwów, 
do bibliotek; przebywał tam wieleset godzin. 
Benedyktyńska praca przyniosła sukces.

We wstępie autor przytacza: „Wybuch So-
lidarności zaskoczył społeczeństwo Bydgoszczy, 
a szczególnie środowisko artystyczne. Wszystko 
było dotąd poukładane, przeważająca większość 
postaw wobec rzeczywistości społeczno – poli-
tycznej to eskapizm/ucieczka przed rzeczywi-
stością/, konformizm i oportunizm. Zarzewie 
kontestacji, krytyki i buntu tliły się głównie w 
środowiskach młodych twórców… Było to poko-
lenie bez doświadczeń II wojny światowej a także 
okresu stalinizmu. Korzystając z przecieków z 
Zachodu część twórców nabierała przekona-
nia, że wolna kultura to taran, który rozbija 
tyranię… Miała miejsce wyraźna konkurencja 
wielokulturowa, dotycząca głównie pokolenia, 
które „ustawiło się” po wojnie”.

Euforia opanowała młode pokolenie. O 
życiu w „jakimś innym świecie” mówił Jacek 
Piątkowski, aktor Teatru Polskiego, reżyser 
kultowego „Wroga Ludu”. Józef Herold, muzyk, 
dziennikarz grał na pianinie transportowanym 
na ciężarówce po ulicach miasta do Galerii Pra-
sowej „Kujaw”. Atmosfera tych lat była niezwykła, 
czuło się wolność. S. Pastuszewski potrafi także 
chłodnym okiem ocenić okres, w którym był 
jedną z centralnych postaci. Rozszerzała się, a 
jakże, wieczna choroba polskiej inteligencji - 
bezpłodna obradomania oraz tworzenie mało 
użytecznych ciał organizacyjnych i jakichś tam 
związków.

Na 374 stronach swego dzieła/tak, tak 
dzieła!/ S. Pastuszewski w szesnastu rozdziałach, 
w bibliografii, w aneksach, rycinach, zdjęciach, 
indeksie nazwisk, indeksie rzeczowym przekazu-
je żyjącym i potomnym bardzo szeroką wiedzę 
o tamtym okresie. Pokazuje atmosferę tego 
okresu pełnego burzy i nawałnic. Obiektywnie 
opisuje ten okres, nie ukrywa swej krytyki wobec 
niektórych działań Solidarności. Krytykuje - rzecz 
jasna - ówczesny system ale widzi wiele cech 
pozytywnych w tamtej tzw. polityce kulturalnej. 
Brak jakiejkolwiek zapiekłości, mściwości czyni 
tej monografię bardzo cennym dla historyków, 
dla zainteresowanej publiczności.

Autor rozpoczyna swe dzieło od „Ewolucji 

Roman Sidorkiewicz

Kultura bydgoska w okresie pierwszej Solidarności 

polityki kulturalnej Polski Ludowej”. Dokład-
nie opisuje tę politykę na przestrzeni lat 1945 
-1989. Zmieniała się ona wielokrotnie zależnie 
od sytuacji społeczno – politycznej. Jedno było 
tam stałe: kultura winna służyć socjalistycznej oj-
czyźnie, wychowaniu nowego człowieka, ateizacji 
i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Władza 
posiadała wiele instrumentów oddziaływania 
na twórców – poprzez dyktat i zarządzanie oraz 
uzależnienie finansowe. Narzucała twórcom pro-
pagowanie określonych treści, zmonopolizowała 
cały obieg treści kultury, dobierała odpowiednie 
kadry do realizacji swej polityki, finansowała se-
lektywnie oddanych sobie twórców, cenzurowała 
co tylko chciała.

S. Pastuszewski widzi także pozytywy. 2 
grudnia 1955 roku rząd ustanowił patronat 
zakładów pracy nad domami kultury i świetli-
cami. Całość finansowania tych ośrodków brały 
na siebie zakłady pracy. Przypomnę je, gdyż to 
już dawno zapomniana historia: świetlicę miał 
prowadzić każdy zakład pracy zatrudniający 
ponad 100 osób, dom młodego robotnika, a 
także hotel robotniczy w którym bytuje ponad 
200 osób. Kluby i domy  kultury winny prowadzić 
zakłady zatrudniające ponad 1000 osób. Domy i 
kluby kultury winny być zlokalizowane poza te-
renem zakładu pracy; jest to jasne – aby publika 
z zewnątrz nie miała problemu z korzystaniem  
z tych obiektów.

Niestety, po roku 1980, nastąpiła zmiana. 
Dominujący w Solidarności nurt robotniczy nie 
doceniał  kultury. Podczas szukania dróg wyj-
ścia z kryzysu ekonomicznego, zlikwidowano 
większość domów kultury przy dużych zakładach 
pracy. Traktowano je jako zbędny balast. Szkoda, 
że tak się stało; skutki są do dziś dnia. W Byd-
goszczy dawno już nie ma klubów tego rodzaju, 
ostały się tylko, niezbyt dostępne dla amatorskich 
przedsięwzięć domy kultury spółdzielni mieszka-
niowych. Gdyby ich zabrakło, nasze miasto mia-
łoby tylko miejskie i wojewódzkie centra kultury: 
w sumie dwa obiekty plus pałac w Ostromecku. 
Dodam, że kluby spółdzielni mieszkaniowych fi-
nansowane są przez spółdzielców czyli podobnie 
jak w socjalizmie ówczesne domy kultury.

