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Bogdan Łoś

Akustycznie
 

Amisz z ciebie żaden, 
choć w prześwitach lecąc wiatrem w sercu 
jak po lesie czułym, 
chciałbyś prąd uporządkowanych elektronów odłączyć  
i nie patrzeć w ekrany migające fioletowym tańcem, 
co usypia, kiedy patrzysz weń za długo – 
jakieś sto z ułamkiem lat. 

Żeby wyjść z nurtu z wirami, 
co wciągają na dno – i wloką po nim, 
i szurają umarłym ciałem, 
łeb tłukąc o skały wystające, aż po krew rozcieńczoną, 
że nie widać jej czerwonej, bo ona z ducha nieżywego...

Może nie do końca. 
Życie jeszcze się tli – i ciało nie całkiem wygasłe.
Mógłbyś zdążyć wciąż wyciągnąć rękę ponad prądy 
sił ostatkiem zawrócić swój bieg w wodzie szkarłatnej  
i pociągnąć sznur kabla, co oplata rzędem 
niekończącym słupów ułożonych 
po ziemi całej 

W krzyżowym ogniu antynomii cisz  
zdą-żyć.

Ewa Kłobuch

Jak gdyby nigdy nic czekam aż przyjdziesz 

zagramy w dwa ognie 

jak to brzmi w kontekście krematorium 
za rzeką dopalają się właśnie ostatnie ślady 
krystalizuje ulotność 

kto zrani bardziej 

ja czy ty 
wchodząc między nieuleżałe jeszcze myśli 
bo i pora nie ta i przez otwarte okno wiatr 
miasto przeprowadza na drugą stronę 

więc dzwonią tramwaje 
i tłum nieprzerwany ciągnie za sobą ulice 
ktoś się śmieje ktoś płacze 
szczekają psy a megafony nawołują do wojny o pokój 

przy moim stole dziad z babą pod rękę siedzą 
w widocznej jeszcze żałobie po życiu 

pospołu śmierć 

jak garstka popiołu 
albo lep na muchy 
coraz cięższy od gołębich skrzydeł 

Olga Woźniak

Katastrofa 
 
 
nie ma poczucia  
humoru 
 
i przybywa 
jak styczniowy wieczór 
rani 
 
lecz po co jej to ciało 
z ogonem czartowskim 
obłąkane oczy 
chłód 
 
chyba nie mogę  
jej za to winić 
że wszędzie mi 
pusto 
 
choć gdy staje wysoko  
nade mną 
nie wiem 
 
czy oczyszczenia 
czy końca świata 
się spodziewać

Rafał Gawron

WIGILIA 19

człowiek z parasolem
traci głowę
deszcz tego dnia
nie zamienił się w śnieg
była wigilia i jakby nie
w nadziei że choć jedna
rogata gwiazda na niebie została
potulna jak baranek

Janusz Orlikowski 

Pot, słowo i czas
 

ten pot który spływa mi po czole i na kark
niczym deszcz po dachach po liściach drzew
użyźnia glebę mojego słowa które nie milknie
zawsze w sferze bezczasowej ciszy

zawsze bowiem gotowe jest teraz
gdy uciszony czas
czysta kartka w ekranie komputera
i jakże wiele możliwości

nie w tym co by było lub będzie
to warto omijać wielkim kołem
ale to powstające teraz
gdy pot spływa mi po czole i na kark

jest i dzieje się życie;
pot spłynął tak jak spłynął
umilkł też deszcz za oknem
na pojedyncze krople nie warto zwracać uwagi

pozostało słowo niczym perła

Tadeusz Zawadowski

KRAJOBRAZ  PRZED  BITWĄ  A  MOŻE  WOJNĄ
 
 
siedzę przy biurku i piję kolejną kawę. spoglądam na czystą 
kartkę na której za chwilę może przysiądzie zbłąkany
wiersz. nie myślę o nadchodzącej wojnie ani
o planowanej bitwie. zapasy nie przygotowane schrony
niezabezpieczone mundur czeka na wyprasowanie. siedzę
przy kawie jakby nigdy nic a wokół biegają komunikaty
spłoszone lub groźne na przemian. radio wyłączone – nie słucham
w telewizji ślinią się politycy – nie oglądam. jakiś wojskowy 
przebiegł przez pokój wypił dwie setki i pobiegł dalej na kolejne
stanowisko. a tu wódka się kończy zapasy niezrobione

i te ciągłe komunikaty…
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Wiktor Krzewicki

GOLEM

Ucichł łomot
Odeszły pogwizdujące miechy
W przepastnych komnatach
słychać było 
tylko…

Zniknęła charakterystyczna woń siarki
która
- co mniej wykształconym –
przywodziła na myśl
pot całodziennego znoju

Stajnie wypełniła pustka
chłopcy stajenni grali w kości 
na próżnych stertach siana
Oklapłe uzdy utraciły kształty
świadectwo ciepłego powietrza 
z wilgotnych chrap

I po co nasłuchiwać
ani triumfalnych pochodów
ni perypatetycznej obsesji
ni zdruzgotanego kroku skazańca?

Początkowo okoliczne chłopstwo nie wykazało zainteresowania sprawą. Ot stary dureń odstąpił
jeno od swych obłąkańczych wizji. Nie widziano już więcej w mieście astrologa, mędrca mniemanego,
otoczonego drobną grupką uczniów, o twarzach krzyczących grozą i ekscytacją. Dzisiaj rozeszli
się do swoich siedzib, by w spokoju, pełnymi i pewnymi zasiadać na stołowym tronie.

Niepokój obudziła dopiero rozprzestrzeniająca się w zawrotnym tempie plaga szczurów. Nieraz, w
dawniejszych latach opuszczały swe podziemne siedziby, lecz gdy zabrakło preparatów,
którymi uprzednio zwalczał je starzec, zaczęły okazywać przesadną zuchwałość.

Kamienne posadzki odżyły
pod podkutym butem przelęknionej gromady
lecz nawet one pojęły
że niegdyś
nie takim karmiły się stukiem
nie takie płynęło w nich tętno

Długo szukali po zapuszczonych komnatach
Odgarniając ostrzami kos grube nici pajęczyn
A on stał samotny
Pośrodku wielkiej jak niebiosa sali 
Sam z siebie
Golem

Ewa Kłobuch

DO NIEDOCZEKANYCH ZIM 

to tylko sen 

dlatego nie można przyjąć za pewnik 
że światło zmieszane z kurzem 
formując się w belki podtrzymuje stropy 

pewnie mogłoby to trwać 
gdyby nie budzik albo podmuch podcinający podpory
niedostrzegalnie a jednak mąci ich spokój 

od tej chwili dni spadają przedwcześnie 
nie wyzbywszy się porannej goryczy 
prowokują tąpnięcia 

przejścia nie bolą tłumaczyłeś jak dziecku 
ot jeszcze jedna mała śmierć 
niewidoczna z kosmosu nie zatrzyma tramwajów
tym bardziej Ziemi w jej pędzie donikąd 

tylko powietrze zrzednie na moment jak miny nad próżnią 
zdumione brakiem choćby cienia 
o który można by się oprzeć jak o słowo 

bez sensu więc milczę 
i jakby nie na temat 
przesuwam zapałką po drasce 
wierząc że żarem wypalę nam skrót 

- do jutra

Ja przez maniakalne pisanie listów stanę się jakimś dogmatycznym prozatorem wy-
krztuśnym w wymiarze kategorycznym i wreszcie zacznę pisać metafizyczno- metaforyczne 
kryminały bez logicznych, ostatecznych rozwiązań i w końcu będę z nadania papierowym 
milionerem, powszechnie szanowanym i założę wielką kuźnię poetycką, gdzie słowa pod-
grzane do stanu rudej kowalności wyplastycznią się w byty absolutnie służebne. Właściwie to 
już tak jest od zarania, zawsze tak było; z podszeptów  migotań wyrastały pałace i zbrodnie, w 
płomiennych zaklęciach tworzyły się idee i miecze - całe gołosłowne pasjanse konieczności i 
kłamliwych zaniechań. Najważniejsza jest tu postać milczącego kowala, Golema, ze zwitkiem 
zaklęcia w kąciku parchatych jak sucha glina ust i żarem słonecznego ciasta w mętnych, 
szklanych śle piach. 

- Milcz Golemie i wykuj tylko te słowa, które odnajdą nas w markowanych rajach poły-
skliwych syren, z bezcielesnych snu wymiarów! 

- Milcz Golemie, to potrafisz najlepiej, podeprzyj kruchy strop swym glinianym kadłu-
bem, poruszaj się ostrożnie, by nie spłoszyć nowych słów poczwarek! W nich cały kocioł 
świata wystudza się cierpkim nektarem. Już pękają osłony sylabicznych ponęt i lgną do siebie   
błagalnie w partyturach kodów!

- Milcz Golemie, nie szukaj swojego wyrazu, on cię sam odnajdzie w nocnym chłodzie 
torów, nim zrozumiesz pustkę - przywłaszczonych skorup!  

Marcin Stachelski

Zapis w cegłach

Nawet dziś, gdy błogie słońce gładzi 
kocie łby na pustym placu, 
dobre ucho chwyta kroki od Płockiej, 
od pustych, rozbitych chałup. 

W parnym południu bieleje przysadzisty 
mur nad pustym placem, ale za torem 
już ciemnieją w deszczu chabrowe 
bławaty i karmazynowy chałat maków. 

Gdyby mogły te nieświadome cienie, 
z westchnieniem by zbiegły do słońca, 
ale ponieważ nad stacyjnym szczytem 
znów szaleje burza, rozrywając niebo, 

muszą pójść jak dawniej, 
prosto do szlachtuza.

Rafał Gawron

NOC

wykrwawiam się
nie muszę służyć
słusznej sprawie
wzruszyłem morze
ja młody lód
to mogło się udać
gdy o fale uderzyła pięść
słońce należało do mnie...

KUŹNIA
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Urodził się i to go dobiło.
Samuel Beckett

Była sobota, więc Piotr nie musiał jechać 
na uczelnię. Zwlekł się z łóżka później niż 
zwykle, zerwał kartkę z kalendarza i prze-
czytał złotą myśl na dziś: „Żyjemy tak jak 
śnimy – samotnie”. Słowa Josepha Conrada 
pulsowały w jego głowie, kiedy jadł śniadanie 
i brał poranny prysznic.

Postanowił spędzić ten dzień z Janem 
Jakubem Rousseau, którego wczoraj wypoży-
czył z miejskiej biblioteki. Przed sięgnięciem 
po książkę dokładnie umył dłonie. To było 
jego natręctwo. Mył dłonie z byle powodu 
kilkanaście razy na dobę. Zupełnie tak jakby 
cały świat był zawirusowany i najdelikatniejszy 
z nim kontakt groził nieuleczalną chorobą. 
Woda była tak gorąca, że Piotr się oparzył 
i stracił na chwilę czucie w palcach. Wytarł 
energicznie dłonie w szorstki ręcznik, zdzie-
rając naskórek, i wreszcie opuścił łazienkę.

Wchodząc do pokoju, nacisnął klamkę 
zewnętrzną stroną dłoni, aby syf świata nie 
osiadł między palcami skąd przedostałby się 
do świętych stronic. Sięgnął z półki książkę, 
usiadł na kanapie i spróbował rozluźnić 
mięśnie. Nie czekała go dzisiaj żadna stre-
sująca sytuacja, mógł cały dzień spędzić 
na lekturze, ale bliżej nieokreślony lęk nie 
pozwalał na odprężenie. Zamknął oczy i za-
czerpnął kilka głębszych oddechów. Gładził 
opuszkami okładkę książki, szukając w tym 
geście ukojenia. Minął dobry kwadrans, 
zanim wewnętrzne napięcie ustąpiło. Wtedy 
przystąpił do czytania.

Marzenia samotnego wędrowca to ostatnie 
dzieło genewskiego filozofa. Polskie tłuma-
czenie wydano w prestiżowym Zakładzie 
Ossolińskich. Tekst zasadniczy poprzedza 
entuzjastyczna i rozwlekła analiza Ewy 
Rzadkowskiej. Ale czyż nie jest tak, ze każde 
teoretyczne ujęcie żywej myśli wysysa jej 
istotę? Czy historycznoliterackie roztrząsania 
nie odbierają radości obcowania z dziełem, 
zwłaszcza tak niezwykłym i intymnym, jak 
Marzenia Rousseau? Chociaż Piotr studiował 
polonistykę, to czuł wstręt do tych wszystkich 
uczonych, którzy podchodzą do sztuki jak 
patomorfolog do zwłok. Obawiał się, że 
przyjdzie taki moment, kiedy sam stanie 
się obiektem zainteresowania filologów, że 
będzie przez nich czytany, omawiany, dys-
kutowany i – bez względu na to, czy zostanie 
przez nich doceniony czy wyśmiany – sam ten 
fakt oznaczać będzie jego artystyczną klęskę. 
Człowiek pisze, bo pragnie dać świadectwo 
zmagania się ze światem i samym sobą, a taki 
„ekspert”, nie potrafiący przeżywać tego, 
co przeżywa autor, traktuje tekst czysto for-
malnie, patrząc nań przez pryzmat modnej 
strategii interpretacyjnej i daje sobie prawo 
do wyrokowania o artystycznym losie autora.

Piotr otrząsnął się z tych rozmyślań. Nie 
chciał zawracać sobie głowy takimi sprawami, 
nie dzisiaj, kiedy nie jest zmuszony siedzieć 
w sali wykładowej i kiedy ma przed sobą 
perspektywę wspólnej wędrówki z Rousseau.

Już od pierwszych słów autor Marzeń 
zawiązuje szczególne przymierze z czytelni-

kiem, który odznacza się nadwrażliwością, 
empatią i zdolnością do poetyckiego przeży-
wania świata: „Tak więc jestem na ziemi sam, 
skazany na własne tylko towarzystwo, bez 
brata, bliźniego, przyjaciela”1. Słysząc takie 
zwierzenie, Rousseau, trudno nie pomyśleć o 
latach twojej niedoli, kiedy potępiany przez 
świeckich i duchownych, przez ateistów i 
wierzących, ścigany przez władzę, opinię pu-
bliczną i paryskie salony uciekałeś do swojej 
samotni na skraju lasu Montmorency, a kiedy 
i tam dosięgła cię nienawiść, wyruszyłeś w 
niekończącą się tułaczkę.

Ale jednak nie utraciłeś wiary w czło-
wieka, o czym świadczą twoje rozpaczliwe 
próby szukania porozumienia, kiedy stojąc 
na paryskim bruku wręczałeś przypadkowym 
przechodniom billet circulaier jako dowód czy-
stości swego serca. A kiedy i te wysiłki okazały 
się daremne, zwróciłeś się bezpośrednio do 
Boga. Widzę cie jak w milczeniu przekraczasz 
próg katedry Notre – Dame, a twoje drżące 
od niepewności dłonie trzymają rękopis 
Dialogów, oto chwila całkowitego zawierzenia 
Bogu, jedyne co pozostaje, gdy śmiertelni 
się od nas odwracają, więc Tobie, Panie, 
powierzam moją samotność, ale na drodze 
staje krata oddzielająca cię od ołtarza. Czyżby 
nawet sam Bóg się ciebie wyparł? I dopiero 
wtedy, zrezygnowany, wydziedziczony, wykre-
ślony spomiędzy ludzi, pogrzebany za życia, 
przekonany, że nawet po śmierci nie zaznasz 
rehabilitacji, bo następne generacje utrwalą 
zniekształcony obraz ciebie, stopniowo po-
grążałeś się w świecie własnych rojeń, które 
zaludniałeś wyidealizowanymi postaciami 
rozumiejącymi twoją tragedię. Jak wiele 
nas łączy, drogi Rousseau! Jestem cieniem 
patrzącym na świat z oddali. Nie dla mnie 
towarzystwo zakochanych spacerujących 
po parku, ani młodych ludzi niecierpliwie 
czekających w kolejce do kina, ani studentów 
spędzających przerwy między wykładami 
w parujących drożdżowym ciastem cukier-
niach. A przecież rozpala mnie pragnienie 
ich bliskości, chciałbym podejść do nich 
wszystkich z wyblakłą teczką wypełnioną 
moimi wierszami, trzymaną niezdarnie w 
spoconych dłoniach, bojąc się odrzucenia, 
i prosić o ich przeczytanie, bo smutno mi 
i samotnie.

Wszystko toczy się obok mnie. Dookoła 
pędzą samochody, pasażerowie wsiadają do 
autobusów, centra handlowe wypełnione są 
ludźmi, którzy nie przestają ze sobą rozma-
wiać, jakiś młodzieniec kupuje czerwone róże 
dla stojącej obok ukochanej, w jej oczach tli 
się obietnica wiecznej miłości, a ja czuję się 
tak jakbym przebywał w niezamieszkanej 
przez nikogo pustce. Mam ochotę stanąć na 
brzegu ulicy i płakać – niech przechodnie 
patrzą na mnie i dziwią się – ale łzy nie chcą 
napłynąć do oczu. A zresztą, czy przyniosły-
by pocieszenie? Czy zdołałyby zatopić moją 
samotność, obmyć z tego, co przygodne i 
obojętne? Więc mogę tylko stać w otępie-
niu, przepuszczając autobus za autobusem, 
bo przecież żaden z nich nie zawiezie mnie 
do krainy ukojenia, gdzie moje stęsknione 
serce mogłoby zaspokoić swoje pragnienia. 
Hotele, restauracje, teatry, muzea, oszklone 

hale targowe, billboardy, telefony, z których 
dochodzi czyiś głos, światła latarni i neonów, 
muzyka roztańczonej ulicy – to wszystko nie 
dla mnie, wszystko nie dla mnie.

Piotr oderwał wzrok od książki i spojrzał 
za okno. Czuł tak dławiący smutek, że zda-
wało mu się, iż liście wierzby rosnącej pod 
balkonem zaraz zwiędną. Po co kwitniesz, 
naturo, skoro mój los został na zawsze okre-
ślony przez cierpienie?

Czytając Marzenia Rousseau, trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że struktura tekstu 
dokładnie oddaje strukturę psychiki autora. 
Styl, który obrał dla wyrażenia swoich myśli, 
dawał wgląd w jego wewnętrzne konflikty. 
Rousseau znany był z tego, że nie łagodził 
kontrastów, więc narracyjny rytm liryki fi-
lozofa odzwierciedlał wahadłowy rytm jego 
zmiennych nastrojów, przebiegających od 
depresji do ekstaz.

Powiedz mi, Janie Jakubie, czy rów-
noczesne zapisywanie ulotnych marzeń, 
chwilowych uniesień i głosu sumienia, jest 
najlepszą manifestacją samoświadomości 
człowieka cierpiącego? Czy zastosowany 
przez ciebie zmienny rytm wspomnienia i 
refleksji, upadku i honoru, odbija pulsację 
kosmosu? Czy możliwe jest, aby pogłębiona 
bólem świadomość splotła się nostalgicznie 
z pejzażem, utworzyła z nim całość?

Piotr stropił się tymi pytaniami. Oparł 
zwieszoną głowę na dłoni i utkwił wzrok 
w podłodze. Cóż za dziwność – pomyślał. 
Zupełnie jakby te pytania stawiał jakiś inny 
umysł. Odetchnął głęboko i powrócił do 
lektury.

Jak to możliwe, że stary i schorowany 
człowiek, którego ciało spocznie niebawem 
pod kępą topolową w ermenonwilskim par-
ku markiza de Gerardin, pisze tak poetycko 
świeże dzieło? Skąd bierze się ten ładunek 
poetycki, ta energia w testamencie, w przed-
śmiertnym rozliczeniu z samym sobą? Pokaż 
mi jak ocalić poezję, ty, który tworzyłeś ją w 
epoce wyrzekającej się uczuć. Pokaż mi jak 
ukryć swoją wewnętrzną ciszę, aby żadne spoj-
rzenie i żaden dotyk jej nie zbrukał. Pokaż 
mi jak pozostać niewzruszonym wobec tych, 
którzy cieszą się moją klęską, jak sprawić, 
by nie odebrano mi pociechy jaką czerpię z 
mojego odosobnienia, z miłości jaką żywię 
dla Klary, z zaufania do własnych uczuć. Ale 
zwłaszcza naucz mnie jak sprawić, by proste 
poczucie istnienia wystarczyło za wszystko.

Wyznajesz: „Na próżno szukałem, czło-
wieka nie znalazłem. Sprzysiężenie ogarnia 
cały świat, bez wyjątku, bez odwrotu, i jestem 
pewny, że dokonam życia jako banita skazany 
wyrokiem, którego tajemnicy nie przeniknę 
nigdy”. I składasz następującą deklarację 
egzystencjalną: „Samotny na resztę mych dni, 
bo tylko w sobie samym znajduję pociechę, 
nadzieję i ukojenie, nie mam obowiązku ani 
zamiaru zajmować się niczym poza sobą”. 
Pogardzany, wyszydzany, prześladowany zdo-
łałeś odnaleźć swoją przystań. Zobojętniałeś 
na świat, przestałeś od niego czegokolwiek 
oczekiwać, zerwałeś wszelkie więzi łączące cię 
z innymi ludźmi i tak osamotniony wsparłeś 
się na samym sobie. I kiedy wydawało się, że 
w izolacji nie czeka cię już nic poza bezdenną 
rozpaczą, odnalazłeś w tym stanie szczęście i 
spełnienie. Tłumaczysz mi, że gdy życie do-
czesne jest udręką i nie ma już niczego o co 
warto zabiegać, pozostaje tylko zagłębianie 
się w sobie, szukanie pokarmu potrzebnego 
do przetrwania we własnym cierpieniu.

Piotr Stareńczak

Marzyciel 
rozdział książki „Statki we mgle”
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Wędrujesz samotnie przez świat, usi-
łując odnaleźć odpowiedź na nurtujące cię 
od dawna pytanie o sens własnego losu. Po 
drodze spotykasz mnie, podobnego sobie, i 
nawiązujesz ze mną intymny dialog, zawie-
rzasz mi, pomimo tylu rozczarowań jakich 
doznałeś w przeszłości. Zrozumiałeś kim 
jesteś, kiedy pogrążyłeś się w pustce, żalu i 
osamotnieniu. Teraz przekazujesz mi od-
kryte przez siebie prawdy, ufając, że cię nie 
zdradzę. Człowiekowi wystarczy do szczęścia 
własne wnętrze, które marzy i wspomina – 
oto twoja nauka. Ależ drogi Rousseau, łatwo 
jest tak mówić, kiedy dysponuje się wnętrzem 
bogatym jak fresk Buonarottiego z Kaplicy 
Sykstyńskiej. A ja? Ja nawet nie jestem w 
posiadaniu samego siebie. Istnieję tylko w 
oddaleniu, które narzuca lęk. Czasami wy-
starczy samo spojrzenie drugiego człowieka, 
abym stracił grunt pod nogami, zaczynam się 
pocić, czerwienić, ręce mi drżą, a gdy usiłuję 
wykrztusić jakieś słowo obficie tryskam śliną. 
To jest silniejsze ode mnie i nie potrafię nad 
tym zapanować. Jakże niewiele trzeba, aby 
poczuć jak cały świat spada ci na głowę. Zwy-
kłe, codzienne zakupy i stanie w kolejce do 
kasy sprawiają, że nie mam ochoty ruszać się 
z miejsca. Wiem, że ci wszyscy zgromadzeni 
wokół mnie ludzie nie mają złych intencji, 
nie chcą mnie skrzywdzić, ale sama ich obec-
ność wywołuje we mnie lęk. Wydaje mi się, 
że śledzą każdy mój krok, że podśmiewają się 
ze mnie, obgadują, krytykują. Dlatego, jeśli 
jest to możliwe, chodzę na zakupy z mamą, 
bo mam wtedy wrażenie, że uwaga innych 
nie jest wyłącznie skoncentrowana na mojej 
osobie. Kiedy mama pomaga mi przenosić 
wybrany towar z wózka na taśmę sunącą do 
kasy, znacznie łatwiej radzę sobie ze stresem.

Jakże trafne, Rousseau, jest twoje spo-
strzeżenie: „Należę do siebie tylko wtedy, 
gdy jestem sam, poza tym staję się igraszką 
całego mego otoczenia”. Ja wiem, że ludzie 
widzą mnie takiego, jakiego sobie stworzyli, 
jakiego uformowali według własnej niechęci 
i arbitralnych skal normalności. Nie powi-
nienem zatem przejmować się ich opiniami, 
bo przecież to nie o mnie mówią, nie mnie 
widzą. Ale drogi Rousseau, łatwo to powie-
dzieć, trudniej wykonać.

Nieśmiałość jest dla mnie najbardziej 
kłopotliwa. Usiłowałem sobie z nią poradzić, 
prowadząc dziennik, w którym zapisywałem 
stresujące sytuacje i towarzyszące im uczucia 
z niepojętą nadzieją, że po upływie pewnego 
czasu zacznę traktować te zapiski jako coś 
obcego, co nie wyszło ze mnie i nie odnosi się 
do mojego życia. W celu zminimalizowania 
nieśmiałości pojawiałem się na spotkaniach 
towarzyskich na samym początku, kiedy 
jeszcze nikogo nie było i wmawiałem sobie, 
oczywiście daremnie, że inni są w stosunku 
do nas bardziej tolerancyjni, niż my sami 
do siebie. Poza tym kupowałem ubrania wy-
łącznie z głębokimi kieszeniami, żeby ukryć 
drżenie i pocenie rąk, a do każdej rozmowy 
przygotowywałem się przed lustrem. Po 
tabletki nigdy nie sięgnąłem i nie sądzę, aby 
to się zmieniło, chociaż ta chorobliwa nie-
śmiałość skutecznie odbiera mi najmniejszą 
radość życia.

Najbardziej boję się ośmieszenia i od-
rzucenia. Lęk przed tym paraliżuje moje 
działania i osłabia motywację. Ludzi takich 
jak ja uważa się za słabeuszy, dziwaków, 
których inteligencja jest poniżej normy. 
W epoce rozpychania się łokciami, gdzie 

ideałem jest odnoszący sukces menadżer, lu-
dzie nieśmiali kryją się w swoich samotniach 
niczym trędowaci. Naprawdę nie wiem jak 
wytłumaczyć innym swój problem, jak dać 
im do zrozumienia, że posiadam inny sposób 
patrzenia na świat i że nie korzystam z życia 
tak, jak oni to pojmują.

Bezsilność pojawia się najczęściej. 
Skrępowanie jest tak silne, że zrobienie 
lub powiedzenie tego, czego chcę, staje się 
wręcz niemożliwe. Jestem bardzo wrażliwy na 
opinię otoczenia, dlatego każde zabieranie 
głosu powoduje gwałtowne bicie serca, drże-
nie ciała, napięcie mięśni i zaczerwienienie 
twarzy. To istny koszmar, bo tych objawów 
nie można ukryć. W takich chwilach ludzie 
dziwnie mi się przyglądają, śmieją pod no-
sem, szepcą między sobą, kiedy odchodzę na 
bok. Bardzo to przeżywam. W bezsenne noce 
powracają okropne wspomnienia – znowu 
widzę szydercze uśmiechy pojawiające się na 
widok moich spoconych dłoni nerwowo wier-
cących guzik koszuli lub gniotących brzegi 
obrusa. Właśnie z takich powodów unikam 
kontaktów towarzyskich, zwłaszcza z płcią 
przeciwną, przywodzącą na myśl możliwość 
związków intymnych. Widząc jak inni łatwo 
nawiązują konwersację, szybko się wycofuję i 
popadam w jeszcze głębsze kompleksy. Nie-
kiedy jestem tak onieśmielony, że doświad-
czam jakby nierealności zaistniałej sytuacji. 
Przypomina to sen albo film puszczony w 
zwolnionym tempie.

Pozostanę samotny do końca swych dni. 
Jestem niezdolny do życia w społeczeństwie. 
Nie znajdę żony, nie założę rodziny, a nawet 
jeśli jakimś cudem skończę studia i otrzymam 
po nich pracę, to szybko mnie z niej wyrzucą, 
widząc moje zalęknione zachowanie, które 
hamuje normalne działanie. Zresztą sama 
rozmowa kwalifikacyjna, ta ucywilizowana 
forma niewolnictwa, fakt, że mamy przed 
sobą kogoś, kto nam rozkazuje i od czyjego 
kaprysu zależy nasz materialny byt, jest wy-
starczająco upokarzająca.

Więc jak zaakceptować siebie? Jak bez 
niepokoju spojrzeć w lustro i nie wstydzić 
się tego, co w nim widzę? Są takie poranki, 
kiedy mam ochotę roztrzaskać sobie głowę 
o grzejnik tylko dlatego, że się obudziłem 
i znowu jestem skazany na bycie ze sobą. 
Pozostaje jedynie rezygnacja. Najchętniej 
bym leżał, jęczał i czekał aż to wszystko się 
skończy. Życie to bez wątpienia sposób na 
oczekiwanie śmierci.

Po tej nieoczekiwanej dla niego samego 
gonitwie myśli wrócił do lektury, jakby szuka-
jąc w niej oparcia, czegoś, co wzbroniłoby go 
od tak surowego osądu własnej osoby. „Wy-
daje mi się, że łatwiej wchłaniałem słodycz 
egzystencji, że naprawdę żyłem intensywniej 
wówczas, gdy uczucia zamknięte przez mój 
los, rzecz można, w granicach mego serca, 
nie ulatniały się na zewnątrz i nie przenosiły 
na te wszystkie przedmioty, tak przez ludzi 
cenione, a tak mało same przez się na to za-
sługujące, choć pozostają jedyną troską tych, 
którzy uchodzą za szczęśliwych”.

Piotr bezwiednie poddawał się muzy-
kalności frazy Rousseau, dał się prowadzić 
jej spiętrzonym kaskadom coraz bardziej 
oszołomiony faktem, że niemal każde zdanie 
odsyłało go do jego wnętrza. Wreszcie po 
tylu latach odnalazłem książkę, która mnie 
wyraża, jest mi tak bliska, poświadcza moje 
życie, która daje formę temu, czego nigdy 
w pełni nie potrafiłem wypowiedzieć, która 

mówi o mojej własnej udręce toczącej mnie 
skrycie od dawna!

Z biegiem czasu rósł podziw Piotra dla 
niebywałej siły Rousseau, który odtrącony 
przez wszystkich i niezrozumiany nie poddał 
się, a wraz z tym podziwem rosła pewność, że 
nigdy nie zdoła, choćby wytrwale nad sobą 
pracował, wspiąć się na tak wysoki stopień 
rozwoju duchowego. „Co do mnie, choćbym 
był przekonany, że jutro będę cierpiał, dla 
zachowania spokoju wystarcza mi, że nie 
cierpię dzisiaj. Nie przejmuję się wcale złem, 
które przewiduję, lecz jedynie tym, które 
odczuwam, a to je prawie całkowicie niwe-
czy. Sam, chory i opuszczony na mym łożu, 
mogę umrzeć z niedostatku, zimna i głodu, 
nikt się o to nie zatroszczy. Ale cóż mnie to 
obchodzi, jeśli sam się o to nie troszczę i jeśli 
się przejmuję mym losem w równie małym 
stopniu co inni, bez względu na to, jakim 
będzie. Czyż to nie ma znaczenia, szczególnie 
w moim wieku, nauczyć się  patrzeć z tą samą 
obojętnością na życie i śmierć, na chorobę 
i zdrowie, na bogactwo i biedę, na chwałę 
i zniesławienie? Wszyscy inni starcy niepo-
koją się o wszystko; ja nie troszczę się o nic, 
cokolwiek miałoby się zdarzyć, wszystko jest 
mi obojętne...”. A więc apatia, odrzucenie 
nadziei na poprawę losu, bierność, brak za-
angażowania w cokolwiek – tylko to przynosi 
spokój i pozwala  zniwelować lęki. „Dla mnie 
wszystko się już dokonało na tej ziemi. Nikt 
nie zdoła wyrządzić mi dobra czy zła. Nie 
została mi na tym świecie żadna nadzieja ani 
obawa, i na dnie przepaści, ja biedny, nie-
szczęsny śmiertelnik, jestem spokojny, ale też 
jak sam Bóg niewzruszony”. Sugerujesz, aby 
zobojętnieć na opinię innych ludzi, bo oni 
nigdy nas nie docenią i nie zrozumieją. Nie 
ma człowieka. Czas zgasić latarnię i przestać 
wychodzić na ulice. Najważniejsze to nauczyć 
się żyć w cieniu jak piwniczny szczur. Praw-
dziwe szczęście nie polega na zaspokajaniu 
swoich pragnień, lecz na ich anulowaniu. Ale 
jak mam tego dokonać, kiedy serce wyrywa 
się do Klary? Kiedy człowiek kocha, nie chce 
samemu sobie wystarczyć. Wysyła prośby o 
wspólny świat. Pomóż mi, Rousseau. Nie 
zostawiaj mnie samego z tymi dylematami. 
Mam do ciebie tyle pytań. Gdybyś mógł być 
przy mnie, gdybyś mógł prowadzić mnie za 
rękę przez ciemności życia i labirynt moich 
myśli i uczuć!

Klaro, moja Klaro, czy ja cokolwiek 
dla ciebie znaczę? Może przekonałabyś się 
do mnie, gdybyś zobaczyła jak spaceruję z 
Rousseau? Nie jestem taki jak inni faceci, 
śliniący się na widok dziewczęcych pośladków 
w leginsach, nie wypatruję kształtnych nóg 
opiętych nylonową pończochą, nie kroczę za 
zniewalającą mgiełką zapachu, nie poddaję 
się dyskrecji flirtu.  Spójrz, ja słucham umie-
rającego filozofa!

Piotr czuł, że się czerwieni. Szumienie w 
uszach rozsadzało mu czaszkę, strużka potu 
spłynęła po skroni. Na pewno drwiłabyś ze 
mnie, widząc w takim stanie. Czy moje słowa 
mogłyby zrobić na tobie jakieś wrażenie? Czy 
wzruszyłabyś się, znając moje uczucia? Och, 
Klaro, twój dotyk wszystko by odmienił. Nie 
chcę być jednym z tych, co nie zaznawszy 
najprostszej radości wstępują do grobu. Czy 
naprawdę żyjemy tak jak śnimy – samotnie?

Przypisy:
1 Cytaty z Marzeń samotnego wędrowca podaję w prze-

kładzie Ewy Rzadkowskiej.
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6 grudnia minęła kolejna rocznica 
śmierci Witolda Stanisława Michałow-
skiego. Witold Michałowski urodził się 23 
sierpnia 1939 roku w Warszawie. Był pisa-
rzem, dziennikarzem i podróżnikiem, a 
także  ekspertem w dziedzinie geopolityki 
paliwowo-energetycznej (był 
absolwentem Politechniki 
Warszawskiej). W roku 1968 
kierował I Polską Wyprawą w 
Góry Mongolskiego Ałtaju. 
Od 1968 roku zawodowo 
zajął się budową rurociągów 
przesyłowych ropy naftowej 
i gazu. Był szefem nadzoru 
inwestorskiego II nitki ruro-
ciągu „Przyjaźń” i rurociągu 
„Północnego” w „Hydro -
budowie”, dyrektorem ds. 
Inwestycji rurociągowych 
na terenie b. ZSRR w BKDE 
„Instalexport”, szefem nad-
zoru budowy gazociągu 
„Boisbriand–Montreal” w 
Kanadzie i rurociągu nafto-
wego „Warri-Maidoguri” w 
Nigerii. Ponadto brał udział 
w pracach nad instalacjami 
naftowymi w Libii, Iranie i Iraku. 

W 1976 roku na łamach „Przeglądu 
Technicznego”, jako pierwszy w Polsce, 
podjął temat budowy terminali LNG. Nas 
skutek interwencji „właściwych” czynni-
ków z ZSRR zakazano mu publikowania 
artykułów na ten temat. O problematyce 
rurociągowej publikował m.in. na łamach 
„Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Tygodnika 
Solidarność”, „Gazety Polskiej”, „Nafta & 
Gaz Biznes” oraz czasopism polonijnych 
w USA, Ukrainie i Australii.

Stał się uznanym pisarzem, jako autor 
książek „Wyprawa do 5 Bogów” (1971) i 
„Testament Barona” (1972, 1973, 1974, 
2000 przetłumaczonej na język mongol-
ski). 

