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Bogdan Łoś

Meta – fizyki
                      

Basi Dombrowskiej – Pietrzykowskiej

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

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

Ewentualnie głupie milczenie
jak u Martina.

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

I na odwrót
kiedy zajdzie tutaj.

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

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

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

raz na tysiąc lat
albo znacznie rzadziej...

Małgorzata Fabrycy

***

Wzburzenie,
wzmaga się jak pieśń bożonarodzeniowa
na przyjście Pana,
narasta, 
i nie znajdując ujścia wylewa z brzegów. 
Najpierw jednak spienione 
buzuje na powierzchni
plamiąc swym pokalaniem.
A gdy już brak mu tchu, krzyczy 
- pozwólcie mi żyć, a słowa przyjdą same. 

Olga Woźniak

Życzenie
 
 
Gdy byłam dzieckiem 
nie rozumiałam 
dlaczego 
 
od przebudzenia 
po sam zmrok 
mówią 
żelaznymi głosami 
milczą 
 
ciepło  
straciło już na wartości 
aż ciężko  
uwierzyć że 
 
wyłącznie z Tobą 
znajduje się  
bliżej 
niż na wyciągnięcie 
                                    serca

Grudzień 2019

Rafał Jaworski

Bank 

 Pamięci Piotra Skargi

Marmur, szlachetny marmur, szkło, szkło kuloodporne,
aluminium, mury, które rosną i zimny przepych, 
który koli oko ubóstwa i buduje marność pożądania.
W środku „Obiektu” kamery, sejfy, wirtualne konta,
niematerialny pieniądz i ludzie, 
jednak…  ludzie. Materialna cisza 
pod cieniem kasy.
Zysk jest Bogiem, jedynym Odważnikiem
na szalach wartości.

Nie ma już „Banków Pobożnych”.
Arcybractwo Miłosierdzia
procesuje się z Kurią królewskiego miasta.
Wykreślono je z listy stowarzyszeń.
Plotka o pogrzebaniu żywcem
zamyka Świętemu drogę
do kanonicznej świętości.

Prawo zamyka prawo

Rafał Jaworski

Popielec 

Doniosłem do domu 
kropelkę popiołu na czole.
     
Palec kapłana wcisnął ją w bruzdy życia.
Patrzę w lustro: niezbyt to modne, 
ciemne. Spoglądam obok na żonę,
w taflę zwierciadła: takież znamię.

Prawdziwa estetyka i poprawność 
są 
gdzie indziej 
niż uczą koryfeusze opinii
               wbrew faktom.

A to już znaczy,
że nie jest się 
daleko
od nadziei.

Być skarlałym Hiobem.
Strzec się by nerwów
nie wzięły w arendę
czarne myśli. 

Korzystaj z cierpienia. 
Stare mądrości stoików
są znów 
najmłodsze 

Sławomir Krzyśka

***

Z konieczności pyta
przygarbiony jak starzec
zmęczony czasem

Pyta o drogę
ze sztucznym jak twarz
wyrazem

Pyta i nie wie
czy rzucony za mur kamień
odpowie echem

Z konieczności pyta
czy znajdzie odpowiedź
na drapieżne pytanie

Broni się
schowany niedostępny
jak mrok uwolniony z obłędu

I pyta z konieczności
jak starzec
przygarbiony czasem 

Dariusz Kadyszewski

W tym coś jest

Tak w tym coś jest 
Ufność naiwnego 
Braterstwo ubogich 
Prostota ducha 
Przemilczenia w złości 
Kosmatych myśli uspokojenie 
Względność prawdy 
Zdmuchnięte z nieboskłonu 
Kolorowe latawce 
Niech wszystko spływa 
Bez zbędnych oporów 
W umysł oczyszczony z zamętu 
W ciało oddane nicości
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Dariusz Kadyszewski

Bezsłowni

Kopnij starą puszkę 
Na ulicy podczas karnawału 
W brudny piasek 
Zemsta zaśmieconego oceanu 
Niekończące się fale 
Kobiety krzyczą do mężczyzn 
Mężczyźni nie mówią wcale 
Konwersacja z wygiętym 
Tęczowym łukiem 
Grzbietowym stylem 
Topimy egzystencję 
Własnymi ciałami

Gabriel Korbus

Flaming

Król tysiącletni ze snu się przebudził,
I zagarnął swą brodę srebrzystą,
Co zabłysła światłem tysięcy gwiazd.
Oto wiosna nadchodzi wraz z życiem
I kryształkami zimnych potoków,
Pozwólcie mi latać razem z pisklętami,
I drogą ułud, kierując się płaczem
Dogonić wszystkie utracone lata,
Pozwólcie w taniec pójść dla mojej dziewczyny
Na samotne drogi wśród zielonych gór.
Zbiorę wszystkie skorupy ułamanych myśli
I jak bezcenne relikwie złożę na ołtarzu
Jako dowód dla świata, by przyjął mnie w szczęście wielkich.

Gabriel Korbus

Żółty wiersz

Zastanie mnie świt,
Opromienieje światło drzew korony,
Lecz nie przyniesie tego,
Co zostało mi przyobiecane,
I spóźnią się jaskółki,
Co miały dać mi radość i śpiew.
Niebo sine mi to mówi,
Wytrwale spozierające
Zza krat mego okna,
Tylko tych chwil kilka,
W których zdaję się być szczęśliwym,
Na nie poluję i je chwytam,
Lecące na nocnym niebie,
Bo reszta jest już tylko
Pustą obietnicą popiołu,
Który niegdyś był czymś realnym.

Joanna Wicherkiewicz

***

wróćmy do jaskiń 
tam na skałach 
cień człowieka 
przypomina o sensie

Myślę, więc jestem - myśląc, że jestem.
Nie myślę – mnie nie ma, lecz jeśli myślę, że nie myślę, to jednak nadal myślę i wciąż 

jestem w nich pogrążony, jak mówił światły nauczyciel świata i prorok Zakonu Gwiazdy, 
po czym go ostatecznie rozwiązał, przestrzegając (swym światłem) zaplątanych w myślach 
wyznawców, że każdy jest śmiertelnie wolny w swojej świętej samotności.

Niebo nie ma gra nic. Ciemność jest, ale tylko cieniem światła, jego brakiem, myślą, 
ideą, lękiem. Każdy jest wędrownym ptakiem, zawieszonym w chmurach myśli i wciąż myśli, 
buduje w nich gniazda, wyprowadza lęgi, gromadzi się w stada, szybuje, śpiewa pieśni i za-
kłamuje skrzydła, zazdroszcząc Aniołom. A potem, w kondensacji majaków i kształtów, otula 
się znów w kłębach, zagarnia zachłannie powietrze, broniąc zaciekle struktury swej chmury, 
jak wyniosłej katedry z my słów. Tak, chmura jak paniczna matka żywi-ołów.

Pozdrawiam Was wszystkie inne ptaki, w innych chmurach, niczym ślepe insekty 
elektrycznych wnętrzności. Uczę się ich gęstości, myślę co rozpościera się ponad nimi i czy 
tam jeszcze można zawiesić nowe, piękniejsze chmury, bezpieczne i już na zawsze? - Cirrus 
cumulus nimbus cogitus!

- Słucham?
Jasne, że jestem! Po prostu leżę po ciemku, zawieszony w parującej wannie i tylko tak 

sobie myślę, w ten zachmurzony dzień.

Rafał Gawron

EWANGELIA SPISKOWA

kogut zapukał trzy razy a ty dalej swoje
nawet Tomasz złapał się za głowę

Judasz uciekł ze sznura
Piłat nie umywa rąk Barabasz wisi

ewangelistom opadają wędki
wymyślają prawdziwą historię nową przynętę

z poradnikiem w trasę rusza
Szaweł Paweł
pradziad komunista
kryptonim Kukliński

zwalczać krzyżyk zwalczać krzyżyk

w destynacji pada gps i gubi...
drogę do Damaszku
no nie
jakim cudem
objawia się Duch?
krzyknie Jezus Maria
tak to ja
Jezus odpowie
wręczając power bank z instrukcją google map

z objawioną baterią
nową ładowarką
nawraca się nawraca konia i rusza

pata taj pata taj
ruch ruch

nawraca piasek
nawraca kamienie
nawraca gaje oliwne
nawraca ludzi

dociera tam gdzie nie chciał
ale tam gdzie chcieliśmy

i ty się dziwisz

Ptaki Niebieskie

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski

BYĆ

OBSADA:

Ja jestem
Ty jesteś (wciąż) w ciąży
On jest, ale stale czeka się waha 
Ona w jestestwie się gryzie
Ono jest jeszcze dzieckiem
  w brzuchu akwarium
My jesteśmy bezwolni w chmurze 
  bitowego lęku
Wy jest teście złośliwe ramole tępe
  z epoki telefonów stacjonarnych
Oni są wyją
  tkowo obcy, spoza układu
  słonecznego – takie zielone
  kurduple z czułkami
Chór z gór: JESTESTWO, JESTESTWO!
Wszyscy kotłują się w BYT
  przez terror i ODBYT

Kur Ty na
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I bodaj czy nie jedyne dobre uczucie,
które dziecko stale do nas żywi, jest – litość.
Janusz Korczak

Piotr wrócił z uczelni, zjadł obiad i resztę 
dnia zamierzał spędzić z książką. Przygotowu-
jąc się do lektury, odbywał rytuał mycia rąk. 
Gorący strumień wody parzył mu dłonie, tak 
że momentalnie skóra placów przybrała barwę 
gotowanych parówek. Usatysfakcjonowany 
wytarł się w zwisający do podłogi ręcznik, który 
od częstego używania był cały mokry. Zgasił w 
łazience światło i przeszedł do swojego pokoju. 
Zamykając drzwi, nieuważnie chwycił klamkę 
wewnętrzną stroną dłoni. Twarz wykrzywił mu 
grymas zażenowania. Syf świata osiadł między 
palcami. Trzeba powtórzyć rytuał.

Pobiegł do łazienki i, nie zapalając już 
światła, odkręcił kurek. Kiedy namydlał ręce, 
z kuchni usłyszał głos matki:

– Skórę sobie zmyjesz. A ile wody się przy 
tym marnuje. Kto będzie za to wszystko płacił?

Co miał odpowiedzieć? Sięgnął w stronę 
ręcznika i po chwili z powrotem był w pokoju, 
bacząc, aby tym razem zamknąć drzwi przy 
użyciu samych knykci. Usiadł na kanapie i wziął 
tom dzieł zebranych Bruno Schulza. Przez 
dłuższy czas gładził wypukłe litery na okładce, 
biorąc głębokie oddechy, tak jakby była to 
opracowana przez niego technika medyta-
cyjna pozwalająca duchowi opuścić cielesną 
powłokę, by wkroczyć w świat literatury. Książ-
kę Schulza nabył po okazyjnej cenie w taniej 
księgarni w centrum miasta ponad rok temu, 
ale dopiero teraz postanowił ją przeczytać. 
Piotr, jak na prawdziwego mola książkowego 
przystało, był również ich kolekcjonerem, 
lecz zazwyczaj czytał pozycje wypożyczone z 
biblioteki. Własne książki mogły zaczekać, 
skoro znalazły już swoje stałe miejsce na półce. 
Kupował jedynie ważne dla siebie dzieła, o któ-
rych wiedział, że go wzruszą, dlatego ich lekturę 
odkładał na później, odwlekał związaną z tym 
przyjemność i to oczekiwanie wprawiało go w 
rozkoszne podniecenie. Jednocześnie odczu-
wał uciążliwy smutek, że jeszcze ich nie czyta, 
że póki co napawa się ich widokiem. Paradok-
salnie ten smutek narastał, gdy wreszcie po nie 
sięgał, ponieważ z każdą przerzuconą kartką 
zbliżał się nieuchronnie do końca, pasjonują-
ca wędrówka po cudzej wyobraźni zmierzała 
do kresu, i kiedy pozostawiał za sobą ostatnie 
zdanie, czuł się dziwnie wypalony, odczuwał 
żal, że oto dobre chwile bezpowrotnie minęły.

Osobliwa to była przypadłość. Prawdę 
mówiąc, Piotr niezwykle rzadko odczuwał ra-
dość czytania, bo dojmujący smutek wypełniał 
go przez cały okres lektury. Do tego dochodził 
lęk, że nagle ktoś mu przeszkodzi, że odezwie 
się niechciany telefon albo odwiedzi go nie-
oczekiwany gość akurat w kulminacyjnym mo-
mencie opowieści. Choć był to irracjonalny lęk, 
ponieważ nikt się nim nie interesował. Piotr 
nie miał żadnych znajomych, gdyż unikał roz-
mów z osobami, które go ośmieszały. To była 
trudna do zrozumienia obsesja, zamieniająca 
jego życie w torturę. Ilekroć przechodził obok 
grupy śmiejących się osób, dręczyła go myśl, 
że jest obiektem szyderstw i wzgardy. Nawet 
zwykłe mijanie się z ludźmi na ulicy stanowiło 
udrękę, jeżeli towarzyszyło temu intensywne 

spojrzenie obcego albo szczególne ułożenie 
ust, w którym odczytywał krytykę swojej osoby. 
Pogłębiało to jego izolację i poczucie wstrętu 
do samego siebie. Wytworzyło psychologiczne 
mechanizmy obronne mające na celu trzyma-
nie innych na dystans, czyniąc niemożliwym 
jakiekolwiek zbliżenie, które zdołałoby zranić, 
chociaż Piotr niczego tak bardzo nie pragnął, 
jak bliskości drugiego człowieka.

Ale było coś jeszcze. Piotr nie chciał na-
wiązywać relacji w obawie przed rozstaniem. 
Perspektywa utraty bliskiej osoby była dla nie-
go trudniejsza do zniesienia, niż chroniczna 
samotność. Jedynie na cyklicznych spotka-
niach z Marcinem i Jackiem czuł się w miarę 
swobodnie. Znał ich na tyle, iż miał pewność, 
że nie obgadują go za plecami, nie spiskują, 
nie ośmieszają, jak, według niego, czynili to 
wszyscy pozostali. Podczas rozmów z nimi nie 
odczuwał wstydu i zażenowania, a przynajmniej 
nie w takim stopniu jak zazwyczaj. Rozumiał, że 
przyczyną tego był fakt, iż nie zwierzali się sobie, 
nie powierzali intymnych sekretów, wobec 
czego nie ponosili psychicznych kosztów i byli 
wolni od emocjonalnych napięć typowych dla 
codziennych relacji międzyludzkich.