S. Pastuszewski precyzyjnie spisał wszystkie 
wydarzenia tamtych piętnastu miesięcy. Nie 
opuścił żadnego środowiska. Zaciekawił mnie 
problem penetracji środowisk twórczych przez 
Służbę Bezpieczeństwa. Władza ludowa chciała 
wszystko wiedzieć, o czym tylko się dało. Autor 
dokładnie opisuje pewnych twórców uwikłanych 
we współpracę. Można współczuć tym ludziom – 
zostali uwikłani w niepotrzebną nikomu sprawę. 
Pożytek z ich współpracy był prawdopodobnie 
żaden, ale młodzi funkcjonariusze SB czymś 
pochwalić się „sukcesami” swym przełożonym/
szczególnie jak przekupiono ich otrzymaniem 
mieszkania poza kolejnością/. W owych czasach 
nie trzeba było być na etacie SB i pobierać wy-
soką pensję, aby mieć rozeznanie w nastrojach 
społecznych. Informacje zbierane przez SB typu: 
kto gdzieś na kogoś powiedział, kto z kim sypia, 
kto ma wujka w Ameryce, kto mocno krytykuje 
władzę ludową, kto siedzi cicho, kto chodzi 
do kościoła były zupełnie nieprzydatne. Tego 
rodzaju „wiedza” nie uratowała Polski Ludowej 
a tylko wystawiała SB na śmieszność. Władza 
ludowa podtrzymywała mit o rzekomej wszech-

wiedzy i potędze tej formacji. Po zabójstwie 
ks. J. Popiełuszki i „spapraniu mokrej roboty” 
Służba Bezpieczeństwa upadała na oczach nas 
wszystkich.

Krytyka artystyczna. Dziś jest w … upadku! 
Nikt nikogo obiektywnie nie opisze, jeden boi 
się drugiego. Po co kogoś skrytykować jak zaraz 
może być celna riposta i padasz znokautowany! A 
w ówczesnych czasach krytyka literacka... kwitła! 
Prym wiedli znani i obiektywni krytycy – Marceli 
Bacciarelli, Krzysztof  Nowicki, Piotr Szymański, 
Ewa Starosta, Józef Herold i wielu innych. Mieli 
oni do dyspozycji pisma literackie – „Fakty”, 
„Kujawy” oraz pisma codzienne „Gazeta Pomor-
ska”, „Ilustrowany Kurier Polski” i „Dziennik 
Wieczorny”. Było zatem gdzie pisać. Co ciekawe 
pisali to w gazetach koncernu prasowego PZPR 
oraz Stronnictwa Demokratycznego. Dziś to 
przeminęło z wiatrem. Czuć lekką tęsknotę 
autora do tamtych lat.

Satyra, teatr – twórcy z tego obszaru mieli 
wielką pożywkę do działania o jakiej obecnie 
mogą tylko pomarzyć. Do dziś jeszcze istnieją, 
działają choćby Antoni Szpak, osamotniony 
po śmierci Marka Sobczaka z rewelacyjnego 
kabaretu „Klika”. Lecz największą siłę mieli za 
„komuny”.

S. Pastuszewski obiektywnie opisuje twór-
ców, zarówno entuzjastów Solidarności jak i 
przeciwników bądź ludzi stojących na pozycjach 
zachowawczych. Każdy z nich ma jakąś wartość, 
coś wniósł do twórczości. Jak choćby Jan Górec 
– Rosiński czy Wiesław Rogowski.

Liczba osób, które wymienił autor jest nie-
wiarygodna, ich indeks liczy blisko 1000 osób! 
Miałem ochotę dokładnie ich policzyć ale szybko 
mi się odechciało.

W aneksie 1 autor przedstawił kalendarium 
wydarzeń o charakterze odnowy w kulturze od 1 
września 1980 do 30 listopada 1981 roku. Dzień 
po dniu, blisko 150 wydarzeń.

W indeksie rzeczowym oraz w aneksie 2 / 
strona 334/ Pastuszewski precyzyjnie wymienia 
wszystkie instytucje kultury w tamtych czasach. 
Wiele z nich zniknęło na wieki. Szkoda.

Monografia pióra Stefana Pastuszewskiego 
ma ogromną wartość. Nikt przedtem nie zdobył 
się na takie opracowanie z taką niebywałą do-
kładnością i cierpliwością. Przyszłe pokolenia 
bydgoszczan będą miały znakomity materiał do 
wszelakiej analizy.