W latach 1980-1984 mieszkając w 
Ameryce Północnej współpracował z cza-
sopismami polonijnymi podpisując się 
pseudonimem Michał Be -
reha. W Montrealu ukazała 
się jego książka „Tajemnica 
Ossendowskiego” (1983). 
W kraju ta biografia Ossen-
dowskiego ujrzała światło 
dzienne dopiero w 1991 r. 
Był  autorem scenariusza 
i  współproducentem do -
kumentalnego filmu „Sir 
Casimir Gzowski” o jednym 
z „ojców narodu kanadyj-
skiego. W 1983 roku „Iskry” 
wydały (w serii „Dookoła 
Świata”) książkę „Tuarego-
wie i caterpillery” opowia-
dającej o pracy inżyniera 
przy budowie rurociągów w 
Nigerii. W 1987 roku ukaza-
ła się książka „Z szerokiego 
świata”. W 1991 roku wydaw-
nictwo „Białowieża” wydało 
jego książkę zatytułowaną 

„Najemnicy wolności”. To historia życia 
dwóch wielkich patriotów polskich, żoł-
nierzy Powstania Listopadowego: Kazi-
mierza Gzowskiego i Mikolaja Szulca i ich 
wpływie na dzieje Kanady. 

W 1992 roku Witold zakłada „Funda-

cję Odysseum” działającą pod patronatem 
Muzeum Azji i Pacyfiku i prowadzącą 
Ośrodek Dokumentacji Dokonań Polaków 
w Świecie. W 1996 roku ukazał się zbiór 
jego reportaży zatytułowany „Szi-Kun”. 
Michałowski dedykował go prezydentowi 
Czeczenii Dżocharowi Dudajewowi. W 
1997 roku ukazała się publikacja „Tran-
zytowy przekręt stulecia”, a rok później 
„Skok na rurę”, ocenzurowana już w III 
RP książka, gdzie na okładce znalazł 
się wyrok sądowy zakazujący Witoldowi 
Michałowskiemu „rozpowszechniania 
wszelkich informacji na temat udziału 
PHZ Bartimpex” S.A. w przedsięwzięciu 
związanym z budową gazociągu Jamał - 
Europa Zachodnia”. 

W 1997 roku był obserwatorem wy-
borów w Czeczenii, a w roku 1999 kore-
spondentem wojennym prasy polonijnej z 

Australii i USA w tym kraju. W 2000 roku 
ukazała się książka „Płonący Kaukaz” bę-
dąca reporterskim zapisem wydarzeń, w 
których uczestniczył. W latach 2000 i 2002 
odbył podróże do Republiki Tuwa. Dotarł 
tam do legendarnych „Wrót Agharty” 
(Szamballi), a przynajmniej groty, którą 
jako wejście do Agharty wskazali buddyjscy 
lamowie Antoniemu Ossendowskiemu. 

Relacje z tych podróży zawarł w 
książce „Wysłańcy innego Nieba” (2002). 

W 2004 r. nakładem „Iskier” 
ukazała się biografia jego 
autorstwa, poświęcona Ano-
toniemu F. Ossendowskiemu 
„Wielkie safari Antoniego O. 
Kim był Antoni Ferdynand 
Ossendowski?” (przetłumaczo-
na na j. rosyjski). Następnie 
spod jego pióra wyszły książki: 
„Rurociągi dalekiego zasięgu”, 
2005 (współautor Stanisław 
Trzop), „Szamańskie safari: 
Przez Wielki Step, Kaukaz i 
Bieszczady” (2006), „Tajne 
służby w rurach” (2007) „Teki 
Sarmatów” (2009), „Ałtajskie 
tropy” (2010), „Rury pod spe-
cjalnym nadzorem” (2010), 
„Niezwykłe safari Witolda M” 
(2011), „W matni Gazpromu” 
(2013), „Elity III RP w służbie 
Gazpromu” (2014). „My Euro-

sarmaty” (2014), „Ossendowski. Podróż 
przez życie” (2015). 

Od 1995 redagował i wydawał kwar-
talnik „Rurociągi”. Był członkiem ZLP 
oraz SDP. Jego biogramy odnajdziemy 
w Leksykonie – „Polscy pisarze współcze-
śni (1995), „Słowniku pisarzy polskich” 
(2001) oraz „Who is who” (2004). Był po-
siadaczem honorowej odznaki „Zasłużony 
dla kultury polskiej”.

Z Witoldem Michałowskim poznałem 
się gdzieś pomiędzy „Szamańskim safari” 
a „Tajnymi służbami w rurach”. Moją uko-
chaną książką do dziś jest awanturnicza 
opowieść Antoniego Ferdynanda Ossen-
dowskiego „Przez kraj ludzi, zwierząt i 
Bogów”. Zafascynowany książką Ossen-
dowskiego musiałem wkrótce natrafić na 
Witolda Michałowskiego. To on poprzez 
opowieści o baronie Ungernie przypo-

minał czytelnikom o postaci 
tego wspaniałego pisarza, wy-
mazanego przez okres PRL z 
kart historii literatury. Szybko 
zorientowałem się, że w latach 
80. XX wieku czytałem już 
jedną książkę Michałowskiego 
„Tuaregowie i caterpillery”, 
tym bardziej chętnie sięgną-
łem po inne jego książki. Tak 
dowiedziałem się o „Fundacji 
Odysseum”, a ponieważ sam 
byłem maniakiem wyciągania 
z zakamarków historii postaci 
Polaków nieprzeciętnych, a 
jednak zapomnianych, posta-
nowiłem do niego napisać (po-
przez e-mail do Fundacji). Nie 
bardzo liczyłem na odpowiedź. 
A jednak. Niefrasobliwie odpi-
sał mi wraz z wcześniejszą kore-
spondencją z Barbarą Walicką, 
poetką, prozaiczką, redaktorką 

Rafał Berger

Witek

Na zdjęciu: Witold Michałowski u Wrót Agharty

Na zdjęciu: Fragment ekspozycji dot. Ossendowskiego w domu W. Michałowskiego
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i tłumaczką z języka francu-
skiego. Pani Barbara, którą 
później  także poznałem 
(redagowała niektóre książ-
ki Ossendowskiego i Mi -
chałowskiego), dostała mój 
e-mail do Witolda Micha-
łowskiego, który poprosił 
ją, aby „prześwietliła” mnie, 
miedzy innymi, w interne-
cie (oboje tzn. p. Barbara 
i Witold publikowali swoje 
teksty na łamach „Akan -
tu”). Po przychylnej opinii 
na mój temat, Michałowski 
napisał bezceremonialnie, 
abym ruszył się z Bydgosz-
czy i przyjechał do niego na 
kilka dni pogadać o „starych 
Polakach”. Nie od razu się 
to ziściło, ale później kilka 
razy gościłem u niego w 
jego „domku myśliwskim”. 
Herbata zawsze była z samo-
wara, a domek w scenografii jak u Toniego 
Halika. Był mi przyjacielem, był chodzącą 
encyklopedią dotyczącą życia Antoniego 
Ossendowskiego (miał w domu małą izbę 
pamięci poświęconą temu pisarzowi), ba-
rona Ungerna i jego adiutanta, świetnego 
polskiego pisarza, Kamila Giżyckiego. 

Witek, pomimo różnicy wieku nakazał 
mówić do siebie po imieniu, opowiadał nad 
wyraz ciekawie i uwielbiałem go słuchać. 
Na szczęście zachowały się audycje z „Radia 
Maryja” z jego udziałem, gdzie często był 
zapraszany do snucia opowieści o Unger-
nie, Ossendowskim, a także, jako ekspert, 
o przyszłości polskiej energetyki paliwo-
wej. Łączyła nas sprawa wolnej Czeczenii, 
na rzecz której działał nieporównywalnie 
więcej ode mnie. Mieliśmy także wspólne 
tematy dotyczące energetyki. To dzięki nie-
mu dowiedziałem się np., że ludzie zajmu-
jący się spawaniem rurociągów „dalekiego 
zasięgu”, to techniczna elita, a samo spa-
wanie takich konstrukcji to sztuka inżynier-
ska najwyższych lotów. Był współautorem 
monumentalnego poradnika „Rurociągi 
dalekiego zasięgu”, którego V wydanie 
ofiarował mi z dedykacją: „Na pamiątkę 
Azanu moje opus vitae ofiaruję imamowi 
Rafałowi” i data „Michalin 23.08.2008”. To 
był dla Witka ważny dzień. Oto, ku moje-
mu zaskoczeniu, kilka miesięcy wcześniej 
napisał do mnie, że czas powrócić na łono 
wiary przodków (Witek zbadał, że był po-
chodzenia tatarskiego) i poprosił mnie o 
pomoc. Byłem (wraz z imamem Żukiem 
z Warszawy) jego „azanowym ojcem”, 
dla ułatwienia dopowiem, że w głębokim 
uproszczeniu to taki islamski odpowiednik 
„ojca chrzestnego” w katolicyzmie. 

Mam kilka publikacji książkowych 
z jego dedykacjami. Odkładał dla mnie 
zawsze jeden egzemplarz z książek, które 
wydawał, a i ja odwzajemniałem się tym 
samym. Bardzo lubię dedykację z książki 
„My Eurosarmaty”, gdzie napisał „Rafało-
wi wspaniałemu sarmacie. Autor - Witold 
Szirin Michałowski, Michalin 09.04.2015”. 
Imię „Szirin” to muzułmańskie imię, które 
przybrał podczas wypowiadania szahady 
(muzułmańskiego wyznania wiary). Jest 
ono zamieszczone na pierwszej stronie 
okładki: autor „Witold Szirin Michałowski”. 

Na zdjęciu: Witold w buddyjskim klasztorze w Hemis. Mnich trzyma książkę 
Witolda o Baronie Ungernie, wydaną w Ułan Bator

Witold, jak wspomniałem, był często 
zapraszany do Torunia, do audycji „Roz-
mowy niedokończone”, jeszcze przed 
konwersją na islam, ale i potem również. 
Któregoś dnia zadzwonił do mnie i mówi: 
„Jutro będę w Telewizji Trwam. Podjedź 
do Torunia, to się zobaczymy”. Pojecha-
łem. Czekałem na niego w siedzibie tele-
wizji, aż do zakończenia nagrania. Później 
udaliśmy się do siedziby Radia Maryja, 

gdzie zjedliśmy skromną kola-
cję. Jeden z księży zaglądając 
do nas uśmiechnął się do Wit-
ka i przywitał go „tradycyjnym” 
„Assalam alajkum”. 

W i t o l d  M i c h a ł o w s k i 
był dla mnie współczesnym 
Ossendowskim. Przemierzył 
świat jego śladem, był jak on 
umysłem ścisłym i otwartym 
na świat humanistą, co mia-
ło swoje odzwierciedlenie w 
książkach, które napisał i w 
stosunku do ludzi, którymi się 
otaczał. 

Odszedł 6 grudnia 2017 
roku. Zmarł człowiek, u któ-
rego od czasu do czasu „łado-
wałem akumulatory”, słuchając 
jego opowieści. Moje wspo-
mnienie o Witku zamieszczone 
w 2019 roku na Facebooku,  
w miesiącu jego urodzin (w 

sierpniu skończyłby 80 lat) zakończyłem 
słowami: „Często o nim myślę... Nie byłem 
na jego pogrzebie będąc wówczas rekon-
walescentem po operacjach, pobytach w 
szpitalu. Przepraszam Cię za to Witku... 
ale jeszcze się spotkamy Drogi Przyjacie-
lu!!!” 

Jego numeru telefonu z komórki nie 
usunąłem…
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Hałaśliwość współczesnego świata 
jest tylko jedną z jego składowych cząstek, 
choć istotnie, coraz bardziej dominującą, 
a na pewno wyróżniającą się – jednakże i 
pośród tego hałasu w roku 2018 wyłoniły 
się nam augustiańskie Wyznania, ale już 
nie na miarę upadku antycznego świata i 
walki chrześcijaństwa z pogaństwem, ale na 
miarę czegoś znacznie trudniejszego – rze-
czywistości XXI wieku, konfrontacji religij-
ności z biernym lub agresywnym ateizmem: 
wywiad-rzeka z jedynym polskim trapistą o. 
Michałem Zioło Po co światu mnich? Opo-
wieść o surowych warunkach egzystencji 
i radykalnym podejściu do codzienności 
uprawianych w opactwie Notre-Dame 
d’Aiguebelle na południu Francji jest tylko 
kolejną okazją do ukazania duchowej głębi 
człowieka – głębi, która nie lęka się ani 
tego, co w niej słabe, ani tego, co w niej 
mocne. Dla tych, którzy nie słyszeli dotąd o 
Zakonie Cystersów Ściślejszej Obserwancji, 
albo znają go jedynie z głośnego filmu Lu-
dzie Boga (X. Beauvois, 2010), a także dla 
wszystkich innych, wytrwale poszukujących 
religijnego upomnienia, czy duchowej 
porady, książka ta może być pewną formą 
odprężenia, zawieszenia, czy nawet rozdar-
cia wynikającego z nagłego oczarowania 
rzeczywistością i umysłowością trapistów. 
Nie będzie za to wielką niespodzianką, 
ani błądzenie po omacku dla tych, którzy 
z twórczością o. Michała stykają się już od 
dawna, od lat niecierpliwie czekając na 
jego kolejne książki.

Pisarstwo Michała Zioło bardzo trud-
no jednoznacznie zdefiniować czy sklasy-
fikować. Nie wiadomo bowiem, w którym 
miejscu danej książki  – a nawet w której 
części danego rozdziału – kończy się wielka 
filozofia, a zaczyna delikatna poezja, koń-
czy się poważna teologia, a zaczyna rozczu-
lająca opowieść o dzieciństwie, rodzinie i 
czasach studenckich, wreszcie kończy się 
gęsta w swym intelektualizmie eseistyka, a 
zaczyna dowcipna przypowieść. Ta literac-
ka polifonia przywołuje na myśl największe 
tuzy europejskiego piśmiennictwa, które 
z niezwykłą swadą i lekkością, niczym o. 
Michał właśnie, poruszali się po filozofii, 
poezji, krytyce literackiej, mistyce, prozie, 
historii, czy teologii, tacy jak Hiszpan Migu-
el de Unamuno, Francuz Gabriel Marcel, 
czy Rumun Mircea Eliade. 

Jedną z pierwszych rzeczy dostrzega-
nych przez czytelnika tych książek okazuje 
się być jego ogromna elokwencja, oczytanie 
i uczoność. Nic wszak dziwnego – o. Mi-
chała wychował i uformował Zakon Braci 
Kaznodziejów, lecz mnogość cytatów z 
książek, wierszy, listów, pamiętników, dra-
matów, czy wreszcie Biblii, na które poty-
kamy się niemal na co drugiej kartce dzieł 
tego polskiego trapisty, nie jest tylko pustą 
erudycją autora, czy próbą odstraszenia 
niewymagającego i leniwego czytelnika, ale 
sygnałem, że głębokie doświadczanie reli-
gijności nie tylko nie kłóci się z wnikliwym i 
drobiazgowym przeżywaniem doczesności, 
ale wręcz doskonale się z nim przenika. Cy-
taty z ulubionych pisarzy o. Michała: Josifa 

Jakub Domoradzki

Pisanie mnicha

Brodskiego, Czesława Miłosza, czy Jarosła-
wa Iwaszkiewicza, mieszają się z myślami św. 
Benedykta z Nursji i Thomasa Mertona, a 
autor tych kolaży niejako przekonuje nas, 
że duchowa otchłań kryjąca się w tych sło-
wach w niczym nie ustępuje tej biblijnej. 
Wnikliwy i drobiazgowy czytelnik odkryje 
u o. Michała i inne, mniej znane pozycje 
współczesnej kultury, chociażby Obietnicę 
poranka Romana Gary’ego, rabina ze Skrzyp-
ka na dachu, czy Pamiętniki włościanina Jana 
Słomki. Nie ma co ukrywać, twórczość o. 
Michała jest niezwykle wymagająca i bez-
względna dla dyletantów – doprasza się od 
nas uwagi, skrupulatności, a przede wszyst-
kim wiedzy i obycia w świecie, po którym te 
wszystkie książki się poruszają, jednakże o. 
Michał ma też i tę wspaniałą umiejętność, 
że gdy te wszystkie dylematy filozoficzne 
i wielkie pytania mistyki chrześcijańskiej 
przewyższają nas, gdy już chcemy odłożyć 
jego książkę na parę godzin, by odpocząć, 
pomyśleć o czymś bardziej przyziemnym 
i lżejszym, odwracamy kartkę, a tam no-
stalgiczna podroż do sielskiego dzieciń-
stwa, dowcipy z rodzinnego Tarnobrzega, 
przejmujący cytat ze znanego nam pisarza, 
czy po prostu zabawna ciekawostka z egzo-
tycznego dla nas świata – i nasze zmęczenie  
i przesyt intelektualną intensywnością znów 
zamienia się w rozrzewnienie, uśmiech  
i ciekawość tego, co znajdziemy na kolejnej 
kartce.

Nie chciałbym analizować i zgłębiać 
książek o. Michała Zioło po kolei, wiem 
bowiem doskonale, że każde z jego dzieł, 
począwszy od Innych spraw z 1995 roku, jest 
oddzielną realnością, która nie tylko doma-
ga się komentarza w formie osobnej książ-
ki, ale jest przede wszystkim zaproszeniem 
skierowanym do czytelnika – zaproszeniem 
do odpowiedzi życiem na przeczytane sło-
wa. Wspomnę tylko o czterech książkach, 
które są mi najbliższe.

Jedyne znane zdjęcie Boga z 2003 roku to 
zbiór krótki eseistycznych form, w których 
poezja W. Szymborskiej i E. Pounda, mnisze 
kaznodziejstwo Ojców Pustyni, komentarze 
do Reguły św. Benedykta i historie dwuna-
stowiecznych cysterskich manuskryptów  
w przedziwny sposób łączą się ze sobą 
w tytułowym zdjęciu, nazwanym tak 
przez Thomasa Mertona, przedstawia-
jącym hak z ciężarkiem spuszczony z 
nieba. Książka ta jest dla mnie odpowie-
dzią o. Michała na to, przed czym wiele 
razy, zarówno w swoim pisarstwie, jak  
i wywiadach, ostrzegał: przed groźbą du-
chowego obżarstwa. Człowiek religijny 
ma bowiem pewną silną pokusę, by ciągle 
o Panu Bogu czytać i pogłębiać swoją 
stricte religijną wiedzę, by wciąż zaczy-
nać nowe rekolekcje, by słuchać coraz 
to nowych i oryginalniejszych kazań, by 
rozpływać się w chrześcijańskiej mistyce, 
kazuistyce i moralności – a odpowiedzią  
o. Michała jest spokojne i mnisze wska-
zanie tego Jedynego znanego zdjęcia Boga  
z zapewnieniem, że Pan Bóg i tak pociągnie 
nas ku sobie, a my jako Jego ukochane 
dzieci możemy pogodnie i niespiesznie 

zająć się tym, co lubimy, co sprawia nam 
przyjemność, dzięki czemu stajemy się 
lepszymi ludźmi, chociażby zgłębianiem 
ulubionej prozy, poezji, czy interesujących 
nas historii. Jak pisze o. Michał: w chwilach, 
kiedy nic się nie dzieje, Bóg po prostu przychodzi 
i „ma mnie” w tej chwili uwolnionego od pasji 
dążenia do tego, co najbardziej święte.

Listy do Lwa z 2008 roku uhonoro-
wane Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich Feniks w kategorii literac-
kiej powszechnie uważane są za jedno  
z najważniejszych i najlepszych dzieł o. 
Michała. Ta bez wątpienia niezwykła i 
odkrywcza książka zawdzięcza swoją inten-
sywność zarówno formie rozdziałów (listy 
do Lwa-Chrystusa), jak i treści (egzotyka 
Afryki, mieszanie się religii, kultur, a nawet 
poziomów czasowych). Dla mnie jest ona 
medytacją nad życiem w całej jego głębi i 
nagości: O! Życie! Życie! Zawsze chciałem oglą-
dać cię z ukrycia, dobrze okryty liśćmi naprędce 
postawionego szałasu, z wysokości drzewa lub 
niesiony marzeniami, usadowiony wygodnie na 
gęsim grzbiecie. 

Mamo, mamo, ile kroków mi darujesz? to 
zbiór niezwykle nastrojowych, lirycznych  
i tęsknych opowieści o dzieciństwie o. 
Michała. Niewątpliwie książka ta wyróżnia 
się literackością. Filozofia filozofią, teolo-
gia teologią, ale czytelnik tej przepięknej, 
nieco bajronistycznej i rzewnej literatury, 
czeka potem na jeśli nie drugą Annę Kare-
ninę, bo może mnichowi rzeczywiście nie 
wypada o takich rzeczach pisać, to chociaż 
drugich Nędzników, albo przynajmniej Imię 
róży. 

Kropki i kreski to wspólne dzieło o. Mi-
chała i o. Wojciecha Prusa OP, ich notes 
wędrowców. Teksty o ulubionych pisarzach 
o. Michała mieszają się ze szkicami i rysun-
kami o. Wojciecha z jego wojażowania po 
świecie. Człowiek religijny bowiem ciągle 
coś przemierza, wciąż gdzieś kroczy i błąka 
się w nieznanym, pielgrzymuje do ukocha-
nych miejsc i ludzi, do odległych i bliskich 
czasów, a przede wszystkim do Tego, który  
w niezrozumiały dla nas sposób wszystko to 
układa, rządzi tym i kreuje. I z lektury tych 
podróżnych opowieści wyłania się niejako 
obraz Boga, który nie tylko staje się gwaran-
tem praw, moralności, ojcowskiej stałości 
i pewności, że życie nie kończy się wraz ze 
śmiercią, ale jako najkunsztowniejszego 
pisarza, poety i malarza, a przede wszyst-
kim niezrównanego wędrowca – wzoru dla 
wszystkich, którzy w Drodze upatrują sens 
własnego życia.

W książce Po co światu mnich? jest 
takie piękne i rozczulające mnie zdjęcie  
o. Michała, który bawi się swoimi ukochany-
mi modelami samolotów i ten obraz całego 
bogactwa i różnorodności osobowościowej 
polskiego trapisty okraszony jest cytatem:  
z czasem człowiek wszystko oddaje, nawet swoje 
hobby, zainteresowania, literaturę i zostaje  
z jednym tomikiem wierszy. Tak bym chciał. 
Każdy wytrwały i świadomy czytelnik litera-
tury o. Michała zdaje sobie sprawę, że ten 
ogrom naukowych i kulturowych kontek-
stów, ta cała intelektualna ekwilibrystyka i 
rozmach filozoficznych odniesień ostatecz-
nie zmierza do jednego, bardzo prostego, 
intuicyjnego i pierwotnego pragnienia: 
być bliżej Boga. I w tym właśnie upatruje 
największą zdobycz pisarstwa i kaznodziej-
stwa o. Michała. 
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***

spotkałem go 16 czerwca 1979
wymieniliśmy strzały spojrzeń

na Matecznym ubitym betonie Podgórza
potem była cisza i legenda

jakieś opowieści w Bursie Jagiellońskiej snuto
z rzędu tych niesłychanych

pozostała historia o rzece i odpuście
które tka niekończąca się wędrówka

że oszaleć można od tęsknoty
rozchodzić nachodzić dojść nie dojść zagłodzić

od chodzenia wędrowania
szukania błądzenia gdzie droga nie ma celu ani 
kresu 

to mój pierwszy wiersz przeciwko śmierci, 
pamięci, Wojciecha Belona

***

na cmentarzu
tylko głos księdza

nawołujący gdzie macki zła wokół nas
zmarli się liczą szemrząc

do siebie podziemnymi strumykami pamięci
wierni milczą milczeniem niepospolitym

mgła nasłuchuje
wchłania w groby

jego głos
panuje nad sytuacją

bezwzględna suka
nic nie uszanuje

mgła w swoim
mglim okrucieństwie

nie widać nic 
nikt nic nie widzi

witaj królowo....

Moja wieś

W mojej wiosce już nie ma żywych ludzi,
są ich cienie, powłóczące przerażonymi duszami.

Wśród zgiełku starych mebli, ruin domostw
szczątki znoszonych kapeluszy i zardzewiałych rowerów.

Widma ostatnich spacerowiczów przegania wicher,
diabelski pomiot jesieni.

W mojej miejscowości nieistniejący ludzie
ścigają dla zabawy swoje erynie.

Powoli cichaczem zagarnia nas cisza,
ku sobie obiema kościstymi rękami.

Czasami uda się przepłynąć przez palce
życie się uchyli przepłynie, ale mamy następny połów.

Nemezis wiejska  (wiersz polityczny)

tak dalej ej nie może być
w tym kraju młodzi mężczyźni jeżdżąc mając kaptury

na głowach poza tym źle to się kojarzy
a gdzie zasady bezpieczeństwa państwa i drogi

ktoś za to musi beknąć
poza tym niektórzy kierowcy do tego jeżdżą

w ciemnych okularach
niezależnie od słońca i jego jakości

tak dalej być nie może
poza tym jest zima

jest zimno ale nie ma śniegu
kto za to odpowiada

do tego jeszcze
wybierając się na spotkanie ze znanym dziennikarzem

ów pomylił Witolda Gadowskiego którego nie znosi
przyszedł na spotkanie z Witoldem Gadomskim

zaprotestować przeciwko temuż
bo myślał że to ten sam

qui pro quo
sprawiło że zwątpił w siemię

lniane

Stary młyn

Pan Loniek burżuj był a chleb dawał jeszcze
młyny powoli mełły chłopstwa pełno

wszystko na biało ach ten kolor
chwalił Adolfa za Żydów

nic z tego nie rozumiałem
Żydzi jacy Żydzi nikt nie znał żadnego Żyda

mordowanie konkurencji się pozbył
wspomnienia mogą boleć nalana alkoholem twarz

mięsista zdegenerowana wysyłał mnie po wódkę
dawał zarobić łepkowi odpalałem rometa

i do babki pukałem delikatnie w okno
brałem towar zarobiłem na książki i gazety

raz pan Loniek chciał matce korale zabrać
ze szwagrem co miał broń ponoć milicjant

ale babka umarła była nie dali rady wystraszyli się trumny
zmarłej na fotografii ale korale świecą

nadal matki a pan Loniek obok spoczywa
nie dał  rady

figo fago kawa marago ona nago
ona czarna on blondyn

po pijaku jechał do mnie tym dystychem To moje okno

i to moje oko
gdzie kościół i kości

cmentarza barwi zieleń
a rani błękit

jakby nic się nie stało
wkurw bo ludzi nikt i nic

obchodzi ruch i ruch
najczęściej pełzają

rzadziej jeżdżą biegną
jakby nic się nie stało

a dzieje się nic
i nie pogodzić się z niczym

uciec dobiec dosiąść
dopiec Bogu na złość

osiodłać czas osłem

Krzysztof Nurkowski
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Drugi argument społeczny na rzecz ukucia 
przeze mnie pojęcia oraz koncepcji tekstotera-
pii kulturowej jest niejako dwustopniowy. Po 
pierwsze, wynika on z – przykrej w swej małost-
kowości środowiskowej - rywalizacji pomiędzy 
polskimi „arteterapeutami” i - całkowicie nie-
zrozumiałego dla mnie merytorycznie – faktu 
„nieprzyjęcia się” w Polsce, w mojej ocenie 
trafnego, rzetelnego i słowotwórczo eleganc-
kiego, terminu „kulturoterapia” - stworzonego 
przez Witę Szulc. Do tej sprawy odniosłam się 
expilicite w moim artykule, na łamach wrocław-
skiego „Przeglądu Biblioterapeutycznego”, na 
życzenie jego redaktora naczelnego, Wiktora  
Czernianina:

Pojęcie tekstoterapii kulturowej, którego 
używam w odniesieniu do terapeutycznie i roz-
wojowo zorientowanych praktyk oddziaływania 
różnorodnymi tekstami kultury, w indywidual-
nym lub grupowym procesie wspierania zdrowia 
społecznego, ukonkretnię w oddzielnej rozpra-
wie metodologicznej, odnosząc je do historii, 
metodologii i praktyk arteterapii (w tym biblio-
terapii) w Polsce. W tym miejscu zaznaczę jedy-
nie, że pojęcie to w wielu punktach bliskie jest 
idei i koncepcji „kulturoterapii” sformułowanej 
przez Witę Szulc, z tą jednakże fundamentalną 
różniącą, iż w moim (formułowanym obecnie) 
projekcie proces terapeutyczny lub rozwojowy 
bezwzględnie musi być prowadzony przez wy-
kwalifikowanego terapeutę (z wielu względów, 
które uzasadnię metodologicznie w przyszłości, 
postuluję różnopłciową dwójkę prowadzących 
warsztat, w tym co najmniej jedną osobę po 
pełnej certyfikacji terapeutycznej, najlepiej w 
modalności Gestalt). Wita Szulc, polska prekur-
sorka i kodyfikatorka pojęcia „kulturoterapii” 
definiuje je następująco: „Kulturoterapia jest 
jednym z wielu działań ukierunkowanych na 
człowieka i jego środowisko, podejmowanych 
w celu przywrócenia lub potęgowania zdrowia 
i zmierzających do poprawy jakości życia, a 
jej swoistość polega na tym, że do osiągnięcia 
tego celu wykorzystuje się określone wytwory 
kultury, przede wszystkim sztukę.”; Cytuję [za:] 
Wita Szulc, Kulturoterapia – wykorzystanie sztuki i 
działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Wy-
dawnictwa Uczelniane Akademii Medycznej im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 
1994, s. 8. Przeglądu historycznego i metodo-
logicznego siatek pojęciowych „arteterapii” i 
„kulturoterapii” dokonała Wita Szulc w pracy 
Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój 
praktyki – zob. tejże, Arteterapia czy Kulturoterapia. 
Obszar semantyczny obu terminów, [w:] Tejże, 
Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój 
praktyki, Difin, Warszawa 2011, s. 19-20. Niestety 
autorski termin Wity Szulc – „kulturoterapia” 
– nie przyjął się w Polsce, wyparty przez niepre-
cyzyjne i często nadużywane w branży rozwoju 
osobistego pojęcie „arteterapii”. Sytuacja ta 
wymaga więc uwagi.1 

Jak podkreśliłam powyżej, druga część 
dwustopniowego w swej strukturze argumentu 
społecznego na rzecz profesjonalnego i zinstytu-
cjonalizowanego funkcjonowania tekstoterapii 
kulturowej związana jest dla mnie z obligato-

ryjnym prowadzeniem działań w tym zakresie 
przez profesjonalnych, certyfikowanych i super-
wizowanych psychoterapeutów. Wedle moich 
wartości moralnych i aspiracji merytorycznych 
nikt, kto prowadzi proces terapeutyczny lub 
rozwojowy, nie może być osobą bez tego ścisłego 
zaplecza. Nie widzę też możliwości kompromi-
su, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i rozwój 
osobisty człowieka z godnością przynależną 
jego biografii i szacunkiem dla jego kryzysów 
biograficznych. Dobrostan człowieka jest tu 
profesjonalną powinnością i merytorycznym 
priorytetem, z którym nie da się dyskutować 
metodami uwzględniania wygody pracownika 
instytucji kulturalnej lub edukacyjnej albo 
minimalizacji kosztów biznesowych dostawcy 
usługi terapeutycznej lub rozwojowej. To są 
zawsze ślepe zaułki. 

Trzeci argument na rzecz stworzenia poję-
cia oraz koncepcji tekstoterapii kulturowej jest 
ściśle merytoryczny i zainspirowany on został 
moją lekturą prac Cathy Malchiodi2 - amery-
kańskiej, dyplomowanej arteterapeutki, przy 
czym amerykańska certyfikacja w tym zakresie 
różni się fundamentalnie od polskiego status 
quo, bowiem – w tamtym systemie kształcenia 
i certyfikacji – arteterapeuci są po pierwsze 
psychoterapeutami, po drugie specjalistami w 
zakresie sztuk werbalnych, muzycznych i wizual-
nych, a najczęściej także praktykującymi artysta-
mi. Dorobek naukowy, badawczy, edukacyjny, 
warsztatowy i psychoterapeutyczny Malchiodi3 
odpowiada w pełni mojemu wyobrażeniu o 
sylwetce profesjonalnej i formacji etycznej 
przyszłych badaczy i praktyków pracujących 
na gruncie terapii tekstami kultury, a więc 
synergicznej sumie kwalifikacji psychoterapeu-
tycznych oraz w zakresie wiedzy szczegółowej, 
dotyczącej tychże tekstów kultury. Uważam 
także, że usytuowane w centrum zainteresowań 
Malchiodi, trauma i jej terapie ekspresywne, czy-
li praca z różnego rodzaju urazami za pomocą 
tekstów kultury, są umiejętnościami pierwszej 
potrzeby w terapii i rozwoju współczesnego czło-
wieka. W przyszłości zamierzam nawiązać ścisłą 
współpracę merytoryczną z Cathy Malchiodi 
w zakresie własnych szkoleń i superwizji oraz 
budowy sieci wsparcia naukowego w interesu-
jących mnie obszarach badawczych. Nie chodzi 
mi przy tym o - kolonialne w swym charakterze 
transferowania – automatyczne przeniesienie 
modelu amerykańskiego na grunt polski, lecz 
o próbę stworzenia rozwiązań uwzględniają-
cych nie tylko nasze lokalne, polskie potrzeby 

kulturowe, ale i polskojęzyczne zasoby tekstów 
kultury. Sama Malchiodi zwraca zresztą uwagę w 
wielu swoich pracach na znaczenie wrażliwości 
kulturowej, a nawet swoiste, metodyczne wyczu-
lenie na mikrokosmos rodzinny, w osiąganiu 
skuteczności pracy terapeutycznej i rozwojowej. 
Podzielam w pełni szacunek dla rodzimej i rodzin-
nej tradycji, jeśli taka jednostkowa identyfikacja 
jest ważna dla uczestniczki lub uczestnika moich 
warsztatów tekstoterapeutycznych. Dla mnie jest 
ona kluczowa.

I. 2. Zakres 
Zakres pojęcia i koncepcji tekstoterapii 

kulturowej w niniejszej pracy jest wyłącznie funk-
cjonalny i operacyjny (pomijam tu transdyscypil-
narną metodologię naukową, związaną z samą 
metodyką terapeutyczną warsztatu), co oznacza, 
że skupię się w tym przypadku na kwestii wdro-
żenia – znanego mi z doświadczenia prezen-
tacji ofertowej lub/i funkcjonowania moich 
warsztatów tekstoterapeutycznych w wybranych 
typach instytucji kultury - tych, z którymi miałam 
osobiście do czynienia (składając ofertę warsz-
tatową lub/i prowadząc warsztat). Przystępując 
do składania ofert warsztatowych instytucjom 
kultury, kierowałam się metodą zarządzania ja-
kością procesu i produktu związaną z metodyką 
based on evidence („opartą na dowodach”)4 ze 
względu na fakt, iż innowacyjność mojej pracy 
wdrożeniowej powiązana była już z dowiedzioną 
jakością merytoryczną produktu. Mam na myśli 
to, iż proponowane warsztaty zostały wcześniej 
oparte na pracy naukowej, udokumentowanej 
recenzowanymi publikacjami naukowymi. A 
zatem proponowałam i prowadziłam warsztaty 
korelujące z moją (współautorską) wystawą 
antropologiczną nagrodzoną marką „Sybilla” 
oraz Supermarką Radia Kraków5, a także 
warsztaty będące pochodną mojego współau-
torskiego programu biblioterapeutycznego6 
i autorskiej książki biblioterapeutycznej7. W 
zakresie proponowanej innowacji ryzyko niskiej 
jakości warsztatów, z perspektywy instytucji 
zapoznającej się z ofertą, zredukowane zostało 
niemalże do zera, skoro produkt warsztatowy 
był już wcześniej opracowany merytorycznie, 
a także towarzyszyła mu bibliografia publikacji 
naukowych mojego autorstwa. W przypadku 
innowacyjności (jako procesu) kosztem wdro-
żenia innowacji (jako produktu) jest zwykle 
ryzyko jego niskiej jakości. W tym przypadku 
dowodem na optymalną jakość merytoryczną 
produktu było udokumentowane uznanie eks-
perckie, poprzedzające złożenie przeze mnie 
ofert warsztatowych instytucjom. Dyrekcje z po-
wodzeniem mogły zapoznać się z publikacjami 
naukowymi i popularyzatorskimi dotyczącymi 
tychże produktów, udostępniałam także własny 
profil naukowo-badawczy wraz z referencjami 

Anna Kapusta

Zagadnienie instytucjonalizacji tekstoterapii kulturowej (2)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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oraz informowałam o praktyce konsultacji 
psychologicznej i psychoterapeutycznej propo-
nowanych przeze mnie scenariuszy i zadań dla 
uczestniczek i uczestników moich warsztatów. 
Zakres pojęciowy i koncepcyjny tekstoterapii 
wyznaczony był konkretem zweryfikowanego 
już produktu. 