Drzwi do pokoju otworzyły się i stanęła 
w nich matka.

– Gdy byłam w twoim wieku, nie siedzia-
łam ciągle w domu. Zwłaszcza w taką pogodę. 
Masz za mało ruchu. Poćwicz trochę. To wszyst-
ko musi się rozruszać – zaczęła demonstrować 
ćwiczenia gimnastyczne. – Idę do Tesco. Mają 
w promocji ryż gruboziarnisty. Kupić ci coś?

– Wszystko mam.
– Co masz? Nic prawie nie jesz.
– Poradzę sobie.
Kobieta przewróciła oczami, dając mu 

wyraźnie do zrozumienia, że sprawia jej przy-
krość swoim uporem, i nie mówiąc nic więcej 
wyszła z mieszkania. Piotr zaczerpnął kilka 
głębokich oddechów, bo rozmowa wytrąciła 
go z lepszego świata literatury, i na powrót 
pogrążył się w lekturze.

Było późne czerwcowe popołudnie. 
Piątek. Zza okna dochodził wesoły pisk dzieci, 
które wyszły z rodzicami na plac zabaw. Ta we-
sołość zawsze udzielała się Piotrowi. Wzbudzała 
w nim wewnętrzny zew połączony z tęsknotą 
za utraconym czasem. Odłożył książkę i stanął 
przy oknie. Rodzice siedzieli na ławkach, tocząc 
rozmowy, od czasu do czasu zerkając na swoje 
pociechy, niektórzy asystowali mniejszym dzie-
ciom przy zabawie albo asekurowali ich wspi-
naczki po drabinkach lub zjazd ze ślizgawki. 
Jakiś chłopczyk pokazał rówieśnikowi język, w 
tradycyjny sposób demonstrując swoją nieza-
leżność. Pędząca jak motorek dziewczynka z 
warkoczykami potknęła się o wysuniętą stopę 
dorosłego zaczytanego w gazecie, lecz natych-
miast wstała, otrzepała się i z nachmurzoną 
minką pogroziła palcem, wywołując salwę 
dobrodusznego śmiechu.

Piotr zatracał się w tej eksplozji radości. 
Cały był patrzeniem. Budziło się w nim uśpione 
przez codzienność dziecko, które miało jednak 
świadomość, że nie może dołączyć do innych, 
więc pozostaje mu tylko melancholijna obser-
wacja przez szybę.

Czy to przypadek, że słowo „poeci” rymuje 
się ze słowem „dzieci”? Czy autentyczny poeta 

Piotr Stareńczak

Poeta i dziecko

nie powinien naśladować dziecka w nieogra-
niczonej mocy kreacji? Czy nie powinien roz-
myślać nad jego zdziwieniem światem i uczyć 
się od niego jasnego widzenia rzeczy? Dziecko 
wkracza w przestrzeń jak w przezroczystość. 
Jego ufność nie jest tłumiona przez podejrzliwe 
pytania. Spontaniczności nie krępują łańcuchy 
nawyków. Myśli nie są spłowiałe i postrzępione. 
Uczucia nie są matowe i zapylone. Dziecko nie 
przyjmuje sztucznych rozróżnień na intelekt, 
wolę i emocje. Ono myśli obrazami, dźwięka-
mi, wrażeniami, uczuciami. Słońce nazywa 
pomarańczą, trawę zielonym dywanem. Jest 
bratem zwierząt, drzew, wiosny. Jest beztroskim 
obłokiem płynącym po błękitnej nieskończo-
ności wypełnionym materią kosmosu. I staje się 
deszczem, śniegiem, mgłą. Jego świadomość 
przeistacza się w ośrodek wszechrzeczy i jest 
tak, jakby to świat oddychał dzięki niemu. 
Dziecko to spełniona obietnica mistyków, 
nieprzerwana iluminacja, będąca czystym trwa-
niem, wtopieniem w żywioły świata. Jak pięknie 
napisał Schulz: „Moim ideałem jest dojrzeć do 
dzieciństwa. To byłaby dopiero dojrzałość”.

A jednak nie godzimy się na fakt, że tylko 
dzieci znają prawdę. Odnosimy się do nich 
z żartobliwością, niekiedy z podejrzliwością, 
podporządkowujemy sobie dziecko swojej 
dominacji. Nakazujemy dziecku skruchę, wy-
łudzamy zwierzenia, nie wiedząc, ile sprawiamy 
mu tym bólu. Nie rozumiemy, że dziecko bacz-
nie obserwuje, że analizuje, nie dostrzegamy 
tajemniczej pracy odbywającej się w jego wnę-
trzu, dlatego nie przywiązujemy wagi do jego 
od niechcenia rzuconych zdań. Sami niezbyt 
skorzy do wyznań zmuszamy dziecko do składa-
nia szczegółowych raportów ze swojego życia, 
brutalnie ingerując w sferę jego najczulszych 
poruszeń. Dla jutra lekceważymy jego smutki, 
radości, marzenia. Dla jutra, które w oczach 
dziecka jest zasnutą mgłą dalą, bo jego imię 
brzmi „teraz”, okradamy go z bezcennego cza-
su. Sztucznie podzieliliśmy żywot człowieka na 
etapy. Wyodrębniliśmy okres dojrzewania, ale 
czy wszystkie poprzednie okresy nie były rów-
nież dojrzewaniem? Wypatrujemy przyszłości, 
próbujemy ją projektować albo przewidzieć i 
tym samym z większą nieufnością odnosimy 
się do tego, co jest. Patrzymy na dziecko przez 
pryzmat przyszłości, tak jakby było żołędziem, 
z którego dopiero ma powstać drzewo.

A przecież dziecko jest fermentem na-
szego sumienia, mamy wobec niego dług do 
spłacenia. To dziecko, które tak bezkarnie 
ośmieszamy i okłamujemy, jest naszym naj-
większym nauczycielem. Istnienie pozbawione 
byłoby sensu, świat nie miałby żadnego zna-
czenia, gdyby nie było możliwości płodzenia 
i rodzenia dzieci. Obecność dziecka wybudza 
z moralnej drzemki, przypomina, że człowiek 
nie żyje tylko dla siebie. Ale dziecko zmusza 
mnie także do konfrontacji z własną śmiertel-
nością. Być to być za innych i w miejsce innych. 
Przychodzimy w miejsce tych, którzy umożliwili 
nam pobyt na świecie, przygotowali dla nas 
grunt. Ale jesteśmy również w miejscu tych, 
którzy dopiero nadejdą i musimy starać się ze 
wszystkich sił, aby zabezpieczyć ich pobyt. Mu-
simy zrobić wszystko, by nie dopuścić do głosu 
dramatycznego pytania: czy warto wydawać 
dzieci na taki świat?

Dzieje świata są sztafetą pokoleń. Świat sta-
je się przedmiotem naszej troski ze względu na 
dziecko. Podtrzymywanie świata w istnieniu jest 
tak naprawdę podtrzymywaniem życia dziecka. 
Jednoczymy swoje siły we wspólnym wysiłku, pra-
cując dla czasu, który będzie toczył się bez nas. 

rozdział książki „Statki we mgle”
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Ale jeżeli nie umieramy bezpotomnie, to w pew-
nym sensie nie umieramy nigdy. Przekraczamy 
bramę śmierci, trwając nadal w naszym dziecku. 
Dziecko jest naszą obietnicą nieśmiertelności, 
naszą jedyną widoczną eschatologią.

Dziecko wiąże moje ja z innością. Potrzeb-
ny byłby Marcin do wyjaśnienia tej skompliko-
wanej, metafizycznej relacji. Bo przecież nie jest 
tak, że tylko odnajduję się w swoim dziecku: jego 
gestach, mimice, nawet w jego niepowtarzalno-
ści. To ja jestem moim dzieckiem. Potomek nie 
jest po prostu moim dziełem czy własnością. 
Nie zachodzi tu relacja przyczyny i władzy. Nie 
tyle posiadam dziecko, co jestem swoim dziec-
kiem. Płodząc, jestem odtąd w liczbie mnogiej. 
Singularis przemienia się w pluralis. Oto moje 
dziecko: ja i zarazem nie – ja. Dziecko umożliwia 
mi wyjście poza siebie, które nie oznacza całko-
witej zatraty tożsamości. Rytm narodzin moich 
dzieci staje się pulsem mojego życia. Ich czas 
jest moim czasem. Dziecko jest przedłużeniem 
mojego istnienia. Niesie w przyszłość mój ślad. 
I dlatego przezwycięża moją śmierć.

Piotr oparł czoło o zimną taflę szyby, aby 
chwilę ochłonąć po tej gorączkowej refleksji. 
Biegnący z wyciągniętymi ramionami chłopiec 
próbował dogonić turlającą się po chodniku 
piłkę, ale poplątały mu się nogi i runął jak długi, 
wybuchając płaczem. Słysząc to, inny chłopiec 
przerwał lepienie babek w piaskownicy, spojrzał 
w jego kierunku i również przejmująco zapła-
kał. Wzruszające było to połączenie dotkliwego 
uczucia realności własnego ciała z przejawem 
solidarności. Drobnej dziewczynce w różowej 
sukience i chusteczce na głowie wyfrunął z dłoni 
barwny motyl, dając jej po raz pierwszy w życiu 
odczuć ból rozłąki. Na trawie pod rzędem okien 
stał chłopiec w koszulce ze znakiem Batmana. 
Splótł dłonie za plecami i przypatrywał się cieka-
wie spacerującemu ślimakowi, jakby oczekiwał 
czegoś niezwykłego. Na jego piegowatej twarzy 
zachwyt mieszał się z rozbawieniem.

Uśmiechnięte dziecko jest ponad czasem. 
Zabawa to aktywne wykraczanie poza nawias 
historii. Dziecko nie odczuwa przygniatają-
cego ciężaru pamięci, więc nie musi niczego 
przepracowywać. Oddaje się naturalnemu, 
niewinnemu fantazjowaniu nieobarczonemu 
odpowiedzialnością, wolnemu od wstydu i winy. 
To są te wyjątkowe momenty, gdy bez skrępo-
wania można śmiać się i marzyć, nie oddając 
światu usług. A jednak dziecko też umiera. Nasz 
niedoceniony nauczyciel, będący etycznym 
sensem świata, umiera. Ta śmierć godzi w samą 
podstawę. Horyzont zostaje zamknięty, zanim 
zdążył się otworzyć. Śmierć dziecka jest dla nas 
największym wyzwaniem. Zawsze czujemy się 
wobec niej winni. Jest to wina tych, którym życie 
zostało darowane. Chyba nic tak nie zobowią-
zuje do przewartościowania swojego życia, jak 
obcowanie ze śmiercią dziecka. Kiedy umiera 
dziecko, czujemy jak życie płynie nam przez pal-
ce w nicość. Wówczas zadajemy sobie nurtujące 
pytania o sens obranej przez nas drogi, czujemy 
jak wiele czasu roztrwoniliśmy, niepotrzebnie 
skupiając się na błahostkach. To również w 
obliczu konającego dziecka najostrzej uświada-
miam sobie, że jestem Kainem dla brata mego.

Śmierć dziecka nie ma żadnego usprawie-
dliwienia. Zawsze jest czymś niekoniecznym. 
Nic tutaj nie pomoże pocieszycielska teodycea. 
Nic nie dadzą subtelne techniki wyjaśniania 
cierpienia, bowiem to właśnie niezawinioność 
i bezcelowość cierpienia stanowi zadanie dla 
myślenia. Wystarczy przejść się cmentarnymi 
alejami pomiędzy grobami dzieci, aby w pełni 
odczuć absurdalność świata.

Tak wiele uczyniliśmy, żeby nie myśleć o 
śmierci. Dla własnego komfortu psychicznego 
powołaliśmy specjalne agendy: lekarzy, księży, 
grabarzy, którzy traktują śmierć jak swoją wła-
sność. W cywilizacji pieniądza i ze śmierci uczy-
niono towar. Coraz częstsze zamawianie grobów 
za życia jest tak naprawdę eliminowaniem 
śmierci ze świadomości, próbą jej ujarzmienia, 
zniwelowania lęku przed nią. Stroimy groby 
jak świąteczne choinki, na kolorowo, ze świe-
cidełkami i śpiewającymi zniczami. Zrobiliśmy 
wiele, by zaoszczędzić sobie trudu obcowania 
z umierającym człowiekiem. Dla zachowania 
dobrego samopoczucia nie tylko wypędzamy 
naszych bliskich z domu i zamykamy ich w 
szpitalach, hospicjach, domach starców, ale 
wyrzekamy się również wierności, nie chcemy 
widzieć, jak blask czyichś oczu powoli gaśnie. A 
nie ma trudniejszej nauki od tej, jakiej udziela 
nam umierające dziecko.

Jesteśmy dla samych siebie jedynym świa-
tem. Zabraniamy drugiemu wkraczać w naszą 
przestrzeń. Nie chcemy z nim dzielić życia, nie 
chcemy z nim dzielić śmierci. W ogóle go nie 
chcemy. Lawinowo rozpowszechnia się pedofo-
bia, lęk przed dzieckiem. Kiedy premiowane są 
postawy indywidualistyczne, kiedy życie sprowa-
dza się do używania i korzystania, odmawiamy 
dziecku istnienia. Trzeba przecież bezpiecznie 
się na tym świecie urządzić, nieustannie się 
szkolić, aby znaleźć odpowiednią pracę, która 
zapewni gromadzenie pieniędzy. Trzeba piąć 
się po szczeblach kariery, uprawiać turystykę 
i spocząć na laurach w narcystycznym samo-
uwielbieniu. Dziecko się po prostu nie opłaca. 
Stanowi zagrożenie dla konsumpcyjnego stylu 
bycia. Obojętność wobec dziecka, wcześniej czy 
później, przeradza się w obojętność względem 
świata. Głuchota na wołanie dopraszającego się 
istnienia dziecka jest równoznaczna z głuchotą 
na życie. Jeżeli rację ma ewangelista, że zło jest 
stanem wewnętrznym, polegającym na braku 
miłości, to któż z nas nie jest zabójcą1?