Nie sposób było popełnić małych błędów 
– na stronie 69 autor pisze „zostały przeniesione 
… do pomieszczeń ratusza przy ul. Niedźwiedzia 
4”. Tak mówi prawie 100% bydgoszczan. Winno 
być przy ulicy Niedźwiedziej 4. Nazwa ulicy jest 
w formie przymiotnikowej jak ulica Wilcza a nie 
Wilka w Warszawie.

Ponadto na stronie 53 autor wymienia 
ordery Jarosława Iwaszkiewicza. Wymienił od-
znaczenie Orderem Sztandaru Pracy II Klasy. 
To za mało; Iwaszkiewicz świetny pisarz i zarazem  
pieszczoch ówczesnej władzy, otrzymał jeszcze 
wiele innych odznaczeń, w tym najwyższe – Or-
der Budowniczego Polski Ludowej. Ponadto wła-
dze ZSRR odznaczyły go Nagrodą Leninowską za 
Krzewienie Pokoju Między Narodami.

To drobiazgi przy ogromie tegoż dzieła.
Zachęcam wszystkich do lektury tej bezcen-

nej książki, którą Stefan Pastuszewski napisał w 
„czynie społecznym” i znakomicie oddał twórczy 
ferment w okresie pierwszej Solidarności.

Stefan Pastuszewski, Rewolucja, odnowa i ożywienie w 
bydgoskiej kulturze od sierpnia 1980 do grudnia 1981 
roku, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2018, 
ss. 374
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Wstęp
O ośrodku literackim można mówić z 

chwilą pojawienia się na danym terenie pisa-
rzy mających wpływ na innych pisarzy, a tym 
samym inspirujących nowe pokolenia ludzi 
pióra. Istotnym, choć drugorzędnym warun-
kiem zaistnienia ośrodka literackiego jest 
występowanie prasy artystycznej, wydawnictw 
oraz środowiskowego życia literackiego, na 
które z kolei składają się: organizacje pisa-
rzy, krytyka, system popularyzacji twórczości, 
metodyczna archiwizacja i refleksja naukowa 
nad nią.

Ośrodek literacki nie powstaje ad hoc i 
choć w znacznym stopniu jest on owocem 
woli świadomych jednostek, to jednak nie 
może zaistnieć bez występowania tego, co 
metaforycznie określa się mianem talentów. 
Te zaś z kolei mają większe szanse rozwoju w 
środowiskach o optymalnej wielkości, ale też 
kształcie, kondycji, ciągłości istnienia. Wiele 
talentów marnuje się bez możliwości ich 
rozwoju, który w zasadzie może nastąpić w 
miejscach o ponad średnim poziomie rozwoju 
cywilizacyjnego danej epoki. Twórczość arty-
styczna wymaga bowiem zazwyczaj minimum 
komfortu bytowego, który gwarantuje, jakże 
niezbędny w tej twórczości dystans wobec 
„spraw przyziemnych”. Wymaga też określo-
nego grona odbiorców, w tym czynnej pu-
bliczności oraz zainteresowania medialnego. 
Tak więc w warunkach współczesnej cywilizacji 
ośrodkiem literackim może być miasto co 
najmniej średniej wielkości, wyposażone w 
rozwiniętą infrastrukturę komunalno-by-
tową, zamieszkałe przez zhierarchizowaną 
społeczność o continuum, choć nie zawsze 
wiekowym, tradycji, w tym oczywiście tradycji 
kulturalnej.

Bardzo ważnym czynnikiem formowania 
się ośrodka literackiego jest system inspi-
rowania, promocji i upowszechnienia dzieł 
literackich. Składają się nań:
- wydawnictwa
- czasopisma
- księgarstwo
- bibliotekarstwo
- instytucja spotkań autorskich 
- konkursy i nagrody
- krajowe i lokalne sympozja literackie 
- edukacja literacka młodzieży
- warsztaty literackie
- badania naukowe

Bydgoszcz w zasadzie spełnia te warunki, 
lecz w stopniu jedynie zadowalającym, bez 
wystarczającej dynamiki rozwoju. W mieście 
tym brak tego, co metaforycznie nazywa się 
duchem. W hierarchii wartości większej części 
społeczeństwa Bydgoszczy kultura i twórczość 
artystyczna nie zajmują zbyt wysokiej pozycji. 