I. 3. Projekt 
Projekt instytucjonalizacji tekstoterapii 

kulturowej, czyli podjęta przeze mnie próba 
wdrożenia profesjonalnych warsztatów teksto-
terapeutycznych jako unikalnych wydarzeń w 
publicznych instytucjach kultury w Krakowie 
związany był z założeniem wstępnym, iż instytu-
cje kultury z zasady są organizacjami uczącymi 
się8, z racji ich finansowania publicznego - zo-
bowiązanymi do otwartości i orientacji meryto-
rycznej na podmioty zewnętrzne (interesariuszy 
indywidualnych lub zbiorowych). Projekt ten 
obejmował obserwację procesów, które sama 
zainicjowałam, a więc monitoring ścieżki pre-
zentowania oferty warsztatowej, komunikacji z 
dyrekcjami i pracownikami tych instytucji oraz 
instytucjonalne style obsługi usługi warsztato-
wej. Celem tego projektu wdrożeniowego było 
przede wszystkim stworzenie skutecznej ścieżki 
funkcjonowania tego rodzaju, profesjonalnych 
warsztatów tekstoterapeutycznych w różnych, 
krakowskich instytucjach kultury. A zatem moją 
wstępną motywacją była tu instytucjonalizacja 
procesu innowacyjnego (droga od złożenia 
oferty do przeprowadzenia warsztatu) jako 
innowacji (funkcjonowania praktyki warsztatu 
tekstoterapeutycznego), czyli wykreowanie stałej 
przestrzeni społeczno-instytucjonalnej dla takiej 
usługi, w oparciu o zewnętrzne zasoby kadrowe 
(profesjonalni biblioterapeuci, a w przyszłości 
tekstoterapeuci). Zanim przystąpiłam do tego, 
nieformalnego w swej strukturze projektu, 
stwierdziłam bowiem, że żadna z wybranych 
przeze mnie organizacji nie posiada stosownych 
merytorycznie, wewnętrznych zasobów kadro-
wych ani też nie wdrożyła dotąd tego typu prak-
tyk kulturowych w swych bogatych ilościowo 
ofertach warsztatowych, koordynowanych przez 
rozbudowane działy edukacji i stereotypowo 
zorientowanych głównie na „dzieci”, „senio-
rów” i „rodziców z dziećmi”. Inaczej mówiąc: 
wiedziałam z całą pewnością, że produkt warsz-
tatowy, który proponuję, jest instytucjonalnie 
innowacyjny i spełnia wyśrubowane kryteria 
unikalności merytorycznej, ponieważ akcentuje 
on terapeutyczne i rozwojowe, pomijane dotąd, 
ważne funkcje instytucji kultury, finansowanych 
budżetowo z puli publicznych środków, a zatem 
mających w swych zadaniach statutowych liczne 
zobowiązania wobec polskich podatników.

I. 4. Wybrane instytucje kultury 
Wzajemne, wynikowe powiązanie pojęć 

i praktyk profesjonalizacji i instytucjonalizacji 
we wprowadzaniu innowacji (czyli uprawomoc-
nieniu produktu powstałego w wyniku procesu 
innowacyjnego) na gruncie nauk społecznych 
i ekonomicznych jest już oczywistością9. Oczy-
wistość ta polega na niepisanej, ale żywotnej 
w jednostkowych i grupowych przekonaniach, 
regule społecznego respektu dla gwarancji mi-
nimalnych jakości, które implikuje tak zwana 
rama instytucjonalna, co oznacza, że na przykład 
warsztat proponowany przez instytucję muzeum 
lub centrum kultury zyskuje automatycznie 
możliwość uskutecznienia gwarantowanej 
kontroli społecznej, tak ze strony producenta/
dostawcy usługi, jak i z perspektywy jej odbiorcy/
klienta. W przypadku warsztatów o charakterze 

terapeutycznym lub rozwojowym gwarancja 
minimalnej jakości usługi jest kluczowa z dwu 
powodów: klient/uczestnik warsztatów musi 
funkcjonować w horyzoncie bezpieczeństwa 
psychologicznego, zaś prowadzący warsztaty 
powinien mieć gwarantowane instytucjonal-
nie minimum pewności, że ich uczestnik jest 
osobą pracującą nad sobą w dopuszczalnych 
społecznymi normami ramach kulturowych. 
Mam tu na myśli, zapewne nieintuicyjne dla 
ogółu społeczeństwa polskiego, zjawisko poszu-
kiwania doświadczeń granicznych przez sympa-
tyków praktyk interpersonalnych, związanych 
z pokłosiem polskiego wydania nurtów New 
Age’u10, masowo uczestniczących w różnego 
typu komercyjnych warsztatach pod chodli-
wym szyldem „terapii i rozwoju osobistego”. 
Rama kulturowa instytucji kultury gwarantuje, 
co stwierdziłam empirycznie, że osoby takie 
„do muzeum” na warsztaty nie przychodzą, 
wybierając doświadczenia ekstremalne (zwane 
czasem „szamańskimi”), dostępne im w ofertach 
weekendowych warsztatów „inicjacyjnych”. A 
zatem: instytucjonalizacja profesjonalnej usłu-
gi warsztatowej chroni przed niepożądanymi 
zjawiskami psychologicznymi zarówno produ-
centa, jak i klienta tej usługi, bowiem instytucje 
publiczne gwarantują tu - z zasady ich społecznej 
dostępności i usytuowania w przestrzeni publicz-
nej – silną redukcję sygnalizowanego ryzyka 
psychologicznego. 

Selekcjonując różnorodne typy instytucji 
kultury w moim projekcie, kierowałam się za-
sadą optymalnej różnorodności organizacyjnej 
i ich odmienności w charakterze stylów funk-
cjonowania tych instytucji, aby uzyskać maksy-
malne bogactwo doświadczeń. Dzieląc się nimi 
tutaj, będę odwoływać się do tych doświadczeń 
horyzontalnie i podawać jedynie typ instytucji, 
co uzasadnione z uwagi na chęć ewaluacji, nie 
zaś kształtowania wizerunku tych organizacji. 
Wybrałam więc następujące typy instytucji 
publicznych: muzeum, ośrodek kultury, dom 
kultury, bibliotekę publiczną i bibliotekę peda-
gogiczną, gdyż są one – tematycznie - związane 
z dziedziną warsztatów tekstoterapeutycznych. 
Sprawdziłam także uprzednio, że instytucje te 
owych zasobów - w zakresie adekwatnych kwa-
lifikacji merytorycznych pracowników w tym 
obszarze - nie posiadają. 

II. Instytucjonalizacja. Perspektywa antropolo-
giczna i wymiary zarządzania innowacją 

W perspektywie antropologii symbolicz-
nej, zogniskowanej na społeczne funkcjonowa-
nie instytucji, instytucjonalizacja innowacji jest 
konieczna, aby produkt innowacyjny zaistniał, 
został wdrożony i mógł się rozwijać. Bez in-
stytucji innowacyjność (potencjał) nigdy nie 
stanie się (wdrożoną) innowacją. Mary Douglas 
w klasycznym i fundamentalnym dla antro-
pologów instytucji dziele zatytułowanym Jak 
myślą instytucje11 zawarła dziewięć tez (będących 
zarazem tytułami poszczególnych rozdziałów 
tej publikacji)12 o tym, że to właśnie instytucje 
kreują społeczne reguły „życia” lub „śmierci” 
innowacji, postrzeganych przez Douglas jako 
mikro- lub makrospołeczne zmiany kulturowe. 
Oto owe tezy Douglas: 1. „Instytucje nie posia-
dają umysłu”, 2. „Mała skala jest bez znaczenia”, 
3. „[Instytucje zapewniają – uzupełnienie moje – 
A.K.] przetrwanie grup ukrytych”, 4. „Instytucje 
opierają się na analogii”, 5. „Instytucje decydują 
o podobieństwie”, 6. „Instytucje pamiętają i 
zapominają”, 7. „Przykład instytucjonalnego 
zapominania [działa na wyobraźnię społeczną 
– uzupełnienie moje – A.K.]”, 8. „Instytucje 

dokonują klasyfikacji” i 9. „Instytucje decydują 
o życiu i śmierci”. Tezy powyższe zmierzają do 
wyrazistej i jednoznacznej puenty antropolożki 
o tym, że bez ramy instytucjonalnej legitymizu-
jącej innowację, umrze ona śmiercią społeczną 
i ulegnie zapomnieniu tak szybko, jak tylko 
skończy się motywacja ponoszącego porażkę 
wdrożeniową innowatora, gdyż pamięć społecz-
na jest wybiórcza.

Najnowsze konstatacje naukowców dzia-
łających w obszarze (transdyscyplinarnych już 
obecnie) nauk o zarządzaniu potwierdzają 
tezy Douglas i eksplorują zależności pomiędzy 
innowacyjnością (jako potencjałem) a inno-
wacją (jako wdrożonym produktem procesu 
innowacji):

Możemy więc powiedzieć [Autorzy: Joan-
na Heidtman i Piotr Piasecki – przyp. A.K.], 
że innowacyjność jest potencjalnością, która 
może, ale nie musi doprowadzić do innowacji, 
ponieważ innowacja oznacza rozwiązanie two-
rzące wartość.

Innowacja może być cechą lub kompeten-
cją charakteryzującą ludzi, zespoły, a w końcu 
całe przedsiębiorstwa. Kryje się w ludziach, bo 
to oni uruchamiają i realizują poznawczy pro-
ces kreatywny, by stworzyć nowe rozwiązania, 
wnosić pomysły i idee. Jednak obecność nawet 
bardzo innowacyjnych ludzi nie musi prowa-
dzić do wzrostu innowacyjności firmy. Nie jest 
rzadkością, że zatrudnienie innowacyjnych i 
kreatywnych pracowników niczego w firmie 
nie zmienia. Dlaczego? Czy trafiają tam na nie-
sprzyjającą kulturę organizacyjną? Brakuje im 
narzędzi, możliwości? Ciekawie podsumował 
to Martin Sorrel, dyrektor zarządzający firmy 
reklamowej WPP. Powiedział, że jednym z naj-
większych wyzwań jest fakt, iż w organizacjach 
opartych na innowacyjności nie działa ekono-
mia skali. Jeżeli zatrudnimy dwa razy więcej 
innowacyjnych pracowników, nie znaczy to, że 
będziemy dwa razy bardziej innowacyjni.13

Joanna Heidtman i Piotr Piasecki, na po-
stawie własnych badań i doświadczeń w zarządza-
niu innowacyjnością oraz najnowszej, globalnej 
literatury przedmiotu wyodrębnili pięć obszarów 
innowacyjności organizacji, do których będę się 
odwoływać dalej, relacjonując własne doświad-
czenia i szersze refleksje z podjętych prób 
instytucjonanalizacji tekstoterapii kulturowej:  

Gdy spojrzymy [Autorzy: Joanna Heidt-
man i Piotr Piasecki – przyp. A.K.] na organiza-
cję z lotu ptaka, możemy wyłonić pięć obszarów 
zdolności do innowacji.

Pierwszy z nich to strategiczne pozycjo-
nowanie i kluczowe zdolności organizacyjne, 
potrzebne do tworzenia wartości poprzez 
innowacje (kapitał organizacyjnego know-how).

Drugi to kultura organizacyjna (sposób 
pracy, normy, relacje, niepisane i pisane zasady).

Trzeci to ludzie, ich kompetencje, moty-
wacje i relacje.

Czwarty to procesy, czyli sposób organizo-
wania i działania na rzecz wytworzenia wartości 
dzięki innowacji. 

Piąty to przywództwo i sposób, w jaki tworzy 
się kontrakt psychologiczny z uwzględnieniem 
kapitału ludzkiego i relacyjnego organizacji.

Elementami, które spajają powyższe, będą 
sens i potrzeba dostarczenia określonej wartości, 
najlepiej, jak to możliwe.14

 
W moim projekcie instytucjonalizacji tek-

stoterapii kulturowej, czyli próbie wdrożenia 
innowacyjnych warsztatów terapeutycznych 

dokoñczenie na str. 12
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Sweter

twój czarny sweter łasi się do mnie jak kot
wciągam go na siebie leniwie przez głowę rękawy 
przydługie na tyle
by można było związać jeden koniec z drugim,

twój czarny sweter ociera się o moje ciało
układa na nim przywiera i nie pozostawia żadnych 
smug
jest trochę wolnej przestrzeni by mogło ją wypełnić
mruczenie senna kołysanka opowieść o dalekich 
krajach
gdzie mieszają się wszystkie kolory świata

w twój czarny sweter zanurzam się powoli
przyzwyczajam jak do zimnej wody nabieram powietrza
opadam lekko na podłogę usiłuję znaleźć w nim
skazę zaciągnięcie wystającą nić coś czego
można się chwycić by dać początek szaleństwu
rozpruć rozdzielić warstwa po warstwie

w twoim czarnym swetrze zasypiam
budzę się z zakłopotaniem
jak z zaschniętym gardłem

„Twój czarny sweter łasi się do mnie jak kot”
Tak zaczyna się wiersz pt. „Sweter” z książki 

poetyckiej „Napływ” Emanueli Czeladki, która 
znalazła się w ścisłej trójce, tomików debiutu-
jących autorek, nominowanych do nagrody 
wrocławskiego Konkursu Literackiego „Silesius” 
2018 roku w kategorii „debiut poetycki roku”.

Odczytując ten wers dosłownie i jedno-
cześnie kończąc lekturę całego utworu w tym 
miejscu, można mieć wrażenie obcowania z 
doświadczeniem osoby nie do końca stąpającej 
twardo po ziemi. Na dowód tej hipotezy, pewna 
wskazówką dla cierpliwego czytelnika mogą być 
kolejne wersy. Dowie się z nich nieco więcej o 
wyglądzie tytułowego swetra. Ma on przydługie 
rękawy, które można związać ze sobą końcami. 
Spokojnie! Nie jest to opis pętania kaftanem 
bezpieczeństwa agresywnego penitencjariusza  
szpitala psychiatrycznego. Sweter też nie jest do 
końca kaftanem bezpieczeństwa. Nie oznacza 
to, że nie krępuje mówiącej. W przeciwieństwie 
do chorego, osoba ta nakłada sweter z własnej, 
nieprzymuszonej woli i bez pośpiechu. …
wciągam go na siebie leniwie przez głowę rękawy 
przydługie na tyle//by można było związać jeden 
koniec z drugim…

Czym jest owa rzeczywistość, która krępuje 
nasza bohaterkę? Zaimek dzierżawczy rozpo-
czynający każdy pierwszy wers kolejnej części 
wiersza sugerowałby, że tą rzeczywistością jest 
jakaś osoba – mąż, kochanek? Jaka wobec tego 
jest ta relacja? Co tu tak naprawdę się wydarza? 
Autorka prowadzi narrację tego wiersza konse-
kwentnie, od pierwszego wersu do ostatniego. 
Prowadzi nas przez kolejne etapy inicjacji:
…twój czarny sweter łasi się do mnie jak kot…,
…twój czarny sweter ociera się o moje ciało…,
…w twój czarny sweter zanurzam się powoli…,
…w twoim czarnym swetrze zasypiam…

Możemy się domyślać, że odbywa się 
tutaj podróż przez kolejne warstwy jakiegoś 
wtajemniczenia. Jakieś mocowanie się ze sobą, 
ścieranie przeciwieństw, aż do próby zatarcia 
lub przekroczenia granic. …w twój czarny sweter 

Michał Filipowski

Krępująca rzeczywistość  

zanurzam się powoli//przyzwyczajam jak do zimnej 
wody nabieram powietrza//opadam lekko na podłogę 
usiłuję znaleźć w nim//skazę zaciągnięcie wystającą 
nić coś czego//można się chwycić by dać początek 
szaleństwu//rozpruć rozdzielić warstwa po warstwie..

Czy jest to wzajemne przenikanie się sub-
stancji, czy może obrona przed represyjnym 
charakterem kochanka? Można to odczytać jako 
coś w rodzaju militarystycznej gry. Wojennej 
strategii docierających się pary egoizmów. Pole-
gającej na tym, by rozpoznać siły wroga, oswoić 
się ze sposobem jego działań, poznać jego słabe 
strony, by następnie imitując uległość rozpruć, 
rozdzielić warstwa po warstwie. Można i tak, jeśli nie 
zakłada się między dwójką ludzi nic poza czystą 
rywalizacją. Wtedy związek kobiety i mężczyzny 
będzie postrzegany jedynie w kategorii więzie-
nia. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego 
jak tylko odnaleźć w sobie przestrzeń …by mogło 
się wypełnić//mruczenie senna kołysanka opowieść o 
dalekich krajach//gdzie mieszają się wszystkie zapachy 
świata…

Tak to może wyglądać gdy chcąc zbliżyć się 
uczuciowo do drugiej osoby, nie rozprawimy się 
z własnym egoizmem i jego nad nami domina-
cją. Ale nie o takie odczytanie własnego wiersza 
pewnie autorce chodziło, bo przez pierwszą 
warstwę materialnej jego struktury, przeziera 
jakaś łagodność a zmiankowane oczekiwanie na 
początek szaleństwa nie musi koniecznie ozna-
czać wyzbycie się wszelkich zasad moralnych i 
przyzwolenia na irracjonalne poniesienie przez 
falę namiętności. Czarny sweter  może oczywi-
ście oznaczać ciemną stronę charakteru jego 
właściciela ale nie koniecznie, bo spojrzenie na 
ten tekst z innej perspektywy pozwala dostrzec 
w tym staraniu ogromne pokłady cierpliwości 
autorki. Próba znalezienie skazy na swetrze, nie 
oznaczałaby już wtedy, poszukiwania słabych 
stron partnera, by go pokonać, ale cierpliwe cze-
pianie się przysłowiowej, ostatniej deski ratunku 
aby uratować związek. Poprzednia hipoteza 
mówiąca o chęci, by coś rozpruć i rozdzielić, już 
nie wskazywałaby na chęć niszczenia, by coś defi-
nitywnie unicestwić, ale świadomość tego, że by 
coś odbudować, najpierw trzeba coś zniszczyć.

Całe opisywane zdarzenie, jak i kon-
cepcja narracyjno-formalna wiersza znajduje 
konsekwentnie swoje zwieńczenie w końcówce 
utworu. Zgodnie z nasza dotychczasową próbą 
interpretacji, można ten fragment odczytać jako 
porażkę podmiotu jak zarówno i czułą koniecz-
ność akceptacji pewnej niezgodności, wynika-
jącej z różnicy cech bohaterów tej poetyckiej 
opowieści …w twoim czarnym swetrze zasypiam//
budzę się z zakłopotaniem jak z zaschniętym gardłem. 

Z całą odpowiedzialnością możemy uznać, 
że wiersz pt. Sweter, wbrew może początkowemu, 
negatywnemu odczuciu, niesie ze sobą pozytyw-
ne przesłanie. Wiarę w możliwość wzajemnego 
współistnienia i pogodzenia ze sobą różnic.

Jest taki wiersz

i rozwojowych do publicznych, krakowskich 
instytucji kultury, wystąpiły znaczące blokady 
innowacyjności (ze strony tychże organizacji) 
we wszystkich pięciu obszarach zdolności do 
innowacji, wypunktowanych powyżej przez 
Heidtman i Piaseckiego. Społeczny obraz, który 
wyłania się z tego pejzażu instytucjonalnego, 
jest jednak szerszy i nakreśla on horyzont stylu 
funkcjonowania i kultury organizacyjnej wielu 
instytucji publicznych w Polsce. 

Przypisy:
1 Jest to przypis nr 38. sygnalizowanego wcześniej 

artykułu mojego autorstwa – zob. A. Kapusta, Cytat 
w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej 
na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. 
Re_KOLEKCJE z Kantora, „Przegląd Biblioterapeu-
tyczny”, R: 2017., Nr 1., T. VII., s. 54.

2 Malchiodi prowadzi także swoją profesjonalną witry-
nę internetową poświęconą udostępnianiu jej prac 
naukowo-badawczych oraz dorobku terapeutczne-
go – zob.: [dok. elektr.] https://www.cathymalchio-
di.com/ [odczyt: 25.03.2018.; godz. 8. 15.] 

3 W języku polskim dostępny jest już znakomity pod-
ręcznik arteterapii pod redakcją Cathy Malchiodi 
– zob. Arteterapia. Podręcznik, pod red. C. Malchiodi, 
przeł. E. Bochenek, Wydawnictwo Harmonia Uni-
versalis, Gdańsk 2012. Warto zacząć jego lekturę 
od przejrzenia modelu kształcenia amerykańskich 
arteterapeutów, którzy swoje kolejne tytuły na-
ukowe w zakresie psychoterapii uzyskują w ścisłej 
ścieżce karier uniwersyteckich, uzupełnianych 
obowiązkowymi tysiącami godzin praktyk własnych 
i superwizji psychologicznych, a także wymogami 
dalszego rozwoju naukowego, dokumentowanego 
publikacjami i seminariami. Ścieżki tych karier są 
elitarne i imponujące w swym konsekwentnym ryt-
mie rozwoju przez całe życie. Budują one z zasady 
odpowiedzialność etyczną.  

4 Zob. przegląd światowej literatury przedmiotu w 
zakresie metodyki based on evidence – A. Pissoni, 
L. Michelini, G. Martignoni, Frugal approach to 
innovation: State of the art and future perspectives, 
„Journal of Cleaner Production”,  [dok. elektr.] 
https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0959652617322606?via%3Dihub, Y.: 2018., 
V.: 171., p. 107-126. [odczyt: 25.03.2018., g. 22.06.] 

5 W tym przypadku chodzi o warsztaty oparte na 
metodach twórczych Tadeusza Kantora. Projekt ten 
omówiłam szczegółowo, uwzględniając także swoje 
publikacje kantorologiczne – zob. A. Kapusta, Cytat 
w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej 
na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. 
Re_KOLEKCJE z Kantora, „Przegląd Biblioterapeu-
tyczny”, R: 2017., Nr 1., T. VII., s. 43-65. 

6 Mowa tu o projekcie biblioterapetycznym opartym 
na mojej autorskiej książce pod tytułem Szczęśliwa 
Żabka – zob. A. Kapusta, A. Rachwalska, Bibliotera-
peutyczny program eksploracyjny, R: 2015., Nr 1., T. 
V., s. 89-114.

7 Obecnie miały już miejsce dwa wydania książeczki 
pod tytułem Szczęśliwa Żabka – zob. A. Kapusta, Szczę-
śliwa Żabka, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa 
Słowaków w Polsce, Kraków 2015. i Tejże,  Szczęśliwa 
Żabka, Tekstoterapia, T. 3., Wydawnictwo Muzyczne 
Polihymnia, Lublin 2017. 

8 W najnowszej literaturze przedmiotu o organizacjach 
uczących się mówi jako organizacjach inteligentnych, 
akcentując znaczenie elastyczności w budowaniu ich 
zasobów wewnętrznych i progresywnych relacji z 
otoczeniem organizacyjnym – zob. Organizacja inteli-
gentna. Perspektywa zasobów ludzkich, pod red. nauk. C. 
Suszyńskiego i G. Leśniak-Łebkowskiej, Oficyna Wy-
dawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016. 

9 Zob. D. Kuder, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, „Nie-
równości społeczne a wzrost gospodarczy”, R: 2011., 
Z. 19., s. 84-93. 

10 Zob. A. Kubiak, Jednak New Age, Jacek Santorski & Co 
Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005. 

11 Zob. M. Douglas, Jak myślą instytucje, przeł. O. Siara, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

12 Tezy-tytuły rozdziałów książki Mary Douglas przyta-
czam według podanego powyżej wydania. 

13 J. Heidtman, P. Piasecki, Innowacyjność a innowacje, 
[w:] Tychże, op. cit., s. 56. 

14 J. Heidtman, P. Piasecki, Innowacyjność w organizacji, 
[w:] Tychże, op. cit., s. 57. 

Zagadnienie...
dokończenie ze str. 11
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Dorota Czerwińska 

Buja- nie

bo Księżyc mi spadł w sam środeczek
jak piłka lub pomarańcza
siedziałam wtedy przy stole
w ogrodzie
pod gruszą

do tańca

poprosił mnie jakiś pan
łysy
z uśmiechem od ucha do nieba
bujał
i bujał się hamak
i śpiewał ktoś
ktoś nie śpiewał

gdy wpadał
cholera
centralnie
pomiędzy kulkę
a kulkę
ten miesiąc 
tak  piękny
jak lampion

rozpuścił mi lody
dał córkę

Dorota Czerwińska

Skrzyżowani

Tak bardzo poraniłeś, jak cholernie piecze,
lecz obnażę  raz jeszcze tętnicę przy dłoni,
znowu szarpniesz, zawarczysz, na strych mnie powleczesz,
wiem, że zawsze niechcący i ze strachu przecież.

Kiepściutki z ciebie wampir, ja zaś medium blade,
wciąż zdejmowane z krzyża, lecz uporem Boga
będę ciągle nawracać, a kiedy od szpady
drętwe ręce opadną  – całą siebie podam.  

Czarną jest nasza magia, wśród gratów, pajęczyn
wysysasz ze mnie wszystko, ale tętno bije.
Gdy zabraknie nam siebie, to będziemy klęczeć,
błagając  o zbawienie - twoje lub niczyje.

Dorota Czerwińska

STOS

Dzisiaj nie przyjdę, bo umarłem.
Spadła podłoga, runął sufit,
a szafa mi wyrzuca ciuchy,
że wyświechtane i że czarne.

Leżę pod ścianą tępy, głuchy.
Nie mogę krzyknąć, razem z gardłem
wypadł mój język, wciąż za długi,
skacze po chmurach, pląsa z wiatrem.
Dziś nic nie powiem, bo umarłem.

Nad kontem krążą głodne kruki…
Jeszcze nie wiedzą, jakie marne
są zyski z wkładu w świat nauki,
bo  życie sztuką jest dla sztuki.

Bez wstydu w otchłań się zapadnę,
ale nie spłonę, bo umarłem.

Marek S.Podborski

AFEKTY  MAGNETYCZNE

Pragnę, żeby zawsze było ciepło
i świeciło słońce, a deszcz
padał najwyżej 
5 minut dziennie

Noc taka krótka
żeby się tylko gwiazdy 
pokazały w migotach i jakaś
nagle romantycznie spadła

A wiatr niechby jeszcze targał 
traw wydmowe  włosy
nad jesiennym morzem
w samotnych latawcach

On pisze książkę
w domu na wrzosowym wzgórzu
ja piję herbatę, zamyślona
w za dużym swetrze, na ganku

Nad skalistą wdową 
przelatują ptaki ogniste
z wiatrem za-pada się 
świat

Marek S.Podborski

BEZSENNY KEN

Barbi tu rany

Marek S.Podborski

I MI GRANT

- Jestem kajmanem-
powiedział kajman
gdy wynurzył się z karpiowego
stawu na wybudowaniu

- Trochę się ociepliło
na waszych powstańczych
Baryka dach
że stwierdziłem

Iż w stanach
(tych bardziej naturalnych)
to jestem tylko
wybrańcem mokradeł

A tu sytym królem
gapiów

Marek S.Podborski

KALINOWY  PLĄS

- Wybaczy Pan  
chyba dobrze
włada sen-sem

- Nie powiem niczego
sobie
nie odmawiam zwłaszcza
w owalach
woalach
i komisariatach

- A trzeszczy koszula
na Pana barkach
opiera się nawet strach

- Radzę sobie w krwi
safari
najlepszy jest  
odstrzał niekontrolowany

- Przez huk 
przywieram maniakalnie
mam także świetlne referencje

- To  znak o mity  lek
w infekcjach industrialnych
plam
plim plum
triumwirat wysięków

- Wypchałam sny szmatami
nie snując słów
osnowy

- Wciąż podtrzymuję Panno
z my słowa
sen   da leki

- Czy wyważamy
drzwi?

- Czy może przekładamy
taniec Kali
nowym kremem?

IRONIE
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Drugiego maja 1519 roku zmarł naj-
większy geniusz wszechczasów i największy 
pechowiec Leonardo da Vinci. Był synem 
notariusza i chłopskiej córki. Przyszedł 
na świat w wiosce Anchiano, koło Vinci, 
niedaleko Florencji w sobotę 15 kwietnia 
1452 roku, o godzinie 22.30, jak zanotował 
jego dziadek. Leonardo pochodził z niepra-
wego związku, wychowywali go dziadkowie 
i ojciec. Terminował w pracowni malar-
skiej Andreasa del Verocchiego. W wieku 
dwudziestu lat zasilił cech malarzy, przy 
czym już trzy lata wcześniej samodzielnie 
pracował na dworze Ludvica Sforzy. Przej-
ściowo pracował w Mediolanie i Florencji, 
by wyjechać do Rzymu w roku 1513, gdzie 
znalazł się pod opieką brata papieża Leona 
X, dobrego Giuliana. Cieszył się już wówczas 
dobrą reputacją, dzięki której król francuski 
Franciszek 1 w 1516 roku ściągnął go do 
siebie. Dał mu w użytkowanie zamek Cloux 
koło Amboise i 700 talarów rocznej pensji.

Leonardo da Vinci przez całe swe 
twórcze życie poszukiwał źródeł utrzymania. 
Nie wszyscy mu płacili, a  pieniądze które 
dostawał, nie starczały wyżywienie, jak sam 
to określił: „sześciu ust”. Jeździł więc po Wło-
szech i dopiero pod koniec swojego życia we 
Francji znalazł godne warunki utrzymania i 
miejsce do pracy. 

Był tytanem pracy, nie docenionym 
przez współczesnych. Był doskonałym 
malarzem, rzeźbiarzem, architektem, ma-
tematykiem, budowniczym, naukowcem, 
anatomem (z poświęceniem dla chorych 
pracował w szpitalu, a po uzyskaniu zgody 
umierającego, wykonywał wnikliwe badanie 

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska

Pokłońmy się mistrzowi 

jego zwłok). Wyniki badań opisał w swej 
Anatomii. Był też poetą, filozofem, a pod 
hasłem „fraszki”, spisał to, co dziś nazywamy 
dowcipami. 

Możnowładcy chętnie zapraszali go na 
swe dwory, by urządzał im uroczystości. I 
tak podczas wesela Gian Galeazza z Izabelą 
z Aragonii wystawił „Raj z siedmioma obra-
cającymi się planetami, które wyobrażali lu-
dzie w formie i szatach, jaki opisują poeci”.

Niestety, gdy pochłonęła go jakaś 
nowa idea, porzucał aktualne zajęcie, by 
poświęcić się tylko nowej sprawie. Nudziło 
go zajmowanie się ponownie tym, co już do-
konał. Nikt nie był w stanie namówić go do 
zrobienia pracy podobnej do wcześniejszej.

Był to też największy pechowiec. 
Gdy zdobył zamówienie na namalowanie 
„Wieczerzy Pańskiej” w refektarzu kościoła 
Panny Marii Łaskawej w Mediolanie, oka-
zało się, że ściana była źle przygotowana i 
jego dzieło zaczęło spływać już na oczach 
twórcy. Podobnie było z obrazem, który 
przedstawiał bitwę pod Anghiari. W 1503 
r. zaprojektował malowidło do sali radziec-
kiej pałacu Signorii we Florencji. Obraz 
namalowany na kartonie zachwycił wszyst-
kich i z początkiem 1505 roku Leonardo 
rozpoczął pracę. Niestety, znów w skutek 
wadliwego zagruntowania ściany; należało 
zaczęło płynąć i autor porzucił pracę przed 
jej ukończeniem. Karton zaginął. Pozosta-
ły zapisane słowa zachwytu. Następnymi 
pechowymi dziełami był obraz „Adoracja 
Magów” i posąg konny Franciszka Sforzy. 
Malowidła nie dokończył, a wykonany w gli-
nie posąg, nad którym pracował szesnaście 

Dzień targowy w dawnych czasach był 
świeckim świętem dla całej okolicy. To nie tyl-
ko sprzedać-kupić, ale pooglądać, porównać, 
pogadać, poplotkować, rozeznać, spotkać 
się, pokosztować, potowarzyszyć, pochwalić 
się, rozerwać się… Takich przeżyć nie zafun-
duje nam najpiękniejszy nawet sklep. Toteż 
co raz słyszymy, jakie to wysiłki czyni miasto, 
aby bazar miejski zlikwidować, albo chociaż 
ogarnąć pomysłem ujednolicenia zabudowy. 
Raz się udaje, raz nie. W przypadku drastycz-
nych posunięć „handlowcy” w sobie znany 
tylko sposób znajdują miejsce poza miastem, 
albo nawet w samym centrum, gdzie z zaka-
marków kamienic, bram i ogrodzeń, towar 
wylega na chodnik, przelewa się nawet na 
ulicę. Na kawałku dykty, ceraty, worka juchto-
wego, a nawet materaca dmuchanego w oka 
mgnieniu wybłyska towar i zaraz pojawiają 
się nabywcy. Nie przeszkadza kałuża obok, 
wystający kamień, ani brak kosza na śmieci. 
Tu się targuje, sprzedaje i kupuje. Tu się 
spycha słabszego w gorsze miejsce, tu prawa 
i ceny ustala się na miejscu, w zależności od 
ludzi i pogody. Kilka lat temu, prawie w sa-
mym centrum stolicy Francji, przy wejściu do 
dużego sklepu, można było nabyć kukurydzę 

Anna Błachucka

Najjaśniejszy market pod słońcem

przypiekaną ogniem buchającym z beczki 
po farbie olejnej. Chętnych nie brakowało. 
Sądząc po ubiorze, nie byli to najbiedniejsi 
mieszkańcy Paryża. Pod jednym z marketów 
naszej stolicy, kobieta sprzedaje na sztuki 
kawałki cytryn po 20 groszy. Nadpsute części 
odkroiła. Wracam tędy po godzinie i widzę, 
że „towar” znikł z wiaderka. Ostatnie trzy 
kawałki chce oddać za 30 groszy.  W mojej 
małej miejscowości na bazarze jest wszystko. 
Jak z czarodziejskiej szkatuły w sobotni po-
ranek wysypuje się w oka mgnieniu – towar. 
Cały przekrój odzieży, sprzętu domowego i 
ogrodowego, warzyw i owoców, kwiatów… 
Tu słychać obcy język, tam w uśmiechu 
błyśnie złoty ząb, ktoś w krymce na głowie, 
inny w dziwnym kapelusiku… Prawie wszyst-
kie kolory skóry i wszystkie kolory oczu za 
„ladą”. Międzynarodowe towarzystwo. Ceny 
umowne, toteż ludzie rozmawiają, targują 
się, mierzą odzież na oczach wszystkich, 
próbują rozkrojonego jabłka prosto z ręki… 
Z trudem omijać trzeba zagadane kumoszki i 
wymieniających zdania mężczyzn. Nikt tu się 
nie śpieszy, rzadko kto gada przez komórkę, 
bo człowiek obok człowieka, kram obok kra-
mu, budka, koło budki, więc nie ma takiej 

potrzeby. Tu są okazje nabycia i zbycia towa-
ru. Tu nie ma reklamacji następnego dnia, 
bo następnego dnia targ nie funkcjonuje, 
a za tydzień sprzedawcy może już nie być.

A jak się ma książka w takiej rzeczy-
wistości? Ostatnio „nabyłam” trzy książki, 
które ktoś położył na koszu ze śmieciami. 
Kulturalnie, a jakże, podłożył gazetę, aby 
się nie pobrudziły. Pewna pani sprzedają-
ca nasiona słonecznika, dyni, cukinii, po-
robiła z kartek książki tutki. Żadna folia. 
Obok płóciennych worków i woreczków 
ma zapas książek w dwóch formatach A5 
i B5 na doraźną produkcję opakowań. 
Ekologicznie. Pan obok wykorzystał książ-
kę jako wykładkę siedziska zrobionego z 
paczki po jabłkach. Dobry izolator. Jed-
na z książek (w twardej okładce) pełni 
służbę pod nogą stolika, dbając o jego 
poziom. Na samym końcu jest „stoisko” z 
książkami. Skromnie wyglądający chłopak 
rozłożył się z klasyką i filozofią. Klientela 
targowa omija go szerokim łukiem. Kupu-
ję za pięć złotych Norwida, za dwa złote 
Żeromskiego. Nadźwigał się chłopak, aż 
mi go szkoda. Stoi smutny w tym najwe-
selszym sklepie dnia. 

lat, nie doczekał się odlewu. Była wojna i 
inne potrzeby finansowe zleceniodawcy. 
Od modelu odpadały kolejne kawałki gliny. 
Ostatecznego zniszczenia dokonali w 1500 
roku francuscy najeźdźcy, którzy obrali go 
sobie za cel ćwiczeń w strzelaniu.