Życie jest darem. Ale daru nie otrzymuje-
my, by się nim radować, lecz by się nim dzielić. 
Obdarowany jest zobowiązany. Zobowiązany do 
rozdarowywania siebie innym. Zwłaszcza do roz-
darowywania swej miłości. Nasze życie nabierze 
sensu, kiedy wraz ze śmiercią utworzy jedność. A 
stanie się to wówczas, gdy odnajdziemy w sobie 
gotowość do bezgranicznego poświęcenia dla 
drugiego, aż po samą śmierć. A zatem życie nie 
ma żadnego znaczenia bez drugiego człowieka. 
Tego również uczy nas dziecko. Och, Klaro...

Piotr usiadł na kanapie, oparł łokcie na 
kolanach i podtrzymywał dłońmi zwieszoną 
głowę. Zamknął oczy jakby rezygnował z życia. 
Myśli o ukochanej nachodziły go w najbardziej 
niespodziewanych momentach, zatapiając 
ciężką goryczą. Piotr oddawał się niekiedy mo-
ralizatorstwu, znajdując w tym satysfakcję, ale 
było to jedynie zagadywanie pustki życia. Swoista 
kompensacja intelektualna za nieumiejętność 
nawiązywania kontaktów, w których mógłby 
sprawdzić swoje etyczne kompetencje. Odkąd 
poznał Klarę, jego życie wypełniała udręka 
miłości, która jeszcze bardziej pogłębiła jego 
izolację. Pozwalał sobie na etyczne rozważania, 
by samego siebie przekonać, że jest empatyczny 
i wrażliwy na innego, że potrafi przejąć się cu-
dzym losem, a uczuciowy wulkan, jaki zbudziła 
w nim Klara, nie zamyka go w solipsystycznym 
świecie własnych rojeń. Nigdy jednak by się 
przed sobą do tego nie przyznał.

Siedział zgarbiony przygnębieniem i czuł 
jak melancholia płynie w żyłach, barwiąc na 
czarno krew. Kocham cię, Klaro. Po raz pierwszy 

wypowiedział te słowa na głos. Ale nie przyniosło 
to spodziewanej ulgi. Raczej potwierdziło bez-
sensowność sytuacji w jakiej się znalazł. Nigdy 
nie zbliżył się do Klary. Nigdy z nią nie rozma-
wiał. Nigdy nie widział jej na osobności. Nic o 
niej nie wiedział, a jednak czuł, że ją kocha. Nie 
miał co do tego żadnych wątpliwości. Kiedy w 
ubiegłym roku ujrzał ją w uniwersyteckiej auli na 
inauguracji roku akademickiego, natychmiast 
poczuł, że tylko w jej ramionach mógłby znaleźć 
ocalenie. Nigdy czegoś podobnego nie doświad-
czył, więc nie dysponował skalą porównawczą, 
nie potrafił zracjonalizować swojego położenia, 
ale doskonale zdawał sobie sprawę, że ta urocza 
dziewczyna z czarnymi pierścionkami włosów, 
obudziła w nim to wyjątkowe uczucie, które na 
zawsze odmienia życie.

Piotr oddawał się fantazjom. Widok dzieci 
za oknem nasunął mu wizję wspólnego życia z 
Klarą i zobaczył jak prowadzi ją do ołtarza w 
wypełnionym po brzegi kościele, jak wkłada na 
jej palec obrączkę, składając obietnicę wiecznej 
miłości i przypieczętowując ją delikatnym po-
całunkiem, jak wnosi ją na rękach przez próg 
domu weselnego, jak tańczą walca w oświetlonej 
stylowymi kandelabrami sali, jak wyruszają w 
miesiąc miodowy, trzymając się za ręce i patrząc 
sobie głęboko w oczy, i nie mówiąc nic, bo 
zbędne są słowa, gdy przestrzeń pulsuje komu-
nią serc. I zobaczył siebie asystującego Klarze 
w prostych codziennych czynnościach, kiedy 
wiesza pranie, smaruje chleb, przymierza su-
kienki, czy spogląda w zamyśleniu na krajobraz, 
i wtedy zaczynał rozumieć tajemnicę kobiecego 
wnętrza. A potem na świat przychodzą dzieci, by 
ogrzewać się w blasku ogniska ich miłości. Piotr 
zawsze obawiał się mieć potomstwo. I to nie z 
racji obowiązków, które wówczas by na niego 
spadły. Obawiał się dziedziczności charakte-
rologicznej. Uważał, że skrzywdziłby dziecko, 
sprowadzając je na świat, bowiem wcześniej czy 
później pojawiłyby się u niego stany nerwicowe 
i myśli samobójcze. Nie chciał, by jego własne 
dziecko przechodziło przez to samo, co on pie-
kło, dlatego zawsze sądził, że nie ma prawa do 
potomstwa. Ale przecież z Klarą wszystko ułoży-
łoby się inaczej. Jej matczyna miłość uchroniłaby 
ich dzieci przed cierpieniem.

Piotr siedział zgarbiony, mocno zaciskając 
powieki, aż ujrzał pod nimi wirujące spirale. 
Jakie to wszystko miało znaczenie? Klara była 
daleko, nie wiedziała nawet o jego istnieniu, 
więc mógł tylko samotnie czekać na kolejną noc, 
o której wiedział już, że znowu będzie bezsenna.

Przypisy:
1 Odwołuję się do św. Jana.

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

ARARAT I WENUS

Oblubienica zrzuciła błękitne muśliny
i naga jak kryształ zalśniła w słońcu 

stałem w półmroku i patrzyłem
jak gasną światła dnia

jak siny opar opada na parowy 
i zbocza w dali

i nagle pośród pudrowego różu
rozbłysła iskra Wenus

a mrok rozkochał się w gasnących
mgłach i cieniach

nie potrzebowałem niczego
nikomu nie zazdrościłem

stałem o zmierzchu u stóp
Araratu i serdecznie

płakałem
bez łez

Erywań 2016

KOMITAS

Zobaczyłem człowieka prawego
jak blask śnieżnych szat  
Araratu

czułego dla braci i sióstr
kochającego Armenię 

miłością czystą jak woda 
w strudze

zobaczyłem mistrza prawdy
i olśnienia

jasnej chwili wydartej 
mrokom

uczył muzyki i wiary 
w świętość dźwięku

patrzył w dal wsłuchany
w duduki drzew

zurny i tary mgieł nad
solą jeziora Wan

potem był świadkiem zabijania
niewinnych istot

zobaczył zmasakrowane ciała
ojców matek i dzieci

i zamilkł jak głaz dwadzieścia
lat nie mówiąc słowa

bo tylko cisza mogła wyrazić 
to co czuł

umarł jak święty Ormianin
jak mnich który nigdy 

nikomu nie wyrządził 
krzywdy

Erywań 2016

MANDELSZTAM

Myślę o twoim życiu Osipie
i jestem z ciebie dumny

pośród krwawych 
bestii 

i nieludzkich
demonów

pokazałeś co 
znaczy 

być prawdziwym
człowiekiem

do końca trwać przy
napisanym wierszu

i wierzyć w świętość
dni i nocy

choć byłeś kruchy jak 
syberyjski ranek 

jakże karlał przy tobie
osetyński góral

w chwilach ostatnich 
myślałeś

czym jest umieranie dla 
nieśmiertelnej poezji

czym ból znikający
jak ślad na śniegu

czym los gasnący
jak oddech

Erywań 2016

SPRZEDAWCA GOŁĘBI

Ledwie za sto dram sprzedałeś mi 
młodego gołębia

bym podarował 
mu wolność

wziąłem drżące istnienie w dłoń
i wyczułem rytm serca

lekko rozluźniłem uścisk i biały
trzepot rozświetlił błękit

choć byłeś oszustem 
i wiedziałeś że ptak 

wróci do gołębnika
po ziarno i wodę

poruszył mnie lot
białej chwili

Khor Virap 2016

TĘSKNOTA

Tęskniłem za tobą góro
i myślałem że nigdy
już cię nie zobaczę

ale zgasły świece dni
skruszały noce

wyrosły nowe róże
morwy i śliwy 

i znowu stanąłem
przed tobą

nagi rzymski niewolnik
czekający na stracenie

zanim umrę pragnę
jeszcze długo patrzeć
na ciebie

chcę stać się prochem 
wciąż wirującej planety

okruchem wieczności
i nieskończoności

spełnieniem 
i pełnią

Erywań 2016

ŚWIĄTYNIA W GARNI

Tędy wiodły drogi starożytnych
oddziałów kupców wiozących
towary ze wschodu i samotnych 
wędrowców

pośród srebrnych mgieł 
i granatowych rozmyć
świątynia jak wielki
obelisk ciszy

mijały stulecia i tysiąclecia
bóstwa umierały na pustych
ołtarzach

Mitra i Jowisz Jezus i Lenin
stawali przy kolumnach

a w nocy między wiosną
i latem 

gdy kolia gwiazd lśniła 
nad czarnymi górami

samotna Ormianka wchodziła 
na marmurowe schody

i prosiła bogów 
o wielką 

prawdziwą 
miłość

Garni 2016

Dariusz Tomasz Lebioda
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III. Prototyp i iteracja. Próby wdroże-
nia praktyk tekstoterapeutycznych 

Prototypem warsztatów tekstoterapeu-
tycznych, których ofertę złożyłam jednej z 
krakowskich instytucji muzealnych, było 
jednorazowe wydarzenie warsztatowe, 
powstałe na bazie mojej współautorskiej 
wystawy antropologicznej. Okoliczność 
trwania tamtej wystawy stała się wówczas 
punktem wyjścia do dyskusji z dyrekcją 
tejże instytucji, która wyraziła wstępną 
zgodę na przeprowadzanie warsztatów wraz 
z moim współprowadzącym, posiadającym 
unikalne kwalifikacje w zakresie terapii 
oraz rozwoju osobistego. Na tym etapie 
rozmowy próba wdrożenia prototypu 
warsztatu tekstoterapeutycznego w insty-
tucji kultury nie była jeszcze blokowana 
instytucjonalnie. Sytuacja uległa zmianie 
w chwili faktycznego rozpoczęcia procesu 
wdrożeniowego produktu warsztatowego. 
Niestety, instytucja owa personalną dewa-
luację mojej pracy i systemowe „zniechę-
canie” mnie (do tego typu projektów w 
przyszłości) za sprawą kolejnych decyzji 
dyrekcji rozpoczęła i kontynuowała kon-
sekwentnie wraz z chwilą (punktem „0”) 
początków ustaleń szczegółów (czyli tak 
zwanych „konkretów”) planowanego wy-
darzenia. Najpierw pojawiło się zaskaku-
jące (w kontekście mojego uprzedniego, 
merytorycznego wkładu osobistego, w tym 
wolontaryjnego w działalność statutową 
tejże instytucji) zastrzeżenie, że „nikt z 
ramienia muzeum za pracę nad przygoto-
waniem i przeprowadzeniem warsztatów 
mi nie zapłaci, bo muzeum nie dysponuje 
żadnymi, wolnymi środkami”, przy czym 
zdawałam sobie sprawę jako zewnętrzna 
współpracowniczka tej instytucji, iż zdecy-
dowanie nie jest prawdą, że „muzeum nie 
posiada takich funduszy”. Zgodziłam się 
jednak, chcąc zrealizować swój plan mery-
toryczny, na tę nieodpłatną pracę – właśnie 
ze względu na chęć instytucjonalnego 
przetestowania produktu warsztatowego. 
Następnym krokiem do blokowania tejże 
innowacji ze strony instytucji muzeum była 
odmowa promocji tego wydarzenia warsz-
tatowego na jej oficjalnej stronie interne-
towej z uzasadnieniem, że „nie jest to im-
preza planowa, towarzysząca wystawie”, co 
było dla mnie sporym zaskoczeniem, gdyż 
„nieplanowe” wydarzenia towarzyszące tej 
wystawie (której zresztą sama byłam kura-
torką) także miały już miejsce, a w jednym 
z nich - jako kuratorka wystawy – w imię 
lojalności wobec produktu merytoryczne-
go, wykonywałam nawet nieodpłatną pracę 
(dyrekcja poinformowała mnie wówczas, że 
„nie może mi zapłacić za udział w panelu 
dyskusyjnym, bo nie ma środków na taką 
kwalifikację pracy”). I tę blokadę promocji 
i zarządzania informacją o produkcie zneu-
tralizowałam, promując z własnej inicjatywy 
i przy użyciu własnej marki osobistej pro-
jektowany warsztat w oficjalnych zasobach 
domeny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
w przestrzeniach portalu społecznościowe-
go Facebook. Kiedy i po tym instytucjonal-
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nym utrudnieniu nadal nie zrezygnowałam 
z realizacji mojego projektu, wtedy instytu-
cja muzeum odmówiła mi udostępnienia 
do celu warsztatu przestrzeni wystawy w 
sobotę lub w niedzielę (są to dni optymalne 
do działań warsztatowych dla pracujących 
dorosłych) wyjaśniając, że „w sobotę lub 
niedzielę nie będzie miał kto umyć szkla-
nek na wodę mineralną dla uczestników 
warsztatów” i zgadzając się wyłącznie na 
(przedświąteczny) poniedziałek (poprze-
dzający Wigilię Świąt Bożego Narodzenia), 
kiedy to placówka nie była czynna dla 
zwiedzających. Co oczywiste, ze względów 
obyczajowych w katolickiej większościowo 
Polsce, termin ten nie był fortunny ani dla 
mnie, ani dla mojego współprowadzącego, 
ani dla naszych rodzin, ani dla uczestników 
warsztatów, jednak nie przeszkodził on w 
zrekrutowaniu pełnej obsady grupy warsz-
tatowej. Co znamienne, także ze względów 
ewaluacyjno-kontrolingowych (możliwość 
oceny mojej pracy w zakresie prowadzenia 
warsztatu), nikt z dyrekcji ani pracowników 
tejże instytucji muzealnej nie zareagował 
na otwarte zaproszenie do uczestnictwa 
w warsztacie (formalnie był to przecież 
normalny dzień pracy dla pracowników 
muzeum). Mimo wymienionego szeregu 
blokad strukturalnych warsztat odbył się 
w pełnej obsadzie uczestników, których 
zrekrutowałam przy pomocy własnych 
sieci promocyjnych. Następnym krokiem 
instytucjonalnego blokowania procesu 
innowacyjnego była sytuacja - w zasadzie 
- komiczna, z punktu widzenia niezaanga-
żowanego obserwatora. Otóż po odbytym 
warsztacie kilkoro uczestników, nawykłych 
do biznesowych tradycji wydarzeń warszta-
towych, wysłało mailowe podziękowania i 
referencje na oficjalny adres internetowy 
muzeum, udzielając rekomendacji wy-
darzeniu warsztatowemu. Referencje te 
nie zostały mi przekazane przez dyrekcję, 
choć dotyczyły imiennie mojego projektu 
i jego wykonania, (dowiedziałam się o nich 
od nadawców listów referencyjnych), zaś 
do jednej z uczestniczek udzielających 
referencji - mailowo, przez osobę z pionu 
dyrekcji muzeum - został (pomyłkowo) 
wysłany list obmawiający mnie personalnie 
i niedwuznacznie szydzący z zasadności 
mojej inicjatywy warsztatowej. Okazało się, 
że dyrekcja do spraw relacji z publicznością 
zamiast wysłać swą iście towarzyską wiado-
mość (będącą reakcją na owe, mailowe 
referencje udzielone mojemu wydarzeniu 
warsztatowemu) do właściwego adresata, 
czyli dyrektora głównego (jak to zapewne 
planowała), użyła elektronicznej funkcji 
„odpowiedz” zamiast „prześlij dalej” i mail 
trafił do samej osoby udzielającej refe-
rencji. Osoba ta odpisała wówczas nadaw-
czyni na ów mail do mojej wiadomości. 
Zamiast „przepraszam” (kompromitacja 
merytoryczna i etyczna tej instytucji była tu 
oczywista), odczytałam wiadomość (także 
z oficjalnego adresu mailowego dyrekcji), 
że „doszło do nieporozumienia”, bo „nie 
chodziło w tym prywatnym mailu ani o 
mnie, ani o moją pracę”. Zareagowałam 