Sytuacja ta za sprawa usilnych starań wąskiej 
grupy działaczy w okresie międzywojennym 
oraz programowej akcji na rzecz upowszech-
niania kultury w Polsce Ludowej zaczęła się 
zmieniać, choć obojętność a nawet niechęć w 
stosunku do kultury i sztuki nadal ma miej-
sce w wielu kręgach lokalnej społeczności. 
Rozwojowi talentów literackich nie sprzyja 
niski poziom edukacji artystycznej w szkołach, 
czego nie rekompensują warsztaty literackie w 
niektórych instytucjach i placówkach kultury. 
Brak jest też wystarczającego zainteresowania 
i wsparcia dla ośrodka literackiego ze strony 
samorządu lokalnego, tak że po 1989 roku 
nieliczne czasopisma i wydawnictwa literackie 
utrzymują się dzięki determinacji pracujących 
w nich społecznie twórców. Na ten niezbyt 
sprzyjający literaturze lokalny klimat społecz-
ny nakłada się - będący efektem globalnych 
zmian cywilizacyjnych – powolny proces od-
chodzenia od czytelnictwa literatury pięknej 
oraz zepchnięcia książki drukowanej na mar-
gines obiegu społecznego. Rozszerzająca się 
od schyłku XX wieku kultura prosumencka 
i maskluzywna, w tym internetowe portale 
społecznościowe, wprowadza nowy, trudny 
do sklasyfikowania typ wypowiedzi literackiej 
i quasi-literackiej. Trwałość ich jest mała a 
zasięg ograniczony i przypadkowy, występują 
trudności w konfrontacji i weryfikacji za-
mieszczonych tekstów, mają miejsce plagiaty. 
Sytuacja ta będąca znakiem czasu, dowodzi 
trudnej do przyjęcia prawdy, że najszybciej 
„starzejącą się” dziedziną sztuki jest literatura. 
Niemniej wzrost poziomu wykształcenia i brak 
jednoznacznych reguł formalnych powodują 
wzrost ilości, choćby tylko efemerydalnych, 
wypowiedzi literackich. Zwiększa się liczba 
piszących, a spada liczba czytających, pewną 
popularność zyskuje „książka mówiona”. 
Pełnoformatowe e-booki mimo potencjalnie 
szerokiego zasięgu nie spotykają się na „płasz-
czyźnie konfrontacyjnej” z innymi książkami, 
a więc w zasadzie pozostają poza zasięgiem kry-
tyki literackiej i szerszej refleksji czytelniczej. 
Ma więc miejsce daleko idąca „prywatyzacja” 
twórczości literackiej, skądinąd dość licznej z 
uwagi na wzrost poziomu wykształcenia oraz 
brak ograniczeń publikacyjnych, z wyjątkiem 
finansowych.

Oprócz „zdemokratyzowanej” rzeki ocen 
i komentarzy płynącej przez świat, gdyż w 
dobie Internetu wytwarzać informacje może 
każdy, płynie rzeka twórczości literackiej i qu-
asi-literackiej. W tej rzece ginie treść i forma 
a pozostaje co najmniej nazwisko. Mamy więc 
do czynienia z czymś w rodzaju urynkowienia 
nazwiska. Utwory literackie opublikowane w 
sieci internetowej są więc obecne i nieobecne 
zarazem, a ich obieg jest nieprzewidywalny. 

Po raz pierwszy w literaturze polskiej 
motyw Bydgoszczy pojawił się w poemacie 
Sebastiana Fabiana Klonowica (1545-1602) 
Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi  rze-
kami do niej przypadającymi (1595). Najstarszym 
utworem poetyckim w całości poświeconym 
Bydgoszczy jest niemieckojęzyczne anonimo-
we Podanie o zamku Bydgosc (Die Sage vom Schloss 
„Bydgosc”) z 1888 roku. Pierwszym utworem 
literackim napisanym przez bydgoszczanina 
był Wiersz dla pięknej bydgoszczanki (Gedichte an 
eine schöne Brombergenin; 1840) Juliusa Kossar-
skiego (1811-1879), Żyda piszącego w języku 
niemieckim. 

W okresie państwowości pruskiej i do-
minacji niemczyzny (1772-1920) twórczość 
literacka w kręgach niemieckich nie zazna-
czyła wyraźnie swojej obecności z racji pro-
wincjonalnego charakteru miasta nasyconego 
urzędnikami, żołnierzami i rzemieślnikami, dla 
których sztuka nie miała większego znaczenia. 
Bydgoski pragmatyzm zaciążył też na kolejnych 
pokoleniach, także polskojęzycznych i przeła-
mywał go jedynie napływ ludności z innych 
części Rzeczypospolitej, a szczególnie z Kresów 
wschodnich, rozpoczęty po I a kontynuowany 
po II wojnie światowej.  

Do 1920 roku polskojęzyczne utwory 
literackie ukazywały się jedynie na łamach 
prasy polskiej („Dziennik Bydgoski”, „Gazeta 
Bydgoska”, „Straż Polska”). Po powrocie miasta 
do Macierzy trend ten utrzymywał się; wielu 
dziennikarzy łączyło pracę w redakcji z twórczo-
ścią literacką. Periodykiem szczególnie ekspo-
nującym literaturę stał się w latach 1933-1938 
„Przegląd Bydgoski” o podtytule „czasopismo 
regionalne naukowo-literackie”.

W okresie międzywojennym w kręgu lite-
ratury polskiej jedynymi liczącymi się twórcami 
byli: Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967), 
Gabriel Tadeusz Henner (1989-1949), Ma-
rian Turwid (1905-1987), Józef Weyssenhoff 
(1860-1932), debiutowali: Władysław Duna-
rowski (1902-1987) i Tadeusz Nowakowski 
(1917-1996), a w kręgu literatury niemieckiej 
pewną pozycję miał Clemens Conrad Rösler 
(1896-1980). Utwory innych autorów druko-
wane na łamach dzienników, tygodników i 
miesięczników – z wyjątkiem „Nowych Torów” 
i „Przeglądu Bydgoskiego” – miały charakter 
epigoński, wiele z nich trzeba zaliczyć do ama-
torskiej twórczości okolicznościowej.