To wszystko pięknie opisał we wstępie 
do książki poświęconej temu geniuszowi pt. 
„O niebie gwiazdach i czterech żywiołach”, 
Leopold Staff.

Doszedł też do wniosku, że Ziemia nie 
leży w centrum, wokół którego porusza się 
słońce, ani nawet nie jest centrum wszech-
świata. Zajmowała go też kulistość ciał 
niebieskich. Twierdził, że taki mają kształt 
i udowadniał to na rysunkach, analizując 
zjawiska zaćmienia Księżyca i Słońca.

Projektował maszyny parowe do na-
pędu młynów, budowę kanałów łączących 
rzeki, przebijanie gór tunelami, wykorzy-
stanie siły magnesów, siły poruszającej się 
wody, projektował ze wszystkimi detalami 
obrabiarki, maszyny latające (samolot z 
bijącymi skrzydłami, helikopter, lotnia i 
spadochron), łodzie podwodne, a także ło-
dzie o podwójnym kadłubie. Zaprojektował 
też czołg strzelający kamieniami, ogromną 
kuszę i machinę o czterech kosach ciągniętą 
przez konie. 

Jego prace i projekty były inspiracją 
dla wielu pokoleń twórców. Zaznaczał też, 
że nikt kto dostatecznie nie zna zasad mate-
matyki, nie powinien próbować zrozumieć 
jego twórczości. I dotyczyło to również ma-
larstwa. Przecież zachowanie perspektywy 
na jego obrazach, rządziło rozplanowaniem 
postaci i przedmiotów w tle.

Jako architekt również sporządził wiele 
projektów, z których nieliczne doczekały się 
realizacji. Opracował m.in. plan idealnego 
miasta, kładąc duży nacisk na sprawy zacho-
wania higieny.

Tuż za oknem
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Aleksandra Brzozowska

Nurt

Mówisz 

Rozluźnij niezłomne kamienie
niech kruszeje spoiwo między nimi
to tylko pył śnieg lekki
z którego lepiłaś
strzeliste katedry

Zanurz się czysty w nurt
w miliony szemrzących ust
zaczerpnij tchu
popłyń

Nie chwytaj się brzegów ulotnych
rozgrzanych płycizn
dłoni w godowym tańcu

Nie ma już głazów węgielnych
przykrył je całun błota

Nałóż bielmo na oczy
przeniknij wirem
muzyką fal
oddechem moim
bądź

Angelika Włusek

Stan nadzwyczajny

ludzkość pamięta
o wielu klęskach
żywiołowych

pożar trawiący od środka
huragan szalejący na skórze
lawina doznań i powódź łez
utracony grunt pod nogami 

pokonały mnie żywioły
nikt nie próbował zapobiec
skutkom katastrofy

Beata Stępień

KOŚCIOŁY

Brzozy – brzozy wysokie,
Co wzrastacie nad rzeką.
Dom mój – miłość moja,
daleko – daleko…

Kościół z płaczów, uśmiechów
maleńkiego człowieka.
Kościół 
z lśnień oczu mężczyzny,
który już na mnie nie czeka.

Słów zaklętych kościoły
- rozstania i powroty.
Kościoły
dni upadłych,
nocy oploty.

Dzwony biją na larum
podeptanym kościołom.
Modlitw
szepty uparte
po-rannym Aniołom

Bogdan Łoś

Pocałunki
 
 
Złapane namiętnością 
złaknione 
pyszczkami zagarniają tlen

łuski jak ubrania

w upragnionych gwałtach
jak w popiół gorący

ślimaczą się
w mazi 
tryskającej
ku życiu

w trwaniu 
miłośnie 
przedłużanym

ludzie 

jak ryby

Daria Łamejko

Szósta rano

Równoległy do mnie tu stoisz,
znaczysz ślad na skórze świtoprzestrzeni,
zapadasz się światłem w moje ciało
i wypełniasz wszystkie nagie braki. 

Gdy ranek przesącza nam się przez żyły,
ja w twoich butach jak przyszłość
potykam się o własne nogi 
i o nasz wielki, czuły potencjał,

a ty głośno się śmiejesz,
zamykasz mój zapach w kopercie dłoni
i te pięć minut nie do powtórzenia, 
zanim czas nas się wyprze 
i rozmontuje żywy mechanizm serca.

Dominika Hęćka

Peron

umówiliśmy się na dworcu
wyszłam Ci naprzeciw 
wyszłam za wcześnie

paląc papierosa
wciągałam do płuc
wszystkie sny tego miasta

wyobrażałam sobie
jak biegnę do Ciebie
jak wykrzykuję Twoje imię

jak wtulam się wreszcie
próbując zedrzeć  
cały ból 

ja
jak samotne zwierzę 
szukające stada

gdy doszłam na miejsce
czekałam na Ciebie
kilka lat i
kilka nocy

aż zapomniałam
z którego peronu
pożegnaliśmy się na zawsze

siłą naszych ramion

Izabela Ptak

***

Wszedłeś do mego ogrodu
z pierwszym promieniem słońca
obudziłeś ptaka

Małgorzata Fabrycy

***

Zapach przepełnia umysł swoją 
gęstością, a słodycz zarysowuje się 
jedynie nieznacznie i kusi bezwstydnie
by ją napocząć. Zmysły nie pozwalają

się skupić i jak niewolnik podążam ślepo
za ich rozkazami. Gruczoły wydzielnicze 
wzmogły pracę, a intelekt bezsilnie
toczy swą nieudolną walkę.

Szymon Florczyk

Zatarty szkic

dzisiaj już nie wiem
jak ugiąć wersy w kształt dłoni
które zakwitały na turkusowej bluzce
albo gdzie stawiać kropkę
żeby słowa nie wyciekały
zamazując linię podbródka 

ale gdy wieczór schłodzi pustą szybę 
wtedy z wolna w kontur się sączy
podwójny oddech
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Publikowane prace historyków z IPN 
budzą rozbawienie ludzi, którzy przeżyli PRL. 
Biorą oni  na poważnie wszystkie materiały, 
które sporządzały instytucje partyjne, m.in. 
tzw. szkoleniowe i wytyczne, sprawozdania, 
całą tę nieczytaną makulaturę. Ciężka to 
lektura. W rzeczywistości królowała zasada 
„papier wszystko przyjmie”. I tak kiedyś 
historyk z naszego miasta wygłupił się opi-
sywaniem zabawy sylwestrowej z 1954 roku 
według programu sporządzonego przez 
organizatorkę z ZMP. Były tam laurki dla 
przodowników pracy, dużo wskazań partii i 
rządu, osiągnięć… Zapytałem autorkę panią 
Stasię (jeszcze żyła), jak było. Okazało się, 
że to była zwykła normalna zabawa, a plan 
stanowił jedynie podkładkę dla partyjnych 
ideologów, którzy przesłali wcześniej wzo-
rzec. Tworzono tzw. rzeczywistość wirtualną. 
Mama opowiadała, jak wyglądało zebranie 
związkowe prowadzone przez Jadwigę Co-
eghen, wdowę po przedwojennym oficerze, 
siostrę funkcyjnych w AK, a spełniającej 
wtedy ważne funkcje w ZNP. Kiedy nagadano 
się na temat bolączek, kłopotów i rozmaitych 
spraw, prowadząca zwracała się do protokó-
listy „ A ty Leonku, wiesz, co masz pisać”. 
Takie lipne sprawozdania spływały na biurka 
urzędasów, myślących o karierze.

Pic i fotomontaż królowały też w latach 
80. Nieprzypadkowo za „uzdrawianie socja-
lizmu” wzięło się wojsko, bo partia była w 
rozsypce. Dostałem jako partyjny i to historyk 
propozycję od Sztabu Wojskowego. Było to 
po mojej kompromitacji jako zastępcy do 
spraw liniowych komendanta szpitala polo-
wego. Pułk. K. zaoferował, co pan chce: trzy 
miesiące Wrocławia, czy miesiąc w Łodzi. 
Wziął mnie po prostu na naiwnego, bo 
zapotrzebowania na oficera piechoty nie 
mieli, a politycznego jak najbardziej. Jak 
się okazało, nawet redaktorzy z gazet par-
tyjnych wykpiwali się od poligonu. Ze mnie 
był żaden wojak, dałem się nabrać. Zasiliłem 
szeregi kursantów Wyższej Szkoły Oficerów 
Politycznych. Nie był to dla mnie miesiąc 
stracony, bo popołudnia miałem dla siebie 
i albo zapoznawałem się z potrzebnymi mi 
pracami w bibliotekach, albo odwiedzałem 
filharmonię i teatry. Na zajęciach porusze-
nie wywoływały takie problemy, jak należy 
opiekować się kwiatami doniczkowymi albo 
właściwie zajmować się jamnikiem. Otóż 
powołana ad hoc instancja partyjna czyli 
POP nakazała mi przygotowanie referatu 
o „centralizmie demokratycznym” Lenina 
(coś co chyba teraz jest wdrażane w PiS). 
Próbowałem wykręcić się, jak mogłem. Ale 
że byłem tylko jednym z dwóch historyków 
nie miałem możliwości odmowy. Nawet 
zajrzałem do broszurek propagandowych. 
Tylko że zebrania POP nie było. Pod koniec 
kursu nieśmiało zagadnąłem sekretarza, a 
on machnął tylko ręką. Powiedziałem: „na 
waszym miejscu wysłałbym sprawozdanie, 
że zebranie się odbyło z ożywioną dyskusją”, 
a na to on: „a ty myślisz, że tego już nie 
zrobiłem”. Potem za nieodbytą imprezę 
otrzymałem list pochwalny do macierzystej 
POP, który od poczty przejąłem i , oczywiście, 
nikomu nie pokazałem. 

Wojciech Batura

O ideologizacji PRL

Nie inaczej było wcześniej. W ramach 
Studium Wojskowego Uniwersytetu War-
szawskiego odbywaliśmy latem obozy woj-
skowe. Ostatni mieliśmy w Morągu. Było po-
wiedzenie: „Przejdziesz Morąg, przejdziesz 
Orzysz to na wojsko lachę położysz”. Otóż 15 
lipca 1972 roku przeżyliśmy trzęsienie zie-
mi. Z nagłą a niespodziewaną wizytą przybył 
minister obrony narodowej gen. Wojciech 
Jaruzelski. Zaszeleściły krzaki, bo kto mógł 
z kadry, ratował się ucieczką. Wszyscy ofi-
cerowie meldujący się przed gościem dali z 
przejęcia plamy. Oglądaliśmy sceny wręcz 
surrealistyczne… Jedynym (poza wartow-
nikiem), który zachował się regulaminowo, 
był nasz kolega „szerszy niż wyższy” Andrzej 
Kucharski, któremu akurat wypadł dyżur 
w kuchni. Szef kuchni oczywiście zginął z 
pola widzenia, przedtem jednak naciągnął 
na duży łeb kolegi białą czapkę kucharską. 
Otóż prezencja i postawa „Grubego” zrobiła 
na generale duże wrażenie. Tym bardziej, że 
na zdawkowe zapytania, otrzymywał dowcip-
ną odpowiedź. Rzucił więc do asystujących 
„nagródźcie tego żołnierza”. Nawiasem 
mówiąc: kolega miał kategorię C, na obóz 
pojechał dla towarzystwa, wojskiem się nie 
przejmował, więc trzęsionki nie przeżywał. 
Na 22 lipca pojechaliśmy do Orzysza na 
pokazy i ćwiczenia poligonowe dla uczest-
ników kilku obozów. Nasza wielogodzinna 
„anabasis” to temat na osobne opowiada-

nie… W amfiteatrze odbyła się akademia z 
okazji święta. Nagrody materialne otrzymali 
„kable”. Nagle usłyszeliśmy: „Za nienaganną 
służbę wojskową oraz działalność społeczną 
w ZMS, ZMW i KMW „Złotą Odznakę Kół 
Młodzieży Wojskowej” otrzymuje – i tu pa-
dło nazwisko „Grubego”. Ten zerwał się na 
równe nogi, popatrzył do przodu, na boki i 
do tyłu z wyrazem bezgranicznego zdziwie-
nia i wrzasnął „ Ludzie, przecież mnie dwa 
lata temu z ZMS-u wypierdolili!”. Jednak 
wszedł na estradę, odznaczenie odebrał, 
co prawda, wprowadził nieco zamieszania. 

Wizycie generała zawdzięczam zda-
nie egzaminu państwowego na oficera. 
Otóż koledzy z socjologii na spotkaniu 
zadawali mało parlamentarne pytania, 
wręcz złośliwe lub ironiczne. Mówiący a 
vista generał wykręcał się inteligentnie, 
dawał do zrozumienia, że wie o co chodzi, 
ale na niewygodne pytania odpowiadał 
wymijająco. Zyskał on mój szacunek. Nato-
miast wszyscy socjolodzy gremialnie oblali 
egzamin. Wyczerpali tzw. limit oblanych i 
w uzyskaniu dyplomu nie przeszkodziła mi 
nawet nieumiejętność złożenia pistoletu. 
Po prostu zrobił to za mnie egzaminujący, 
wpisując tróję.  

Mogę zaręczyć, m.in. na podstawie 
przebiegu zebrań naszej POP, że bardzo po-
dobnie jak w latach 50. zdarzało się w latach 
80. Odpowiedzialna za pracę szkoleniowo-
-ideologiczną tow. S., dyrektorka biblioteki, 
albo coś zdawkowo powiedziała, albo coś 
tam do sekretarza KM napisała. I tyle.

A historycy, jak zawsze, piszą „hi, hi 
,hi, historię”, jak pisał nieodżałowany 
Konstanty Ildefons.  

W 2019 r. odbył się po raz piąty w 
Płowdiwie Międzynarodowy Festiwal Poezji 
„Duchowość bez granic”. Na Festiwalu spo-
tykają się poeci niezależnie od płci, religii, 
narodowości, czy przekonań politycznych. 
Organizatorzy starają się zadbać, by powsta-
jąca poezja była „posłańcem Miłości, Do-
bra, Harmonii i Światła”. Zwraca się uwagę 
na to, aby poeci w swoich wierszach zacho-
wywali czystość i piękno swojego ojczystego 
języka. „Rodzina” poezji „Duchowość bez 
granic” rozrastała się stopniowo i brało w 
niej udział coraz więcej twórców z Bułga-
rii, Wielkiej Brytanii, Macedonii, Polski, 
Ukrainy, Łotwy, Irlandii, Włoch i Turcji. 
Dąży ona do osiągnięcia równowagi między 
nauką, poezją, życiem narodowym, histo-
rią, celami kulturalnymi i tym wszystkim, 
co dotyczy pełnego rozumienia człowieka 
i jego Stwórcy. 

W bułgarskim Płowdiwie, w Europej-
skiej Stolicy Kultury 2019 roku, od 30 maja 
do 2 czerwca odbył się kolejny Festiwal. 
Uczestniczyło w nim wielu poetów z takich 
krajów jak: Bułgaria, Ukraina, Polska, 
Uzbekistan i Albania. Była tam również 
mieszkająca w Wielkiej Brytanii poetka 
polska Renata Cygan. Wydano almanach 
pt. „Kwiaty od aniołów”. Rozpoczęto bar-
dzo interesującym wykładem Rumiena 
Stoiłowa, lekarza chorób serca, ginekologa 

i homeopaty pt. „Płowdiw – miasto Bogów”. 
Wykład wygłoszono w Sali Konferencyj-
nej Business Hotel. W następnym dniu 
w Centrum Kultury – Muzeum Trakart 
miało miejsce oficjalne otwarcie Festiwalu. 
Wówczas za całokształt twórczości festiwa-
lowej statuetkę otrzymała Renata Cygan, 
którą wręczyła ubiegłoroczna laureatka, 
bułgarska poetka Mira Dojczinowa. Rzeź-
bę wykonał płowdiwski rzeźbiarz Rangiel 
Stoiłow-Baczo. 

W następnym dniu poeci prezento-
wali swoje wiersze w Czytelni „Odrodzenie 
1983”. We wczesnych godzinach wieczor-
nych w Centrum Badawczym Trakart – Mu-
zeum odbyła się promocja dwujęzycznej 
książki poetyckiej Sławomira Krzyśki pt. 
W ciszy wydanej w Płowdiwie. Wiersze na 
język bułgarski przetłumaczyli Rozalia 
Aleksandrowa i Ina Michajłowa. Recenzję 
w języku bułgarskim przedstawiła R. Alek-
sandrowa, a w języku polskim tłumaczka 
mieszkająca w Płowdiwie Teresa Moszczyń-
ska-Lazarowa. 

Na koniec Festiwalu zorganizowano 
plener poetycki „Na krokach światła” w 
Galerii Vollard Ganu Ganeva w Bełozem. 
Prezentowano poezję, muzykę i tańce. 
Ciekawy był także koncert muzyki Michaeli 
Stojkowej i Samuila Gelewa z Sofii.  

Sławomir Krzyśka 

Duchowość bez granic w Kraju Róż
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Aleksandra Sołtysiak

Historia pewnego doświadczenia

Wyrwali mnie z mojego otoczenia,
stałam w szeregu od lat,
niejedno widziałam,
milczałam.

Nie zapomnę szturchańców weselników po jednym głębszym,
oj, drgnęłam!
Jednak z czasem przestałam pasować do innych
i  ciśnięto mnie w kąt.

Choć nie trwało długo, gdy przygniótł mnie ciężar,
jakieś tłuste półdupki odcisnęły ślad
po nim spłynęło mleko z wylanej kanki.
   
Och! Lizano moje sęki,
zagrała żądza hormonów.
- Cóż za rozkosz...
poczułam chwilowe odprężenie, 
resztę wytarto w rękaw.

Potem zasyczałam,
parzyło gorące dno szklanki z herbatą,
wycie nie miało sensu,
przecież jestem deską bez czucia woli ... .

Dalej zawleczono mnie na barykady,
nim zdołałam ochłonąć -
- coś przeleciało lotem błyskawicy-
pomyślałam - już po mnie... .
 
Przestrzelona na wylot - czekałam,
na koniec - z rozmachem walnięto 
we mnie buciorem,
wówczas pękłam z rozpaczy!

Barbara Gajewska

Szkic do obrazu Gierymskiego

tych dwoje na drewnianej ławce przed drewnianą chałupą
tępym niewidzeniem rozdzierają powietrze
a obok oparta o ścianę mała niebieska trumienka
i śpi na kamieniach chudy pies

pies nie wyje
oni nie płaczą
nie tulą się do siebie nie szukają pocieszenia

ich milczenie odarte z łez i złorzeczeń
jest ciężkie jak dzień który nigdy nie nadejdzie

pies nie wyje
wyją  bezradne ręce kobiety
i zaprzeczenie zatrzymane w trzewiach mężczyzny
wyją kamienie pod stopami 
i drewniane bale starej chałupy

a niebieska trumienka z białym krzyżem
potężnieje w tajemnicy przeznaczenia

Joanna Wojciechowska

PLAMY NA DŁONIACH

 
pracownia zabunkrowana
kipi terpentyną 
tłuste opary pokrywają 
wypukłe lustra 
wyjęte z domu Arnolfinich
szyby okien odbijają twarz 
kobiety czytającej maile
wściekle charczy telefon
kropelka śliny na ekranie
błyszczy tęczą piksela
unoszą się dymki po wirtualnych rozmowach
 
Ona nosi kolczyki w kształcie podciętych skrzydeł 
wie że nigdzie już nie poleci
 
co wieszczą plamy na dłoniach?
ukryte znaczenia mieszczą się w kleksach
między palcami
wolno przepływa czas
ręce opadają 
mgły za oknem rozmawiają z duchami
włosy się jeżą szpilkami wbijanymi w skronie
włącza się echolokacja w pudle rezonansowym 
głowy
swędzą natrętne myśli
grzybem obrastają
świerzbią jątrzące się rany
 
Ona już wie dokąd zmierza
 
stoi obrócona przodem do ściany 
zdrapuje plamki z posiniaczonych obrazów
furczą rury kanalizy na płótnie
pękają cysty na fiołkach
dusi swąd zgonu
otwierają się tunele do innych światów 

Maria Kmieciak

WÓZ SIANA

A oni tam na wysokości
wyróżnieni
wyniesieni
ku niebu
nogi zanurzone w miękkościach
nic ich już ziemskie sprawy
a tu może wiatr
w mgnieniu
co do źdźbła
jeszcze ręce chwytają
ulatujące wiechcie siana
i nagle przepaść 
pod nogami.

Albo ogień
wystarczy skra
spłonie wszystko
w mgnieniu
i uderzenie ziemi
i wchłonie ciemna jama
i kupka zaledwie popiołu

Szymon Florczyk

Ekfrazy

koci grzbiet
sprężony do skoku
w sieci spękań

*

mustang z rozwianą grzywą
naciera
na dziurę w rogu płótna

*

martwa natura 

blaknie
cień na stole 
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Bardzo dawno temu spotkałam się z okre-
śleniem: „Zbójeckie prawo redakcji”. Miało mi 
ono uświadomić, że po przekazaniu napisanego 
przeze mnie tekstu w ręce redaktora przestaję 
nad nim panować. To, co on z moim wytworem 
zrobi, to już tylko jego wola. 

Po 25 latach drukowania moich przemy-
śleń w różnych czasopismach powinnam się 
już oswoić z tym, że zamieszczony na łamach, a 
podpisany przeze mnie tekst, brzmi inaczej, a 
nieraz nawet obco.

- Przecież nie o to mi chodziło! To nie 
tak! – krzyczałam często. Chociaż zdarzały się też 
poprawki i uzupełnienia korzystne dla mojego 
tekstu. Przebolałam już i zapomniałam wiele 
szkodliwych przeinaczeń. Wiele, co nie znaczy 
wszystkie. Jedna taka „poprawka” boli mnie do 
dzisiaj i jest świeżą raną od 10 lat.

Było to tak: Jeden z przyjaciół dokonał 
na moim ramieniu katharsis i przyznał się do 
współpracy ze służbami. Przyjaźniliśmy się kilka-
dziesiąt lat i ta wiadomość spadła na mnie, jak 
przysłowiowy grom z jasnego nieba. Przez wiele 
dni borykałam się z problemem, aż w końcu 
odreagowałam wierszem.
Kto jeszcze?
Rozełkało się moje serce
i myśli splątały
Wierzyłam siwowłosa
w iskierkę co nie gaśnie 
w bajkową odmianę Kopciuszka
Wierzyłam
Było mi tak bezpiecznie
w przyjaźni kokonie
Zbudziłam się na innej planecie
Przyjaciel zdradził
Miała rację babcia Kornelia
„Na tym świecie
 niczego darmo nie dają”
Za dobrobyt – spokój sumienia
Przepłacił
Płacz moje serce
Nocne Polaków rozmowy
powinny być zabronione
Lipiec 2006 r.

Zmieniała się sytuacja polityczna w kraju 
i coraz  widoczniejszym było, że na realizację 
sierpniowych postulatów nie ma co liczyć. Pol-
ska przestawała być „nasza”, a znowu stawała 
się „ich”. Z uporem wracało do mnie opisane 
zdarzenie. W 2008 r. napisałam drugi wiersz 
i obydwa dałam redaktorce naszej klubowej 
gazetki.   
Jazz
Gdy za oknem niebo już blednie
na parkiecie kilka par się kołysze
muzycy zmęczeni 
zaczynają jazzowanie
Synkopa synkopę goni
Basista życie w nuty zmienia
Tancerze poddają się taktowi
Krawat szyi nie uwiera
I byłoby tak błogo
kołysać w ramionach bliską duszę
ale rytmy jazzu nad ranem
serca za szeroko otwierają
Jazz, jazz
I szepczą usta wyznanie
Jam winowajcą jest
Gdy byłem w kropce,
w długów matni

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska 

Może jednak udowodnię, że nie jestem wielbłądem

cyrograf podpisałem
Teraz wszelkie mam splendory
Tu nad ranem, w rytmach jazzu
czuję
cisną mnie kajdany!
Jazz, jazz,
to on winien jest,
że z serca potok słów wypłynął
Jazz, jazz                                  
wrzesień 2008 r.

Po Świętach Bożego Narodzenia  redak-
torka przyniosła gotową gazetkę i oznajmiła, że 
już ją rozesłała do zaprzyjaźnionych redakcji i 
Klubów Nauczyciela.

Oto wiersz, który został wydrukowany w 
„Spojrzeniu” i  podpisany moim nazwiskiem:
Kto jeszcze
Rozełkało się moje serce
i myśli splątały
Obudziłam się w innym wymiarze
Wierzyłam siwowłosa
w iskierkę co nie gaśnie
w odmianę Kopciuszka losu
Było mi tak bezpiecznie

Miała rację babcia Kornelia
„Na tym świecie niczego nie dają za darmo”
Za dobrobyt przepłaciłam
niepokojem sumienia
Płacz moje serce

Gdy przeczytałam „mój” wiersz, zamarłam. 
Spytałam, jak mogłaś? Usłyszałam, że teraz jest 
lepszy, bo tamte były przegadane. Odpowie-
działam wzburzona, że zmieniła też podmiot 
liryczny.  Usłyszałam, że tak jest ciekawiej i dużo 
lepiej dla wiersza.

Dla wiersza! A co ze mną?  Przecież teraz 
to brzmiało, jak moja spowiedź, a to ja zareago-
wałam wierszem na wyznanie starego przyjaciela 
o jego współpracy.

Próbowałam Tereni to uzmysłowić. Usły-
szałam, że przecież nic takiego się nie stało. 
Chociaż miałam cień nadziei, że znajomi nie 
zwrócą uwagi na mój wiersz. Do niektórych wy-
słałam wyjaśnienie. I co się stało? Nic! Tylko, że  
ci do których wysłałam wyjaśnienie nie odezwali 
się. Nigdy też nie odezwał się już do mnie nikt 
z innych Klubów Nauczyciela. Nie odezwała się 
też większość znajomych z Plenerów Poetyckich. 
Dopiero wtedy zrozumiałam, że jednak wiersz 
przeczytali.

Zabolało i boli do dziś. Poczułam się 
bezradna i bezsilna. Mimo to nie odeszłam z 
Klubu. Przypomniałam sobie biblijne:  „Kto w 
ciebie kamieniem – ty w niego chlebem”.

„Powierzyłam z całą mocą swe serce Panu. 
W swym sumieniu czułam się sprawiedliwa i 
niewinna. Nie obawiałam się więc ludzkich 
wyroków” (Ps 55,23). Tak się pocieszałam i 
uspokajałam.

Na listopadowym spotkaniu naszego Koła 
Literackiego, prelegentka chcąc nam unaocznić 
wagę słowa napisanego, zwróciła się do jednej z 
koleżanek z retorycznym pytaniem:  „Gdybym 
napisała o tobie nieprawdę, to po twojej śmierci 
kto będzie w nią wątpił?”

Fakt! Dlatego postanowiłam jednak spró-
bować udowodnić, że nie jestem i nigdy nie 
byłam „wielbłądem”.

.

-

.

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

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Za-
pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania 
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê li-
teratur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-
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1.Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.

2.W konkursie udział wzięło 85 uczestników z 
całej Polski. Jeden uczestnik nie spełnił kryte-
riów regulaminu. Uczestnicy nadesłali utwory 
poetyckie zawierające od 1-3 wierszy.

3. Komisja  w składzie:
1) Stefan Pastuszewski
2) Grażyna Wojcieszko
3) Kazimierz Żarski - przewodniczący

przyznało:

Nagroda główna „Cisowa gałązka”:
Karolina Kij-Skarżewska, Wrocław, godło 
Koralik

PROTOKÓŁ JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 
O „CISOWĄ GAŁĄZKĘ” im. L. Wyczółkowskiego –XIII edycja

Wyróżnienia:
1.Katarzyna Caryńska, Gdańsk, godło ajzatnaf
2.Anna Kaltbach, Wrocław, godło ak
Ponadto dyplomy i druk w AKANCIE otrzymują 
pozostali wyróżnieni:
3.Łukasz Kaźmierczak, Koluszki, godło Re-
Becka
4.Katarzyna Dybżyńska, Świdnik, godło flaming
5.Łukasz Barys, Pabianice, godło Zasypany 
Skwer
6.Marek Kucak, Piekary Śląskie, godło Pinhead 
w fabryce gwoździ

Krótkie  uzasadnienia Jury:
Autorka wierszy (3 wiersze) posiada dobrą 
umiejętność budowania sytuacji lirycznej. 
Wiersze, zwłaszcza „Odpowiedź”, są na-

sycone pewną „mgiełką” poetyckich nie-
dopowiedzeń, dotykają tajemnicy. Autor 
stosuje dobre, subtelne  metafory, niosące 
zamierzoną  niejednoznaczność opisu, 
wykorzystuje z pełną świadomością środki 
wyrazu poetyckiego. Konstrukcja wierszy 
jest ciekawa, temat wierszy jest czytelny. 
Wiersze są wolne od maniery.

Poezja łączy kilka przestrzeni zarówno 
realnych, jak i nierealnych. Język trzymany 
w cuglach, ale bardzo bogaty. Niebanal-
ne metafory. Niebanalne podejście do 
metafor przyrodniczych. Odwaga, nawet 
brawura w podejmowaniu niekonwencjo-
nalnych tematów. Przekracza schematy.

Anna Kaltbach 

ewaporacja 

pytał czego się boję najbardziej 
to myślę 
infiltracja, utrata tożsamości 
choroby, które łamią ciało, albo gorzej — ducha 
starość, wojny, wypadki, klęski żywiołowe, 
obsesje, depresje, opresje, 
bóg, co nie wiadomo czy jest, beztreść we wszechlogorei, 
sztuczna inteligencja, brak jakiejkolwiek
ale nie, jednak mam to wszystko w dupie
boję się tylko twojej niepamięci 
jeśli nawet mnie o tobie zdarza się nie myśleć  
jak bardzo ty wyszarpałeś mnie już z siebie

GODŁO ak,WYRÓŻNIENIE

Anna Kaltbach 

***

tyle by się chciało rozumieć odczuć  
wydrzeć z siebie, wycyzelować starannie  
ale we łbach pokraczna niedostateczność  
raczkująca myśl, ledwie jej wrażenie niezdolne do jakiejkolwiek formy  
pośród bzdurnej codzienności
w kuchniach grube żony w starych fartuchach  
tłustych mężów w gębach których odbija się tylko kiełbasa i piwo  
w tramwajach bełkot miernoty wśród której ja
taka sama 
choćbym chciała nie godzić się wszcząć bunt 
w modrych oczach zamiast mądrości najwyżej za nią tęsknota  
zamiast talentu najwyżej o nim marzenie 
zamiast wielkości 
rosół 

GODŁO ak,WYRÓŻNIENIE

Anna Kaltbach 

***
od czterdziestu pięciu lat mieszkają w tym domu od dwudziestu w osobnych pokojach
każdy ma własny telewizor,
żeby nie musieć się kłócić o pilot
w ogóle musieć tylko to co należy
ogródek zaorać
ziemniaki ugotować
kompoty zawarzyć
na tacę w kościele rzucić

z warg zostały im cienkie kreski
coraz bardziej opadające przy końcach
wzrok mają zaszklony tajemnicą przeszłości 
niewybaczonymi rozczarowaniami
wspólne zdjęcie to największa bliskość na jaką ich stać 
czasem się uśmiechnie jedno czy drugie
do siebie czy do psa
i zaraz marszczy się karcąco za tę chwilę zapomnienia

dlaczego krzyczy na mnie, 
że wychodzę 
drzwiami a nie za mąż

GODŁO ak,WYRÓŻNIENIE

Katarzyna Caryńska 

IDY MARCOWE

sześćdziesięciu Brutusów w spódnicach  
wstaje z kolan i zbliża się do mnie

łagodnością chcą mnie chyba zabić  
bo sztylety chowają do pochw

naiwna myślałam że przyszli  
ze mną samotność świętować

dzieci na szelkach  
psy w torebkach 
mężowie na smyczy

to ich oręż ich broń

GODŁO azjatnaf, WYRÓŻNIENIE

W Y N I K I  K O N K U R S U  O  C I S O W Ą  G A Ł Ą Z K Ę
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Katarzyna Caryńska

OBROTOWE KRZESEŁKO

starsza kobieta  
mijam ją każdego ranka gdy wychodzę z psem  
mądra rodzina wystawia ją za drzwi domu na schody

patrzy na świat z obrotowego krzesełka  
kręci się na nim ostatnimi radościami

jak przenikliwy widz ogląda obwoźny cyrk  
widowisko codzienności miasta

ukradkiem uśmiecha się do przemijających dni  
skostniałymi palcami rachuje w kieszeni drobne

dzięki niej i u mnie 
wszystko się zgadza

GODŁO azjatnaf, WYRÓŻNIENIE

W Y N I K I  K O N K U R S U  O  C I S O W Ą  G A Ł Ą Z K Ę

Karolina Kij-Skarżewska 

spacer

spacerowaliśmy było bardzo brązowo  
jeszcze 
w górze trwała narada chmur 
zebrały się żeby zaplanować napad  
na nas
zaczęłam rozpruwać pewną historię  
mówiłam słowa rzeźbią różnie  
często tną 
zostają rowki żalu 
padają obfite deszcze śladów dłuta  
w czterech ścianach
kiedy mówiłam nasłały szpiegowską mżawkę gradu
byłam zła że nie rozumiesz  
kropka w kropkę jak ja
byłam zła że nie słuchasz  
stanąłeś w połowie okna schodów  
wychyliłeś twarz na niebo
i wtedy na nas napadły  
nie spodziewaliśmy się  
ataku szczęścia 
z chmur
sypnęły nam w oczy  
zaprószyły mój wywód o smutku  
zabieliły wszystko
ucieszyliśmy się 
kiedy wpadły nam przez oczy  
przejrzeliśmy 
że tyle jest nietkniętych dróg
zaśnieżyło się wszystko 
nie wytrzymały naporu nawet 
czarne postaci przed barem  
nawet one białe 
białe białe
w końcu zabieliło mi ten smutek
biało  
cicho  
biało
małe  
a jakie gorące  
szczęście 

GODŁO Koralik, CISOWA GAŁĄZKA 2019

Katarzyna Caryńska

SURREALIZM

dorosła rozmowa  
i ja dorosła
żaden kącik nie drży  
żadna ironia nie gilgocze pod pachą
staram się czystość sznyt namaszczenie  
nie tylko mieć a posiadać się z nich
wtedy obraz
babuleńka na której twarzy  
ktoś niefortunnie namalował życie  
odsuwa wieko
rachitycznymi palcami opiera się o biały atłas  
rozgląda się po Sali 
trafia mnie wzrokiem 
i szczebiocze jakby nigdy jej nie zabrakło
poważna będziesz na moim miejscu  
dziecinko

GODŁO azjatnaf, WYRÓŻNIENIE

Karolina Kij-Skarżewska 

odpowiedź

moja głowa chce tylko  
wtopić się w poduszkę  
to wszystko zaciszyć i zamglić

ponoć w nocy tafla bawełny  
przeistacza się w kołyszący pomruk futerka  
ciepłą kulkę mchu

myśli grają w szachy  
pozostaje czekać aż spadnie ich śnieg  
do ostatniego płatka

kiedy już będzie biało  
pobiegnę z ulgą

hałas kroków potulnie przylgnie 
do moich stóp 
i tylko ja odczytam 
zawiłe wykresy zmarzniętych wróbli  
układy równań kryształków wody

moja głowa chce tylko  
wtopić się w poduszkę

kiedy wreszcie odgadnę  
wrócę 
ale potem 
proszę pozwól mi zasnąć

GODŁO Koralik, CISOWA GAŁĄZKA 2019
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Karolina Kij-Skarżewska 

kilka słów o nienapisanym wierszu

miał być napisany 
nawet kartka była gotowa  
inkrustowana pustką 
nad której zakłóceniami  
mieli się pochylić krytycy

ale zakłóceń nie było 
tym razem motyle anielskich piór  
płatków zórz e te ce 
nie złapały się w słodką pułapkę słów

w misterną sieć namysłu  
lub raczej jego braku  
nie wpadł gruby zwierz weny

niewystraszony 
nie wydeptał ścieżki  
w zbożu pomysłów  
a labiryncie tematów

teraz tli się ten wiersz 
gdzieś między kasjopeją a małym wozem  
jak kot który 
wdrapał się na za wysokie drzewo

GODŁO Koralik, CISOWA GAŁĄZKA 2019

Katarzyna Dybżyńska  

Błąd statystyczny

Dolejemy sobie kawy i zaczniemy jeszcze raz, 
zawsze jest jakieś od początku. Naciśnij dowolny 
klawisz. Uważaj ze skrótami, ale jeszcze bardziej
z symbolami. Wreszcie, uważaj, żeby nie zacząć
za bardzo uważać. Czasem trzeba zapomnieć hasło, 
żeby móc zresetować system. Dotknij tutaj: redukcja
szumów. Ostateczny wybór częstotliwości.