wówczas oficjalną prośbą do dyrekcji mu-
zeum o przeproszenie za tę „przesyłkę” 
uczestniczkę moich warsztatów (mnie za tę 
niewybredną obmowę nie przeprosił wtedy 
nikt). Intencją całego szeregu podobnych 
mikroagresji ze strony funkcjonariuszy tej 
instytucji było ewidentne „zniechęcenie” 
mnie „na przyszłość” do prób wdrażania 
tego typu innowacji, uskuteczniane przy 
użyciu opisanych powyżej metod, a zatem: 
pretekstowej odmowy ich finansowania w 
trybie „nie, bo nie” oraz nieformalnych 
postaw i zachowań agresywnych o charak-
terze personalnym, uderzających w moje 
poczucie bezpieczeństwa w tejże pracy 
instytucjonalnej (jak choćby ów opisany tu 
komunikat mailowy oraz inne komentarze 
o „wpychaniu się do muzeum”). Dziś już 
wiem, że jest to stała strategia eliminowania 
podobnych inicjatyw zewnętrznych w tej 
instytucji publicznej, gdyż z analogiczną 
sytuacją „zniechęcania” spotkały się także 
inne osoby, składające oferty innych wy-
darzeń kulturalnych na terenie muzeum. 
Mimo tych czynników, wskazujących 
empirycznie na funkcjonującą kulturę 
organizacji, rama instytucjonalna muzeum 
– zgodnie z moim założeniem - sprawiła, 
że uczestniczki i uczestnicy warsztatów tek-
stoterapeutycznych, przekazali mi cenne 
informacje zwrotne, potwierdzające ich 
obiecującą rozwojowo satysfakcję z udziału 
w wydarzeniu warsztatowym, głębokie za-
interesowanie zagadnieniem tekstoterapii 
kulturowej, a także ich gotowość do odpłat-
nego uczestnictwa w tego typu warsztatach 
w innym kontekście instytucjonalnym i w 
innych terminach. 

Testując prototyp warsztatu tekstotera-
peutycznego w (jak się okazało ku mojemu 
zaskoczeniu: nieprzyjaznej merytorycznie i 
organizacyjnie zewnętrznym, pozainstytu-
cjonalnym innowacjom) instytucji publicz-
nej muzeum, inspirowałam się głównie me-
todyką implementacji produktowej, zwanej 
w zarządzaniu procesami innowacyjnymi 
„modelem zwinnego procesu innowacji 
produktywnej i organizacyjnej”1. Metodyka 
ta zakłada generowanie i prototypowanie 
rozwiązań w otwartej współpracy (podmio-
tu wewnętrznego lub zewnętrznego) z całą 
organizacją, stąd moje ponawiane wielo-
krotnie zaproszenia do udziału w warszta-
cie, kierowane do dyrekcji i pracowników 
instytucji muzeum, wstępne okazanie się 
recenzowanymi publikacjami naukowymi 
i referencjami od uznanych ekspertów 
naukowych, a także – mimo zaistniałych 
sytuacji, personalnie niekomfortowych dla 
mnie jako innowatorki – finalne podzie-
lenie się z dyrekcją instytucji pisemnymi 
rekomendacjami z przeprowadzonych 
warsztatów i oficjalne podziękowanie dla 
całej obsady organizacji. Nie uzyskałam tu 
żadnych reakcji na ten proces otwierania 
zasobów merytoryczno-organizacyjnych, 
wytworzonych przeze mnie w próbie 
implementacji produktu warsztatowego. 
Zignorowano też moją późniejszą przesyłkę 
mailową z publikacjami naukowymi o tym 
wydarzeniu. Cel implicytny organizacji 
(eliminacja ofert „obcych”, bo zewnętrz-
nych podmiotów), jak się wydaje, został tu 
jednak w pełni zrealizowany, gdyż była to 
moja jedyna i ostatnia akcja warsztatowa 
przeprowadzona w tejże instytucji, bowiem 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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koszty - czasowe, finansowe (kategoryczna 
i ostateczna odmowa wyasygnowania ja-
kichkolwiek środków finansowych na cele 
warsztatowe ze strony instytucji muzeum), 
a przede wszystkim: personalne mikroagre-
sje kierowane do mnie, ignorowanie mojej 
pracy i jej dewaluacja poprzez odmowę 
promocji wydarzenia, okazały się antyro-
zwojowe i szkodliwe dla mojej motywacji 
profesjonalnej z perspektywy realizacji 
potrzeby szacunku dla celów oraz wartości 
i interesów: merytorycznych, finansowych 
i osobistych.

W metodyce działań zarządzania in-
nowacją według założeń modelu zwinnego 
procesu innowacji po prototypie następuje 
jego iteracja, a więc dalsza próba wdroże-
nia produktu z uwzględnieniem wiedzy 
uzyskanej w etapie prototypowania. Po 
doświadczeniu zastrzeżenia o „braku moż-
liwości finansowania” warsztatów tekstote-
rapeutycznych przez instytucję muzeum 
udałam się z ofertą do instytucji kulturalnej 
o specyficznych funkcjach: łączących ga-
lerię sztuki, archiwum oraz przestrzenie 
do działań performatywnych – wiedząc, 
że dysponuje ona środkami z jednego ze 
źródeł lokalnych, dedykowanych tego typu 
usłudze kulturalnej. Już w chwili składania 
oferty odwołałam się do faktu znajomości 
zasad tego finansowania i przedstawiłam 
referencje z pierwszego warsztatu. W tej 
instytucji na etapie przygotowania warsz-
tatu dyrekcja nie kontaktowała się ze mną 
osobiście, a wszystkie ustalenia czynione 
były za pośrednictwem kierowniczki dzia-
łu edukacyjnego. Finansowanie ze źródła 

funduszu wojewódzkiego obligowało 
instytucję do promocji wydarzenia, pro-
mocja taka więc – choć w mojej ocenie 
niewystarczająca i słaba merytorycznie – 
nastąpiła. Opis wydarzenia warsztatowego 
umieszczony został na stronie internetowej 
instytucji i to instytucja przeprowadziła re-
krutację uczestników warsztatu. Przy okazji 
podpisania umowy okazało się wprawdzie, 
że ustalone (w systemie rozliczeniowym 
godzin zegarowych) honorarium za pra-
cę dwojga współprowadzących zostało 
podzielone na pół, o czym nie było mowy 
wcześniej, jednak przy tak niskiej kwocie, 
sytuacja ta była po prostu zabawna. W wa-
runkach prawidłowego, nie zaś testowego 
funkcjonowania produktu, okoliczność 
taka byłaby oczywiście całkowicie nie do 
przyjęcia. Warsztat odbył się i odniósł 
sukces merytoryczny, który – zdawać by 
się mogło – powinien udrożnić ścieżkę 
dalszej współpracy. Niestety, kolejne maile 
kierowane do dyrekcji głównej w sprawie 
dalszej oferty warsztatowej, a w końcu po 
prostu prośby o możliwość bezpośredniej 
rozmowy pozostały bez odpowiedzi przez 
osiemnaście miesięcy (Sic!). Automatyczna 
funkcja odczytu wiadomości informowała 
mnie jednoznacznie, że każdy z kilkunastu 
maili został przez adresatkę odczytany, 
jednak na żaden nie udzielono mi od-
powiedzi. Bez reakcji pozostał też mail z 
przesyłką w postaci publikacji naukowej, 
relacjonującej osiągnięcia merytoryczne 
wypracowane podczas warsztatu wraz z 
podziękowaniami dla tejże instytucji. Co 
interesujące, dyrekcja ani pracownicy in-
stytucji nie byli zainteresowani promocją, 
którą im uczyniłam przy pomocy medium 
publikacji naukowej. Jeszcze przez kolejny 
rok (Sic!) usiłowałam dotrzeć do dyrekcji, 

pisząc kolejne prośby 
o spotkanie lub roz-
mowę telefoniczną. 
Każda z nich została 
zignorowana, a – z 
nieoficjalnych źródeł 
– dowiedziałam się, że 
„warsztat odniósł zbyt 
duży sukces” i „kierow-
niczka działu edukacji, 
będąca w przyjaźni 
z panią dyrektor, za-
żądała zaprzestania 
promowania konku-
rencji”. Nie wiem, czy 
to prawda, ale pisane 
przez (w sumie) nie-
mal trzy lata prośby o 
spotkanie i rozmowę w 
sprawie oferty warszta-
towej do dziś pozostały 
bez żadnej reakcji. 

Opisane sytuacje 
sfinalizowanych warsz-
tatów tekstoterapeu-
tycznych, które odnio-
sły sukces w postaci: 
zwerbalizowanej satys-
fakcji ich uczestniczek 
i uczestników oraz pu-
blikacji naukowych po-
wstałych na ich bazie 
(a zatem można podać 
empiryczne wskaźni-
ki ich powodzenia i 
podstawy do diagnozy 

szans rozwoju usługi tekstoterapeutycznej 
w ramach instytucji kulturalnych), nie za-
kończyły się sukcesem wdrożeniowym tego 
produktu w publicznych instytucjach kultu-
ry. I co zdumiewające: to ich sukces odbior-
czy i merytoryczny stał się właśnie źródłem 
porażki, czyli wrogości (biernej agresji) 
otoczenia instytucjonalnego i postawienia 
zapory do rozmowy o ofercie warsztatowej. 
Wynika z tego, że krakowskie instytucje 
kultury są („bywają”) niezainteresowane 
partnerami generującymi sukcesy, chyba 
że pochodzą oni z ich własnych, pozakon-
kursowych wyborów. Stosując metodykę 
modelu zwinnego zarządzania innowacją, 
dowiedziałam się jednak o najcenniejszym 
fakcie, a mianowicie, że istnieje lokalny 
rynek takich potrzeb warsztatowych i jest 
w Krakowie do zagospodarowania otwarta 
pula odbiorców tekstoterapii, gotowych za-
płacić za produkt warsztatowy i rozumieją-
cych jego unikalną jakość. I to uczestniczki 
i uczestnicy moich warsztatów polecali je 
instytucjom prywatnym, z którymi nawiąza-
łam współprace trwające do dziś.

IV. Instytucje kultury, w których warsztaty 
się nie odbyły. Próba diagnozy

Ważnym wskaźnikiem dylematu bra-
ku kultury proinnowacyjnej w niektórych 
krakowskich instytucjach kultury (jako 
stałej cechy stylów funkcjonowania tych 
organizacji, przejawiającej się w zachowa-
niach wobec zewnętrznych innowatorów), 
z którymi miałam do czynienia w trzyletnim 
okresie procesu prób instytucjonalizacji 
tekstoterapii kulturowej (2014-2017), były 
przypadki instytucjonalnego (całkowitego 
lub pośredniego) uniemożliwienia odbycia 
się moich warsztatów tekstoterapeutycz-
nych. Zwrócę tu uwagę, sygnalizując trzy 
przypadki takich sytuacji skutecznej blo-
kady warsztatów, na fundamentalny – dla 
zasad zarządzania jakością2 (czyli inżynierii 
jakości3) – problem instytucjonalnego 
stylu zarządzania relacjami ze mną jako 
podmiotem zewnętrznym (innowatorką), 
proponującą tym instytucjom warsztatowy 
proces innowacyjny oraz zarysuję charakter 
relacji instytucjonalnych z potencjalnymi 
uczestnikami warsztatów (a więc klientami 
procesu), które zaobserwowałam pracując 
w zainicjowanym procesie.