Po II wojnie światowej napływ nowej 
ludności oraz polityka państwa na rzecz upo-
wszechnienia kultury i wzbudzania twórczości 
artystycznej spowodowały, że w Bydgoszczy za-
czął kształtować się ośrodek literacki, znacznie 
opóźniony w stosunku do innych ośrodków, 
lecz w pewnych zakresach, szczególnie w czaso-

Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny. 

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

Redakcja „Akantu”  

Literatura w Bydgoszczy. 30 lat Bydgoskiego Oddziału Związku Pisarzy Polskich (1)

dokoñczenie na str. 38
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piśmiennictwie i edytorstwie, nawet wiodący w 
kraju.  Brak wybijających się zjawisk literackich, 
a także prowincjonalna izolacja od ośrodka 
warszawskiego, krakowskiego i okresowo łódz-
kiego wyzwoliły tendencje integracyjne, które 
przez władze Polski Ludowej zostały po 1949 
roku wykorzystane do centralizacji i kontroli 
środowiska pisarzy. Jedynym przedstawicielem 
tego środowiska, a zarazem „pasem transmisyj-
nym” oczekiwań i beneficjów ze strony władz 
był Związek Literatów Polskich.     

Kreacja bydgoskiego ośrodka literackie-
go była elementem polityki władz lokalnych, 
które uzyskały dużą swobodę w tym zakresie 
po „odwilży” związanej z regionalizacją życia 
kulturalnego. Inicjatywy Oddziału ZLP zbiegły 
się więc z ambicjami władz, które artykułował 
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. 
W 1954 r. powstał miesięcznik społeczno-kul-
turalny „Pomorze” (od 1957 r. 
dwutygodnik), a w 1961 r. Kujaw-
sko-Pomorskie Towarzystwo Kultu-
ralne prowadzące literacką oficynę 
wydawniczą. Oba przedsięwzięcia 
finansowane były przede wszystkim 
przez władze lokalne.       

W procesie „dojrzewania” po 
II wojnie światowej bydgoskiego 
ośrodka literackiego można wy-
odrębnić trzy okresy z cezurami w 
1968, 1980 i 1989 roku. W latach 
1945-1968 do czynnych pisarzy z 
okresu międzywojennego doszli 
młodzi, w tym z fali repatriacyjnej 
(Jan Górec-Rosiński, Krzysztof 
Nowicki). Polityka kulturalna 
Polski Ludowej, nastawiona m.in. 
na inspirację twórczości artystycznej i jej 
upowszechnianie, stwarzała szansę rozwoju 
młodym talentom. Do 1968 r. pisarze raczej 
starali się dostosować się do ram polityki kul-
turalnej, zaś po tej cezurze związanej z prote-
stem, wręcz buntem całego polskiego świata 
kultury, wolność twórcza zaczęła być bardziej 
ceniona, nawet przez pisarzy „dostosowanych”. 

Rozpoczął się okres emancypacji kultury. W 
okresie tym (lata siedemdziesiąte XX wieku) 
publikować zaczęli młodzi adepci literatury, 
dobrze wykształceni, ale nie mający już „ob-
ciążeń dostosowawczych”. Z „zarzewia buntu” 
zaczął tlić się „ogień stałego sprzeciwu”, który w 
pełni rozpalił się w latach osiemdziesiątych. W 
efekcie doszło do ideowej i organizacyjnej dez-
integracji bydgoskiego ośrodka literackiego, 
wzmocnionej przez zanik wszelkich ograniczeń 
zewnętrznych – z wyjątkiem finansowych – po 
1989 roku. Niezbyt korzystnie na poziom ar-
tystyczny publikowanych utworów literackich 
wpłynął brak selekcji edytorskiej, która po 1956 
roku w zasadzie nie była już oparta o kryteria 
ideologiczne, choć na pewno dobre utwory o 
„określonej wymowie” były preferowane przez 
mecenat państwowy.  