GODŁO flaming, WYRÓŻNIENIE

Katarzyna Dybżyńska  
 
Strzała

Gdzieś tu musisz skręcić, ale nie znasz terenu.  
Pośpieszany przez klaksony, przez filozoficzny  
paradoks Zenona, przez obroty Ziemi, 
z którymi dzisiaj nie możesz się zsynchronizować.  
Nie ma gdzie się zatrzymać, podczas gdy GPS  
wciąż kalkuluje nową trasę. Tylko nawigacja 
nie musi nigdzie zdążyć. Skręcasz na chybił-trafił  
i natychmiast rozpoczynasz proces zapominania  
opcji „chybił”. Przed chwilą to jeszcze była droga  
krajowa, ale teraz kurczy się niby szalik w praniu,  
zaciera do rozmiarów ścieżyny, ledwo przygiętej  
trawy, w dodatku we mgle. Pewnie to była ślepa  
uliczka. Można przypuszczać, że i tak trzeba by  
zawrócić na tę autostradę, którą się właśnie mknie,  
która staje się coraz szersza i lepiej oświetlona. 
Prawdopodobnie nigdy nie było żadnego rozwidlenia.

GODŁO flaming, WYRÓŻNIENIE

Katarzyna Dybżyńska  

Punkt wyjścia

Mapy działają tylko wtedy, gdy wiesz, skąd  
wyruszasz. Może trzymamy do góry nogami 
nie tylko mapy, ale i zegarki? Są takie miejsca, 
z których nie powrócimy, chociaż nigdy tam 
nie dotrzemy. Jak wszyscy imigranci, nie możemy  
się uwolnić od ciągłego przybywania. Do nas  
należał bardziej piasek z zamków niż zamki  
z piasków. W końcu będziesz musiał zdecydować,  
jaką figurą jesteś. Gońcem czy koniem? Wieżą  
czy zwykłym pionem? Wreszcie: czarnym 
czy białym? Tylko król i królowa zostali już  
wybrani w rundzie, w której nie brałeś udziału.  
Zakładnicy kontinuum. W końcu będziesz musiał  
zdecydować, jaką figurą jesteś. Albo wymyśleć  
nową grę. Księga wyjścia. Nigdy dojścia

GODŁO flaming, WYRÓŻNIENIE

Łukasz Barys   

Nowy porządek

Jeśli zamachy to tylko cicha zamiana na mrówczym  
                                                                                           [tronie 
mrówcza praca masy jeden kopiec jeden odwłok jedna 
świadomość klasowa warta niewiele labirynt igieł

skrywa więcej pokarmu więcej życia Jeśli reguły to tylko  
regularność brzasku i odgłosy ptaków śpiewających  
                                                                                                [jutrznię  
różowej drżącej szyszce (upadnie zadrży zapłonie zgaśnie  
wzruszona mnisim śpiewem?) Jeśli świątynia to

smukłe organy sosen wokół króliczej nawy huczące  
                                                                                       [szumem 
(chwal gałązko moja korzeń i żywicę chwal igło moja 
sen o bursztynie) cóż zrobić Dawida innego niż wiatr

nie będzie i cóż zrobić że psalmy pochwalne przynoszą 
czasem burzę iskry gniew Jeśli wojny to tylko w imię  
                                                                                               [płodności 
ileż to razy staw spuszczał z wody gdy senną pustą taflę

marszczyła wściekłość żab porechoczą i nie przestaną  
                                                                                                [kochać 
trzeba kochać dopóki psalmy nie mają słów dopóki pod 
szlamem otrzymanym w spadku widać choćby skrawek

kijanki Jeśli propaganda to tylko ostatnia jabłoń pośród 
ciemności pszczela krucjata w poszukiwaniu tajemnicy  
                                                                                            [nektaru 
obleczone w białą suknię drzewo kwitnące kręte drzewo

przymierza które za nas zakwitło za nas umarło i spłynęło  
                                                                                              [słodyczą  
(oto owoc pszczelego roju cierpienie spijane w rozkoszy

cierpienie skrzydeł ofiara nareszcie niespełniona) Jeśli 
zostawić po sobie jakieś ślady to tylko wątłe ślady  
                                                                                        [nartnika 
na płytkiej kałuży (spójrz z jaką gracją przemyka po

wodzie spójrz jaki jest pewny że nie możemy go ujrzeć)

GODŁO  Zasypany Skwer, WYRÓŻNIENIE
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Łukasz Barys   

Czego chcesz od nas, borze

Czego chcesz od nas, borze, za twe hojne dary? Ty korzeniami  
wtrącony w ziemię przypominasz o wiecznym milczeniu albo

korzeniami splecionymi z dłońmi umarłych przynosisz nocami  
kapkę snu albo korzeniami bałwochwalczo prując ciało starca

niesiesz pieśń kraju olbrzymów; ty jesteś pieczęcią na liście czy  
liściem na pieczęci? Zerwą cię na końcu czasu, zdejmą jak delikatny

stygmat; ty błyszczysz niewiedzą dobrego i złego, i rozmywają  
się w tobie pragnienia, i wąż tańczy naturalistyczny balet, i tryska

żywica z radosnego boku; między igłami wzory maluje słońce,  
a wróżbita wieszczy z nich jutrzenkę: czego chcesz za porzuconą

wylinkę symbolu? W twojej świątyni, gdy przyjdzie noc, robotnika  
żuka przybiorą ćmy w liście, orzechy i jarzębinę; przygięty szeptami

poszycia, przygięty gwiazdą polarną pójdzie na północ; zanurzą go  
w rzece troskliwe ręce modliszki — zbrodniarka pokutuje śmierć

pogrzebanego pod liliami męża; słucha cierpliwego wołania  
ostatniego moralisty — dzięcioł sam sobie puka prostą mowę:

„tak, tak”, „nie, nie”; czego za nich wszystkich chcesz? 

GODŁO  Zasypany Skwer, WYRÓŻNIENIE

Łukasz Kaźmierczak   

kule wijące się na wodzie w urnie

zastanawiało mnie jak aga tak szybko poznaje ludzi i jak im umie patrzeć 
w oczy — mnie przecież większość nie chce znać chociaż daleko mi a może
przez to że daleko mi

po co ci nowi ludzie skoro tylu złych pośród nich chodzi po świecie —
— odpowiedziała i poszła ze złymi ludźmi dobrze się bawić

zdrowi żywnością polecają narkotyzować się chlorellą w tabletkach w pełnię
księżyca do trzech razy sztuka w nocy próbować zasypiać aż do trzeciej

pogodzić się ze snem wychodzącym przez okno upijać się rosą we
wczesnowiosenne przymrozki kiedy opadnięte z sił czereśnie kiełkują

nowymi robakami dziko kolonizującymi drzewa do trzech razy sztuka
w nocy po tucholskich pniach mimo wczesnomajowych przymrozków zebrani

ludzie oglądają obmywanie czereśni na wierzchu pływają utopione jak
w grach komputerowych robaki każdy bierze po jednej czerwonymi od

lunatyzmu palcami — leczą dny i dna moczanowe: odpowiedzieli i poszli 
dobrze się bawić kulami na wodzie — losują je bez zwrotu z żołądka

GODŁO  ReBecka, WYRÓŻNIENIE

Łukasz Kaźmierczak   

spacery nosem po ścieżce

życzenia noworoczne zaczynam od kochany 
wysyłam do azji czy europy na początek 
jarzyny ciemne owoce i cytrusy z promocji 
wczesnozimowych plonów — odwiedzam
w nowy dzień bez mszy świętej mój dawny
bór podpleśniały skwaśniałą ściółką zawędzony 
dymem z pobliskich domów — pstrykam szare 
zdjęcia grabom i obiecuję sobie że kiedyś
wywołam na nich ufo lub chociaż zjawy

zjawiam się po obłapianiu łopianem a woda z 
kiszonych ogórków wylała się na papier więc
jednak nie prześlę tych pozdrowień — cieszę się
że o mnie zapomniał zgasił wszystkie adwentowe 
świeczki z wieży ciśnień na której kręcono kiedyś 
amatorskie porno — jego włosy na brzuchu nazywam 
ścieżką — od razu kojarzy ją z rozpinaniem pochylaniem
mojej głowy

GODŁO  ReBecka, WYRÓŻNIENIE

Marek Kucak  
 
rzęsy

twoja koronkowa bielizna 
którą zakładasz do łóżka 
pracy kościoła i sklepu 
kryje tyle co rzęsy

GODŁO  Pinhead w fabryce gwoździ, 
WYRÓŻNIENIE
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Marek Kucak  

i jedyne gdzie dziś wyjdę to na zakupy

pościeliłem zrobiłem śniadanie nakarmiłem syna  
ktoś pukał do drzwi ale nie otwarłem nie muszę 
na zewnątrz marzną ludzie szyby i kałuże w śniegu  
przy targowisku stoi wózek z napisem: zabierz  
Biblię we własnym języku rozdają je za darmo

więc gdzieś pewnie jest haczyk za oknem wszystko  
ma metkę a pani sprzedawczyni powinna się więcej  
uśmiechać stać frontem do kłamstwa które w ustach  
makroekonomistów jest tak trochę Śnięte ryby ubrane

w płaszcze zatopione w szal wlatują w sieci blaszanych  
bud z tysiącem szpargałów byle jakich byle po co byle  
kupić ktoś co chwilę dobija się do drzwi na szczęście

zamknąłem od środka wózek wpadł w zaspę  
nikt nie zauważył facet który kopnął kupuje mięso

GODŁO  Pinhead w fabryce gwoździ, WYRÓŻNIENIE

Łukasz Kaźmierczak   

bez agresji

Przemija moja przepastna ziemia, zalana żarzącym strumieniem ciała.
Paruje, zbija z siebie grudki, pęka wodną tęsknotą w chmurach, kiedy

skapują na nią powolne krople. W tym samym tempie spokojnie wiążę
się w sobie, przestaję kopać ksobne dołki, ryć suche koryta, układać

nieprzekraczalne wydmy. Zanim ciecz uciecze na żyźniejsze gleby,
zdążam zasadzić krzew agrestu — wypuszcza ochronne kolce, cierpkie

pożywienie, którego strzeże przybłęda kot w cieniu. W końcu przebijają
się korzenie do podświadomego źródła i od jednego razu wysycham

na wiecznie zielono, na nigdy-oddanie otulonej wody.

GODŁO  ReBecka, WYRÓŻNIENIE

Marek Kucak  

wyjebane po raz 14587543

w naszym domu lecą wiadomości serwując śmierć 
do kanapek z kiełkami słuchamy jak mówią 
że dźgnięto nożem prezydenta na jakimś wiecu czy czymś  
takim słuchamy jednym uchem do śniadania

jak uprzejma pani prezenterka o oczach z marmuru  
ogłasza że znaleziono wyrzucone do Wisły dziecko  
dziecko dwuletnie i martwe bez imienia nazwiska ojca  
matki kata i kąta do zabawy w naszym domu patrzymy

jak komuś spełnia się najgorsze długo żując przełykając  
małymi kawałkami na dobre trawienie podano wiadomość  
z ostatniej chwili: ten dźgnięty facet nie żyje 
herbata z suszonych owoców leśnych nadal nie jest słodka  
(pewnie producent brązowego cukru to Żyd)

właściwie moglibyśmy żyć bez telewizji (nie mamy telewizora  
oglądamy na MacBook’u) ale czekamy na prognozę pogody  
żeby wiedzieć jak się ubrać do tego czasu podadzą jeszcze  
kilka martwych faktów 
serwując nam odpowiednie znieczulenie na dziś

głoszą śnieg z deszczem w dzień lekko na minusie w nocy mróz  
nie jest dobrze trzeba iść do pracy przeczekać dniówkę  
samochodem powlec się po dziecko do przedszkola 
wrócić z uczelni dopilnować żeby Daryna posprzątała jak trzeba

za dziesięć złotych na godzinę które płacimy jej do ręki  
bo słaba Ukraina to przecież jej wina nie Stalina Janukowycza  
Poroszenki a to nie dziewiętnasty wiek tylko współczesna Warszawa

do kolacji oglądamy relację z Donbasu wycierając tłuste palce  
w jedwabne serwetki pijąc ziółka na lepsze trawienie 
żeby jak najdłużej żyć w kraju w którym coraz bardziej 
mamy wyjebane 

GODŁO  Pinhead w fabryce gwoździ, WYRÓŻNIENIE
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Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu za-
prasza osoby reprezentujące wydawnictwa, 
instytucje kultury, agencje artystyczne, or-
ganizacje i stowarzyszenia twórcze, portale 
i media zajmujące się literaturą oraz sztuką 
do zgłaszania książek do
IX edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego                OR-
FEUSZ za najlepszy tom roku 2019
pod honorowym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału 
Pen Club.
Nagroda zostanie przyznana w dwóch 
kategoriach:
- ORFEUSZ
- ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z 
Polski północno-wschodniej (Powiśle, 
Warmia, Mazury, Podlasie)
za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie 
pierwsze wydanie) żyjącego autora, napi-
saną w języku polskim i wydaną w Polsce 
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.
Zgłoszenie książek do nagrody powinno 
mieć charakter pisemny. Do listu prze-
wodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy 
każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 
15 lutego 2020 r. na adres sekretarza jury:
Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskie-
go, Pranie 1,12-220 Ruciane-Nida 
z dopiskiem „Orfeusz” lub „Orfeusz Ma-
zurski”

Orfeusz
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Słońce schowane było głęboko za 
chmurami, zza okna dobiegał donośny 
dźwięk klaksonów i pracujących pojaz-
dów, a w powietrzu unosił się smog. 
Rozpoczął się kolejny listopadowy po-
ranek, a Aniela naprawdę nie miała 
ochoty wstawać z łóżka. Dorosłe życie 
jak dotąd nie wydawało jej się ani trochę 
przyjemne. Łączenie nauki, pracy i spraw 
domowych nie było tak proste, jak na 
początku się wydawało. Miała nadzieję, 
że, rozpoczynając samodzielne życie, 
wreszcie poczuje się niezależna, prze-
żyje jakąś przygodę… Nic z tego jej nie 
wyszło. A co gorsza, nic nie zapowiadało 
jakiejkolwiek zmiany. Dziewczyna ciężko 
westchnęła i wstała. 

Gdy już udało jej się przygotować do 
wyjścia, zbiegła po schodach, po czym 
wyszła z klatki schodowej na nie do końca 
świeże powietrze. Naprawdę dziś wyda-
wało jej się wyjątkowo zanieczyszczone. 
A może to alergia? W każdym razie coś 
powodowało, że mocno szczypały ją oczy 
i czuła się trochę niepewnie. Jednak, jako 
że nie było czasu się nad tym zastanawiać, 
ruszyła wypełniać obowiązki. 

Gdy skończyła zmianę w pobliskiej 
kawiarni, słońce już zupełnie zaszło. 
Aniela od dziecka nie lubiła ciemności. 
I zimna. A właśnie te dwie rzeczy nie-
ustannie towarzyszyły jej podczas drogi 
do domu. Już miała wejść z powrotem do 
bloku, gdy nagle odrzucił ją głośny i ostry 
dźwięk, huk jakiego jeszcze nie słyszała. 
Krzyknęła, zasłaniając uszy rękami. A 
potem go zobaczyła – człowieka w kaptu-
rze, trzymającego w ręce dymiący jeszcze 
pistolet i patrzącego prosto w jej stronę. 
Dziewczyna nie zdążyła zareagować, gdy 
jakaś siła pociągnęła ją w tył, chroniąc 
przed następnym strzałem. Jej spojrzenie 
napotkało błękitne oczy i usłyszała jakiś 
odległy głos, z dziwnym, może francu-
skim akcentem. 

- Szybko, nie mamy czasu! 

Po czym została wciągnięta na jakiś 
pojazd. Zaraz uderzył ją w twarz stru-
mień chłodnego powietrza, z taką siłą, 
że prawie zepchnął ją z maszyny, na 
której siedziała. Mocniej chwyciła się 
tego nieznanego mężczyzny, oddychając 
szybko, słysząc warkot motoru i odległe 
wystrzały w tle. Zatrzymał się niedaleko 
Wyspy Młyńskiej. Nieznajomy pomógł jej 
zsiąść i chwycił ją za ramię, prowadząc 
dokądś. Aniela wodziła wzrokiem po tak 
znanych jej, zwykle spokojnych uliczkach, 
w każdej chwili spodziewając się kolejne-
go ataku. 

- Co się stało? – w końcu udało jej 
się odezwać. 

- Uratowałem cię przed niechybną 
śmiercią – odpowiedział mężczyzna, z 
powagą w głosie. 

- Kim ty właściwie jesteś? 
- Mam na imię Jacques. 
- Dużo mi to nie mówi. 

Marta Pieniaszek 

Zdarzyło się w Bydgoszczy… ale czy na pewno?

- Wierz mi, nie mamy czasu na przy-
jemności. Powiedz mi, gdzie on jest? 

- Co? 
Jacques spojrzał na nią karcącym 

wzrokiem. 
- Nie ma czasu na głupoty, chyba 

zdajesz sobie sprawę, jak poważny mamy 
problem. 

- Nie! – krzyknęła nagle Aniela. – 
Nie mam pojęcia, co się dzieje, o czym 
mówisz, ani co ja w ogóle tu robię! 

Jacques był szczerze zdziwiony, jed-
nak jego ton pozostał spokojny. 

- Chodzi o pierścień. Pierścień Lady 
Lenoir. Zaginął miesiąc temu, kilka dni 
po jej śmierci, a ty jesteś osobą, której 
został zapisany. 

- Przykro mi, ale nic o tym nie wiem. 
- To ty jesteś Aniela, córka Eleonory? 

Twoja matka była właścicielką księgarni, 
prawda? 

- Tak. 
- Lady Lenoir to twoja ciotka. Zapisa-

ła ci ten pierścień w testamencie. 
W tej chwili Aniela przypomniała 

sobie wszystkie swoje rozmowy z mamą. 
Wszystkie dotyczące rodziny. Nigdy nie 
chciała mówić o swojej młodości, ani o ro-
dzeństwie. Aniela zdołała dowiedzieć się 
tylko, że jej mama miała starszą siostrę. 

- Nie wiedziałam nic o tym testamen-
cie. Ani pierścieniu, ani nawet mojej ciot-
ce. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. 

Jacques zaklął pod nosem. 
- Widzę, że mówisz szczerze. Tylko co 

teraz zrobić… Powiedz, czy twoja matka 
opowiadała ci cokolwiek o swoim dzie-
ciństwie? Przyda się jakikolwiek szczegół. 

Jej mama rzadko kiedy wspominała 
ten okres. Jednak… coś zapamiętała. 
Po długich namowach, opowiedziała jej 
kiedyś historię o sobie i swojej siostrze. 
Obie uwielbiały wymyślać opowieści i 
też w tych opowieściach się zanurzać. 
Jedno miejsce, które było dla nich praw-
dziwie magiczne i dawało im poczucie 
bezpieczeństwa znajdowało się właśnie w 
Bydgoszczy. Stary antykwariat, niedaleko 
Starego Rynku. 

- To musi być to! – ożywił się Jacqu-
es, gdy Aniela mu o tym powiedziała. 
– Myślałem, że to będzie gdzieś w tym 
miejscu… Szybko! 

Zaczęli biec, aż dotarli na dobrze 
znany Anieli plac. Dziewczyna zmierzyła 
go wzrokiem, licząc odchodzące uliczki, 
aż w końcu trafiła na właściwą. 

- To ta! – wskazała na jedną, odcho-
dzącą prosto w mrok. Zanim jednak zdą-
żyła zrobić krok, znów rozległy się strzały. 
Dwójce na szczęście udało się wskoczyć 
za pomnik zanim było za późno. 

- Są tu – szepnął Jacques z poważną 
miną. 

- Kim oni są? 
- Ludźmi, którzy kochają pieniądze. 

Pierścień twojej ciotki, kosztował nie jed-
ną fortunę, a kilka. - Aniela miała trochę 
zawiedzioną minę. 

- Wiem, że ci przykro, że pierścionek 
nie ma jakiejś magicznej mocy, ale to 

prawdziwe życie. A teraz trzymaj. 
Jacques włożył jej w dłoń pistolet, po 

czym odbezpieczył swój. 
- Ale… 
- Umiesz się nim posługiwać, uwierz 

mi. Ale nie będziesz musiała. Schowaj 
się za mną. 

Jacques wbiegł prosto w pole mino-
we i zaraz ze wszystkich stron rozległy się 
wystrzały. Jednak mężczyzna zaskakująco 
zwinnie omijał pociski, chroniąc przy 
tym Anielę, i oddawał je przeciwnikom. 
Wszystko wydawało się tak nierzeczywiste 
jak we śnie. Aniela nawet nie spostrzegła, 
gdy znaleźli się na drugim końcu placu, a 
w odległości leżały ciała zakapturzonych 
postaci, próbujących chwilę temu ich 
zabić. Czując tylko bicie swojego serca, 
weszła z Jacquesem w mroczną uliczkę, 
znajdując drogę do antykwariatu. Gdy 
para weszła do środka, najpierw wydawało 
się, że wnętrze jest opuszczone. Jednak 
po chwili zabłysło małe światełko i ich 
oczom ukazał się staruszek, trzymający 
grubą księgę. Uśmiechał się. 

- W czym mogę wam pomóc? 
Coś w jego oczach sprawiło, że Anie-

la poczuła się nieswojo. 
- Powinien mieć pan przesyłkę. Od 

Lady Lenoir. 
- Ach, faktycznie. Mam dokładnie to, 

czego szukacie. 
Sięgnął do kieszeni kurtki... po 

czym wyjął z niej pistolet i wycelował w 
Jacquesa. Zanim ten zdążył zareagować, 
było już za późno. Staruszek stanął nad 
krwawiącym mężczyzną i znów uśmiech-
nął się dziwnie. 

- Tym razem ja wygrał… 
Nie zdążył dokończyć. Jego ciało 

przeciął pocisk z broni Anieli. Staruszek 
momentalnie padł martwy na ziemię. 
Roztrzęsiona Aniela wypuściła pistolet i 
podbiegła do Jacquesa. Cała jego koszula 
zabarwiona była krwią. Oddychał ciężko. 

-Nie...masz…czasu...kieszenie... – 
wymamrotał. 

Aniela zrozumiała i podbiegła do 
ciała staruszka i zaczęła przeszukiwać 
jego kurtkę. 

- Nic! – krzyknęła zrozpaczona. 
Ale zaraz jej wzrok przykuła gruba 

księga, leżąca na stoliku, przy którym 
stał wcześniej staruszek. Dopadła do niej 
natychmiast i otworzyła. W środku wycięty 
był otwór, idealny na pierścień. Drżącymi 
palcami podniosła go i krzyknęła : „Jest!” 
, po czym odwróciła się do Jacquesa. Jed-
nak jego już nie było. Zniknęły też drzwi. 
I regały, i stoliczek z księgą. Aż w końcu 
nastała zupełna ciemność. 

Aniela obudziła się, głośno dysząc. 
Była w swoim mieszkaniu, rozpoczynał 
się kolejny listopadowy poranek. Szybko 
sprawdziła datę. 14… Ten sam dzień, 
który już minął. Czy to się zdarzyło, czy 
to wszystko było tylko snem? Musiało być, 
przecież nic takiego nie mogło zdarzyć 
się naprawdę. Ewentualnie w książce. I 
to dość fantastycznej, i niespójnej. „Tak, 
na pewno wszystko jest w porządku, to 
tylko zły sen”. Z tą myślą wstała i wyszła 
z pokoju, nie dostrzegając leżącego na 
brzegu stolika nocnego złotego pierście-
nia z wygrawerowanymi inicjałami – L.L. 
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Amelia Wielicka

Chłopiec płaczący pod drzewem 
a liście
opadające jak włosy kochanki

roweruję światłami miasta
pod ptasimi znakami
przez mgłę
ścieżką małych stóp

zatrzymuję się tylko
dla uchwycenia
portretu na tle
zimnego mostu

blask klaksonu
przebija myśl
jadę dalej
bez ciężaru świata

widzę niby wczoraj
leżysz pod drzewem
które jeszcze nie wyrosło
ze zdjęciem ducha w kieszeni

Igor Książek

Amfitryta

Podmuch bryzy zabrał włosy z horyzontu, rzuciła mi się wtem w oko istota
Rozmarzyłem się w rejsach po jej twarzy z porcelany i błysku w głębokim spojrzeniu
Wypłynęliśmy na morze słów, tak spokojne, jak jej głos lekko zagięty o poranku
Dobry prąd wiódł nas nieopamiętanie, aż dotarło do mnie gdzie zmierzamy
Z czołem bladym wyszeptałem dwa słowa, jak dwie góry lodowe - zatrzymały bicie serca
„O mój Boże, ja tonę, pomocy!” powtarzał mózg, gdy napływ myśli zalewał burtę
Ostatnim tchem, godząc się z kresem, zdążyłem wypluć resztki wody ze słowami
„Bogini moja, co zagładą marynarzy…ja Ciebie też” i powoli zniknąłem pod powierzchnią
Jej włosy związały moje dłonie niczym wodorosty nogi biednego nurka
Bez ceremonii pożegnalnej, pogrzebcie mnie w jaskiniach jej obojczyków
Tam spokój w postaci wonnej skóry i widoku na łagodne serce

Maria Majewska

Gdziekolwiek

kaloryfer
gorący lód zimy
gwiazdy podniebne pogrzebał
stałym powietrzem

pogrzeb twórczości objawia
się płomieniem komórek
i rozpadem neuronów
i jesiennym śnieniem

gąsienice biorą łopaty
i wiertła dentystyczne
i noże i widelce

to pierwszy rok
dopiero się wprowadził
skórą podjesienił

wyłączyli ogrzewanie

Maria Majewska

Małe czarne łapy

odmiana alotropowo szronowa węgla
przedmiotem i duszą rysunku-grafit

skurzyła cień w proch
tak dymnie na popiół

i wlazła ta bańka puchata-kot
by poroznosić tę szarość na boki

Mateusz Stosik

Przykazania

Jeśli Bóg jest jeden,
to Bogów jest wielu

Jeśli nie ma Boga,
nie ma też i jazzu

Jeśli uznamy, że
fikcją jest dusza

To gdzie jest miejsce
na bluesa?

Mateusz Stosik

Wiersz twardy

Rżnął akwarelowy żołnierzyk
kupę wiórów zwanych kurtyzaną
Tak wojna wybombardowała
mu ze łba moralność

Człeki na ogół to nie piromani
lecz pewne roczniki bawią się ogniem
Dobromir nie zawsze pomysłowy
poszedł na fajkę, podpalił wiory

Potem pospacerował do wśródżony
do chaty, do bachorów bandy
Walnął butlą, raz w podłogę, raz o żonę
dzieciaki wlepiały się ślepiami wymownie

Pełen furii, pełen trunków
wymaszerował won, jak uczyli w pułku,
a imieniny dziś Sylwestra
dużo sapiens poszło zassać powietrza

Środek miejskiego rynku
z kamienic paszcz rok starszych
i jego wyszczerz czarny
zapragnął wspominek zagłady

Strzał za strzałem,
jednak to nie fajerwerki,
to skradziony karabin
i wariat frontowy za nim

Tyle krwi,
kto wyczyści te wszystkie kamienie?

Zuzanna Orzechowska

***

jak ta chwila tamtej zimy,
gdy patrząc na ciemny poranek czułam się na miejscu

albo gdy wyobrażenie twojego dotyku było tak rzeczywiste, że zapomniałam jak to jest być
bez niego
wymyśliłam je rano w autobusie

zazwyczaj nie boję się ciemności, ale niczym mistrz odnajduję powody, żeby bać się w tej chwili
odwracam swoją uwagę od ciebie od siebie
i od potwora pod moją poduszką

myślę o kolejce w sklepie i smaku pasty do zębów w ustach

OLYMPUS MONS 22 
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Symbolem XXI wiecznego antropocenu 
jest wybrzeże pokryte plastikowymi odpadkami. 
Zestawienie wytworu uosabiającego sztuczność z 
harmonią przyrody budzi dreszcz obrzydzenia. 
Nie ma w tym uroku ekologicznej katastrofy mi-
nionych wieków, przesyconych tęsknym oparem 
smogu, spatynowanych sadzą i nakrapianych 
rdzą. Medyczna sterylność wdzierająca się w 
miąższ natury, płyny ustrojowe sączące się przez 
przewody, żywa tanka organizmów wyrastająca 
ze sztucznej tkaniny, fauna i flora kotłująca się 
z odpadkami przemysłowymi, pulpa ziemi i 
polimeru, torfowisko, na którego powierzchni 
unoszą się grzyby siatek.

Jak pisał Bruno Schulz - Nie ma materii 
martwej... martwota jest jedynie pozorem, za 
którym ukrywają się nieznane formy życia. Skala 
tych form jest nieskończona, a odcienie i niuan-
se niewyczerpane. Plastik  może zagarniać nowe 
terytoria bez udziału człowieka. Jest to alterna-
tywna forma ewolucji, przystosowania się do 
otoczenia i wytwarzania nowych, doskonalszych 
form. Prądy oceaniczne niosą wielką plamę pla-
stiku wielkości państwa. Cywilizacja zdała sobie 
sprawę, że materia nieożywiona i natura istnieć 
może bez jej udziału lub że to człowiek musi 
się dostosować do świata będącego ich amalga-
matem. Budzi to trwogę przed wchłonięciem, 
utonięciem w nieopanowanym zalewie śmieci. 
Plastik opanowuje przyrodę, ukrywa się pod 
nią lub staje się jej substytutem. Ma przy tym 
dużo większe szanse przetrwania i możliwości 
adaptacyjne niż człowiek. Ten musi na nowo 
eksplorować  nieprzyjazny i odpychający dla 
niego świat. Natura przemieszana z plastikiem 

Michał Frąckiewicz 

Epoka plastiku

objawia swoją groźną i opresyjną naturę. Przypo-
mina o tym, że nie jest stworzona, by cieszyć jego 
oko i być neutralnym tłem jego poczynań. Siel-
ski pejzaż nawiedzony przez plagę polimerów 
staje się obcym środowiskiem, skażonym szybko 
postępującym rozkładem, uwalniającym niebez-
pieczne trucizny i przypominającym o nadcho-
dzącej katastrofie. Człowiek wobec wieczności 
materii, którą sam stworzył i która wyrwała się 
spod jego władzy, zaczyna się czuć bezbronny i 
pozbawiony kontroli nad otoczeniem. Ze styku 
polimerowych włókien i chlorofilu narodziła się 
nowa forma życia, nieznany twór, który rozrasta 
się, zagarniając środowisko obłaskawione przez 
cywilizację.

Człowiek brzydzi się plastikowych symu-
lakrów życia, ponieważ przypominają mu one 
o obcości własnego ciała, węglowej maszyny, 
do którego wtłoczono jego jaźń. Tylko bariera 
wobec  procesów własnego ciała, jego nieza-
leżnych, rozumnych organów nie przyprawia 
go o szaleństwo. Ludzkie ciało też zaczyna 
wchłaniać sztuczne substancje, które stają się 
częścią jego struktury. Zmienia się jego skład, 
wzbogacony pestycydami, rozpuszczalnikami i 
spalin. Człowiek staje się reaktorem, filtrem i 
pochłaniaczem. Istota ludzka zostaje przekształ-
cona w swojego rodzaju hybrydę, zintegrowaną 
z internetową protezą umysłu i starającą się przy-
stosować do globalnych zmian. Inkorporując 
plastik do swojego ciała za pomocą implantacji, 
stara się zastępować wady organizmu, doskonal-
szymi jego substytutami.

Według pesymistów, antropogeniczne 
zmiany środowiska zmienią planetę w środowi-

sko niezdatne dla życia 
jakie znamy. Ekspansja 
odpadów cywilizacji od-
bywa się niezależnie od 
katastrofizmu, jak i tech-
nologicznego optymi-
zmu. Dewastacja planety 
jest dowodem na jej nie-
skończoną plastyczność. 
Degradacja środowiska 
jest niszczycielskim ak-
tem erozji, z którego 
powstanie kolejna oso-
bliwość. W kolejnym 
kształcie, który przyjmie 
planeta, nie musi wcale 
być miejsca dla człowie-
ka. Z punktu widzenia 
sztuki nasz glob może 
stać się po prostu sce-
nerią zamieszkałą przez 
nowe plastikowe formy 
życia. Nie ulegając nawet 
przesadnemu katastrofi-
zmowi, przyznać trzeba, 
że ziemia przestała być 
bierna, nabierając jakiejś 
nieobliczalnej akceleracji 
przekształcania. Napro-
mieniowana, nasączona 
toksynami, oblepiona 
wydzielinami  mutuje w 
nowy, niezależny od czło-
wieka twór. Człowiek nie 
jest w stanie powstrzymać 
tej transformacji. Utracił 

nad nim sterowność, co ma być zresztą sympto-
mem współczesności, kiedy grunt ucieka nam 
spod nóg i cywilizacja traci kontrolę nad rozro-
stem miast, technologii i zjawisk społecznych. 
Miałoby to iść w parze z rozpadem integralno-
ści jednostek, rozmywających się w cyfrowym 
oceanie pozbawionym punktów odniesienia. 
Zdaje się, niektórym, że nas oszukano i w wysiłku 
biegu za znikającym punktem postępem, nie 
osiągnęliśmy błogosławionej nowoczesności, 
lecz zaprzęgnięto nas w służbie finansowo-tech-
nologicznego interfejsu. Sieciowe platformy 
zakupowe za pomocą portowych węzłów dla 
kontenerowców ujednoliciły świat. Historia 
dokonała się na zamkniętych obszarach miast, 
betonowych i szklanych pustyniach, ignorowa-
nych przestrzeniach, które wypromieniowały 
pustkę. Dziś na zagubione masy zrzuca się winę 
za materializm, który przemielil planetę, zapo-
minając, że jeszcze w zeszłym dziesięcioleciu ów 
konsumpcjonizm, był nieomal obowiązkową 
normą życia i jedynym oficjalnym trendem 
narzuconym przez mediokrację.  

Sztuka ekologiczna stała się tak po-
wszechna i modna, że zaczyna się ocierać o 
konformistyczne ugłaskiwanie katastrofy i 
cywilizacyjne zacieranie wyrzutów sumienia. 
Sfabrykowany krajobraz jest kolejnym etapem 
ekspansji symulakru, zastąpienia przedmiotu 
jego znakiem. Plastik może stać się wszystkim. 
Może być zarazem symbolem sterylnego luksu-
su, eleganckiego designu, kiczowatej tandety 
i bezwartościowych śmieci. Z tej alchemicznej 
substancji można odlać dowolny przedmiot 
lub jego imitację. Obraz nowoczesnych enklaw 
ładu i slumsów wyrastających ze ścieków łączy 
obecność plastycznej masy o niezliczonej ilości 
kształtów, barw i faktur. Plastik jest fizycznym od-
powiednikiem internetu, globalizującym świat, 
dającym ludziom dostęp do nieosiągalnych 
dotąd dóbr, ale i substancją, która uzależniła 
ich od jego wytworów. Żaden inny materiał nie 
uzyskał tylu wcieleń. Praca nad sztuczną inteli-
gencją, jest dodatkowo pracą nad wtłoczeniem 
algorytmów świadomości w plastikową maszynę.

Oglądając plastik wchłaniający faunę i 
florę, wędrujemy przez dolinę niesamowito-
ści, doświadczając tego samego niepokoju i 
dyskomfortu, gdy widzimy sztuczną istotę zbyt 
wiernie odzwierciedlającą człowieka. To dyso-
nans poznawczy wynikający z hybrydy elementu 
dobrze znanego z elementem niepasującym lub 
niebezpiecznym. Życie przedmiotów martwych 
budzi odrazę podobnie jak martwota życia.