 W pierwszym przypadku (instytu-
cja biblioteki publicznej) dyrekcja zgodziła 
się na przeprowadzenie warsztatów i zada-
nie ich obsługi przekazała kierownictwu 
jednego z oddziałów. Mimo kilkumie-
sięcznego wyprzedzenia w ustalonej ze 
mną dacie wydarzenia, podania treści do 
publikacji rekrutacyjnej i deklaracji chęci 
wsparcia instytucji w rekrutacji, informacja 
rekrutacyjna o moich warsztatach pojawiła 
się na cztery dni przed ich planowaną datą 
(przy czym dwa z tych dni były sobotą i 
niedzielą). Rekrutacja więc de facto nie była 
prowadzona. W dniu warsztatu na terenie 
biblioteki nie znalazłam też żadnej infor-
macji o wydarzeniu, a plakat informacyjny 
na drzwiach oddziału jedna z bibliotekarek 
powiesiła już w mojej obecności, na godzi-
nę przed samym wydarzeniem. W efekcie 
na warsztat – przypadkowo – trafiła jedna 
mama z dzieckiem, która wyrażając satys-
fakcję z wykonania zadań warsztatowych 
powiedziała przy mnie i owej bibliotekarce, 
że „żałuje, iż o wydarzeniu nie wiedziała 

Zagadnienie...
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wcześniej, bo poinformowałaby innych”. 
Po zakończeniu wydarzenia w takiej postaci 
rzeczy, zapytałam bibliotekarkę o powód 
braku rekrutacji i tak późnej, nieskutecznej 
informacji ze strony biblioteki. Bibliote-
karka odpowiedziała mi wówczas, że nie 
otrzymała ona polecenia służbowego, aby 
wydarzenie utworzyć wcześniej w portalu 
społecznościowym oraz nic innego nie 
zostało jej polecone i dopiero mój telefon 
na kilka dni przed warsztatem, z pytaniem 
czy czegoś nie potrzeba w organizacji wes-
przeć, uświadomił jej, że „nic się nie robi w 
tej sprawie, a przecież zgoda na wydarzenie 
przyszła od dyrekcji na piśmie”. Skonstato-
wała ona, iż oddział biblioteki przyjął do 
wiadomości, że wydarzenie „ma być”, ale 
„nie dostał polecenia”, że „ma cokolwiek 
robić, więc nic nie robił”. Na moje pytanie, 
czy nie pomyślano, że szkoda mojego czasu 
i szansy dla chętnych rodziców z dzieć-
mi, pracowniczka tej instytucji najpierw 
wzruszyła ramionami bez słowa, a potem 
dodała, że „u nich nie ma takich zwyczajów, 
żeby ktoś <<obcy>> robił warsztat, więc nie 
wiedziała, jak się zachować i tak wyszło”.

W drugiej instytucji bibliotecznej jej 
dyrekcja przez dwa lata nie znalazła czasu 
na rozmowę ze mną w sprawie oferty warsz-
tatowej (oświadczałam, że dostosuję się do 
czasu jej pracy i poproszę o dogodny dla 
instytucji termin), następnie zaś umówiła 
mnie z pracowniczką czytelni, nieposiada-
jącą żadnej mocy decyzyjnej, która z dużym 
zażenowaniem i osobistym dyskomfortem 
psychicznym oświadczyła mi, że „biblioteka 
ma swoich <<warsztatowców>> i dyrekcja 
nikomu się nie tłumaczy, jak sobie ich 
dobiera”. Pracowniczce tej instytucji było 
wyraźnie przykro, że została ona wyznaczo-
na przez dyrekcję do rozmowy ze mną, bo 
„ona i tak o niczym tu nie zadecydowała”. 

W trzeciej instytucji o charakterze 
łączącym funkcje biblioteki, centrum kul-
tury i obiektu kinowo-teatralnego, kierow-
niczka działu edukacyjnego przekazała mi 
informację, że „nie ma wolnego terminu 
na żadne nowe wydarzenie”, zaś na mój 
argument, że jestem gotowa przyjąć wstęp-
ny termin za rok, dwa, a nawet trzy lata 
odpowiedziała mi żartem, iż „wtedy to jej 
tu może nie być”. Nie była ona zaintereso-
wana moimi tytułami stypendystki Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej, Prezydenta Miasta 
Krakowa, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz kilku innych agend potwier-
dzających dobrą jakość mojej pracy, gdyż 
- jak bez pardonu oświadczyła: „ona sama 
układa sobie program wydarzeń kultural-
nych i to jej prywatna (Sic!) decyzja, kogo 
do niego sobie zaprosi.” 

Te trzy przypadki, w tym dwa całko-
witej odmowy możliwości przedstawienia 
pełnej oferty warsztatu, a tym samym 
przeprowadzenia go przeze mnie, łączy 
wątek poczucia bezkarności i nietykalności 
funkcjonariuszy tychże instytucji, pewnych 
swego, iż mogą zarządzać oni publicznymi 
instytucjami kultury według własnych, 
nietransparentnych zasad. Poziom bier-
nej, a momentami czynnej werbalnie 
(szyderstwa) agresji wobec mnie i mojego 
projektu (pomimo okazania się przeze 
mnie publikacjami, certyfikatami i referen-
cjami) oraz praktyki uniku, lekceważenie 
mnie i potencjalnych beneficjentów mojej 
usługi kulturalnej, ugruntowały we mnie 

przekonanie o całkowitej dowolności w 
stylach zarządzania jakością relacji w tychże 
instytucjach. W jednej z instytucji – przej-
ściowo – pracowała moja koleżanka, która 
porzuciła tę posadę z komentarzem, że „nie 
da się żyć w warunkach – jak to określiła 
- <<widzi-mi-się>> kierowniczki po <<go-
łej, zaocznej pedagogice>>, zwalczającej 
każdego, kto ośmiela się osiągać sukcesy”. 
W perspektywie znanych mi strategii in-
stytucjonalnych inżynierii jakości, żadna z 
wymienionych sytuacji nie była poprawna 
i każda zasługiwała na oficjalną skargę do 
organu założycielskiego, co stałoby się 
jednak przeciwskuteczne z uwagi na fakt, 
że w każdej z tych instytucji obowiązywała 
zasada nominacji politycznej na stanowi-
ska kierownicze i nie było tu przestrzeni 
na dyskusje merytoryczne. Diagnoza so-
cjologiczna: wasalno-lennych zależności 
politycznych jest zamykająca. 

V. Bierny opór. Dlaczego innowacyjność 
nie stała się innowacją w sektorze publicz-
nym 

Testując warsztaty tekstoterapeutycz-
ne – jako usługę proponowaną krakowskim 
instytucjom kultury – miałam w moim pro-
jekcie na uwadze horyzont wartości takich 
jak: etyczna eksploatacja terapeutyczno-
-regulacyjnej funkcji instytucji kultury, 
szacunek dla potencjalnych jakości kultu-
rotwórczych instytucji kulturalnych oraz 
głęboko ugruntowaną wiedzę socjologicz-
ną o zjawisku nazywanym potocznie „kultu-
rą warsztatu”, a więc wiedzą w procesie. W 
tym wypadku wiedza w procesie oznaczała 
budowanie zasobów tekstów kultury, które 
mogą być przydatne we wspieraniu zdro-
wienia i rozwoju osobistego współczesnego 
człowieka, ujmowanych w ramy społeczne 
instytucji kultury. Miałam też za sobą 
ugruntowany etap inkubacji tego pomysłu, 
czyli szereg odbytych szkoleń, uzyskanych 
certyfikatów i doprowadzonych do publi-
kacji naukowych własnych procesów po-
znawczych, zogniskowanych wokół biblio-
terapii i mojej autorskiej idei tekstoterapii 
kulturowej. Wszystkie te elementy procesu 
innowacyjnego zapewniały wybranym prze-
ze mnie instytucjom kultury wysoką jakość 
innowacji oraz gwarancję optymalnej 
jakości jej personalnego nośnika - mnie 
samej jako innowatorki (marka osobi-
sta). Niestety, powyższe tło merytoryczne 
oraz sukcesy przeprowadzonych przeze 
mnie warsztatów, mierzone także zwer-
balizowaną satysfakcją ich uczestniczek i 
uczestników, zderzyły się z nieprzyjaznym 
dla mnie otoczeniem instytucji kultury 
o nieinnowacyjnych cechach organizacji 
(brak kultury proinnowacyjnej), w tym z 
zachowaniami dyrekcji, a niekiedy pracow-
ników tychże instytucji, charakteryzującymi 
się (psychologicznie i organizacyjnie) 
biernym lub czynnym oporem wobec mnie 
i proponowanej przeze mnie innowacji. 
W instytucjach, w których doprowadziłam 
do przeprowadzenia warsztatów, opór ten 
przejawiał się w prokrastynowaniu każde-
go z etapów wykonania zadania (niekiedy 
musiałam wykonać kilkanaście telefonów 
lub maili w najprostszych sprawach, jak 
na przykład: przygotowanie podkładek 
pod papier do pisania w trakcie warsztatu) 
oraz – przede wszystkim – wymuszeniach 
przeprowadzenia przeze mnie warsztatu 

bez honorarium („muzeum nie ma i nie 
będzie mieć pieniędzy na takie warszta-
ty”) lub z honorarium niepokrywającym 
kosztów przygotowania warsztatu (za 
każdym razem usługę swą konsultowałam 
psychologicznie i psychoterapeutycznie, 
korzystałam też z superwizji i szeregu in-
nych czynności zapewniających najwyższą 
jakość mojej pracy warsztatowej). W jednej 
z instytucji pojawiła się też plotka na mój 
temat jakobym „proponując warsztaty 
szukała etatowej pracy w muzeum”. Jako 
(także) antropolożka społeczna diagnozuję 
tę sytuację w – zaskakujących w kontekście 
współczesnych przecież instytucji kultury 
metropolitarnego miasta Kraków – katego-
riach atawistycznego lęku przed „obcym”, 
którym stawałam się za każdym razem, 
będąc zewnętrznym źródłem innowacji. 
Moja indywidualna innowacyjność nie stała 
się zatem początkiem innowacji w sektorze 
publicznym, bo nie udało mi się wprowa-
dzić warsztatów tekstoterapeutycznych do 
żadnej z krakowskich instytucji kultury. W 
tym zakresie wdrożenia poniosłam całko-
witą porażkę mojego projektu i w tychże 
krakowskich instytucjach kultury – nadal 
- usługa, którą propagowałam, nie zyskała 
przestrzeni społecznego szacunku, zrozu-
mienia i szans dalszego rozwoju. Okazało 
się jednak, że ta sama usługa warsztatowa, z 
tymi samymi parametrami merytorycznymi 
i tą samą „mną” jako innowatorką stała 
się – równolegle – do całkowitej porażki w 
publicznych instytucjach kultury źródłem 
sukcesu wdrożeniowego w niepublicznych 
instytucjach edukacyjnych i prywatnym 
sektorze biznesowym. Bierny (a czasem 
nawet czynny) opór wobec mnie i moje-
go projektu w instytucjach publicznych 
- skontrastował się tu - z proaktywnością 
dyrekcji lub innych decydentów, otwarto-
ścią i szacunkiem dla mojej pracy wśród 
pracowników organizacji oraz adekwatną 
gratyfikacją finansową - w tychże instytu-
cjach prywatnych. Procesy te: odrzucenie 
innowacji w sektorze publicznym i jej ak-
ceptacja w sektorze prywatnym zachodziły, 
wobec siebie, równolegle.

cdn.

Przypisy:
1 W Polsce znane są następujące metodyki budowa-

nia produktowych i organizacyjnych procesów w 
zakresie zarządzania innowacją: Design Thinking, 
LEAN START-UP, Agile Development – Agile 
SCRUM, które z powodzeniem wykorzystuje 
korporacja globalna wydawnicza Wolters Kluwer 
– zob. M. Wirkus, P. Zejer, Model zwinnego procesu 
innowacji produktywnej i organizacyjnej na przykładzie 
Wolters Kluwer, „Zarządzanie i Marketing. Zeszyty 
Naukowe – Politechnika Śląska. Organizacja i 
Zarządzanie”, R: 2016., Z. 97., s. 333-342. 

2 Adam Harmol wymienia następujące fundamenty 
instytucjonalnego zarządzania jakością: orientacja 
na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, po-
dejście procesowe, ciągłe doskonalenia, podejmo-
wanie decyzji na podstawie dowodów i zarządzanie 
relacjami – zob. Tegoż, Zasady zarządzania jakością, 
[w:] Zarządzanie i inżynieria jakości, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 158-179. 

3 W inżynierii jakości, jako strategii zarządzania 
w organizacji, Peter F. Drucker za kluczowy 
element uznaje problem odpowiedzialności za-
rządczej organizacji (jej kierownictwa) nie tylko 
wobec wszystkich jej członków, ale i całościowego 
otoczenia organizacyjnego, w tym społeczności 
odbiorców decyzji, społeczeństwa narodowego, 
a niekiedy nawet globalnego – zob. Tegoż, Sfery 
odpowiedzialności w zarządzaniu, [w:] Praktyka zarzą-
dzania, Wydawnictwo MT Biznes, przeł. T. Basiuk, 
Z. Broniarek, J. Gołębiowski, posł. S. Bratkowski, 
Warszawa 2017, s. 555-571. 
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Joanna Wojciechowska

PRANIE
 

na linach rozpiętych między przestrzenią lat 
wywieszam pranie
powiewają maski na wietrze
każda na inną okazję
 
najbardziej zniszczona jest ta 
z dobrą miną 
do złych gier
tę beztroską zgubiłam 
gdzieś przy przeprowadzce
z Wiślanej na Tåstrupgård
w innej uśmiech kącikiem opada
w dół po zmarszczce 
ta wkurwiona jest zawsze trzymana 
pod kluczem
a i tak czasem się wymknie
obojętna była ostatnio często noszona
a zamyśloną już wyrzuciłam
 
grymasy oraz drobne minki na okazje 
piorę ręcznie żeby nie straciły fasonu
wszystkie gęby wyparzam co jakiś czas
 
piersi nie wiruję żeby się nie rozciągnęły
te młode w albumie
na pamiątkę zachowam
tamte karmiącej matki 
już niepotrzebne luźno zwisają ze sznura
te dzisiejsze noszę zawsze przy sobie
 
ręce delikatnie wykręcam 
każdą z osobna
mam różne modele
do pracy 
do rzeźbienia 
malowania pieszczenia głaskania
 
ze stóp zostały mi już tylko dwie rozczłapane
zaszywam rozstępy na udzie
ceruję przerwy na skórze 
prostuję fałdy
wywabiam przebarwienia
 
a w pudłach na strychu czeka stos różnych wariacji 
kombinezonów ciał na przyszłość
na samym dnie stoi paczka z zatartą datą terminu przydatności 
oraz napisem:
 
„Produkt wykrochmalony
Najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”

Szymon Florczyk

Gdym z Lucią pląsał (w transie z dystansem) 
– wiersz spawalniczo-erotyczny

O, Luto! W nico
spoglądam, gdym jeszcze we mgle
bezsennej, która wnet spłynie -
wierszem o tańcu 
i cierpkiej doli  
(gdy się zapomnę
i szef spie*).