Emancypacja kultury, w tym literatury, w Polsce 
Ludowej

W Bydgoszczy zaistniały dwa związki pi-
sarzy (SPP i ZLP), pojawiło się szereg – w tym 
efemerydalnych – oficyn wydawniczych oraz 
czasopism literacko-artystycznych o zasięgu 
ogólnopolskim: „Akant” (od 1998 r.), „Fabu-
larie” (od 2013 r.), „Kwartalnik Artystyczny” 

(od 1993 r.), „Temat” (od 2004 r.).
Specyfiką życia literackiego po 1989 roku 

stałą się aktywność indywidualna twórców, bądź 
małych grup, bardzo często o charakterze towa-
rzyskim. Brak jest pełnej komunikacji między 
tymi „ogniskami” aktywności, podejmowane 
przedsięwzięcia są nierzadko efemerydalne; 
niektórzy pisarze po pewnym czasie rezygnują 
z pisania, częstym jest uprawianie różnych dzie-
dzin sztuki, w wyniku czego powstają „projekty 
interdyscyplinarne” o bardzo ograniczonym 
obiegu, choćby wspomnieć działający od 
1979 roku Klub Fantastyki „Maskon”. Dzięki 
mediom elektronicznym wielu twórców omija 
relacje z bydgoskim ośrodkiem literackim, 
wiążąc się z innymi ośrodkami. Ogląd całości 
życia literackiego w Bydgoszczy zdaje się więc 
być niemożliwy. Inflacja publikacji przy braku 
konsekwentnej promocji czyni bydgoski ośro-

dek literacki mało zauważalnym w kraju.
Wybrane do Encyklopedii Bydgoszczy 

hasła dotyczą następujących zakresów 
tematycznych: sylwetki psiarzy i ich 
twórczość, życie literackie, formy upo-
wszechnienia twórczości literackiej, formy 
edukacji literackiej. Stopień ogólności 
haseł jest typowy dla opracowań ency-
klopedycznych, a więc ujęte zostały fakty 
najistotniejsze, zarówno biograficzne jak 
i określające charakter twórczości, choć 
w przypadku sylwetek pisarzy starano 
się odnotować wszystkie wydawnictwa 
zwarte o charakterze literackim. Z racji 
historycznego faktu, jakim było stopnio-
we powstawanie bydgoskiego ośrodka 
literackiego na „surowym korzeniu” 

czyli w zasadzie od podstaw, w przypadku 
pierwszych faz przedstawiono nawet drobne 
z punktu widzenia faz późniejszych fakty, jak 
kółka literackie, towarzystwa czytelnicze, formy 
kształcenia literackiego, scenopisy teatralne. 
Analizując późniejsze okresy, a szczególnie 
etap „dojrzewania” ośrodka po 1968 roku, 
„drobne” te fakty pominięto.

Stefan Pastuszewski

ABTEILUNG FÜR LITERATUR – Sekcja 
Literacka Niemieckiego Towarzystwa Sztuki i Na-
uki w Bydgoszczy (Deutsche Gesellschaft für Kunst 
und Wissenschaft zu Bromberg), działającego w l. 
1902-1920. → EB, t. 2, s. 401. Założona 18.III.1903 
r., miała na celu popularyzację literatury, w tym 
współczesnej, organizując spotkania autorskie 
(m.in. Richard Dehmel, Detlev von Liliencron, 
Rudolf Herzog, Max Helbe, Arno Holz, Clara 
Viebig, Rudolf Presberg), odczyty oraz seminaria 
(m.in. poświęcone Lwu Tołstojowi). Liderzy Sekcji: 
dyrektor Biblioteki Miejskiej Georg Minde-Pouet, 
redaktor naczelny „Deutsche Rundschau” Emanu-
el Ginschel, dyrektor Teatru Miejskiego Leo Stein; 
w 1913 r. 558 członków. Sekcja wydała książkę Karla 
Adamka Deutsche Volkslieder und Sprüche aus dem 
Netzgau (Niemieckie pieśni ludowe i przypowieści Ziemi 
Nadnoteckiej; 1913).

S.P.

Źródło: Wilfried Samel, Abteilung für Literatur, „Brom-
berg” 1993, nr 101, s. 9-10 

„AKANT” – ukazujący się od 1.I.1998 r. 
ogólnopolski miesięcznik literacki wydawany przez 
Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, w grudniu 
dodatkowy numer (13) podsumowujący dorobek 

ARKA POEZJI – od 1996 r. comiesięczne 
spotkania poetyckie w klubie „Arka” Bydgoskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na Szwederowie „Arka” 
→ EB, t.2, s. 187, nagrody Złotego i Srebrnego Wiosła 
Arki. Od 2010 r. kwartalne Turnieje Jednego Wiersza 
z doroczną nagrodą Korona Arki (2010 r. – Bogdan 
Piotr Kozłowski, 2011 r. – Piotr Starańczak, 2012 
r. – Aleksandra Brzozowska, 2013 r. – Barbara 
Dombrowska-Pietrzykowska, 2014 r. – Jolanta 
Sztejka, 2015 r. i 2016 r. – Waldemar Remisiewicz, 
2017 r. – Marek Szypulski, 2018 r. – Aleksandra 
Brzozowska i Marek Szypulski). Trzy almanachy: 
Arka poezji (1998), Poetycki rejs (1999), Arka poezją 
płynąca (2000).

S.P.

„ARKONA” – miesięcznik poświęcony 
kulturze i sztuce, ukazywał się w latach 1945-1948 
(38 numerów). Określany jako „bydgoski”, „po-
morski”, „Pomorza”, „Wielkopolski i Wybrzeża”, 

BANACH WOJCIECH – poeta ur. 31.VIII 
1953 w Bydgoszczy. Ukończył Wydział Elektrotech-
niki Akademii Techniczno-Rolniczej. Od 1978 do 
2018 roku pracował jako specjalista konstruktor w 
Famor SA  w Bydgoszczy. W latach 1994-2001 był 
zatrudniony także w bydgoskim salonie DESA. 