Środowisko jest równie plastyczne co 
plastik. Jest to również plastyczność destruk-
cyjna i unicestwiająca. Inwazja plastiku jest 
przykładem plastyczności pasożytniczej, która 
anihiluje i wchłania. Wysysając życiodajne soki, 
wtłacza alkaliczne płyny, zastępuję żywą tkankę 
doskonalszym polimerem, wymienia korzenie 
na okablowanie a biosferę na technosferę. 
Tekstylna, syntetyczna grzybnia maskuje się pod 
wierzchnią warstwą ściółki, by potem wychynąć 
spod spodu swoim pastelowym i elastycznym 
obliczem.

Pionier cyberpunku William Gibbson 
stwierdził, że przyszłość już tu jest, tylko 
nierówno rozłożona. Można powiedzieć to 
samo o dystopijnej postcywilizacji. Przybiera 
ona postać biologiczno-syntetycznej hybrydy 
oddychającej smogiem. Ludzie brodzący w 
plastikowej brei, otoczeni morzem butelek 
i siatek, pływający w niej, by wytapiać coś z 
toksycznego kożucha, ludy koczowników i 
zbieraczy przemierzające krainę odpadów. 
Dymiące kopce opon i elektroniki, odrzutów 
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przyspieszajacych cykli pseudopostępu tech-
nologicznego, w którym kolejne pokolenia 
przedmiotów są jedynie lekko zmodyfiko-
waną i obliczoną na krótszy okres trwałości 
mutacją poprzedniego modelu. Fale plastiku 
pulsujące u wybrzeży niczym żywy, zafoliowany 
organizm.

Odpady tworzyw sztucznych stają się 
nową warstwą geologiczną planety. Inną jej 
maską jest technologiczna nadświadomość 
uzyskana poprzez scalenie wszystkich umysłów 
w centrum sieci. Tak została zrealizowana, 
wydawałoby się utopijna koncepcja, stworzo-
na przez radzieckich teoretyków kosmizmu 
i noosfery.

Już sto lat temu Wołodymir Wernadski 
widział w człowieku nową siłę geologiczną, 
powstałą w wyniku ewolucji substancji żywej. 
Rozwój nauki powoduje natomiast przejście 
z epoki biosfery w erę noosfery. To jeden z 
poziomów wszechświata, w którym manife-
stuje się obecność informacji, technologii 
i nauki. Ludzie są jej nośnikami, ale mają 
też obowiązek dążyć do oswajania kosmosu, 
przezwyciężania opozycji natura-kultura, ba-
dając przyrodę, przekształcać oblicze świata. 
Dzieje wkraczają w epokę zbiorowej świado-
mości, a ludzkość przejmuje stery ewolucji, 
by pokierować nią we właściwym kierunku. 
Zbiorowość o nieomal boskich możliwościach 
dzięki nauce i nowym możliwościom techno-
logicznym przekracza ograniczenia przyrody 
i kształtuje ziemię na swój użytek. Ta skrajnie 
antropocentryczna utopia po części wydaje się 
ziszczać, lecz jej produkty uboczne zanieczysz-
czają planetę. Sieć stała się nadświadomością, 
globalną noosferą. Ona również produkuje 
odpady, pograniczne obszary, równie fascynu-
jące, ziejące pustką i pełne anomalii co strefy 
poprzemysłowej, postcywilizacyjnej dziczy.

Stalker braci Strugackich i ten z filmu 
Tarkowskiego, nie wiedząc co go uszcześliwi, 
odwołał się do zbiorowości, żądając od speł-
niacza życzeń – szczęścia dla wszystkich. A 
przecież dotąd nie wynaleziono, przynajmniej 
w naszym ziemskim wymiarze - szczęścia uni-
wersalnego dla wszystkich. Technokracja ska-
zała większą część zbiorowej świadomości na 
bezustanne gonienie za znikającym punktem. 
Dzisiejsze dążenie do technologicznej osobli-
wości i doskonałości też raczej przypomina 
tonację wzrastającą w nieskończoność dźwięk, 
który nigdy nie osiągnie kulminacji. Zdaje 
się, że za sterami ewolucji nie siedzą moralni 
naukowcy i pionierzy lepszej przyszłości, lecz 
spece od marketingu i PR-u.

Obserwując ewolucję noosfery, można 
uznać, że koncepcja harmonijnego rozwoju 
nieco zboczyła z trajektorii. Symbolem może 
być na przykład takie miasto przemysłowe No-
rylsk. To swojego rodzaju pole eksperymen-
talne, postapokaliptyczna szachownica, na 
której ludzkość może badać nowe reguły gry. 
Jeśli zmierzamy w takim kierunku, Norylsk 
pozwoli cywilizacji, której kończy się termin 
przydatności, oswoić się z jutrem, w którym 
przetrwa nowy człowiek, samowystarczalny, 
oddychający siarką, filtrujący nikiel i czerpiący 
strawę duchową z wielkiego przemysłu, adop-
tujący popkulturę z sieci jako swoją kulturę. 
Społeczeństwo jest równie labilne, jak układ 
okresowy pierwiastków, zależy od cen gazu, 
eksploatacji złóż, geopolitycznych sankcji, 
tąpnięć rynku, wytrzymałości baniek speku-
lacyjnych.  W pewnym sensie więc, wszyscy 
mniej lub bardziej żyjemy w rozrastającym 
się Norylsku.

Świat chce być oszukiwany, więc go oszukujmy…
Ta cyniczna maksyma, wręcz polityczne 

zalecenie, ciśnie się na usta po przeczytaniu 
artykułu Rafała Bergera Pytania o politykę histo-
ryczną („Akant” 2020, nr 1, s. 20). Autor bardzo 
ostrożnie, lękliwie nawet, być może z obawy 
pozostania samotnym wobec mainstreamu 
współczesnej propagandy masowej, podchodzi 
do problemu zafałszowania poprzez przemil-
czenia, przerysowywania, czyli jak chce Stani-
sław Cat- Mackiewicz „różowienia” niektórych 
faktów historycznych, a nawet całych syntez. 
R. Berger wyjątkowo delikatnie przeciwstawia 
się ukrywaniu faktów, „które wydają się niewy-
godne, bo zakłócają nasz wyidealizowany obraz 
samych siebie jako nacji”. Twierdzi za Józefem 
Mackiewiczem, że „tylko prawda jest ciekawa”, 
ale równocześnie zgadza się z tym, że ma sens 
takie pojęcie jak „polityka historyczna”.

Doprawdy, trzeba odróżnić „sens”, czy 
precyzyjniej ujmując „moralną i intelektualną 
wartość” polityki historycznej od samego faktu 
występowania polityki historycznej. Ona w isto-
cie nie ma, jak cała zresztą polityka, pozytywnej 
wartości moralnej i daleko odbiega od prawdy 
i mądrości, ale po prostu jest, tak jak polityka 
jest. Jest instrumentem porządkowania aktyw-
ności mas, zarządzania nimi, manipulowania.

Żyjemy w dość ciekawych czasach. Różnie 
się je nazywa. Miedzy innymi epoką postprawdy. 
Epoka ta ma to do siebie, że wyzwala odważne 
reakcje. Skoro wszystko można… Reakcją na 
kłamstwo, półprawdę i przemilczenia jest praw-
da. Coraz częściej więc mówi się pewną prawdę 
o polityce jako takiej, że jest ona manipulacją, 
przekupstwem, głoszeniem obietnic, których 
nie chce się dotrzymać, że wreszcie język po-
lityki nasycony jest kłamstwami. Istotnym jest 
działanie na świadomość i podświadomość, 
zarządzanie poprzez kryzys i strach. Polityka 
historyczna jako instrument polityki wpisana 
jest w cały ten mechanizm, bo jest ona przede 
wszystkim polityką, a dopiero potem jakąś 
szczątkową, wypreparowaną, skarykaturyzo-
waną historią.

W III RP bardzo długo o polityce histo-
rycznej publicznie nie mówiono, co wcale nie 
znaczy, że jej nie uprawiano, głównie poprzez 
dobór treści podręczników szkolnych oraz… 
obrazki na znaczkach pocztowych. Była ona 
jednak dość chaotyczna, bo nie miała jednego 
dysponenta. Polityka historyczna jako oddziały-
wanie na masy musi bowiem mieć centralnego 
dysponenta.

W PRL była nim Polska Zjednoczona Par-
tia Robotnicza, obecnie jest nią partia rządząca, 
bo to głównie w jej interesie leży zarządzanie 
świadomością mas. Tak, świadomością mas, 
gdyż nastała obecnie doba polityki masowej, 
zwanej nieprecyzyjnie populistyczną (S. Pa-
stuszewski,  Populizm, czyli masspolitik, „Akant” 
2019, nr 9, s. 15.).

Przy demokracji mechanistycznej jaka 
zaczyna obecnie dominować liczy się ilość od-
danych głosów i manifestacje uliczne. Żadne 
konsultacje, żadne narady z wyborcami, a jeśli 
już, to na zasadzie urabiania ich. Poszanowanie 
racji mniejszości… Bzdura!

Polityka historyczna ma przede wszystkim 
wymiar edukacyjny. Nie jest to jednak edukacja 
oparta o prawdy obiektywne, tylko edukacja oby-

watelska, z założenia nastawiona na umacnianie 
racji stanu, a w praktyce - racji rządzącej grupy 
politycznej. Jest to edukacja masowa, a więc z 
natury uproszczona, tak podana, aby zrozumiał 
ją każdy, nawet półanalfabeta. Węzłami jej są 
hasła i mity, bowiem masy właśnie na hasła i 
mity są wyjątkowo podatne. W jej przekazach 
nie rozum jest wiodący, tylko emocje. Świat 
przedstawiony jest czarno-biały, nasi są dobrzy, 
wrogowie, bo w celu zespolenia mas trzeba je 
jak stado owiec czymś postraszyć, są źli. A jeśli 
mimo wszystko jakiś niegodny czyn naszego 
wyjdzie na jaw, to usprawiedliwia się go wyższym 
imperatywem moralnym. To od Żydów wyszło 
przekonanie, że moralne jest to, co służy na-
szej nacji. Jest niepodważalną prawdą, że nikt 
z konfliktu zbrojnego, w którym się zabija nie 
wychodzi moralnie czysty. Z wyjątkiem oczy-
wiście – według polityki historycznej – naszych, 
którzy są czyści, albo co najmniej przez ów 
wyższy imperatyw moralny oczyszczeni. 

Ma więc polityka historyczna także wy-
miar terapeutyczny. Leczy zbiorową frustrację 
i indywidualne spleeny. Jak to miło, tkwić we 
wspólnocie, która o siebie dobrze mówi, ale tak 
naprawdę, to jest ona najlepsza na świecie. Może 
ja sam nie jestem  najlepszy, ale ta wspólnota, jej 
doskonałość emanuje na mnie i mnie grzeje!

Można by mnożyć różne absurdy, które 
tkwią w polityce historycznej, ale lepiej się nią 
nie zajmować, nie dręczyć się nią. Jest ona po 
prostu instrumentem władzy i niech taką pozo-
stanie, a o dziejach dowiadujmy się z dobrych, 
spoza politycznego mainstreamu, opracowań 
historycznych. Nawet, jeśli czasem nas, uformo-
wanych w hasłach i mitach, oraz poddanych 
masowej indoktrynacji, one zabolą. Nie ma co 
się oburzać na kłamstwa polityków i ich polityki 
historycznej, tylko umieć je rozpoznawać. Od 
sanatoryjnego poczucia przebywania w cie-
płej, pachnącej wannie doskonałej wspólnoty 
narodowej lepsza jest, czasem bardzo zimna i 
paląca, zrozumiała przez nielicznych, a może 
tylko przez Ciebie, prawda. Ona rzeczywiście 
wyzwala [J 8,32].

Stefan Pastuszewski

Emocje i mity
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DYRYGENCI FAL

 
wspomnienia i czas są tylko iluzją 
ciągiem obrazów wytworzonych przez mózg

na plaży wciąż leżą ich cienie
wpatrzone w granatową ciemnię 
chemitrals rysują białe szramy na niebie odsłaniając horyzonty zdarzeń
sierp księżyca tnie srebrnym światłem ich nieruchome twarze 
fale wkradają się w szczeliny
splecionych palców
okruchy wspólnych chwil wrzucone do morza
przyciągają hordy wygłodniałych ptaków terroryzujących plaże
paznokcie zachodzą jej czernią o poranku
jemu bieleją oczy
 
nakarmieni praną czekają 
aż dzioby ptactwa 
rozbiją się o ich blade ciała

UCIECZKA
 

mózg o mózg zazgrzytał
rdzą metalu
echem rury
nożem o nóż
 
najstraszniejsze momenty są 
wtedy, gdy zapętlają się czasy
tkanina czasoprzestrzeni
drze się pod naporem myśli
 
no, podejdź bliżej
usiądź przy mnie
jesteś strasznie daleko
pola magnetyczne między nami pękają
 
wszystkie okropne pająki lęgną się 
głęboko w takich szczelinach
w ciemnych kłębach myśli 
wiją gniazda
posłuchaj!
ucho atakują!
jaja składają!
 
musisz przeczekać
miliony skamieniałych chwil 
aby stamtąd uciec
odkuj wreszcie rdzawe łzy 
zamknięte w otoczakach 
znalezionych nad brzegiem 
mroków głowy
poczekam na ciebie
 
powoli wyłaniasz się z głębin
podaj mi rękę!
nie bój się!
teraz już tylko światło

KAMIENIE

 
wiatr wyje smagany o gałęzie drzew
ona leży nieruchomo ułożona w kulę 
wpatrzona w ceglastoczerwony krajobraz
 
buduje kolejne warstwy skorup
cementem obrasta- kamienieje
nacieki jej się robią
pod otwartymi 
powiekami
 
jak widzą kamienie?
 
a wewnątrz wypalone zgliszcza
czarna dziura nicości
punkt zapadający się w siebie 
 
ostrzem zwisające wapienne stalaktyty 
w klatce szarpie się cień 
po duszy
cieknie płyn osierdziowy
tężeje krew w żyłach ścian
zastygają nerwowe fraktale
 
jej świat wiruje wokół własnej osi 
i tylko ta jej koścista koleżanka- Śmierć 
tańczy w świetle reflektora
na rurze axis mundi
klekoczą kości
 
danse macabre
aż do zdarcia płyty
płytkiej świadomości

WIZJA

Widzisz nas? Jesteśmy gdzieś pomiędzy nieznanym
słowem przepraszam a do widzenia. Kredą na podłodze
rysujesz ściany naszego domu.
 
Później butem zamazujesz granice.
Ręką kreślisz w powietrzu niewidzialne mury. 
Postawiliśmy na wyścig zbrojeń.
Podobno seria tornad jest znakiem
 
ocieplenia klimatu lecz między nami
nie nastąpi ogrzanie stosunków.
Rozszczepiamy słowa w podniebieniu.
Zamiast zdań czarny grzyb 
 
unosi się ponad suchym językiem komunikatów.
Tak. Widzę nas. Rozsypane skrawki na podłodze 
i dywanie. Chcę usunąć każdą plamę
 
po sobie. Uwiera mnie każda nitka mojego ubrania,
sweter się pruje. Plączę nitki w węzełki, rozgryzam 
i połykam. Jak pestkę cisu, poczerniałą główkę wrotyczu,
 
zwiędły szalej

WYPADEK

 
za szybko
chyba 
jadę
jakbym chciała przegonić samą siebie
 
wycieraczki jazgoczą pod
grubym deszczem
 
na środku drogi leży karton
są dwie możliwości 
albo jest w nim kot
albo go w nim nie ma
rozjeżdżam na wszelki
wypadek
 
zderzam się z sobą
rozbija się przednia szyba
spada kubek 
w powietrzu wiruje kawa z mlekiem migdałowym
ciecz tworzy właśnie mleczną drogę
 
centrum galaktyki pachnie 
malinami i rumem
 
w źrenicy rozrastają się
konstelacje czarnych dziur
głęboko w mózgu jak rak
rozwija się osobliwość bezczasowa
 
na Google Space rozciągnięte
żyłki dróg wielowymiarowych

Joanna Wojciechowska

zwiedzić choćby 
rok sześcienny wszechświata
 
minąć roje zielonych świateł 
fatamorgany miast
pływających w chmurach
bańki mydlane wszechświatów
 
dwoić się i troić w bytach równoległych
pieprzyć siebie i innych
 
pociągają mnie obcy
 
mija czas.. 
urojony?
rzeczywistość za rozbitym oknem
przetacza się na różne sposoby
węzły kosmicznych strun
zapychają gardło 
wciąż gotowe do krzyku
.
może dałoby się odwrócić strzałę czasu?
puścić życie od tyłu, pamiętać tylko przyszłość
i umrzeć zanim się urodziło
 
patrzeć jak
skleja się rozbita przednia szyba
niknie migdałowa droga mleczna 
do kubka nalewa się kawa
jadę
chyba
za szybko
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Nie ma nic bardziej niepokojącego w 
fenomenie ludzkiej obecności na ziemi niż 
czas. Pojęcie to w żaden sposób nie przystaje 
do tego, co Ewa i Adam zastali w biblijnym 
ogrodzie będąc jedynymi jego, by tak rzec, spad-
kobiercami – chociaż testament Boga nigdy nie 
zostanie otwarty. Ciekawość Ewy i bezmyślność 
Adama spowodowały, że sprawy potoczyły się w 
kierunku zła, przed którym ogród ich chronił, 
a przed którym, po tym, mogli chronić się, jak 
myśleli, tylko sami.  Jeszcze wtedy z pewnością 
nie wiedzieli co to czas. To przyszło później. 
Kiedy i gdzie? Tego z pewnością nikt nie ustali. 
Konstatacją dziś, pisaną z mojej perspektywy, 
jest wiersz Ten „nasz” czas:

lubię ten czas kiedy nic nie robię
nie ma okien i drzwi przez które przechodzę
a tylko otacza mnie przestrzeń
niczym – upalny dotyk promieni

tylko dotyk i ciepło papużki nierozłączki
na to wszystko co jest; bez tego co być może
czy było – takie wieczne teraz
czas schowany za pazuchę diabłu

a zatem: lubię kiedy nic nie robię
bo wtedy tak naprawdę dzieją się rzeczy
o których wcześniej byś nawet nie pomyślał
niepotrzebnie czas skradliśmy Bogu

Czy to było po Ewie i Adamie, owo nastanie 
czasu? Tego, jak wspomniałem, nikt nie wie, lecz 
przecież od nich zaczyna się ludzka historia. To 
oni dostali w posiadanie ziemię, a ich zadaniem 
z konieczności stało się jej zagospodarowanie. 
Poczęli więc myśleć, jak to poczynić. Pojawiła 
się świadomość, to nieznane, kiedy byli w Raju. 
I pewnie właśnie wtedy, gdy unaocznił się, 
domniemam, ogromny trud życia zjawiła się 
refleksja: jak to dobrze było nam tam?

To właśnie owo tam, czy czasem nie jest 
pierwowzorem poczucia czasu?  Bo owo tam to  
przecież nic innego jak tylko wtedy, czyli czas 
przeszły. A więc nie, jakbyśmy dziś pomyśleli – 

Janusz Orlikowski 

Ten, skradziony czas

świadomość panowania, orientacja w przestrze-
ni, ale „naturalny” bieg rzeczy (poza ciekawością 
Ewy i bezmyślnością Adama – stąd w słowie na-
turalny pojawia się cudzysłów) spowodował, rzec 
można, „pochwycenie” tego co dziś nazywamy 
czasem. Ta myśl wydaje mi się być właściwa. To 
właśnie odczucie, że kiedyś było lepiej dzieje 
się u źródła. Z tego trzeba zrobić jakieś dobre 
dziś. A jeśli, by tak rzec kolokwialnie, otworzyła 
się klapka na to co było i dziś, to tym samym 
i na to co jutro, czas przyszły. Powstał czas, 
chociaż z pewnością tak jeszcze nie nazywany 
( podobnie jak wyróżnione: tam, kiedyś, dziś, 
jutro; czy kluczowe pytanie: jak to dobrze było 
nam tam?). Lecz to były zalążki. Coś migotało, 
coś się rodziło i powoli unaoczniało. One były 
czymś innym w stosunku do tego co było do 
tej pory, przed wygnaniem, czyli kiedy nie było 
poczucia czasu (wtedy działo się, byśmy dziś 
nazwali – wieczne teraz). Stąd mogą okazać się 
wyjściem. To może być jakimś zakorzenieniem 
się  w tym nowym ( chociaż stare nie przestało 
przecież funkcjonować), w ziemi i dopiero 
później okazało się orientacją w przestrzeni, 
którą miejsce ziemia miała wymagać. W Raju 
nie było takiej konieczności. Wszystko działo 
się, by tak rzec, w obrębie Ogrodu, było –  owym 
wiecznym teraz, bez tego nazwania, a przeszłość 
i przyszłość nie miały miejsca. W ogóle, czy w 
Raju potrzebne było jakieś nazywanie? Raczej 
wszystko działo się w geście, dotyku, spojrzeniu i 
zapachu, mam wrażenie. Tak jak ma to miejsce 
u zakochanych, prawdziwie zakochanych; a więc 
nie ogarniętych pragnieniami i pożądaniami.

Krystalizowana świadomość w nowych 
warunkach, czyli obecności na ziemi, stała się 
więc przyczyną powolnego tworzenia się pojęcia 
czasu i poczęła przyświecać człowiekowi. Stawało 
się coś, co do tej pory nie miało miejsca. Ot jest 
panem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
bo to odkryłem, że coś takiego jest. W Raju, czas 
jaki w konsekwencji poprzez wygnanie stał się 
naszym udziałem, był znany tylko Bogu. Jakże 
okrutnie się mylił człowiek dokonując tego 
odkrycia, ale o tym później.

Zatem idąc tą drogą kom-
binował co i jak. Aż w końcu: 
„Wytworzone przez ludzi zmienne tarcze 
zegarów, zmieniające się daty w kalen-
darzach są czasem. Jest teraz dziesięć 
po pierwszej. To jest czas.”, jak pisze 
Norbert Elias w książce Esej o czasie. 
Nasze współczesne pojmowanie 
czasu, śmiem domniemywać, na 
tym co opisałem wcześniej się 
opiera. To jest jego geneza. Kalen-
darz, zegar, te wynalazki człowieka 
pozwoliły mu z pewnością na znale-
zienie się przede wszystkim w miej-
scu i stworzyły horyzont orientacji. 
W Raju wszystko było wiadome. 
Żadna orientacja czasowa nie była 
potrzebna. Tam z pewnością nikt 
nikogo by nie pytał, ile kto ma lat, 
bo nie było takiej potrzeby, bo ży-
cie miało trwać wiecznie. Poza nim 
sytuacja się diametralnie zmieniła. 
Tylko czy aż tak, aby pytać o czas? 
Czy aby funkcjonować w tym poza 
rajskim świecie było konieczne, 
aby nadać czasowi wartość, którą 

pozyskał? Wartość panowania. To wydaję mi 
się być wątpliwe. Czy czasem nie było tak, że 
człowiek pozyskując pojęcie czasu nie pomyślał, 
że to jego przewaga nad Bogiem w tym co po 
wygnaniu otrzymuje, czy zastaje? Że gdzieś wraz 
z uświadomieniem owego pojęcia on, człowiek, 
sobie poradzi? Że zegar, kalendarz to atrybuty 
o tym mające świadczyć? Że, pomimo Boga, to 
właśnie on jest teraz panem? Że tak jak Bóg zna 
teraz co to przeszłość, teraźniejszość, a i poprzez 
to przyszłość? Mam wrażenie, gdy czytam książkę 
Norberta Eliasa Esej o czasie, że autor czuje, po-
mimo czysto racjonalnego podejścia do zagad-
nienia, ten problem. A zatem, spójrzmy dalej.

Człowiek, by tak rzec, powoli chwytając 
sens pojęcia czasu w konsekwencji począł 
orientować się w przestrzeni, czego w Raju czy-
nić nie musiał. Nie ważne dla niego było: Co? 
Kiedy? Jak? To nie miało żadnego znaczenia. 
Po wygnaniu to: kiedy? Przybrało na wartości. 
Dlaczego – kiedy? Ano kiedy mam zasiać zboże, 
aby pojawiły się obfite plony? Wtedy będę syty. 
Tą sprawą zajmowali się kapłani, którzy poprzez 
obserwację mówili, co i kiedy ma się dziać. Oni 
to poprzez obserwację nieba wskazywali na 
właściwy czas siania i zbierania plonów. Byli w 
tym na ogół nieomylni i poprzez to prestiż ich 
wzrastał. Przy obecnych anomaliach pogodo-
wych byłoby to raczej niemożliwe. Ale to na 
marginesie. Rósł  czas, by tak rzec, dotyczący 
profanum ludzkiego bytu. Dziś ten czas to 
kalendarze i zegary.

Mnie interesuje sacrum, chociaż z pew-
nością one muszą się przeplatać. Moje pytanie 
brzmi: czy czas jako taki, musiał się pojawić? Czy 

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

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30

dokoñczenie na str. 30
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faktycznie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 
to pojęcia konieczne, od Ewy począwszy, w roz-
woju ludzkości? Czy może nie. Czy można było 
tego uniknąć? I jeżeli, to jak?

Przyznajmy, czas jako taki, nam nie sprzy-
ja. Ludzkość zrobiła tak wiele, aby on był. Tak 
wiele, że w konsekwencji wydaje się on nam 
jako coś, co ma charakter rzeczownikowy, jak 
krzesło, stół, czy jedzenie na stole. Ale przecież 
jest zupełnie inaczej. To nie jest coś. To nie ma 
(czas) smaku, nie można go zobaczyć, to nie 
ma dźwięku, to nie ma nic rzeczownikowego. 
Tak jak wiatr wieje, a jest tylko wianie. Wiatr w 
sensie rzeczownikowym, nic nie znaczy. Lepiej 
byłoby powiedzieć – wianie. Wiatr wieje to tylko, 
tak naprawdę, masło maślane. Podobnie jest z 
czasem – czas mija. Jest tylko mijanie. To nasz 
trud nadania mu charakteru rzeczownikowego 
spowodował, że pomyślawszy czas patrzymy na 
zegarek. I że to jest coś, czas.

Jak wspomniałem, czasu nie można zo-
baczyć. Nie ma koloru, nie ma też smaku, ani 
jakiejś woni. Czyli właściwie go nie ma. Czemu 
więc uparcie mówimy, że jest? Co nas do tego 
skłania? Już na to pytanie poniekąd odpowie-
działem, pisząc o wyjściu Pierwszych Rodziców 
z Raju. Czy tylko nam to było potrzebne? Przy-
pomina mi się wiersz Tylko nie czas:

tylko będą teraz wiem że jestem
przeszłość? - przecież już jej nie ma
i podobnie przyszłość której – jeszcze nie ma
teraz mieści się tylko w teraz

Treść wiersza mówi, że nie. Lecz spójrzmy 
też inaczej. Czas, to orientacja w przestrzeni. 
Ustalenie wzajemnych relacji. Orientowanie się 
w przestrzeni ziemskiego jestem. To przecież 
jest ważne. Ale to znaczy również: nie Bóg mnie 
orientuje, tylko ja sam i wszystko zależy od mojej 
inwencji. To wspominane wcześniej panowanie. 
Ale równocześnie: to było z pewnością najważ-
niejsze z przykrych odkryć jakich dokonał czło-
wiek, gdy zobaczył śmierć. Bo taka się pojawiła 
po wygnaniu z Raju. Ten czas, który wydawał 
się człowiekowi czymś dobrym, nagle okazał 

się czymś złym. Jego radość z panowania nad 
czasem, że jest przeszły, teraźniejszy i przyszły, 
uległa, by rzec można, zagładzie. Wcześniej nie 
miał o tym zupełnie pojęcia. A zatem odkrycie 
czasu jako antidotum na dzianie się spraw na 
ziemi nie dało rezultatów. Nie tędy droga, by 
rzec można. A zatem którędy?

Czy może: żyć jakbyśmy dalej byli w Raju? 
Jakby to się nie stało? Nie udawać, że czas Mu 
skradliśmy i z tego mogą wyniknąć tylko dobre 
rzeczy? Że jesteśmy bardziej mądrzy od Niego? 
Bo przecież przeszłość, przyszłość to nic tylko, 
ta pierwsza – już jej nie ma, ta druga – jeszcze 
jej nie ma, a tylko dzieje się teraz?
Czy czasem nie jest to dla nas bardziej dobre?
 Te, by tak rzec, sprawy, przeczuwał już Thomas S. 
Eliot pisząc w Czterech kwartetach:

Czas obecny i czas przeszły
Są może obydwa obecne w czasie przyszłym,
A czas przyszły zawarty w czasie przeszłym.
Jeżeli wszelki czas jest wiecznie obecny,
Żadnego czasu nie można odkupić!

To co się zdarzyło, to było. A to co ma być, 
to będzie. Ale nie ma w tym żadnego fatum. A 
tylko stwierdzenie, że: „ To, co mogło być i to co 
było,/ Zmierzają do jednego kresu, który jest zawsze 
obecny”. Bowiem zawsze obecne jest teraz. To 
Boga teraz.

On wie. My nie. Pomimo, że skradliśmy 
mu czas, chcąc wiedzieć lepiej. Nasz rezultat to 
tylko kalendarze i zegary, które tak naprawdę 
niewiele znaczą. To tylko przez stulecia rodzą-
ca się konsekwencja uzmysłowienia tego co 
było, co jest, co będzie. Sztuczna próba tegoż 
opanowania poprzez ruch wskazówek zegara; 
tworu nie naturalnego a wytworzonego przez 
człowieka jako karykaturalna w rezultacie 
odpowiedź na właściwe pojęcie czasu, które 
zna tylko Bóg. Skradziony czas niczym innym 
nie jest. Stąd rodzi się tylko jeden wniosek. 
Skradliśmy tylko pozornie, zarówno w sensie 
pojmowania przeszłości, przyszłości i teraźniej-
szości jak również w sensie mechanistycznym, 
ruchu wskazówek zegara. To pozwala przecież 
nawet na  dowolne postrzeganie czasu i nim 
manipulowanie. Ot takie, jakie miało miejsce 
około roku 1550. „Przez wiele stuleci nawet w 
obrębie jednego państwa istniały różne tradycje 

Czytając wiersze Genowefy Jakubow-
skiej-Fijałkowskiej czułem się jak Stani-
sław Wokulski wędrujący warszawskim 
Powiślem.

Ja, doświadczony mężczyzna, po kilku 
więzieniach, bezrobociach, podróżach 
po świecie, w tym nawet po Chinach, 
Iraku i Rumunii, choć widziałem wiele, 
to – czytając te wiersze – czułem jeszcze 
więcej. Poezja autorki „Dożywocia” jest 
natomiast tak empatiotwórcza, że (co jest 
bez wątpienia największą wagą i mocą jej 
twórczości) potrafi wyrezonować w czy-
telniku odczucia, myśli i sytuacje swoich 
bohaterów.

A są to bohaterowie, a raczej bo-
haterki, bo poetka jest w swym wyborze 
konsekwentnie feministyczna, „ze świata 
obok”. Może z marginesu, może i z psy-

Stefan Pastuszewski 

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska Jest taki wiersz

chiatryka, na pewno z obszaru innej wraż-
liwości i niewrażliwości. Innych zwycięstw, 
lecz powszechnych, dostępnych każdemu 
człowiekowi, choć w różnym wymiarze, 
sięgających dna i poniżej klęsk. Są to, 
jeśli by już wymienić literalnie, a poezja 
jest w istocie swojej światem namacalnym, 
światem konkretu: pacjentki oddziału 
zamkniętego, alkoholiczki, samobój-
czynie, matki morderców, narkomanki, 
kurwy, czterdziestoletnie amazonki po 
chemioterapii, kobiety w menopauzie, 
schizofreniczki, Anny Kareniny, z ósmym 
w brzuchu, Penelopy z dziesiątego piętra, 
kobiety które porzucały dzieci oraz te, 
które karmią koty.

Piekło kobiet widziane od wewnątrz. 
Dostępne dla każdej z czytelniczek. I 
każda czytelniczka choć kilkoma krokami 

w nie wchodzi. Każda? I ja to piszę? Męż-
czyzna? Tak, siła empatiotwórcza autorki 
„Pana Boga, który wyjechał na Florydę” 
jest nieopisana, a w swych oddziaływa-
niach nie zwraca uwagi na płeć.

dziewczynka  
rozsypuje na stole  
cukier 
 
dziewczynka  
jest głuchoniema  
 
dziewczynka 
jest śliczna 
 
jak Dzieciątko Jezus 
gdyby było 
głuchonieme

lokalne wyznaczające początek i koniec roku. Z tego, 
co mi wiadomo, król Francji Karol IX zdecydował się 
zakończyć dyskusje na temat (czyli początku roku 
– przyp. J.O.), ustanawiając w 1563 roku dzień 
pierwszego stycznia powszechną datą rozpoczęcia 
roku, obowiązującą całe społeczeństwo francuskie. 
Edykt, który wszedł w życie w 1566 roku, zerwał z 
mniej lub bardziej oficjalną tradycją obchodzenia 
Nowego Roku w Wielkanoc. W konsekwencji rok 
1566 rozpoczął się czternastego kwietnia i trwał do 
trzydziestego pierwszego grudnia, licząc jedynie osiem 
miesięcy i siedemnaście dni.” jak pisze Norbert 
Elias w Eseju o czasie. I nie zmienia to jednak 
faktu, że myślenie przeszłość, przyszłość daje 
nam się we znaki i  tylko powoduje brak poczu-
cia teraźniejszości, w sensie, wiecznego teraz.

W znaczeniu mechanistycznym my jeste-
śmy zdolni manipulować czasem i wydawać 
by się mogło: panować nad nim. Ale to tylko 
pozory.  Inaczej bowiem rzecz się ma, gdy rzecz 
dotyczy jego istoty. Wtedy nie mamy w zasadzie 
nic do powiedzenia. Ten czas, który skradliśmy 
Bogu nas tylko obarcza. Czym? Tym, że nam się 
wydaje, że jesteśmy jego panem. „niepotrzebnie 
czas skradliśmy Bogu”.

Ale co by się stało, gdyby Ewa i Adam nie 
powiedzieli: jak to dobrze było nam tam? Tam, 
czyli w Raju? Czy to w ogóle jest możliwe? Żeby 
przyjęli bez żadnej nuty  pod tytułem „nie”, 
czyli buntu, czy może żalu ( jak to dobrze było 
nam tam), gdy jabłko już zostało zjedzone? 
Żeby zdobyli się na taką pokorę. Zupełnie 
wytłumaczalną przecież. Taką możliwość też 
należy rozważyć. Czy czas dalej by nie istniał, bo 
by nie został skradziony?  Czy wtedy śmierć, czy 
jakiekolwiek inne cierpienia  by się pojawiały? 
Na pewno tak, bo wygnanie miało miejsce. 
Lecz sposób ich widzenia byłby inny. Przede 
wszystkim nie byłoby widzenia przyszłościo-
wego, czyli że śmierć może się pojawić. I nie 
byłoby spoglądania w przeszłość: gdyby nie, 
to... Nasze myślenie czasowi towarzyszące, 
które z natury przybiera charakter negatywny 
( myśli są zawsze aniołami śmierci) by nie 
miało miejsca. Ot mam, przyjmuję co jest, 
tak jak w zacytowanym na wstępie wierszu Ten 
„nasz” czas. Bo on, tak naprawdę, znany jest 
tylko Bogu. To co poprzez zegar daje się nam 
manipulować, to tylko to, co go udaje. To tylko 
kalendarz i nic więcej.

Ten...
dokończenie ze str. 29
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Dariusz Zeller

POCZTÓWKA Z PÈRE-LACHAISE

tutaj i teraz to już nic
tylko ziarenka piasku jak paciorki odmierzyć
przyłożyć ucho złożyć pamięć
patrzeć jak ubywa

jak odchodzi cicho stawiając razy
bolesne gdyż zasłużone i nagłe
bezpowrotnie kalekie
struchlałe między palcami

tutaj
sączyć spojrzenie
skwaśniałe od nadmiaru czasu
którego zabrakło

by mówić

Jacek Jaszczyk

List z emigracji IV
 

1.
Myślę o Grudziądzu. 

Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, 
ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.

Piszę list, który zamknę w butelce. 
Niech będzie jak wspomnienia zakopane w Tarpnie, 
na długo przed stanem wojennym. 

Dom to nie miejsce. Dom to stan.
Zatrzasnął się we mnie czas.