Bo oto - dzień się zaczyna wcześnie, 
w szkle gładkich myśli i we śnie jeszcze,
gdy załzawione w sztok mruga okno
(smętnie na polu, słotno).
A ja na zegar z westchnieniem zerkam
i postanawiam już strącić z ciebie!
zobojętnienie. Miast błagać zatem, 
raźno, z ochotą, myk - wtyczkę wkładam. 
Padam.
To prąd mnie przeszył,
zmysłów? 
Już siadam.

Ostrożnie sięgam, ujmuję dłonią
z pietyzmem kibić jak z gumy giętką,
palcami pieszczę; pulsujesz ciepłem,  
gorącem... parzy, 
już rękawicę pod kciukiem smaży, 
aj, do roboty, już nie myśl, chłopie,
ilu przed tobą ją w łapy brało, 
ileż cynowych serc płomień stopił,
nim ostygł... wara! Precz z mojej głowy. 
Stężały grzeję, acz lekko muskam
nieczuły metal, a jakby usta.

I wnet wśród cyny cyniczni cali 
lut za lutowiem jak z nut stapiamy, 
w harmonii, w transie, chociaż z dystansem, 
wszak w ogumieniu płyniemy z dansem, 
wtem - coś wybija 
nas z rytmu 
tego, 
coś kręci w nosie palonym boczkiem
i kątem oka dostrzegam nagle
jak przewód wije się, wąż przebiegły,
do rozpalonej przytula miedzi,
a zgrzany metal tnie izolację. 
I wąż zdjął skórę, i kauczuk stliło,
i strzelił płomień oksydowany;
i zaskwierczało, i zaświeciło
i między nami
coś rozd*. 

Zimnaś, jam blady. Dym opadł. Cicho. 
Lecz życie kręcić się musi;
ty się w serwisie na razie złóż. I

czekaj na kolej, moje kochanie, 
nowa już przyszła
na rozgrzewanie.

IRONIE

Adam Michalak

ZawoalowanIronik

Nic na to nie poradzę
że w ziemi ryje wierszem kret
motyl kwiatu wytyka płotcienny pled

Ironii najpiękniej brzmi czarodziejski flet
skowronka z miłości do kulawych koni

Krzysztof  Nurkowski

***

Ze standardów,
pozostały już tylko,
standardy jazzowe.
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Jacek Jaszczyk

List z emigracji V
 

1.
Pociemniało nad górami Wicklow.

W telewizji ktoś ręką sztucznej inteligencji 
mierzy człowieczeństwo, 
wyznaczone wzorem matematycznym.

Blue Monday
odkleił się od gęstych strug wiatru.

Przypominam sobie o śnie,
w którym na końcu świata zasłaniam
czyjeś oczy Zorzą Polarną.

Na parapecie przysiadło kilka chmur.
W jednej z nich kryje się mój lęk.

2.
Piszesz o głosie w radiu, 
palcach sięgających kosmosu
i kilku wulgarnych wierszach bezimiennych poetów.

Ze stołu woła Kundera.
Krzyczy o ludziach wśród których bywamy obcy.

Antoine de Saint-Exupéry uznał, 
że żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

Odczuwam twoją nieobecność 
wszystkimi odmianami zimy.
Niewiele więcej we mnie stycznia.

3.
Santa María del Mar.
Głosy dzwonów.
Ciutadella, El Born,
Gotyk.

Na straganach Mercat de la Boqueria
w muszlach ostryg goją się blizny 
przywiezione porannym transportem.

Portrety słońca.
Plac w kształcie koła.
Fontanna.

W brudnej wodzie Flota Barcelońska wycięta z gazet.
Krzysztof Kolumb patrzy w oczy okrętom.
Od południa naciera fiesta.

Grzegorz Zientecki    

DESZCZ W SZANGHAJU  

Chciałbym
Przekazać milionerowi i żebraczce
Zapach tego deszczu
Który spod podwiniętych dachów 
Spada 
Pieszczącą ucho odpowiedzią 
Nieba 

Warszawa, 2 grudnia 2019

Piotr Szczepański

Kierowca taksówki i ranek wyjazdowy (szereg wątpliwości)

Patrzy w bok, puszczając oko 
i kierownicę. Niech kręci się to kółko 
w lewo a potem w prawo.

Uporządkowane wielkie donice 
z roślinami i kwiatami
doglądane okiem następcy tronu. 

Zielone trawniki oddychające wiecznością. 
Wyjeżdżanie stąd z falą smutku, 
w kierunku przeciwnym
do tamtego tsunami
aż po rogatki, których nie widać.

Utraciłem siły rano, walcząc 
z upałem. Ciało wywiesiło zapobiegawczo białą flagę.
Nauczyło się profilaktyki
od starszych, bardziej doświadczonych ciał.

Minęliśmy rewir I Armii.
Nie wiem, który ładniejszy
i bardziej poukładany. Jedzie z nami pruski duch porządku
i karności z dużymi kroplami potu na czole.  
Na pohybel faszystom… 
Chociaż nie, nie wierzę własnym myślom tak daleko od kraju. 
Zabiją bardziej z litości niż złości

Ledwo widoczny 
sprany kwiat lotosu na białej bluzce 
mógłby posłużyć za przepustkę, gdyby doszło do blokad.

Wy wiecie i ja wiem. 
Mówmy szeptem - doskonały spisek z obu stron. 
Wrócę pokryty w tatuaże i stary alfabet. Człowiek żyjący w pąku 
waszego kwiatu. Prawie nietykalny.
Z kobietą u boku. O niej też nie zapominajcie.

Krzysztof Nurkowski

Pamięci Osipa Mandelsztama

Kochać poetów rosyjskich
zimną wódkę z nimi kosztować
włóczyć się po Moskiewskim Prospekcie
północnych wiatrów próbować

ruble zamieniać na szklanice
czasu nie liczyć bo mnogo
przestrzeni odrzucić granice
zalewać łzami twe ciało

kochać i płakać
i uciekać w tajgi ciemności sromotne
zapomnieć nigdy nie czekać
ścieżki tej drogi okrutne

upadać i kochać aż do końca
do ostatniego oddechu
aż ziemia ciebie przytuli
w matki serdecznym uśmiechu
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Kijów (ukr. Київ) – stolica Ukrainy 
leży nad środkowym Dnieprem - centrum 
na szerokości geograficznej 50 °27´ N i dłu-
gości geograficznej 30° 31 E. Starsza część 
miasta rozciąga się na wzgórzach na prawym 
brzegu rzeki – na wysokości 187 w n. p. m. 

Nazwa miasta wg. spisanej w średnio-
wieczu legendy przez mnicha prawosławne-
go Nestora wywodzi się od imienia jednego z 
założycieli osady na wzgórzu nad Dnieprem, 
zwanego Kijem. Żył on na przełomie V i 
VI w. Legenda znajduje się w najstarszym 
opisie dziejów miasta – Powieść minionych lat. 
Osada miała dogodne położenie nad dużą 
rzeką znajdując się na handlowym szlaku 
z Podola i Polesia na północ i południe. 
Już przed I w. n. e. przybywali tu 
kupcy z Cesarstwa Bizantyjskiego 
oraz Rzymskiego, o czym świadczą 
wykopaliska archeologiczne. Na 
Górze Zamkowej i na terenie Po-
dola (część miasta zwana Padół) i 
przy Placu Lwowskim znaleziono 
wiele monet z tamtego okresu. Z 
badań wiadomo też, że ren ten był 
zamieszkały już 10 tys. lat temu, na 
co wskazują przedmioty z miedzi i 
żelaza. W III w. przybyli tu Goci, a 
w V w. obszary te zajęli Słowianie 
Wschodni. Nad środkowym Dnie-
prem osiedliło się plemię Polan. W 
VII w. plemiona te ustabilizowały 
się prowadząc gospodarkę rolną. 
Nazwa Polanie pochodzi od „pola”. 
Przez ich terytorium przechodziły szlaki 
handlowe od Bałtyku po Morze Czarne, 
czyli od ziem Waregów do Greków. Ok. 862 
r. Waregowie z północy pod wodzą Askolda 
i Dira opanowali ten obszar, zakładając 
własne „państwo”. Na północ, w Nowogro-
dzie panowali Skandynawowie pod wodzą 
Ruryka. W 882 r. prowadzeni przez Olega 
skierowali się na południe, zamordowali 
podstępnie Askolda i Dira, opanowując 
ich tereny. Podbili także inne plemiona 
żyjące wzdłuż Dniepru. I tak gród zwany 
Kijowem stał się ich stolicą, a później głów-
nym ośrodkiem ziem ruskich zwany „matką 
grodów ruskich”. Waregowie z biegiem cza-

Bronisław Pastuszewski

Kijów - zarys dziejów

su wtopili się w ludność słowiańską. Nazwa 
„Ruś”, wg. niektórych badaczy pochodzi od 
fińskiego słowa „Routsi”, a wg. innych od 
nazwy jeziora Roś. Ostatecznie od połowy 
IX w. Kijów zaistniał w historii. Od samego 
początku miasto utrzymywało stałe kontakty 
handlowe i polityczne z Bizancjum, a nawet 
za Olega Rurykowicza toczyło z nim walki. 
Po jego śmierci w 911 r. władzę objął Igor, 
który prowadził wojny z żyjącym na połu-
dniu plemieniem Derewlan. W 945 r. po 
śmierci ojca rządy objęła Olga. Utrzymywała 
ona dobre stosunki z Konstantynopolem, 
gdzie w 957 r. przyjęła chrzest i imię Helena. 
Popierała misje chrześcijańskie ze wschodu 
i z zachodu, skąd cesarz Otto I przysłał bi-

skupa dla Rusi. Jej syn Świętosław natomiast 
zwalczał chrześcijaństwo. Prowadził też 
wojny z plemionami Wiatyczów i Chazarów 
opanowując tereny nad Morzem Azowskim. 
W wyniku ataku koczowniczych Pieczyngów 
zginął Świętosław, a władzę objął w 972 r. 
jego brat Jaropełk. Lecz został pobity przez 
kolejnego młodszego brata Włodzimierza. 
Jego panowanie to znaczne wzmocnienie 
i poszerzenie terytorialne Rusi. Stała się 
bowiem sąsiadem Polski i Węgier a Grody 
Czerwieńskie – stałym punktem zatargów 
polsko – ruskich. Włodzimierz początko-
wo wspierał religie pogańskie, ale w 986 
r. sprowadził do Kijowa teologów trzech 
religii, chcąc wybrać dla swego księstwa 
jedną z nich. Ostatecznie w 988 r. zdecy-
dował się na chrześcijaństwo z Bizancjum. 
Cesarz Bazyli II przysłał mu kapłanów. On 
i jego drużyna zostali ochrzczeni w rzeczce 
Poczajna, a synowie w potoku Kreszczatyk. 
Sam na chrzcie przybrał imię Wasyl. Na 
Rusi działali duchowni prawosławni greccy i 
bułgarscy, posługując się liturgią wschodnią 
i pismem starosłowiańskim. Nastąpił rozkwit 
oświaty, a nowa religia przyczyniła się do 
wzmocnienia państwa ruskiego i władzy 
księcia Włodzimierza zwanego Wielkim, a 
także Chrzcicielem Ruś stała się partnerem 
państw europejskich. Cerkiew prawosławna 
była czynnikiem jednoczącym księstwo. 
Kijów zaczął się rozrastać: stare centrum 
mieściło się na Górze Starokijowskiej, a w 
końcu X w. wybudowano nowe nad doliną 
Poczajny i Dniepru. Otoczone wałami i fosą 
miało ono powierzchnię ok. 10 ha. Główną 
bramą umocnień stały się Wrota Sofijskie. 

Drugim grodem Kijowa została umocniona 
Góra Zamkowa, natomiast przedmieście 
targowo – rzemieślnicze położone w dole na 
północy nazwano Padołem (Padół) 

lub Podolem. W mieście rozwinęło się 
budownictwo: dwa pałace książęce, cerkiew 
św. Wasyla i najpiękniejsza, w centrum cer-
kiew Dziesięcinna pw. Bogurodzicy (zbu-
dowana z dziesięcin dochodów księstwa, 
w końcówce X w.) Wzniesiono również 
Sobór Sofijski – pierwszą ruską katedrę. Za 
czasów księcia Włodzimierza Kijów stawał się 
dużym i znaczącym miastem europejskim. 
Po jego śmierci w 1015 r. władzę objął syn 
Świętopełk, zięć polskiego księcia Bolesława 
Chrobrego. Zamordował on swych braci – 
Borysa i Gleba, obawiając się konkurentów 
do rządów. Syn jego Jarosław natomiast wy-
stąpił przeciw ojcu, zwyciężając go w bitwie 
nad Dnieprem. Świętopełk uciekł do Polski 
i korzystając z pomocy Bolesława Chrobrego 
wraz z nim zajął Kijów w 1018 r. a Polacy po-

tem Grody Czerwieńskie. Od 
tego okresu rodzina książąt 
kijowskich zaczęła wchodzić w 
koligacje z dynastiami panują-
cymi w Europie. Polacy – kró-
lowie Kazimierz Odnowiciel 
i Bolesław Śmiały żenili się z 
ruskimi księżniczkami, córka 
Jarosława zwanego Mądrym 
została żoną króla Francji – 
Henryka wnuczka Adelajda 
– żoną cesarza Henryka V, a 
córka Elżbieta – żoną króla 
norweskiego Olafa. Poprzez 
małżeństwa Jarosław był też 
spokrewniony z władcami 
Bizancjum, Węgier i Anglii. 
Znaczenie międzynarodowe 

Rusi wzrastało. Książę budował grody, 
wznosił cerkwie, zakładał szkoły i opracował 
kodeks praw tzw. Ruską Prawdę. Popierał 
również rozwój literatury rodzimej. W 1051 
r. utworzył w Kijowie pierwszą metropolię 
kościelną. W XI w. na Rusi istniało już 60 
ośrodków miejskich, a stolica księstwa roz-
budowywała się otoczona wałami wzdłuż 
Dniepru. Wiodły do niej cztery bramy: Złote 
Wrota, Lackie Wrota, Lwowskie Wrota i 
Żydowskie Wrota. Najwspanialszą budowlą 

Ryc. 1. Ogólny widok Kojowa z lat 1640-1645 (Eryka Lasotty).