Jako poeta debiutował na łamach „Faktów” 
(1976). W latach 1975-1983 był członkiem Grupy 
Faktu Poetyckiego „PARKAN”, znanej z niekon-
wencjonalnych prezentacji poetyckich i Koła Mło-

całego roku, od 2001 r. organizacja dorocznych 
konkursów Agon Poetycki „O Wieniec Akantu” 
dokumentowanych almanachem; co pięć lat Alma-
nach „Akantu”, będący bibliografią publikowanych 
utworów i podsumowaniem dorobku; redaktor 
naczelna – Jolanta Baziak. 

S.P.  

pełnił rolę pośrednią między pismem regionalnym 
a krajowym. Wysmakowana szata graficzna Stani-
sława Brzęczkowskiego, dział literacki prowadzili: 
Andrzej Bukowski, Alfred Kowalkowski i Marian 
Turwid. Prowadziło pierwszą po II wojnie światowej 
literacką oficynę edytorską → „Mała Biblioteka Ar-
kony”. Czasopismo brało udział w ogólnopolskich 
sporach i polemikach oraz odnotowywało fakty, 
które nurtowały cały kraj; zostało zamknięte ze 
względów pozaartystycznych poprzez wstrzymanie 
dotacji ministerialnych i miejskich. → eB, t. 2, s. 
233-234.

Źródło: Anna Sucharska, Obraz kultury w prasie bydgoskiej 
w latach 1945-1950, Warszawa 1990

S.P.
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cdn.

BASZKOWSKI ANDRZEJ (1932–2011) – 
poeta, dramaturg, eseista, dziennikarz. Ukończył 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. W latach 1955–1958 kierownik literacki 
w Teatrze Popularnym w Grudziądzu, w latach 
1959-1960 w tym samym charakterze w Teatrze 
Lalki i Aktora „Baj Pomorski” w Toruniu. W latach 
1960-1975 pracował jako redaktor w „Pomorzu”, 
w latach 1973-1974 w rozgłośni Polskiego Radia 
i w TV Bydgoszcz, a potem w tygodniku „Fakty” 
(1975-1990). W latach 1977-2004 redaktor naczelny 
„Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”. Działacz 
społeczny, ławnik sądowy. Współzałożyciel Grupy 
Literatów i Plastyków „Prowincja” (1956). Członek 
Poetyckiej Grupy „Wiatraki” (1960-1968). Zbiory 

BAZIAK JOLANTA – poetka, eseistka, kry-
tyk literacki, wydawca. Ur. 10 IV 1956 w Toruniu. 
Ukończyła Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu 
wraz ze studiami doktoranckimi i podyplomowym 
przygotowaniem pedagogicznym, podyplomowo 
filologię polską w Uniwersytecie im. Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Od 1976 do 1981/82 r. 
pracowała jako kierownik zespołu estradowego 
w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywko-
wych w Warszawie, następnie na tym stanowisku 
w Estradach – poznańskiej i bydgoskiej (do 1991 
r.). Nauczyciel w latach 2003-2009. Od 2007 
roku specjalistka do spraw wydawnictw i redaktor 
muzealnych publikacji w Muzeum Okręgowym 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Re-
daktor naczelna Ogólnopolskiego Miesięcznika 
Literackiego AKANT, wydawca, animator kultury, 
jurorka ogólnopolskich konkursów literackich, 
prowadzi warsztaty literacko-filozoficzne. 

Debiutowała w 1974 roku w Polskim Radio 
cyklem wierszy Strefa pomylonych. Wydała ponad 20 
publikacji zwartych: poetyckich, prozatorskich i 
popularno-naukowych. Jej wiersze ukazały się w 
przekładach na język angielski, niemiecki, czeski 
i islandzki.

Zbiory wierszy: Strefa pomylonych (1991), Wiel-
błądzica (1995), Daleka Wenus (1996), Bezdomni 
w ciałach (1997), Pół szyby światła (2000), Wiersze 
wybrane 1991-2001 (2001), Coś istnienia (2003), 
Przekłady i wiersze nowe (2004) wyd. trójjęzyczne (j. 
polski, niemiecki, czeski), Trudne modlitwy (2006), 
Wyspa, chwila (2009), Wyspa, chwila (2011) wyd. 
trójjęzyczne (j. polski, angielski, islandzki), Pochy-
lone niebo (2011), Całe stworzenie: Wiersze wybrane 
i nowe 1974-2014. Pryma, Tercja, Kwinta (2014), 
Samosiewne (2017).