2.
Droga do Ciutat Vella, wzgórze Palatyn, 
śpiew w Santa Maria Maggiore. 
Dzwon w kościele św. Wawrzyńca w Rzymie.
Niedziela bez Papieża. Brodate bóstwo z Ustami Prawdy.

Diabelski młyn nad brzegiem Bray.
Garść kolorów w niedokończonym obrazie Picassa. 

Winogrona spalone w słońcu.
Murem aureliańskim biegnie niewyśniona noc.

3.
W nocy przyszły do mnie tajemnice celtyckich Druidów. 
Ukryły się w stu pięćdziesięciu trzech fragmentach brązu z 
Coligny.

Pomiędzy Samoni, Dumann, Riuros, Anagantio, Ogronn, 
Cutios, 
Giamoni, Simiuisonna, Equos, Elembiu, Edrini, Cantlos, 
uśmiech Juliusza Cezara, wciąż rozsypuje się 
jak gwiazdy wysupłane z nocy poprzedzającej dzień.

Może są ciszą atenoux, w której ukryłem ścieżki Finglasu 
i kilka kropel rdzy płynącej krawędzią irlandzkiej ścieżki.

4.
Irlandzka Golgota, prowadzi przez Reichenau Trewir, 
Liège, Salzburg, Bobbio. Laon, Würzburg, Wiedeń,
Peronne Scottorum, Fiesole, Modrą na Morawach, Kijów.

Procesją idzie przez łuski węży, spojrzenia jaszczurek.

W imię słońca, 
burzy
i renesansu karolińskiego. 

Krzysztof  Nurkowski

Casina wiosną

nagie ręce platanów
obejmują puste ulice
w miłosnym uścisku
miasto szykuje się do porannej kawy
otwiera oczy bezchmurne niebo
opiera się leniwie o Alpy Apuańskie
jak kot na Centro Storico
znudzony wszystkim
krzykliwi turyści nie robią żadnego wrażenia 
leży na środku drogi
tylko ta tabliczka na drzwiach

V i v a l d i

Szymon Florczyk

Pieśń sorgo

żar ostrzy piasek. czerwień 
odcina błękit. sylwetki kobiet 
stapiają się z linią horyzontu. 
 
odgłos żaren. 
 
suchy wiatr tnie kłosy sorgo. leniwy gwizd 
wygładza taflę wody, szlifuje skórę 
coraz cieńszą.

* 
 
chłodne strugi zmywają ślady. bębnią krople 
na wrzącej blasze. zapach wilgoci 
i rdzy. 
 
czerń jak bawełna 
otula ciało. pod stopami 
 
kruszywo ze startych gwiazd.

Krzysztof  Nurkowski

***

Poranny świt
ścieram rosę z twarzy

promienie słońca
oświetlają ciemnozielony las Weimaru
ze słynnymi duchami Johanna dwojga imion

tylko patrzeć jak wyłoni się Walkiria
choć przegonił ją świst pociągu do Munchen

spaceruję spokojny po niemieckiej ziemi
chociaż myśl o braciach Grimm z pobliskiego Hanau

budzi demony dzieciństwa

Glauberg/Hesja 2012

:
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„Po coś nam Polskę doświadczał 
przez wieki/ Cierpieniem karmił i na-
dzieją poił/ (…) Wiecznie naiwni trady-
cją i wiarą/ Chcemy dziś wiedzieć – co z 
naszą ofiarą?”

To cytat z „Pieśni naiwnych bluź-
nierców”, która w sposób oczywisty, ale i 
konfrontacyjny,  nawiązuje do natchnio-
nej walecznym patriotyzmem „Pieśni kon-
federatów barskich”, hymnu pierwszego 
polskiego, niepodległościowego po -
wstania narodowego stłumionego przez 
wojska carycy, ale i nominalnie króla 
polskiego. Mogę tym wypisem, w szczero-
ści niemodnego obecnie serca, siedliska 
uczuć, rozpocząć rozważania poetyckiej 
troski bydgoskiego poety. Przeczytałem 
z satysfakcją wiele wierszy Wojciecha 
Banacha z jego tomików i przejrzyście 
ukierunkowanych tematycznie wyborów. 
Nie mogłem początkowo znaleźć jakiegoś 
sensownego, adekwatnego klucza do 
wypowiedzi lirycznie twardych, męskich, 
dla pięknoduchów często chropawych 
w odbiorze, kąśliwych ideologicznie i 
formalnie. Owszem, z innych omówień 
krytycznych (czytanych oszczędnie) 
plątały się, w schematach umysłu, zapo-
życzenia typu „poezja zaangażowana”, 
naznaczenie „społeczne”, reminiscencje 
z Nowej Fali lat siedemdziesiątych i 
tym podobne formuły krytyczne. Ale ta 
twórczość na tyle mnie zainteresowała, 
wywołała zainteresowanie i zmobilizo-
wała, że chciałem „czegoś więcej”, niż 
ślizgania się po temacie, odfajkowania 
lektury, bowiem zostałem autentycznie 
skłoniony do zawansowanej akceptacji i 
wspólnoty odczuwania. Chciałem wnik-
nąć nie tylko w wersety, ale i w osobowość 
poety, strukturę jego pojmowania świata 
i wprost - osobową.

Kiedy po raz wtóry, podczas lektury 
omawianych tekstów, natknąłem się na 
wiersz „Misja” z tomu „Strzępy i pąki” 
Wojciecha Banacha, starałem się poszu-
kać rozwiązania problemu krytycznego 
klucza poprzez moje doświadczenia ży-
ciowe. Z wykształcenia i praktyki jestem 
też inżynierem. W roku 1983 dyrekcja 
przedsiębiorstwa, w którym pracowałem 
jako pośledni kierownik (nie byłem 
członkiem PZPR), skierowała mnie na 
kurs dla kadry przemysłu węglowego.  Za-
jęcia wieńczył spory test mający określić 
cechy przydatne do zarządzania zespoła-
mi ludzkimi. Był ściągnięty z „wrogiego” 
wtedy KUL-u, wzorowany na amerykań-
skich psychologizmach, uczenie postępo-
wych. Zajęcia prowadził  zapalony psycho-
log pracy, który był dumny, że jeździ na 
Msze Św. za Ojczyznę, które odprawiał  
bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wzbudził 
we mnie uznanie za te wyznania, które w 
obecnym czasie mogą wydać się młodym 
ludziom z parad terroru LGBTq czymś 
błahym, a wtedy mógł stracić pracę i 
to z „wilczym biletem”. Z kursantami 
przeprowadzał indywidualną rozmowę. 
Stwierdził: „Pan w młodym wieku stracił 

Rafał Jaworski

Misja i szlachetnej misji liryczne emisje 

rodziców”. Wzbudził we mnie ogromne 
zdziwienie: skąd takie wnioski? odpowie-
dział: „cierpi pan na sierocą chorobę”. 
Owszem,  nie mogłem zakotwiczyć się w 
tamtej rzeczywistości, ale aż takie kon-
kluzje! Kontynuował: „Pan nie umie i nie 
będzie mógł występować publicznie, ma 
psychiczne zahamowania. Zdziwiłem się 
po raz wtóry: kierowałem już zakładami 
z ponad czterdziestoosobową załogą, 
znakomicie współpracowałem ze skaza-
nymi przywożonymi na „mój zakład”, na 
naradach kierownictwa firmy nigdy się 
nie jąkałem i byłem dość twardy. Skąd 
takie wnioski? – odparł: „Na pytanie: 
czy jest pan za prawem do aborcji, pan 
odpowiedział  – nie. I na inne pytania też 
sztywno”. Odpowiedzi winny wskazywać 
na cechy wręcz odwrotne, ale już wtedy 
amerykańskie katedry i campusy były 
przesiąknięte zarazą „politycznej popraw-
ności”. Wzruszyłem ramionami. Posumo-
wanie wybrzmiało: Pan reprezentuje typ 
szefa „misjonarza”. Chodziło o „misję” w 
sferze stosunków  międzyludzkich i że to 
może szkodzić mnie samemu i funkcji, 
bo na stanowisku kierowniczym nie da 
się pogodzić racji i interesów wszystkich 
podwładnych, łagodzić konflikty nawet 
w mikroskali. Tę „śmieszną” dykteryjkę, 
absolutnie prawdziwą, przytaczam w 
tym tekście jako pewną analogię do losu 
poetów inżynierów. Mają zakodowane 
pewne schematy techniczne, z których się 
trudno wyzwolić (bo i po co?), silną wolę 
nabytą w pracy, która nie zezwala zejść z 
zakodowanego kursu, także spojrzenie 
na drugiego człowieka bez nadmiernego 
sentymentalizmu i ckliwego współczucia, 
ale też pełne krytycznej wizji codzienno-
ści. To odnajduję w twórczości omawiane-
go poety. Ta misja nie jest pojednawcza, 
jest pełna wymagań wobec zastanego 
świata, ale i ludzi.

W tej „Misji” Banacha opatrzonej cy-
tatem ze Zb. Herberta: „strzeż się jednak 
dumy niepotrzebnej…”, poeta  pisze: „ 
Żeby nie żonglować wielkimi literami/ i 
naiwnymi pojęciami/ Pamiętaj po co tu 
jesteś Tu/ przy tym wierszu (…) Otrzy-
małeś/ dar słowa i mimo bólu musisz 
się postarać/ aby ten łańcuszek trwał 
i wszyscy/ przy nim nie czuli się skuci 
(…)”. Poprzeczka poznawcza zawieszona 
wysoko, co może nieco zrażać osoby ska-
żone równaniem w dół, ale i fascynować 
etycznie podmioty przeciwstawne funk-
cjonowaniu w życiowej wersji leit.

Jest niewątpliwie w tej poezji ele-
ment emocji, ale nie obsesyjnej Misji, któ-
ra ma rozdzielić (łączyć) strony konfliktu 
cywilizacyjno – ojczyźnianego w  twardej 
formule „albo-albo”, „tak – tak, nie –nie”, 
albo na sposób kapitulanckiej rezygnacji 
z tematów wysokich, która w dobrej wie-
rze generuje egzystencjalną pustkę.  Te 
wiersze częstokroć sprawiają wrażenie, 
że są konstruowane z figur retorycznych, 
epitetów, śmiałych przerzutni, a efekt 
końcowy jest generowany igraniem kon-
tekstami semantycznymi. Nie ma w nich 

czystej liryki powiedzmy, że spod znaku 
parnasistów Stéphane Mallarmégo, czy 
Julesa Laforgue’a.

Oryginalne są tytuły tomików wier-
szy: - neologizm „Śmierciochron”, czy 
paradoksalnie brzmiąca „Odwrócona 
piaskownica”. Można krzywić się, że to 
swoisty konceptyzm, ale w pełni uza-
sadniony zamieszczonymi tekstami. 
Przytoczę cytat z wiersza „Poezja – próba 
definicji”, gdzie wszędobylska jest ironia, 
gdzie indziej bywa nieco stonowana: „Ze 
strachu/ może trochę z nadziei/ wymyśli-
liśmy sobie/ śmierciochron (…) pomagał 
nam uwierzyć (…) w sens słowa/ trwałość 
znaczenia/ i choć wydawało się/ że jest 
to sposób na życie/ dalej umieramy/ 
pewni wieczności z naszym udziałem”. 
Tekst z roku 2016 wpisuje los poety w 
metafizyczne odniesienia w sensie prawie 
ostatecznym. Nie brakuje w tej ambit-
nej twórczości też ważnego elementu, 
odniesień do konfesyjnych dylematów, 
fascynacji przemijaniem i sceptycznych 
zahamowań w słownej emisji ponadcza-
sowych toposów.

Nie musiałbym pisać o Banachu jako 
o doskonałym piewcy uroków Bydgoszczy. 
To niezaprzeczalne, nagradzane i zasłu-
żenie akcentowane. Ale przytoczę jeden 
fragment, ciepły i adekwatny: „Spotkaj-
my się na Placu Piastowskim córeczko/ 
jeśli po latach zapomniałaś drogę/ będę 
czekał na skrzyżowaniu Chrobrego i Wi-
leńskiej/ lub Śniadeckich i Matejki // 
Odwiedzimy kościół Serca Jezusowego/ 
a później/ powłóczymy się jak dawniej 
między stoiskami/ obcojęzycznych biz-
nesmenów (…)” itd., itp. Przytulnie, 
swojsko. Warto też przytoczyć  sekwencję 
wersetów zwieńczających epicki tekst 
„Plac Piastowski” (Bydgoszczy – Wene-
cji Północy), który jest „historycznym 
oksymoronem”. Miesza plany refleksji i 
czas przemijania: „Uważaj nie pobrudź 
sobie butów końskimi brykietami/  i nie 
skręć nogi – minie jeszcze sporo czasu/ 
zanim zmienią nawierzchnię na placu 
(…)”. Nie mogę sobie odmówić cytatu z 
„bydgoskiego” wiersza „Fara”: „Niewiel-
ka późnogotycka bryła z dzwonnicą / w 
istocie kilkusetletni kalendarz/ historii 
Bydgoszczy (…)  Matko Boska z Różą/ 
przez wąskie okienko spojrzyj na miasto/ 
łaskawą łuną/ może zarazisz nas sercem 
- / Mater Dei memento mei”. Paradok-
salny epitet „łaskawą łuną”, który choć 
bliski barokowej retoryce, jest wpisany w 
frazę  oszczędnościowej stylistyki Tade-
usza Różewicza, choć u Banacha pierwsze 
są wartości pierwsze, budujące zdrową 
wspólnotę - nie ma nihilizmu, jest ak-
centowane dążenie do platońskiej triady 
prawdy, dobra, piękna, choć w mniejszym 
stopniu tegoż piękna. „Łaskawa łuna” to 
chyba oczekiwanie na „boży gniew” w 
kontekście tego, że oczekuje się reakcji 
wprost nadprzyrodzonej na wynaturzenia 
cywilizacji śmierci i kulturowych płycizn.

Ironiczny dowcip, wręcz poetycki 
dowcip, jak przykładowo w wierszu „Usta-
wa” z tomu „Modlitwy przerywane”, jest 
dość wszędobylski: „Dzisiaj w nocy/ po 
pierwszym drugim trzecim /czytaniu 
(…) parlament zdecydował / że bóg 
istnieje// Zapis/ w przypadku wymienia-
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nia boga w tekstach aktów/ prawnych/ 
będzie odbywał się zawsze małymi litera-
mi/ co stanowi kompromis/ między sta-
nowiskiem / strony rządowej a opozycji 
(…) Wprawdzie trzeba powiedzieć za 
klasykiem, że ironia to broń przegranych, 
ale bywa też szyderczo konstruktywna w 
odbiorze pozytywnym.

Nie jest to poezja jednego nurtu, 
wcześniej wyłuszczonego tropu szlachet-
nie misjonarskiego, tego który tropią 
prześmiewczy krytycy pozbawieni roze-
znania w świecie  wektorów wartości. 
To świadczy dobrze o autorze. Wojciech 
Banach jawi się jako człowiek, który chce 
dotykać  jednocześnie wielu płaszczyzn 
ludzkiego bytowania. Szuka formy, ale 
szuka formy dla treści. Nie jest to sztuka 
dla sztuki. Efekciarstwo nie ma tu wol-
nego wstępu. Darmowej wejściówki nie 
otrzymuje nieznośna lekkość jałowej eg-
zystencji. Wręcz przeciwnie. Czuje się ma-
skowany ból przezierający się mozolnie 
przez wersety i humor w konstatacjach. 
Ale tak to jest z poezją prawdy, prawdy 
drążącej choroby zastanej zbiorowości. 

Konstrukcja językowa jawi się u oma-
wianego poety jako przekładnia zębata, a 
nie pas transmisyjny, który ma tendencje 
do poślizgu i zwalniania tempa przeka-
zu. Gwarantuje  powrót do pierwotnej 
energii impulsu wypowiedzi. Wróciłem 
do języka inżynierów, ale nie technokra-
tów. To spora różnica. Głównie 
ideologiczna. Wbrew pozorom 
z czasów dominacji „ciepłej 
wody w kranach” przeszli -
śmy do twardych przeciwsta-
wieństw: głęboki relatywizm 
–  skażenie wirusem prawdy.

W wyborach środków 
przekazu, międzyludzkiej ko-
munikacji, widać u autora 
„Czasu przestawienia” zmiany 
techniki zapisu przy podob-
nym zakresie tematycznym. 
Przemijanie jest stałym ele-
mentem tych wierszy. Tęsk-
nota za ludźmi, wspominanie 
bolesnych przemian cywili-
zacyjnych wskazuje na pełne 
przeżywanie rzeczywistości, 
nie wybiórcze, nie ograni -
czone do jakiegoś rejonu 
odczuwania. Można powie-
dzieć, że aktualne  sprawy 
ojczyźniano-społeczne są u 
Banacha wiodące. Pisanie o 
miłości do Ojczyzny jest obec-
nie niezmiernie trudne. Łatwo 
można popaść w zastane sche-
maty lub nadmierny patos. I 
tu bydgoski poeta wychodzi 
obronną ręką.

Ciekawe w narracji  są 
też wiersze sprawozdania ze 
spotkań z sympatykami poezji, 
ludźmi wrażliwymi, ale jest 
to spojrzenie pełne dystan-
su, np. „Splot” dedykowany 
Jarosławowi Jakubowskiemu: 
„W Galerii Autorskiej między 
obrazami Jana Kaji będzie-
my czytać wiersze/ Zimno/ 
Przyszło sporo osób/ Powie-
trze nagrzewa się z każdym 
oddechem (…) Czytamy na 

zmianę Na zmianę jak zwykle z nadzieją 
na zmianę/ Jarek czyta poemat Ryngraf/ 
Czas przesuwa się w przestrzeni słowa 
Mama Jarka patrzy na niego Boże jak/ 
ona patrzy (…)”. Banach potrafi pisać nie 
tylko konstruowane, wiersze „kondensa-
tory” treści, ale i epickie opowieści, które 
potrafią wzruszyć.

Nie brak negatywnej, czyli na wskroś 
prawdziwej oceny pseudointeligentów z 
wysokim „ego”. Np. w wierszu „Nudni fa-
ceci” poeta ukazuje walory swego zmysłu 
obserwacji i bezkompromisowej oceny 
- „Bez względu na porę roku/ noszą ma-
rynarki/ i coś pod koszulą (…) wiedzą 
coś o Kafce/  Joysie/ co Miłosz miał do 
Herberta/ i odwrotnie (…) czasem stają 
się nieobecni/ na jedną kolejkę (…)”. 
Jednoczę się z takim opiniami wyrażo-
nymi w formie „mowy wiązanej”. Żadna 
feeria ludzkiego człowieczeństwa. Takie 
zachowania są pretensjonalnym wyrazem 
koniunkturalizmu typu intelektualnego.

Na pytanie Wojciecha Banacha, 
które przytoczyłem w pierwszym zdaniu 
niniejszego tekstu:  „Po coś nam Polskę 
doświadczał przez wieki/ Cierpieniem 
karmił i nadzieją poił”  - odpowiada jego 
niełatwa twórczość, pełna wahań, tętnią-
ca buntem  podskórnej, często jawnej 
miłości do Ojczyzny, Tradycji, Prawdy. 
O, trafiają się mojej pisaninie duże lite-

ry. Jakie to anachroniczne! Tym razem 
uzasadnione.

Jako podsumowanie niniejszych roz-
ważań zacytuję fragment „Srebrzystych 
pocałunków”:  „Nasz przyjaciel Judasz 
(…) coś podobno podpisał/ i brał jakieś 
pieniądze/ ale to były normalne bizneso-
we  rozliczenia (…) sąsiadów pozdrawiał 
zwrotem – niech będzie pochwalony – ale 
nie precyzował podmiotu (…) nasuwa 
się pytanie – dlaczego dopiero teraz/ 
formułowane są zarzuty wobec naszego 
przyjaciela/ którego srebrzyste pocałun-
ki/ przez wieki/ wyznaczały obowiązującą 
drogę/ cywilizacji”. Tak, cywilizacji, która 
ruguje swych niewolników z wymogów 
i honoru elementarnej przyzwoitości. 
Judasz na dobre gości w twórczości 
Wojciecha Banacha, poeta pisze gdzie 
indziej: „Proponowali mi/ zawód Juda-
sza/ widocznie mam predyspozycje/ aby 
zostać ścierwem (…) dzisiaj uciekł przede 
mną szczur (…)”. Mocne, przypomina 
nie tylko czasy sprzed trzech – pięciu 
dekad, ale wpisuje się w obecne, nader 
oświecone współczesną  „europejskością” 
toporne racje wiernopoddaństwa, wo-
bec poddanych sekularyzacji i obróbki 
„młynami dobrobytu”, społeczeństw 
Okcydentu.  Dobrze, że są jeszcze aktyw-
ni poeci, nie osoby, które piszą wiersze, 
którzy nie mają „predyspozycji, aby zostać 
ścierwem”.



str. 34     AKANT 2(288)2020

Adam Michalak

Bajka o dzioborożcu 

Dzioborożec fifny obywatel 
doglądany z perspektywy 
high life 

klukiem bajkowej pisanki
tropikalnej śnieżycy upuszcza 
piór firnowe kwiecie

zgodnie idącej fantazji
piszące stopy gwarnym 
poślizgiem esemesowe bałwanki

dżungli pisklęta braw 
zagnieżdżone w chatce z piernika
szczytu Kilimandżaro 

do którego prowadzi turystyczna woliera 
depresji jeziora Asal 
wyściełana bejmami

Jasia i Małgosi

Danuta Drzewicka 

Limeryki 

***

Podstarzały gość z Żarnowca
nosi miano pechowca…
Gdy zbliża się do jakiejś dziewczyny,
to ona robi znudzone miny.
Szuka więc rady fachowca…

***

W pięknej miejscowości – Rogach
marzył Wojtek o pierogach.
W końcu dwieście sztuk ulepił.
Co dwudziesty setką przepił
i już ledwo trzyma się na nogach.

***

Pewna Mariola z Komańczy
prześlicznie na róże tańczy.
Tak się przy tym dobrze bawi,
pewno prezent sobie sprawi!
Tylko kto go jej wyniańczy…
 

Kazimierz Ivosse

SYMBOLICZNA NAGRODA

W nagrodę symbolicznie otrzymał... słowa.
Do diabła – pomyślał – słów do portfela nie schowam.
 

KOLEDZY PO FACHU

Przestrzegał człowiek zły, człowieka złego: 
Nie czyń drugiemu zła, mój dobry kolego.
 

POROZUMIENIE

Porozumienie ma to do siebie,  
że ty każdego rozumiesz, 
lecz nikt nie rozumie ciebie. 

Marek Jagliński

AFORYZMY

***

W wigilię ryby są najlepszym konspiratorem. Milczą w ustach człowieka , kiedy inne zwierzęta mówiąc, zeznają przeciwko sobie.

***

Za plecami nieba , wypięte po ordery, piersi piekła.

***

Na mądrej głowie włos się nie trzyma. Na głupiej już dawno się puścił.

***

To był bardzo dobry człowiek. Powiedział ludożerca przełykając jego ostatni kęs.

Jan Jerzy Jóźwiak

Poemat ortograficzny                

Wśród wielu dróg, co biegną 
Na wprost i też z ukosa 
Spamiętałem tę jedną 
Wiodącą druk w niebiosa. 

Może wielkie to dzieło 
Wynalazek rozumu 
Znajdziemy, skąd się wzięło 
Jak morze bez poszumu, 

Jak wiernym Bóg dla wiary 
Zielony las dla tlenu 
Od wschodu Bug ciężary 
Obrony brał terenu. 

Przez jego nurt bród gdyby 
Zdarzał się jak nieszczęście 
Brud byłby bez uchyby 
Złe z niego tam wytrzęście.  

Nóż był wstydem poecie 
Nawet mówiąc o walce 
A nuż było tak przecie 
Szablę ujął gdy w palce. 

Oblężenie gród znosi 
Brońcy szabli – symbolu 
Depczą resztki herosi
Grud zamarzłych na polu. 

Na podgrodziu, gdzie łąka   
Bróg pozostał samotny
Z ulic bruk się dźwięk dzwonka 
Sań sunących niósł krotny. 

Skąd zastawić stóg słomą 
Wypełniony w dół, w górę 
Nieść nam piosnkę znajomą 
Stuk głoszących, że wtóre. 

Po podróży, co długa 
Odpocząłem na wieży
Wielka podróż – zasługa
Kto nie wierzy niech zmierzy. 

Ostatniej zwrotki będzie pół 
Bo trafiłem na wyraz żółć. 

Sławomir Mierzejewski 

DYLEMAT

Odwieczne pytanie 
nurtuje człowieka:
 
Jak odnaleźć czas, 
kiedy on ucieka?

SATYRA
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dokoñczenie na str. 36

LESZEK WIERZCHOWSKI oferuje 
barwny wachlarz literackiej twórczości. 
Jest m.in. autorem współczesnej epopei 
narodowej – poetyckiego dramatu para-
dokumentalnego o powstaniu warszaw-
skim 1944 roku, historycznych wydarze-
niach lat 1968, 1970, 1980, jak również 
wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 
roku w Polsce - pt. Millenium czyli Narodzi-
ny Solidarności Narodu Polskiego w Gdańsku 
podczas strajku 1980 roku. Dramatu, który 
stał się bestsellerem!...

„MANIFEST…” DAŁ POCZĄTEK
Manifest erotyczny - pierwszy zbiór 

fraszek, który ukazał się w 2002 roku, 
od razu przyniósł jego autorowi literac-
ką sławę. Wkrótce potem poeta wydał 
kolejne tomy dworzanek: Dziwne stany 
świadomości, Imionnik zakochanych, Ero-
tyczne przymiarki i Sztuka pieszczot, które 
tworzą pięcioksiąg pt. ”Świat skrócony”... 
do najmniejszej formy literackiej. Jego 
epigramaty mają charakter społeczny, 
satyryczny, liryczny i filozoficzno-reflek-
syjny. Każdy zbiór stanowi całość kom-
pozycyjno-treściową, a wszystkie razem 
wzajemnie się uzupełniają.

Leszek Antoni Wielki Książę Wierz-
chowski herbu Pobóg z dewizą Audenter 
atque consulte - mimo arystokratycznego 
tytułu - jest człowiekiem skromnym i 
pełnym pogody ducha, potrafi być bez-
pośredni i serdeczny. Stał się utalentowa-
nym arcymistrzem polskiej fraszki.

W tomie pt. Dziwne stany świadomości 
oświadcza:

Mistrzem fraszki być nie muszę,
Ale chciałbym być!... geniuszem.
                            (Pisząc fraszki )

Fraszka to - najtrudniejszy gatunek lite-
racki:
 
Najpiękniejsze fraszki bledną
Przed tą, która - trafia w sedno!
(Strzał z fraszki)

A trafić w sedno to nie lada sztuka! 
Autor Manifestu erotycznego daje się po-
znać jako człowiek urzeczony powabami 
miłości. Stąd takie rozdziały, jak Stan 
wolny, Stan zniewolony, Stan odzyskany i 
Momenty!

Poetyckie perełki Leszka Wierzchow-
skiego cechuje autentyczny, zdrowy hu-
mor i błyskotliwy dowcip.  Autor umiejęt-
nie wykorzystuje komizm słowa, sytuacji 
i niejednokrotnie – postaci; a także po 
mistrzowsku czerpie twórcze możliwości 
z formalnych i słownych walorów fraszki. 
Uwagę zwraca maksymalna skrótowość 
wypowiedzi, duża doza elegancji w treści 
i formie, a także – odkrywczość.

We fraszkach erotycznych zaobser-
wować można odwagę w formułowaniu 

Anna Ohde 

Przygoda z fraszką

treści. Autor jednak nigdy nie przekracza 
granic przyzwoitości i norm moralnych. 
A bawi - wybornie!...

Przyjrzyjmy się zbiorowi pt. Manifest 
erotyczny. Poeta twórczo potraktował te-
matykę miłosną: fraszki miłosne podzielił 
na Trzy stany i Momenty! Natomiast Trzy 
stany na: Stan wolny, Stan zniewolony i Stan 
odzyskany. 

Przytoczmy kilka przykładów z roz-
działu Stan wolny: 

 
Sesja studentki
Zaliczeniem jest zajęta,
Zaliczając… asystenta!
   
Do cnotliwej narzeczonej
Bieda-ż ci z zamęściem, bieda-ż,
Jeśli mu przed ślubem… nie dasz!

Pechowy romans
Zakochali się w sobie, lecz romans pechowy:
Ona była zmysłowa, a on umysłowy!

ze Stanu zniewolonego:

Próg możliwości
Łatwo żonę przez próg wnieść,
Lecz ją w domu ciężko znieść!

Małżeńska matematyka
Przez noc mnożą stosunki,
Przez dzień - dzielą rachunki...

Pies na kobiety
Był z niego na kobiety pies! -
Na smyczy dziś u jednej jest...

ze Stanu odzyskanego:

Na miłosne zniewolenie
Miłość ślubem ludzi pęta,
Potem wiążą alimenta!

Przyczyna rozwodów
Przyczynę rozwodów – te najczęściej słyszę:
On poszedł na jednego, do niej… jeden 
przyszedł!

Trzeba też zwrócić uwagę na umie-
jętność czerpania z ludowych przysłów i 
języka potocznego, co również przybliża 
autora i jego fraszki – odbiorcy. Z pew-
nością zagoszczą one w wielu polskich 
domach i przyniosą chwile odprężenia 
zmęczonemu czytelnikowi, może choć 
na moment zwalczając przygnębienie, 
szarość i dekadentyzm. Takie właśnie in-
tencje i przesłanie kierowały ich autorem. 

Poza tym - co istotne - do Manifestu 
erotycznego włączył swoje poetyckie juwe-
nilia oraz rozdziały fraszek społeczno-
-obyczajowych, głęboko filozoficznych i 
lirycznych. Dodał też suplement - zbiór 
przezabawnych limeryków pt. Absurdeski.

Warto także zwrócić uwagę na sy-
metryczną budowę Manifestu… Również 
szata graficzna tomów fraszek jest autor-
stwa poety - przemyślana w szczegółach 
takich, jak dobór obrazów , wyszukany 
krój czcionki czy format. Już po okład-
kach książek Wierzchowski jest rozpo-
znawalny!...

Leszek Wierzchowski swoją twórczo-
ścią na trwałe wpisał się w poczet najwy-
bitniejszych klasyków polskiej fraszki. I w 
pełni na to zasłużył…

INSPIRACJE WIERZCHOWSKIM
Fraszki Wielkiego Księcia stały się 

twórczą inspiracją dla wielu poetów. W 
latach 2005-2019 na łamach Miesięczni-
ka Literackiego Akant odbyło się siedem 
edycji konkursu na fraszkę, limeryk lub 
aforyzm pt. Inspiracje Wierzchowskim.         

Bernard Najdek z Nowogrodu Bobrzań-
skiego pisze:
Wierzchowski
Gdy się obudzi i rozochoci,
Fraszkę napisze, życie ozłoci.

Na spotkaniu
Widzę uśmiech każdej zgłoski -
Powiedział Leszek Wierzchowski.

A oto Maria Piniańska z Nowego Sącza: 
* * *
Wniosek prosty z fraszek Leszka –
W każdej babie diabeł mieszka.

Anna Błachucka z Małogoszcza seksownie 
dodaje:
Cały Lech
Cały jesteś ,Lechu,
Na wagę uśmiechu.

Wtóruje jej kolejna przedstawicielka 
pięknej płci - Anna Just:
Do Leszka
Pisz nam fraszki, Leszku drogi,
Bez twych fraszek świat ubogi.

Natomiast Eugeniusz Depta z Siemiano-
wic Śląskich dodaje:
Nie dorównasz
Nie dorównasz Wierzchowskiemu
i nie pytaj nawet czemu!…

Barbara Sędzicka z Wejherowa zapewnia:
Edukacja
Nie zepsują cię, kolego,
Amorałki Wierzchowskiego,
Lecz nauczą w sposób krótki,
Jakie są kochania skutki.

Włodzimierz Rutkowski z Łodzi pisze:
Na kpiarza
Fraszką 
tą uszczypnie
tamtemu da kuksańca
bo to chłop co się zowie
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do tańca i do różańca

Również mnie, recenzentkę, zain-
spirowała twórczość Wierzchowskiego. 
Napisałam szereg fraszek: 
Zawsze z taktem
Najdrobniejszy nawet grzeszek
W lot podchwycić umie Leszek.
I nikt chyba nie potrafi
Śmieszyć tak… bez pornografii.

Twórczość autora Manifestu erotycz-
nego zainspirowała Zbigniewa Kurzyń-
skiego. Napisał:
Inspiracja
Inspirując się Wierzchowskim
Badam cienie oraz blaski,
Łatwiej zostać Królem Polski,
niźli małym Księciem Fraszki.

Józef Bułatowicz z Wyszkowa dodaje:

Majstersztyk
Jego twórczy alfabet
z czterech składa się liter,
z których od lat powstają
fraszki seksem podszyte.

Zainspirowani twórczością autora 
„Manifestu erotycznego” stworzyli także 
szereg fraszek, limeryków i aforyzmów 
nie nawiązujących do osoby Leszka 
Wierzchowskiego. Oto kilka przykładów:
Otton Grynkiewicz z Sędziszowa:
* **
Gdy grzeszą strony
Często grzech przechodzi
W stan błogosławiony.

Jarosław Andrusiewicz :
Uczynny biznesmen
Choć interes ma nieduży,
Jednak chętnie paniom służy.
 
Grzegorz Misiewicz z Bydgoszczy żartuje:
- Co jest przyczyną, że jesteś taka inna?
 - Inny.

- Dlaczego mężczyźni kobietę w rękę całują?
- Bo od czegoś trzeba zacząć – kalkulują.

- Chciałbym Cię prosić o rękę.
- A co, już zasłabłeś kochany?

Janusz Brzoza z Katowic pisze:
Opcja
Na nic urok Apollina,
Gdy z satyrem chce dziewczyna.

Tadeusz Charmuszko z Suwałk :
* * *
Miłość - przypadłość, z którą zmagamy się od 
pierwszego wejrzenia.

* * *
Wpadła mu w oko. Teraz żałuje, że od razu 
nie poszedł po okulary.

Jednakże dominująca była ilość utworów 
związanych z Leszkiem Wierzchowskim. 
Wróćmy więc do nich.
Władysław Klępka z Zielonej Góry napisał 
limeryk:

***

Pan Leszek z Wierzchowisk, jak to „Akant” 
rzecze
Na światło wystawia doznania człowiecze.
I zgodnie z epoką
Puszcza perskie oko.
W (ś)licznym imionniku pogłaszcze, dopie….
cze.

Najwięcej fraszek i limeryków o 
Wierzchowskim nadesłał Bogdan Piotr 
Kozłowski z Bydgoszczy. Oto kilka z nich:
Niedościgniony!
Pisze dwa słowa –
treści… trzy strony!

Modlitwa
Chleba naszego powszedniego
i… fraszek Wierzchowskiego!

Prośba
Wierny czytelnik prośbę jedna ma:
Aby worek Twych fraszek nigdy nie miał dna.

Nie utonie

Gdy Wierzchowski bierze satyrę w swe dłonie,
To nie rozdepczą jej nawet... słonie.
Zawsze tak trafne jego imionniki,
Dobra satyra - amorałki, limeryki.
W morzu poezji... nigdy nie utonie!

Bogusław Urlik z Piły dodaje:
Cały do śmiechu
Radość do śmiechu,
Do śmiechu troski,
Taki jest, oto,
Cały Wierzchowski.

Stefan Łukomski ze Środy Śląskiej:
Dobra rada
Zamiast Sztaudyngera i Leca-
Fraszki Wierzchowskiego polecam!

Jerzy Agenor Krygler dostrzegł także 
monarchistyczne zaangażowanie Leszka 
Wierzchowskiego. W zbiorze pt.
 Fraszki. Myśli prawie złote napisał:

Monarchista
Bądź królową mego życia
I koroną moich snów.
W sercu moim królowałaś
Pośród innych białych głów.
I choć ze mną nic nie miałaś,
Nie odejdziesz z mich snów.

Całokształt fraszkopisarskiej twórczości 
Leszka Wierzchowskiego podsumowuje 
Anna Błachucka:

* * *
Niewyczerpany satyryk śląski
Wciąż podskubuje kaczuszki, gąski.
Odkrywa obszary,
Na które nie ma miary.
Temat szeroki tam, gdzie „grunt” - wąski.