Ryc. 2 Herb Kojowa z 1487 roku przedstawiają-
cy rękę trzymającą łuk na błękitnym tle.

Ryc. 3.  Herb Kojowa z 1995 roku przedstawia 
Archanioła Michała trzymającego płonący miecz 

i tarczę na lazurowym polu. Jest on wzorowany 
na herbie miasta z 1569 roku. 
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była centralnie położona cerkiew pw. św. 
Zofii. Jako Sobór Sofijski stała się główną 
świątynią Rusi i siedzibą patriarchy. Przy 
nim działała pierwsza biblioteka ruska. 
Niedaleko powstały cerkwie: pw. św. Jerzego 
i pw. św. Ireny oraz dwory możnowładców. 
W mieście pracowało wielu rzemieślników 
różnych branż oraz kwitł na dużą skalę 
handel między Wschodem a 
Zachodem. W pobliżu jaskiń 
mnichów – pustelników w Pe-
czersku wybudowano klasztor, 
a potem Ławrę Peczerską (ze-
spół klasztorno – cerkiewny) 
zwaną też Pieczerską. W drugiej 
połowie XI w. Kijów zajmował 
już ok. 400 ha. Ludność miasta 
była zróżnicowana: feudałowie, 
kupcy, rzemieślnicy, duchowni, 
wojskowi i biedota. Kijów stał 
się centrum kulturalnym Rusi 
z ośrodkami piśmiennictwa w 
Soborze Sofijskim i Ławrze. 
Rozwijała się architektura i 
malarstwo. Jarosław zmarł w 
1054 r. dzieląc księstwo po-
między pięciu synów, wprowa-
dzając zasadę senioratu: Kijów 
i Nowogród otrzymał Izasław, 
Czernihów – Świętosław, Pe-
rejesław – Wsiewołod, Wołyń 
– Igor, a Smoleńsk – Wiaczysław. Rządzili 
zgodnie, aż do 1068 r., gdy ponieśli ciężką 
klęskę nad rzeką Altą w walce z Połowcami- 
plemionami południowych koczowników. 
W mieście doszło do rozruchów i Izasław 
uciekł do Polski, lecz jego teść król Bole-
sław Śmiały osadził go na tronie kijowskim. 
W 1073 r. został obalony przez braci, a 
władzę objął Wsiewołod. Miasto rozwijało 
się – budowano nowe cerkwie prawosławne 
(był to okres po schizmie wschodniej z 1054 
r.), a w 1115 r. powstał pierwszy drewniany 
most na Dnieprze. Ławra Peczerska stała 
się faktycznym głównym ośrodkiem życia 
religijnego i kulturalnego na Rusi. Jako 
wielki książę Monomach jednoczył kraj, 
pobił Połowców i Bułgarów i rozbudował 
umocnienia obronne miasta. Niestety jego 
syn Mścisław, panujący od 1125 r. nie był 
w stanie opanować ruchów odśrodkowych 
w księstwie, a gdy zmarł w 1132 r. Ruś we-
szła w okres rozdrobnienia dzielnicowego 
(była to ogólnoeuropejska tendencja) i 
rozpadła się na 15 samodzielnych pań-
stewek. Świetność Kijowa zaczęła gasnąć 
i rozpoczęły się walki o tron. W połowie 
wieku panował tu Rościsław 

Mścisławowicz, który zdołał przywró-
cić pokój. Kijów zaczął się znów rozwijać 
osiągając ok. 45 tys. mieszkańców – stał 
się trzecim w Europie ośrodkiem miej-
skim. Pod koniec XII w. znowu doszło do 
walk wewnętrznych, co znacznie odbiło 
się na kondycji miasta. Jednak stało się 
ośrodkiem kultury na ziemiach ruskich. 
Wówczas powstała pierwsza kronika ru-
ska. W 1240 r. na Ruś uderzyła potężna 
armia mongolsko – tatarska. Najeźdźcy 
dokonali olbrzymiego spustoszenia a 
także wymordowali znaczną część ludno-
ści. Ok. 40. tysięczna armia Batu – chana 
wdarła się do Kijowa urządzając masakrę 
jego mieszkańców, grabiąc i paląc domy 
i cerkwie. Z łupami wyruszyła na zachód 
docierając w 1242 r. do Polski i Węgier. 
Ten barbarzyński najazd zaciążył na dzie-

siątki lat na dziejach Rusi. Podział dzielni-
cowy utrwalił się, mocno podupadł handel. 
Książęta ruscy dostali się pod panowanie 
chanatu zachodniego – Złotej Ordy, ze 
stolicą w Saraj Batu nad dolną Wołgą. Na 
Rusi tatarscy urzędnicy – baskakowie bez-
względnie ściągali daniny od ludności. 
Złota Orda nie wtrącała się w wewnętrzną 

organizację dzielnic, ale wymagała od ksią-
żąt ruskich pisemnego jarłyku czyli zgody 
wydanej przez chana na możliwość panowa-
nia na danym terytorium. Uzyskanie jego 
było związane z opłacaniem się chanowi 
bogatymi darami. W rywalizacji o jarłyk 
książęta rywalizowali ze sobą, szczególnie, 
gdy chodzi o rządy w wielkim księstwie ki-
jowskim. Chan tutaj przekazywał władzę 
kolejnym książętom kijowskim. Pomimo 
tego Kijów pozostawał głównym ośrodkiem 
religijnym prawosławia dla całej Rusi, a 
metropolita sprawował władzę kościelną aż 
do 1280 r. W tym czasie liczba ludności 
spadła do 1,5 tys. a handel znacząco zmalał. 
W 1299 r. metropolita Maksym opuścił 
miasto, przenosząc się do Włodzimierza nad 
Klaźmą, a w 1328 r. osiadł na stałe w Mo-

skwie. Tu zaś rządzili zależni od Ordy ksią-
żęta pochodzący z bojarów. Tymczasem na 
północy w siłę rosła Litwa, a potem Wielkie 
Księstwo Litewskie. W efekcie w 1363 r. 
miasto włączone do WKL. Zaczęło się po-
woli odradzać. Po unii polsko – litewskiej, 
zawartej w Krewie w 1385 r. w dziewięć lat 
później wielki książę litewski Witold zdobył 

Kijów i osadził tu na tronie księcia 
Skirgiełłę, który wybudował nowy 
zamek. Rozpoczął on walkę z Ordą, 
początkowo odnosząc sukcesy. Jed-
nak w 1399 r. poniósł on klęskę w 
bitwie z Tatarami nad rzeką Worsklą. 
W 1411 r. do miasta przybył król 
Władysław Jagiełło, który odnowił 
biskupstwo katolickie, a katedrą 
ustanowił kościół dominikanów bę-
dący w rękach Polaków. W pięć lat 
później Tatarzy ponownie spustoszy-
li miasto. Namiestnik Andrzej Olel-
kowicz Holszański z powodzeniem 
zaczął je podnosić z ruin. Jego córka 
Sońka wyszła za mąż za króla Włady-
sława Jagiełłę. W tym okresie zaczęła 
się powoli kształtować ruska świado-
mość narodowa. Rozwijało się pi-
śmiennictwo, ożywiły się różnorakie 
kontakty z Polską. W mieście rządził 
Świdrygiełło, który popierał ambicje 
Rusinów, doprowadzając do wojny z 

Polską, a w efekcie do zajęcie przez polskie 
wojsko w 1431r. Podola. Król Kazimierz 
Jagiellończyk w 1438 r. na stolcu kijowskim 
osadził Olelka, syna Włodzimierza Olgier-
dowicza. Wówczas księstwo kijowskie obej-
mowało ziemie: część kijowskiej, część 
czernihowskiej, perejesławską, żytomierską, 
poleską i Dzikie Pola między Dnieprem, 
Dniestrem a Morzem Czarnym. Po jego 
śmierci w 1455 r. król osadził w Kijowie 
Semena Olelkowicza. On to odnowił wiele 
budowli w mieście i odrestaurował Lawrę 
Peczerską. W 1470 r. król polski zlikwidował 
księstwo kijowskie i stworzył mniejsze woje-
wództwo kijowskie, a z pozostałych ziem – 
województwo bracławskie. Rok później 
wojewodą kijowskim mianował on Marcina 
Gasztołta. Zamek w mieście, a także staro-

stwa objęli Litwini mimo sprzeciwu 
Rusinów. W 1481 r. wojewodą został 
Iwan Chodkiewicz. Wkrótce wojska ta-
tarskie chana Mengeli Gereja po raz 
kolejny zniszczyły miasto. W 1494 r. 
wielki książę litewski Aleksander Jagiel-
lończyk nadał miastu prawo magdebur-
skie, potwierdzone przez króla Zygmun-
ta I Starego. Wtedy to mieszkańcy uzy-
skali samorząd a Kijów nowy herb: św. 
Michała Archanioła dzierżącego płoną-
cy miecz w prawej dłoni, z glorią nad 
głową na czerwonym polu. W 1506 r. 
kniaź ruski Michał Glinka  wystąpił 
przeciw Litwie, a potem przeciwko kró-
lowi polskiemu, wzywając do pomocy 
księstwo moskiewskie. Król licząc na 
rozwój miasta, zwolnił je z podatków, 
zezwalając handlować na terenie całej 
Litwy. W 1522 r. Kijów liczył ok.3 tys. 
mieszkańców. Rozwijała się tu literatura 
cerkiewna i rzemiosło artystyczne. Nie-
stety na terenach Zaporoża, czyli Dzi-
kich Pól pomiędzy Dnieprem a Dnie-
strem zaczęła się tworzyć formacja woj-
skowo – polityczna tzw. Kozaczyzna, 
wymierzona głównie przeciwko Rzeczy-

Ryc. 4. Cerkiew Dziesięcinna w Kijowie z X. w. Rekonstrukcja.

Na zdjęciu: Kijów, Sobór Sofijski.  Fot. B. Pastuszewski ciąg dalszy na str. 14
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pospolitej. Terytorialnie obejmowała 
głównie mało zaludnione obszary na styku 
chanatu krymskiego a terytorium Polski. 
Jej podstawę tworzyli Rusini oraz wolni 
Kozacy, organizujący oddziały zbrojne. Z 
biegiem lat rośli oni w siłę, a w 1553 r. na 
dnieprowej wyspie Chortycy założyli swą 
stolicę – Sicz. W XVI w. ludność Kijowa 
zasiedlała głównie Padół, Górne Miasto 
było stosunkowo niewielkie, a w Peczersku 
żyli i pracowali przede wszystkim mnisi. 
Od czasu podpisania unii lubelskiej w 
1569 r. rezydujący w Kijowie biskupi ka-
toliccy wchodzili w skład senatu Rzeczy-
pospolitej. W mieście funkcjonowały ce-
chy rzemieślnicze i rozwijał się handel. 
Zbudowano nowy ratusz, rozbudowano 
zamek, a na jednej z jego baszt umiesz-
czono zegar. Król polski nadał miastu 
nowe przywileje. Kijów liczył ok. 4 tys. 
mieszkańców i stawał się znaczącym ośrod-
kiem kultury i oświaty, realizowanej w 
szkołach cerkiewnych. Termin „Ukraina” 
oznaczał wówczas peryferyjne ziemie Rze-
czypospolitej zwane ukrainnymi. Nazwa 
ta przyjęła się na określenie ziem: kijow-
skiej, czernihowskiej i bracławskiej. Na mocy 
unii lubelskiej Wołyń, Podole, Kijowszczy-
znę i Bracławszczyznę włączono do Korony. 
Kijów stał się miastem wojewódzkim, a 
pierwszym wojewodą został książę Konstan-
ty Wasal Ostrogski. W jego okolice zaczęli 
przybywać koloniści z centralnej Polski. Na 
początku XVII w. miasto liczyło ok. 15 tys. 
ludności i składało się z trzech dzielnic: 
Górnego Miasta, Podola i Peczerska. Polacy 
stanowili ok. 10% mieszkańców. Za sprawą 
biskupa Wereszszyńskiego znaczenie kato-
lików wzrosło. Kilkanaście możnych rodów 
tworzyło miejscowy patrycjat, który wybierał 
swego wójta, a ten burmistrzów i rajców, 
zgodnie z przepisami samorządu. Wojewoda 

natomiast sprawował nadzór nad wojskiem 
i sądami. W 1608 r. wojewodą został Stani-
sław Żółkiewski, a potem Tomasz Zamoyski. 
W wyniku ziemskich nadań królewskich 
ziemiach ukrainnych powstawały duże laty-
fundia – „państewka” magnackie Koniec-
polskich, Zbaraskich, Wiśniowieckich i in-
nych, zajmujące ok. 60 – 80 % obszarów 
poszczególnych województw. Magnaci bu-
dowali swe siedziby – pałace, posiadali 

własne oddziały wojskowe, a czasem prowa-
dzili niezależne od państwa działania poli-
tyczne. Na wsi mieszkali głównie Rusini – 
przeważnie chłopi poddani. Magnaci oraz 
spolonizowani ruscy bojarzy byli podstawą 
panowania polskiego na tych terenach. 
Drobna szlachta, mieszczanie i chłopi pańsz-
czyźniani pozostawali przy swej religii pra-
wosławnej i ruskich obyczajach. W 1620 r. 
patriarcha Konstantynopola przywrócił w 
mieście hierarchię prawosławną z metropo-
litą Piotrem Mohyłą. W 1596 r. została za-
warta międzykościelna unia brzeska, która 
wiernych prawosławnych na terenie Rzeczy-
pospolitej podporządkowała władzy papie-
ża. W 1631 r. metropolita Piotr Mohyła 
powołał przy Ławrze Peczerskiej Kolegium 