Książki eseistyczne, diariusze, opracowania 
popularno-naukowe: Ziemia zawsze święta (1998), 
Ziemia początku (2002), zbiory esejów filozoficz-
nych Pasje i niepokoje Simone Weil (2001) oraz 
Nietzsche w optyce filozofów (2008), wyd. II (2009), 
eseje popularno-naukowe: Leon Wyczółkowski – 
kolejne życie (2010), Leon Wyczółkowski – kolejne życie 
(2012) wyd. II dwujęzyczne (j. polski, angielski), 
Wyczółkowski, Przybyszewscy, Munch i Vigeland. Fryz 
życia (2012), Baziaki. Pokolenia (2017), Baziaki. 
Generations (2019) wyd. angielskie.

Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami 
twórczymi. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich od 1995 r., była członkiem Komisji 

Kwalifikacyjnej SPP kadencji 2015-2017. Jest 
prezesem Stowarzyszenia „Teatr na Barce” od 
1997 r., wiceprezesem Towarzystwa Inicjatyw 
Kulturalnych od 2000 r., przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej (do 2014) Stowarzyszenia Odbudowy 
Bydgoskiej Fontanny „Potop” oraz członkiem BT 
N od 2005 r.

Otrzymała za twórczość i działalność spo-
łeczno-kulturalną wiele nagród i wyróżnień, w 
tym: odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1992), 
Srebrny Krzyż Zasługi (2004), Zasłużony Dla 
Kultury Polskiej (2008), Medal Za Długoletnią 
Służbę (2013). W 2006 r. otrzymała Bydgoską 
Literacką Nagrodę Roku „Strzała Łuczniczki”, w 
2013 r. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy,  w 2014 r. Medal im. Jerzego Sulimy-
Kamińskiego. 

 S.P.

Źródło: Jan Tomkowski, Słownik pisarzy polskich, War-
szawa 2002  

dych ZLP, od 1990 jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. 

Zbiory poezji: Chwilowy obraz świata (1977), 
Pole rażenia (1978), Slalom (1980), Symultana 
(1981), Czarna skrzynka (1991), Było nas kilku 
(1997),  Skrzyżowanie (1998), Punkty wspólne (2000),  
Wybór wierszy (2004), Odgrodzony przez przypadki 
(2008), Nie tylko aniołowie (2009), Mężczyzna z 
sąsiedniej klatki (2010), Rondo Bydgoszcz (2012), 
Odwrócona piaskownica (2013), Czas przestawienia 
(2014), Modlitwy przerywane (2016), Śmierciochron 
(2017), Strzępy i pąki (2018), Plac Piastowski i inne 
wiersze (2018). Wydania albumowe (na podstawie 
własnej kolekcji pocztówek): Czas odnaleziony. Byd-
goszcz na dawnych pocztówkach (1894-1945) (2001), 
Nad Starym Bydgoskim Kanałem. Na podstawie dawnych 
pocztówek i fotografii (2007). 

Na podstawie jego wierszy i obrazów Jerzego 
Puciaty, ukazał się, wydany przez Salon Wydawniczy 
„Margrafsen”, Kalendarz Bydgoski na rok 2004. Jest 
autorem wiersza Miotając się, który przez kilka lat 
widniał na ścianie szczytowej domu przy ul. Przyrze-
cze w Bydgoszczy (do czasu zburzenia budynku). 
W plebiscycie bydgoskiej redakcji „Gazety Wybor-
czej” został wybrany Artystą Roku 2002 w dziedzinie 
literatury, w 2005 r. laureat Nagrody Artystycznej 
Prezydenta Bydgoszczy, a w latach 2009 i 2015 
– Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku „Strzała 
Łuczniczki”. W 2007 r. został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, w 2011 r. Medalem Solidarności 
Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego, a w 2016 
roku statuetką „Za twórczy wkład w kulturę chrze-
ścijańską”. Od 2011r. prezes zarządu Bydgoskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 S.P.

wierszy: Pory (1962), Biała laska (1968), Dziennik 
domowy (1978), Martwe natury (1985), Czekając na 
Ikara (1987), Kwarantanna (1990), Na jeden sezon 
(1999), Wybór wierszy (1999), Kartka z kalendarza 
(2000), Czasami jestem (2005), Tyle mojego będzie 
świata (2008), Dopóki tu jesteśmy (2009), Postscriptum 
(2011). Sztuki dla teatrów lalek: Czerwony kwiatu-
szek, Planeta Nadziei, Był sobie król, Szarada profesora 
Greniusa, Niezwykła księga Mikołaja, Zaklęty kamień. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1972), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1983), Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
(2002). Laureat Nagrody im. Klemensa Janickiego 
(2002). Członek ZLP. Zmarł w 2011 r. w Bydgosz-
czy, pochowany na Cmentarzu Starofarnym. 

Źródła: Z. Mrozek, Mały słownik pisarzy Kujaw 
i Pomorza (1920-1991), Bydgoszcz 1992; Słownik 
pisarzy województwa bydgoskiego: bio-bibliografia, Byd-
goszcz 1993; D. T. Lebioda, Przedsionek wieczności 
Pośród pisarzy Pomorza Kujaw i Wielkopolski, Bydgoszcz 
1998.
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