Swoje utwory nadesłali także, m.in. 
Tadeusz Dejnecki, Danuta Drzewicka, 
Arkadiusz Irek, Alicja Kubiak, Brygida 
Mielcarek, Edward Olszyński,  Jerzy 
Marian Pikul, Aleksander Talarkiewicz, 
Ryszard Wasilewski, Mieczysław Wojtasik. 
Wielu otrzymało nagrody i wyróżnienia 
przyznane przez jury Miesięcznika Lite-
rackiego „AKANT” i Fundację POLSKA 
KORONA. Z fraszek, aforyzmów i lime-
ryków nadesłanych na konkurs pt. Inspi-
racje Wierzchowskim można by stworzyć 
antologię…

PRZESŁANIE
Leszek Wierzchowski wpisuje się we 

współczesną rzeczywistość. Rzeczywistość 
bardzo szybkiego postępu technicznego i 
miniaturyzacji. Świat skurczył się, a życie 
nabrało ogromnego tempa. 

Autor doskonale wczuwa się w te 
realia i krótkimi fraszkami wychodzi nam 
naprzeciw. Przekazuje swoje spostrze-
żenia, przemyślenia, a także przeżycia i 
wnioski. Często uniwersalne, głębokie i 
odkrywcze...

Leszek Wierzchowski, Manifest erotyczny, Kraków 2019, 
Wyd. III zmienione i rozszerzone, ss. 384.
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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

Przygoda...
dokończenie ze str. 35



AKANT 2(288)2020     str. 37     

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

MAREK CZUKU, poeta z Łodzi, to au-
tor kilkunastu zbiorów poetyckich. Miałem 
kiedyś okazję czytać jego utwory zamiesz-
czone w antologiach. Już wtedy zwróciłem 
uwagę, że posiada on własny, dość charak-
terystyczny styl, lubi pisać wiersze krótkie, 
skondensowane, z wyrazistą puentą. 

Obecna publikacja jest różnorodna 
pod względem formalnym. Oprócz liryki 
pojawiają się krótkie utwory prozą i dialogi. 
Niektóre z wierszy mają znacznie wydłużoną 
frazę. Tytuły przeważnie są jednowyrazowe. 
Czuku dzieli zbiór na dwie części: Brama 
między nami i Ten jeden dzień.

Już w pierwszym wersie pierwszego 
tekstu poetyckiego autor częściowo odkrywa 
karty. W centrum uwagi jest miłość; reszta 
jest ważna, ale tylko wtedy, gdy choć w mi-
nimalny sposób z nią się łączy. Zresztą te 
początkowe teksty układają się w paletę barw 
(Czerwony, Żółty, Zielony). W tym ostatnim 
poeta, posiłkując się fragmentem Koranu, 
napisze przewrotnie:

kto życie przechodził 
prostą drogą powabu 

na zielonym świetle
nadziei i wolności

będzie nosił szatę 
z zielonego jedwabiu1

szczypiorek i żaba
zzielenieją z zazdrości 

Wiersz Pięć minut zawiera wyjaśnienie 
tytułu zbioru. Otóż tytułowe Stany zjednoczone 
to ciekawa gra słów, ale też kwestia transcen-
dencji. Czyżby poeta starał się odkryć inne, 
autonomiczne światy, wykroczyć poza to, 
co znane i rzeczywiste? Bohaterkami tego 
fragmentu są „grzeczne i niegrzeczne dziew-
czynki”, które „chcą iść do Nieba”. Ale po-
przestać na tej konstatacji to nie powiedzieć 
najważniejszego, że jedna wybrana kobieta 
utożsamia cały ród kobiecy. Pokochać jedną 
kobietę to pokochać cały świat kobiet. Poeta 
próbuje przekazać nam starą prawdę, że czło-
wiek nie żyje sam i nie żyje tylko dla samego 
siebie (musi wykraczać poza siebie), bo to 
stanowczo za mało. Powinnością poety jest 
ciągły drenaż języka, wyciskanie ze starych 
słów nowych znaczeń, kreowanie nowych 
światów. 

W wierszu Nie-możliwe Czuku zapisze 
historię poetki, która wiele lat czekała na 
swój debiut. Będąc już po pięćdziesiątce, 
zdecydowała się upublicznić od lat skrywane 
na dnie szuflady poezje. A przecież minęły 
cztery dekady od czasu, gdy napisała pierwszy 
wiersz. Podmiot liryczny powie, że ta „dziesię-
cioletnia dziewczynka / jest w tej kobiecie jak 
dusza”. Uroku tej historii doda wspomniana 
przez poetę studnia; to w niej odbija się echo 
dzieciństwa i powraca jak bumerang w po-
staci dojrzałego tekstu poetyckiego, którego 
bohaterem jest dziewczynka.

I nie jest to jedyny wiersz o poetce. 
Czuku dobrze się czuje wśród poetycko na-
strojonych kobiet, potrafi też empatycznie 

Bartłomiej Siwiec 

Dokąd pobiegła wiewiórka?

wsłuchać się w ich historie. Są one wstępem 
do kilku kolejnych tekstów, które układają 
się w cykl sensoryczny (Wzrok, Słuch, Węch, 
Smak, Dotyk). To dość ciekawe utwory do-
tyczące relacji międzyludzkich (napisane z 
lekkim przymrużeniem oka) i mówiące o 
pewnej uczuciowej zależności mężczyzny 
od kobiety i odwrotnie. Ujawnia się w nich 
wrażliwość autora i kompetencje, by wni-
kać, penetrować i prześwietlać nasze serca. 
Rozpad świata dwojga ludzi – jak choćby w 
wierszu Węch – doprowadzi podmiot liryczny 
do dość nietypowych wniosków. Opuszczona 
przez mężczyznę kobieta nie tęskni wcale 
za prezentami. To byłoby zbyt proste i to 
jest wyjaśnione na początku; bardziej żałuje 
tego, do czego z czasem musiała przywyknąć 
i co musiała zaakceptować, czyli męskich 
wad. Tak wiele z siebie dała, żeby zbudować 
wspólny świat, który runął. Może najbardziej 
jej żal właśnie tego poświęcenia? Podkreślić 
wypada interesującą grę słów, doskonale 
korespondującą z tytułami tekstów. Osoba 
mówiąca w wierszu Wzrok zwróci uwagę, że 
„coś jej się trafi / na piękne oczy, jak ślepej 
kurze ziarno”, w Słuchu odnotuje różne 
głosy, „zwłaszcza ten wewnętrzny”, w Smaku 
zaproponuje czytelnikowi zapłacić „słoną 
cenę za ten jeden / jedyny słodki sen o bu-
rzy jej / płomiennych włosów”, a w Dotyku 
wskaże „ból istnienia – / od ciepłych warg 
po zimne stopy”.  

Drugą część książki (Ten jeden dzień) 
otwiera cykl poświęcony przemianom w 
przyrodzie (Wiosna, Upał, Jesień, Zima). 
Dla poety cykliczność procesów natury nie 
oznacza nudy – wręcz przeciwnie – potrafi w 
nich dostrzec prawdziwe smaczki. Spostrze-
żenia te są bardziej natury filozoficznej – jak 
choćby w Wiośnie ironicznie skomentuje 
nasz antropocentryzm, czyli jawne poczucie 
wyższości względem świata zwierząt – innym 
razem, gdzieś w oddali, pobrzmiewać będzie 
echo spraw społecznych czy ekonomicznych. 
Jego pomysły zawsze są świeże, nieobarczone 
balastem schematu. Posiadanie tak ciekawej 
wyobraźni zaprowadzi go jeszcze dalej, do 
świata wizji (Zima): 

Dojrzały śnieg wspina się po schodach
na drzewa wtulone w ciemność. 

(…)
Jest tak, jak powinno być.
Ruch dnia powoli przechodzi
w senną wędrówkę, podczas której
wszystko się może zdarzyć. 

Czytając poezję Marka Czuku, odnio-
słem wrażenie, że ona jest dla czytelnika 
atrakcyjna. A ja czasami mam problem z 
twórcami, którzy są nad wyraz sprawni i 
świetnie przyrządzają swoje wiersze, które 
po podaniu i konsumpcji szybko zostają 
strawione. Żadnych żołądkowych sensacji, 
żadnego zatrucia i bólu. Czy to dobrze, czy 
źle, każdy powinien odpowiedzieć sobie na 
to samodzielnie. Ale pomimo swej lekkości 
(albo nawet lekkostrawności) omawiana 
poezja to poważna propozycja. Te utwory 
(Wiosna, Jesień, Zima) mają szansę przetrwać 

dłużej niż jeden sezon. Wydaje się, że Czuku 
panuje nad nimi, jest pieczołowity, dba o 
detale i stara się, żeby – niczym chleb – wy-
rosły porządnie. A tę staranność widać też w 
kompozycji zbioru, w którym zróżnicowane 
pod kątem formalnym i tematycznym teksty 
tworzą spójną całość. 

Poeta lubi kontemplować przyrodę, po 
to by w niej odnajdywać okruchy Tajemnicy. 
Potrafi też bardzo ładnie przywołać symbol, 
choćby wspomnianą studnię, przy której 
biegała kiedyś dziewczynka (ciekawy też jest 
motyw bramy). A teraz wiele lat minęło i w 
lustrze wody odbijają się nasze pomarszczone 
twarze. Łódzki poeta dobrze wie, a może 
nawet mógłby powtórzyć to za mistykami, że 
każdy człowiek, który jest pełen wątpliwości, 
stara się zaglądać na dno własnego „ja”. Nie 
jesteśmy już młodzi, a jednak, jeśli coś cenne-
go uda się nam ocalić i przemycić, to właśnie 
tamten beztroski czas dzieciństwa. 

Niektóre z tych tekstów jawią się jako 
takie poetyckie poruszenia, zadziwienia ży-
ciem, uniesienia i błyski, jak choćby wiersz o 
znanej, zwinnej królowej lasów i parków (Wie-
wiórka), która przelatuje przez blokowisko 
niczym błyskawica, kilka osób ją widziało, ale 
skąd ona wybiegła i gdzie zniknęła? Podmiot 
liryczny będzie się nad tym głowić. 

Myślę, że jest to poezja niezwykle doj-
rzała, bo niesie w sobie pewną komplikację, 
dokładnie taką, jaką niesie życie. Jedno 
z podstawowych zadań poety to twórczo 
przemieniać rzeczywistość, z prozy życia 
wydobywać Tajemnice, zastanawiać się nad 
samym sobą, tak jak nad tą wiewiórką, skąd 
przyszliśmy i dokąd biegniemy, a jednocze-
śnie omijać pułapki, jakie zastawia na nas 
banał codzienności i starać się nie popaść we 
wnyki schematu. Czemu tak niewiele po nas 
zostaje, jakieś zamazane slajdy, trochę niewy-
raźnych śladów… Bo ta pozorna lekkość jest 
jak nić, która dokądś człowieka prowadzi, ale 
przede wszystkim oplata. „Ja” liryczne dziwi 
się temu światu i do końca go nie rozumie.

Czasami autor puszcza oko do czytel-
nika, ale często też żarty się kończą, jak w 
Metafizyce / melice, gdy podmiot liryczny prze-
dzwoni do zmarłego kuzyna i dowie się, że 
abonent jest poza zasięgiem. To będzie dla 
niego taki „głuchy telefon”.  

W jednym z końcowych fragmentów 
książki Czuku zamieści tekst, który był kiedyś 
prezentowany w bydgoskiej Galerii Autor-
skiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego, dotyczący 
problematyki ludzi bezdomnych (Obywatele 
świata / Katechizm żebraczy. Do fotografii Jacka 
Solińskiego). Składa się on z trzech części 
(jeden dialog i dwie krótkie prozy). Autor 
Księcia albańskiego ciekawie uchwyci pro-
blem, tj. nasze zakłopotanie widokiem osób 
bezdomnych, które „proszą nas o kawałek 
rozmowy”. Pokazuje on mielizny naszego 
umysłu i próbuje zwrócić uwagę, że za łatwo 
oceniamy bliźnich, wypowiadając bezreflek-
syjne: „Sam sobie winien”. Według niego, 
takim podejściem krzywdzimy nie tylko tych 
biednych ludzi, ale też samych siebie, choć 
w nawale codziennych spraw i obowiązków 
pewnie tego nawet nie dostrzegamy.  

Marek Czuku, Stany zjednoczone, Wydawnictwo FORMA, 
Szczecin-Bezrzecze 2018

Przypisy:
1 Cytat z Koranu. 
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CZESŁAW DZIEMIDOWICZ to poeta, 
prozaik, eseista i naukowiec, wieloletni wykła-
dowca bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego (wówczas była to Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna). Jego dorobek jest wprost 
imponujący, zaskakuje bogactwem porusza-
nej problematyki: oprócz książek pedago-
gicznych i historycznych jest także autorem 
wierszy dla dzieci. Wydany niedawno  dramat 
Wieczór Trzech Króli to siódma publikacja 
książkowa Dziemidowicza. Można chyba 
powiedzieć, że jest to swoiste opus magnum 
autora, owoc wieloletnich przemyśleń, indy-
widualna i bardzo odważna próba zmierzenia 
się z fundamentalnymi pytaniami. 

Zanim jednak przejdę do, siłą rzeczy 
skrótowego, omówienia treści dramatu, mu-
szę wyrazić szacunek dla wydawnictwa Mar-
grafsen. Naprawdę dawno nie widziałem tak 
pięknie wydanej pozycji. Każdy jej element: 
od faktury okładki, poprzez rodzaj papieru, 
po krój czcionki urzeka kunsztownym, wy-
soce estetycznym wykonaniem. Bibliofilskie 
wręcz wydanie wzbogacone jest kolorowymi 
reprodukcjami klasycznych dzieł europej-
skiego malarstwa przedstawiających pokłon 
Trzech Króli. To jedna z tych książek, która 
w domowej biblioteczce powinna zajmować 
centralne miejsce.

Czesław Dziemidowicz jest nie tylko 
pedagogiem. Posiada również wykształcenie 
muzyczne, które odzwierciedliło się w formie 
dramatu. Każdy z trzech aktów nosi tytuł 
zaczerpnięty z terminologii muzycznej. Są to 
kolejno: Grave e doppio movimento, Andante con 
una stella, Sherzando ma non tanto. 

Owa muzyczność bynajmniej na tym się 
nie wyczerpuje. Myliłby się ten, kto myślałby, 
że mamy do czynienia jedynie z językowym 
ornamentem, powierzchownym zdobnic-
twem. Otóż autor, dokonując tak interesują-
cego zabiegu stylistycznego, pragnął wskazać 
na kreacyjność, fantazyjność snutej przez sie-
bie opowieści o Trzech Królach, która daleko 
odbiega od jej ortodoksyjnej wykładni. Tak 
duży nacisk położony na muzyczną tonację 
metaforycznie przekształca tę opowieść, 
barwiąc ją własną, wewnętrzną symboliką. 
Sygnalizuje też, że dzieło, z którym mamy 
do czynienia, jest dziełem wielogatunkowym, 
swobodnie poruszającym się w różnych reje-
strach, pełnym aluzji do wielorakich dziedzin 
kultury. Ta cecha sprawia, że czytając Wieczór 
Trzech Króli trzeba odrzucić komfort lektury, 
pewną bierność, gdyż autor stara się nam 
uświadomić nasze czytelnicze przyzwyczaje-
nia i w jakimś stopniu oderwać nas od nich. 

Dramat rozpoczyna się mocnym akor-
dem. Mężczyzna w średnim wieku imieniem 
Rodion podejmuje w dzień wigilijny próbę 
samobójczą. Utożsamiając się w tej tragicznej 
chwili z wiszącym na ścianie ukrzyżowanym 
Chrystusem, zwraca się do Niego słowami: 
„Ciebie też zabili, bo to najlepiej potrafią”. 
Sznur jest już gotowy, na stole płonie znicz, z 
radia płynie kolęda Wśród nocnej ciszy. I nagle 
do drzwi puka taksówkarz, niosąc bagaże 
byłej żony Rodiona, Żorżetty. Zmusza tym 
samym Rodiona do zaniechania samobójcze-
go planu. To wspaniała scena, przywodząca 

Piotr Stareńczak

Nowa opowieść o trzech królach

skojarzenia z najlepszymi gagami teatru 
absurdu. 

Żorżetta okazuje się być, podobnie 
jak jej mąż, ciężko doświadczona przez los. 
Wykryto u niej nieoperacyjnego tętniaka mó-
zgu. Ich rozmowa przeradza się w dyskusję o 
sensie życia, o Bogu, o tym, co czeka nas po 
śmierci. Udręczeni i zgorzkniali rozważają 
wspólne samobójstwo.

W pewnym momencie, wiedzeni siłą 
tradycji, postanawiają spontanicznie zorga-
nizować kolację wigilijną. Zapraszają na nią 
sąsiadów, a także taksówkarza, człowieka 
samotnego, który w święta kursuje samocho-
dem po mieście, by nie siedzieć w pustym 
mieszkaniu. 

W pewnym momencie pojawia się syn 
Rodiona i Żorżetty, o którym myśleli, że 
nie żyje. Przyprowadza ze sobą poznaną w 
więzieniu narzeczoną. Do aresztu trafił za 
zabójstwo mężczyzny, który nie zwrócił po-
życzki. Przychodzi również córka Rodiona 
i Żorżetty wraz z mężem i dzieckiem. Z nią 
także przez dłuższy czas nie mieli żadnego 
kontaktu.

Większość bohaterów uczestniczących w 
wigilii to egzystencjalni rozbitkowie, ludzie 
pokiereszowani, złamani. Opis ich spotkania 
urasta do rangi przypowieści o samotności, 
przemijaniu i niespełnieniu. Ale i o nadziei. 
Improwizowana wieczerza w towarzystwie 
znajomych i członków rodziny, którzy nie-
oczekiwanie odnaleźli się po latach, niesie ze 
sobą duchowe pokrzepienie, a może i nawet 
duchową przemianę. Autor chce dać do 

zrozumienia, że Bóg obecny jest z osobami 
dramatu. Sąsiadka Rodiona, Carycyna, cytuje 
odpowiednie dla tej wyjątkowej chwili słowa 
Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Albowiem 
gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich”.

Pomimo dominującego nastroju powagi 
nie brak elementów komicznych. Rozariusz, 
dwunastoletni wnuk Rodiona i Żorżetty, z 
wielkim znawstwem opowiada o zagadnie-
niach z astrofizyki, a na sugestie cioci, jakoby 
chłopcy w jego wieku powinni raczej grać w 
piłkę nożną odpowiada, że sport to patolo-
gia, ponieważ rządzi nim pieniądz i słowa te 
wypowiada tonem, którego nie powstydziłby 
się pozbawiony złudzeń starzec – mizantrop.

Akt pierwszy kończy się sceną, kiedy 
mały chłopiec Kalinek, syn sąsiada Rodio-
na, czyta na głos fragment z Biblii o Trzech 
Królach udających się do Betlejem, by złożyć 
hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi. W ten 
sposób płynnie zmienia się plan czasowo 
– przestrzenny i przenosimy się na skalistą 
pustynię, gdzie przed namiotem odpoczy-
wają mędrcy ze Wschodu. Przysłuchujemy 
się ich rozmowie, która jest oszałamiająca. 
Nie sposób wymienić wszystkich porusza-
nych przez nich zagadnień. Mowa jest o 
aborcji, eutanazji, niewolnictwie, o ludzkiej 
nienawiści, zakłamaniu, hipokryzji, ślepym 
pragnieniu władzy. Mędrcy zastanawiają się 
nad naturą ludzkiego poznania, nad związ-
kiem genialności z chorobą psychiczną, roz-
ważają filozoficzny problem psychofizyczny. 
Zagadnienia antropologiczne kierują ich ku 
kwestiom kosmologicznym i teologicznym. 
Debatują nad relacją jaka zachodzi między 
fizyką nieklasyczną a Biblią. Roztrząsają 
fenomen materii hadronowej i bozonu Hig-
gsa. Przywołują twierdzenia matematyczne 
Talesa, Pitagorasa, Cantora, logikę modalną, 
teorię nieoznaczoności Heisenberga, maszy-
nę Turinga, kwantową teorię pola. Powołują 
się na uczonych i filozofów: Sokratesa, Hegla, 
Nietzschego, Heideggera, Einsteina, Diraca, 
Hawkinga. Snują refleksje o podróżach 
międzygalaktycznych i pozaziemskich cywili-
zacjach. Sarkastycznie mówią o żyjących dwa 
tysiące lat po nich astronomach, którzy będą 
mieli kłopot ze zlokalizowaniem Gwiazdy 
Betlejemskiej. 

Lapidarnie rzec ujmując, Trzej Królo-
wie jawią się jako wszechwiedzący mędrcy 
(magowie?), którzy swoim intelektualnym 
(proroczym?) spojrzeniem (jasnowidze-
niem?) ogarniają historię świata (mowa 
jest o Jezusie ukrzyżowanym, o bitwie pod 
Stalingradem, o wojnie w Czeczenii) i dzieje 
ludzkiej myśli, choć autoironicznie dezawu-
ują własną wiedzę. Akt drugi jest najbardziej 
wymagającą, ale zarazem najbardziej satys-
fakcjonującą intelektualnie częścią dramatu. 

Należy zaznaczyć, że ta różnorodność 
podejmowanych przez trzech mędrców 
zagadnień prowadzi do bardzo czytelnej 
konkluzji: nauka Kościoła nie jest zgodna z 
Pismem Świętym. Myśl ta dosadnie wybrzmie-
wa w słowach Baltazara: „Gdyby Rzym uzna-
wał etykę za wartość wyższą od pobożności, to 
przez ostatnie tysiące lat nie zginąłby żaden 
człowiek z powodów religijnych, a kanoni-
zacja obejmowałaby ludzi różnych religii i 
ateistów, tylko że wówczas Rzym utraciłby 
władzę i wpływy polityczne”. 

Trzeba przyznać, że to bardzo rewo-
lucyjne podejście do opowieści o Trzech 
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Królach. Rozważając istotę Boga (Melchior 
wyznaje nawet, że w Boga nie wierzy, bo 
nigdy Go nie ujrzał), medytując nad Biblią, 
krytykując dogmat o piekle oraz instytucję 
Kościoła katolickiego, mędrcy ze Wschodu 
dochodzą do wniosku, że wartość w oczach 
Stwórcy mają wyłącznie ludzkie czyny, a nie 
pokorne odmawianie modlitw, bowiem te 
ostatnie są jedynie oddawanie czci Istocie 
Najwyższej, nie przyczyniają się jednak bez-
pośrednio do pomnażania dobra w świecie.

Akt trzeci to konsekwentne rozwinięcie 
krytyki Kościoła. Wracamy do współczesno-
ści, do naszych bohaterów z aktu pierwszego 
zebranych przy wigilijnym stole, którzy nie-
jako kontynuują wątek dyskusji rozpoczętej 
przez Trzech Króli. Autor ustami swoich 
postaci szydzi z Kościoła, który uważa siebie 
za depozytariusza prawdy uniwersalnej. Nie 
ma do tego moralnego prawa, ponieważ 
odszedł od nauki Jezusa, czego najbardziej 
jaskrawym przykładem jest dogmat o czyść-
cu i piekle, tych obozów koncentracyjnych 
wymyślonych przez katolickich teologów do 
likwidacji swoich przeciwników, jak bezce-
remonialnie wyznaje Kaprycjusz, mąż córki 
Rodiona i Żorżetty.

Chyba najbardziej kontrowersyjny frag-
ment to ten, w którym autor argumentuje 
na rzecz tezy, że Pani Fatimska nie mogła 
być Marią z Nazaretu. Ściśle biorąc, autor 
twierdzi, że dzieciom w Fatimie faktycznie 
mogła ukazać się Matka Boska, ale jej orędzie 
zostało przeredagowane (czyli przekłamane) 
przez komisję teologiczną powołaną do 
zbadania objawień. Katolickim odstępstwem 
od wiary chrześcijańskiej było zastąpienie 
Chrystusa Maryją, a modlitwy do Boga mo-
dlitwą do kobiety – choć najbardziej pięknej 
i świętej. O ile modlitwa Ojcze Nasz została 
nam podarowana przez Jezusa, o tyle twór-
cami modlitwy różańcowej byli duchowni, 
w tym papieże, którzy, delikatnie mówiąc, 
nie odznaczali się cnotliwością. Autor skła-
da wyrazistą deklarację: im bardziej jestem 
heretycki w oczach Kościoła, tym bliższy 
jestem Bogu. Nie przynależność do instytu-
cji czyni mnie dobrym w oczach Stwórcy, a 
wysokie standardy moralne. Sprawiedliwość, 
ofiarność i pełne poświęcenie dla bliźniego 
otwierają mi bramy Nieba. Autor broni etyki 
niezależnej od religii. Jest kontynuatorem 
tradycji Tadeusza Kotarbińskiego, którą we 
współczesnej polskiej filozofii reprezentuje 
na swój indywidualny sposób Jacek Filek.

Dramat kończy się mocnym akcentem, 
mającym posmak metafizycznego spełnienia, 
ale nie chciałbym go zdradzać. Z przyjemno-
ścią zaproszę Czytelnika do osobistej lektury.

Jak widać, dzieło Czesława Dziemido-

wicza jest wyjątkowe. Bogate literacko oraz 
ideowo nie pozwala przejść obok siebie 
obojętnie. Intelektualno – moralna warstwa 
utworu angażuje bez reszty odbiorcę, pod-
suwa mu zestaw trudnych do przemyślenia 
zagadnień, które z pewnością wytrącą go z 
letargicznego błogostanu. Tekst napisany 
jest z tak wielką pasją, że wielokrotnie będzie 
budził w czytelniku odruchy polemiczne. 
We mnie również takie odruchy obudził, 
co świadczy o niezwykłości dzieła Czesława 
Dziemidowicza, bowiem oznacza to, że po-
ruszając we mnie wrażliwe struny, zaprosiło 
do owocnego dialogu.

Jak można było zauważyć, autor często 
podkreśla, że Kościół zastępuje etykę po-
bożnością. Skutkuje to przemianą dojrza-
łych i odpowiedzialnych wyznawców wiary 
w bezrefleksyjnych dewotów, którzy pracę 
nad własnym sumieniem cedują na księży. 
Nie twierdzę, że takie przypadki się nie 
zdarzają. Chyba każdy z nas mógłby je łatwo 
wskazać. W pełni zgadzam się z autorem, 
gdy twierdzi, że wierni praktykę kościelną 
powinni dopełniać lekturą Biblii i pism 
teologicznych. Warto jednak pamiętać, że 
katolicyzm spośród wszystkich odłamów 
chrześcijaństwa, wyróżnia się szczególnym 
przywiązaniem do spraw moralnych. Pro-
testancka koncepcja predestynacji spycha 
etykę na dalszy plan. W procesie zbawienia 
ważny jest sam akt wiary (co nie prowadzi 
koniecznie do pobożności). W prawosła-
wiu, z uwagi na wątki neoplatońskie, nacisk 
położony jest na estetykę i kontemplacyjną 
mistykę. Katolicyzm zaś, wyrastając z tradycji 
arystotelesowskiej, silnie zaznacza wartość 
ludzkich czynów. Wielcy uczeni katoliccy, 
budując systemy filozoficzne, zawsze wiele 
miejsca poświęcali etyce.

W Wieczorze Trzech Króli skrytykowana 
zostaje postawa duchownych, którzy głosząc 
z ambon kazania, wypełniają je treściami 
politycznymi. Ale przecież słowa Jezusa: „Nie 
przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”, 
mogą zostać odczytane jako polityczne 
właśnie. Chrześcijaństwo było zwalczane 
od samego początku i nie mam żadnych 
wątpliwości, że będzie tak aż po sam kres 
świata, więc gdyby nie posiadało solidnych 
instytucji z silnie scentralizowaną władzą 
oraz licznych placówek dyplomatycznych 
(nuncjatur apostolskich) nie przetrwałoby. 
Możemy dyskutować, czy dzisiejsza władza 
kościelna nadal powinna być tak mocno 
scentralizowana, ale wydaje mi się oczywiste, 
że w obliczu zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
współczesne ideologie, Kościół nie może 
milczeć. Kościół stoi na straży określonych 
wartości (co nie znaczy, rzecz jasna, że wszy-

scy jego przedstawiciele realizują je w swoim 
życiu), zrozumiałe zatem, że zobowiązany jest 
do ich obrony.

Autor parokrotnie sugeruje w swoim 
dziele uważną lekturę dzieł Marksa, zwłasz-
cza Kapitału. Podkreśla ponadto czystość 
intencji niemieckiego filozofa i napędzający 
jego działanie imperatyw sprawiedliwości. 
W pełni się zgadzam, że trzeba nieustannie 
podejmować hermeneutycznie pogłębioną 
interpretację klasycznych dzieł uczonych 
i filozofów, zwłaszcza gdy dominująca ich 
wykładnia, poprzez rzekomą oczywistość, 
zwalnia nas z myślenia. Marks jednak należy 
do tych filozofów, których nie sposób odczy-
tywać bez kontekstu całości dzieła. Uwzględ-
niając cały dorobek niemieckiego myśliciela, 
należy powiedzieć otwarcie: pomimo wielu 
godnych przemyślenia uwag socjologicz-
nych i ekonomicznych Marksowi chodziło o 
radykalną emancypację, która zasługuje na 
miano utopijnej. Filozof nie ukrywał, że do 
stworzenia nowego społeczeństwa nieunik-
niony jest terror. Chrześcijaństwo wypraco-
wało własne, alternatywne wobec marksistow-
skiego koncepcje społeczno – ekonomiczne, 
jak np. katolickie związki robotnicze (nie 
mylić ze związkami zawodowymi), których 
teoretykami i animatorami byli arcybiskup 
Emmanuel Wilhelm von Ketteler i profesor 
Uniwersytetu we Freibergu Franz Joseph von 
Buß, czy ordoliberalizm, opozycyjny zarówno 
wobec kapitalizmu, jak i socjalizmu. Myślę, 
że korzystniejsze dla społeczeństwa będzie 
odwoływanie się do nich.

Autor wielokrotnie obnaża hipokryzję 
Kościoła. Osoby bez odpowiednich kwalifi-
kacji moralnych potępiają wszystkich wokół. 
Wszędzie widzą wrogów i stygmatyzują ich, 
nie licząc się ze słowami. Autor wyraźnie iro-
nizuje z duchowieństwa, które nieustannie 
wojuje z heretykami, komunistami, gende-
rystami. Z pewnością te satyryczne akcenty 
zawarte w dramacie wnoszą ożywczy ferment. 
Niektóre wypowiedzi wysokich hierarchów 
oraz katolickich intelektualistów i publicy-
stów są kuriozalne, ocierają się o grotesko-
wość. Powtórzę jednak raz jeszcze: Kościół 
musi bronić konstytutywnych dla naszej cywi-
lizacji wartości. Żyjemy w bardzo niespokoj-
nych czasach, trudno przewidzieć, co czeka 
nas w przyszłości. Temat jest tak rozległy, że 
nie sposób go skrótowo przedstawić. By nie-
co rozeznać się w sytuacji, warto sięgnąć po 
wnikliwe diagnozy współczesności, których 
autorami są wybitni uczeni: Krzysztof Karoń 
Historia antykultury, Wojciech Roszkowski 
Roztrzaskane lustro, Agnieszka Kołakowska 
Wojny kultur i inne wojny, Douglas Murray 
Przedziwna śmierć Europy. 

Moje polemiczne uwagi bynajmniej nie 
odbierają znaczenia dziełu Czesława Dziemi-
dowicza. Wręcz przeciwnie – ukazują jego 
siłę, ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, 
zapraszają do dialogicznego współmyślenia.

Wieczór Trzech Króli to jeden z naj-
ciekawszych dramatów, jakie pojawiły się 
w ostatnich latach. Znakomity literacko, 
pełen erudycyjnego bogactwa jest pieśnią 
pochwalną skierowaną do Boga i wielką 
obroną ludzkiej duchowości. Pozostaje mieć 
nadzieję, że któryś z polskich teatrów zechce 
wystawić go na scenie.

Czesław Dziemidowicz, Wieczór Trzech Króli. Dramat w 
trzech aktach, Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 
2019, ss. 168.
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BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

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

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

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

ZAPRASZAMY!!!
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w numerze:

Fundatorzy Akantu
Bohdan Andrijew 
Wojciech Bieluń 

Ryszard Burchard
Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert

Piotr Dmochowski
Mateusz Dworek

Łucja Fice
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji - 

Gniezno
Otton Grynkiewicz

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska
Ryszard Jacek Juszczyk
Dagmara Kacperowska

Wojciech Karpiński
Robert Kurpios 
Henryk Kusek

Paweł Kuszczyński
Andrzej Kobiak
Zdzisław Koryś
Andrzej Kotin

Zbigniew Kwieciński
Daria Łamejko

Sławomir Mierzejewski
Teresa Nowak

Maria Nowakowska
Krzysztof Stefan Piosik-Wagner

Włodzimierz Rutkowski
Edward Stańczak

Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk
Mirosław Welz

Grażyna Wojcieszko
Jerzy Beniamin Zimny

Werdykt
Z numeru 13/286 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Jerzy Utkin Tylko 
przed Bogiem (s. 28)
- Maria Bielińska –  Jerzy Utkin Tylko przed 
Bogiem (s. 28)
- Grzegorz Misiewicz – Paweł Kuszczyński 
Zatrzymane myśli (s. 16)
- Sabina Rasz – Tadeusza Zawadowski NIM 
SEN NADEJDZIE (s. 12)
- Aleksandra Wolak – Andrzej Korniluk 
Czarownica (s. 21) 

Przepraszamy G. Misiewicza za przeoczenie 
jego utworów w Indeksie autorów opubli-
kowanym w numerze 13 z 2019 roku. 

- Małgorzata Górzyńska – Krzysztof Nur-
kowski  Jesień („Akant” nr 12, s. 25)
- Radosław Marzec – Mirosław Welc Myśli 
(„Akant” nr 10, s. 19)
- Aleksandra Wolak – Grzegorz Misiewicz 
Fraszki („Akant” nr 13, s. 27)
- Edward Zegarliński – Krzysztof Nurkow-
ski  Męskie frustracje („Akant” nr 12, s. 25)
- Andrzej Żurek – Dorota Czerwińska 
Plantator („Akant” nr 12, s. 25)

Werdykt satyryczny
Z czwartego kwartału „Akantu” jury 
wybrało i poleca Czytelnikowi do po-
wtórnej lektury następujące utwory 
satyryczne:

Werdykt
Z numeru 01/287 „Akantu” jury wybra-
ło i poleca Czytelnikowi do powtórnej 
lektury następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Janusz Orlikowski 
Dotyk (s. 8)
- Maria Bielińska –  Jerzy Grupiński Elegia 
na opuszczenie Doliny Fosylii (s. 14)
- Grzegorz Misiewicz – Ariana Nagórska 
Trzy przystanki (s. 2)
- Sabina Rasz – Aleksander Puszkin Pora-
nek zimowy (s. 21)
- Aleksandra Wolak – Aleksandra Sołtysiak 
W AURZE PRZEMIJANIA (s. 2) 

Łukasz Barys  Wojciech Batura  Rafał Berger  Anna Błachucka  Aleksandra Brzozowska 

Katarzyna Caryńska  Dorota Czerwińska  Jakub Domoradzki  Danuta Drzewicka   Katarzyna Dybżyńska 

Małgorzata Fabrycy  Michał Filipowski  Szymon Florczyk  Michał Frąckiewicz  Barbara Gajewska

Rafał Gawron  Dominika Hęćka  Kazimierz Ivosse  Marek Jagliński  Jacek Jaszczyk  Rafał Jaworski 

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska  Jan Jerzy Jóźwiak  Anna Kaltbach  Anna Kapusta  Łukasz Kaźmierczak

Ewa Kłobuch  Maria Kmieciak  Wiktor Krzewicki  Sławomir Krzyśka  Igor Książek  Marek Kucak 

Daria Łamejko  Bogdan Łoś  Maria Majewska  Adam Michalak  Sławomir Mierzejewski 

Krzysztof Nurkowski  Anna Ohde  Janusz Orlikowski  Zuzanna Orzechowska  Stefan Pastuszewski 

Marta Pieniaszek  Marek S.Podborski  Izabela Ptak  Bartłomiej Siwiec  Aleksandra Sołtysiak 

Karolina Kij-Skarżewska  Marcin Stachelski  Piotr Stareńczak  Beata Stępień  Mateusz Stosik 

Angelika Włusek  Joanna Wojciechowska  Olga Woźniak  Tadeusz Zawadowski  Dariusz Zeller