Kijowskie – wyższą uczelnię 
o polsko – łacińskim cha-
rakterze. Była ona pierwszą 
wyższą szkołą ukraińską 
uznaną przez króla polskie-
go. Na terenie Ławry dzia-
łała drukarnia, wydając też 
polskie publikacje. Wydała 
ona pierwszą książkę ruską 
Czasosłów. Tymczasem ro-
snące w siłę oddziały kozac-
kie na początku XVII w. 
dwukrotnie wywoływały 
przy pomocy Rusinów po-
wstania przeciwko polskiej 
władzy. Były one tłumione 
przez wojska hetmanów 
Stanisława Koniecpolskiego 
i Stanisława Potockiego. W 
1648 r. Bohdan Chmielnic-
ki na czele wojska kozackie-
go wywołał wielkie powsta-
nie przeciwko Polsce. Po 

zdobyciu władzy w Siczy zwyciężył polskie 
wojska pod Żółtymi Wodami i pod Korsu-
niem. Kozacy dokonywali masowych mor-
dów na szlachcie polskiej, księżach, unitach 
i Żydach. Przy pomocy miejscowych chło-
pów i drobnej szlachty ruskiej opanowały 
one wiele miejscowości. W odwecie wojska 
Jeremiego Wiśniowieckiego krwawo rozpra-
wiały się z Kozakami. Mimo rozejmu w na-

stępnych działaniach wojennych Polacy 
przegrali  pod Piławcami. Bogdan 
Chmielnicki uderzył na Zamość, Lwów i 
Kijów, zdobywając go w 1649 r. Chciał on 
uczynić z niego stolicę swego kozackiego 
państwa. W rozmowach z wojewodą Ada-
mem Kisielem zażądał niepodległości 
Ukrainy, usunięcia polskich magnatów i 
szlachty z tych ziem, likwidacji unii brze-
skiej i pełnego przywrócenia religii pra-
wosławnej. Rozpoczął jednocześnie or-
ganizowanie państwa kozackiego podda-
nego absolutnej władzy hetmana, którym 
zresztą był. Rozpoczął także starania o 
przyjęcie protektoratu nad większą czę-
ścią ziem ukraińskich przez moskiewskie-
go cara Aleksego I. Cały czas z pomocą 
Tatarów prowadził wojnę z Polską. Po 
bitwie pod Zborowem obie strony pod-
pisały ugodę przewidującą wydzielenie 
Kozakom znacznej części ziem ruskich i 
ograniczenie praw Polaków. W rezultacie 
Ukraina licząca ok. 1 mln. ludności i ok. 
200 tys. km kwadratowych stałaby się 
praktycznie niezależna od Polski. W 
czasie następnej wojny w 1651 r. Polacy 
odnieśli zwycięstwo nad armią kozacko 
– tatarską pod Beresteczkiem i zdobyli 
Kijów. Król Jan Kazimierz zwolnił miasto 

od większości podatków. Ale już w dwa lata 
potem Kozacy w wyniku kolejnej wojny 
zdobyli i zhołdowali miasto. Na prośbę 
Kozaków w dwa lata później car ogłosił 
przyłączenie Ukrainy do Rosji. Po śmierci 
Chmielnickiego w 1658 r. jego następca 
Iwan Wyhowski usiłował unormować stosun-
ki z Rzeczypospolitą. Część Kozaków pod-
pisała ugodę w Hadziaczu. W jej rezultacie 
w skład Rzeczypospolitej wchodziły: Korona, 
Litwa i Ruś (Ukraina). Ukraina miała mieć 
osobne władze oraz swoich przedstawicieli 
w sejmie i senacie. Księstwo Ruskie nie 
mogło prowadzić oddzielnej polityki zagra-
nicznej, a wojsko zaporoskie miało przysię-
gać na wierność królowi polskiemu. Magna-
ci i polska szlachta mogła powrócić na swe 
włości. Jednak już po roku Kozacy ponownie 
poddali Ukrainę Rosji. Polska rozpoczęła 
kolejną wojnę o te ziemie, lecz Kijów utrzy-
mali Rosjanie. Miasto wówczas liczyło ok. 
10 tys. ludności. W 1667 r. w wyniku pokoju 
w Andruszowie koło Smoleńska Polska od-
dała Rosji Kijów oraz ziemię smoleńską a 
także czernihowsko – siewierską. Była to 
wielka porażka Rzeczypospolitej – Ukraina 
i ziemie białoruskie dostały się pod pano-
wanie Rosji. Granicą był Dniepr, ale Kijów 
pozostał przy Rosji. Prawobrzeżna część 
ziem ukrainnych należała do Polski. Pod 
koniec XVII w. miasto liczyło ok. 15 tys. 
obywateli. Władzę nad nim sprawował gu-
bernator rosyjski. Nastąpił rozwój handlu 
głównie z ziemiami rosyjskimi po wybudo-
waniu traktu do Moskwy i stacji pocztowej. 
Kolegium Kijowsko – Mohylańskie car Piotr 
I w 1701 r. przekształcił w Akademię. Roz-
budowano drukarnię w Ławrze, gdzie wyda-
no m. in. podręcznik historii Ukrainy. Po-
wstał tu ważny ośrodek pisania ikon. Het-
man kozacki Iwan Mazepa dążąc do usamo-
dzielnienia się od Moskwy, w 1705 r. zawarł 
układ z królem szwedzkim Karolem XII i 
królem polskim Stanisławem Leszczyńskim. 
Gdy Karol XII wkroczył na Ukrainę spotkał 
duży opór ludności, ale ostatecznie przegrał 
z Rosjanami w 1709 r. bitwę pod Połtawą i 
wraz z Iwanem Mazepą schronił się w moł-

Na zdjęciu: Kijów, pomnik hetmana B. Chmielnickiego, Sobornyj 
Plac.  Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu Kijów, Złote Wrota. Fot. B. Pastuszewski
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dawskiej części państwa tureckiego. Kijów 
w 1718 r. padł ofiarą pożaru i zarazy. W la-
tach 30. władze carskie wzmocniły mury 
miejskie. W połowie wieku ludność miasta 
liczyła ok. 30 tys. mieszkańców. Pod koniec 
XVIII w. jego ludność została zdziesiątko-
wana przez epidemię dżumy. Pomimo tych 
przeciwności istniały tu różne cechy rze-
mieślnicze jak: winiarstwo, cukiernictwo i 
wiele innych. Wyroby ich wysyłano m.in. do 
Petersburga i Moskwy. Każda z trzech części 
miasta posiadała odrębną administrację, ale 
podporządkowaną generał – gubernatorowi 
carskiemu. Generalne gubernatorstwo ki-
jowskie obejmowało trzy gubernie: kijowską, 
wołyńską i podolską. Po zwycięskiej wojnie 
z Turcją caryca Katarzyna II w 1775 r.  osta-
tecznie zlikwidowała Kozaczyznę Zaporoską 

i jej stolicę Nową Sicz. W wyniku trzeciego 
rozbioru Polski w 1795 r. Kijów został stoli-
cą guberni obejmujących polskie ziemie 
ukrainne. Akademia Kijowska aż do 1755 r. 
daty powstania Uniwersytetu Moskiewskie-
go, była największą uczelnią w Imperium 
Rosyjskim. Wydała ona wielu znanych uczo-
nych, a studiowali na niej synowie szlachty, 
Kozaków, mieszczan i duchownych. W 
mieście w końcu wieku wybudowano kilka 
cerkwi i gmachów publicznych zaprojekto-
wanych przez miejscowych architektów. 
Rozwijało się malarstwo, wystawiano sztuki 
teatralne, dawano koncerty i kwitło życie 
towarzyskie. Jego obszar powiększył się o 
okoliczne wsie, które stawały się dzielnica-
mi. Przebudowane zostało stare miasto, 
powstała ważna ulica Kreszczatik wzmocnio-
no twierdzę w Peczersku. Na początku XIX 
w. ludność liczyła ok. 25 tys. mieszkańców, 
w połowie – ok. 45 tys., a w latach 60. – ok. 
70 tys. Działało tutaj ok. 80 różnych przed-
siębiorstw oraz wiele średnich i małych 
warsztatów rzemieślniczych. Znacząco roz-
winął się transport i zbudowano pierwszy 
stały most na Dnieprze. Jednocześnie nastą-
piło ożywienie życia politycznego. Pojawili 
się działacze rewolucyjny i zawiązywały się 

grupy nastawione antycarsko, jak 
dekabryści i Towarzystwo Patriotycz-
ne z Walerianem Łukasińskim. Po 
wybuchu Powstania Listopadowego 
w 1930 r. uaktywnili się miejscowi 
Polacy, lecz spotkali się z niechęcią 
ludności ruskiej. Po jego klęsce na-
stąpiły represje władz, zsyłki na ka-
torgę, likwidacja unii brzeskiej i 
zniesienie obowiązującego od 1566 
r. litewskiego kodeksu praw cywil-
nych. W 1834 r. Kijów stracił też 
miejskie prawa magdeburskie. Li-
kwidowano polskie szkolnictwo, a 
znane Liceum Krzemienieckie 
przeniesiono do Kijowa. Władze 
rosyjskie powołały Cesarski Uniwer-
sytet im. św. Włodzimierza, gdzie 

jednak Polacy stanowili 20% 
kadry naukowej, i ok. 50% 
studentów. W połowie wieku 
zaczęło też działać Bractwo 
św. Cyryla i Metodego zało-
żone m.in. przez poetę ukra-
ińskiego Tarasa Szewczenkę. 
Ponieważ na Kijowszczyźnie 
większość ziemi uprawnej 
należała do polskich rodzin, 
również w mieście ziemianie 
odgrywali dużą rolę – jed-
nym z gubernatorów został Polak. 
Jednak o charakterze miasta decy-
dowali Rosjanie i Ukraińcy a lud-
ność polska liczyła ok. 10% miesz-
kańców. W 1853 r. na wysokim 
brzegu Dniepru wystawiono pomnik 
księcia Włodzimierza Wielkiego. Po 
przegranej przez Rosję wojnie krym-
skiej na uniwersytecie ożywił się 
polski ruch studencki. Polską odpo-
wiedzią na represje carskie w 1861 
r. w Warszawie było powołanie w 
Kijowie tajnego Związku Trojnickie-
go, a ukraińską – powstanie antycar-
skiej „Gromady”. Ogłoszenie przez 
cara uwłaszczenia chłopów w tymże 
roku spacyfikowało antyrządowe 
nastroje na wsi ukraińskiej. Po wy-
buchu Powstania Styczniowego w 

1863 r. przystąpiło do niego wielu młodych 
Polaków z Kijowa. Sformowali oni oddziały 
Stefana Bobrowskiego i Romualda Olszań-
skiego, które w walkach z Rosjanami zosta-
ły rozbite. W wyniku represji w twierdzy 
peczerskiej osadzono ok. 1200 powstańców 
i kilku rozstrzelano a większość zesłano w 
głąb Imperium. Władze uderzyły teraz w 
żywioł polski: konfisko-
wano majątki, zsyłano 
setki Polaków na Sybir 
a szkolnictwo polskie 
poddano systematycz-
nej rusyfikacji. Jedno-
cześnie Kijów wkraczał 
w okres kapitalizmu. W 
1864 r. liczył on ok. 68 
tys., w 1874 r. – ok. 130 
tys. Rosjanie i Ukraiń-
cy stanowili 80%, Ży-
dzi- 10%, a Polacy – 
6,5% ludności. W 1897 
r. ludność wzrosła do 
250 tys., w tym 17 tys. 
Polaków. W mieście 
istniało ok. 20 tys. do-
mów, z czego 12% mu-
rowanych w 14 dzielni-

cach. Jego główną arterią stał się Kreszcza-
tik. Ulicę tę wybrukowano, zainstalowano 
oświetlenie elektryczne, poprowadzono 
tramwaj – stała się ona głównym centrum 
handlowym z bankami i traktem spacero-
wym. Powstał tu pierwszy hotel, nowy ratusz 
z figurą patrona Kijowa i Rusi – św. Michała 
Archanioła. Na obszarze miejskim pracowa-
ły: cegielnia, cukrownia, browar, gorzelnia, 
huta szkła, zakłady cukrownicze i biżuteryj-
ne, oraz ok. 3 tys. warsztatów rzemieślni-
czych. W ostatnim 30. leciu XIX w. popro-
wadzono linie kolejowe do Moskwy, Odessy 
i Charkowa oraz zbudowano przystań żeglu-
gową na Dnieprze. Powstała też giełda to-
warowa, rozwinął się znacznie handel 
głównie z innymi rejonami Imperium. Za-
łożono siedem szpitali, w 1872 r. wybudo-
wano wodociągi, w 1888 r. – pierwszy w 
Rosji tramwaj elektryczny oraz elektrownię 
i linię telefoniczną. W sześć lat później 
ułożono kanalizację. Powstały też parki 
miejskie. Została przeprowadzona reforma 
samorządowa – pierwszym prezydentem 
został Piotr Demidow. Wśród inteligencji i 

Na zdjęciu: Kijów, Majdan Niezależności. 
Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Kijów, Padół - cerkiew Andrejewska. 
Fot B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Kijów, Padół - budynek mieszkalny. Fot. B. Pastuszewski
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studentów zaczęły powstawać tajne organi-
zacje antycarskie i narodowe ukraińskie i 
polskie. Rozpoczęto wydawanie Kijowskiego 
Telegrafu, który prezentował różne aspekty 
życia społecznego i kulturalnego miasta. 
Nowo bogacący się kapitaliści stawali się 
często mecenasami sztuki, a przybywający 
tu na tzw. kontrakty handlowe ziemia-
nie prowadzili bogate życie towarzy-
skie. Biedny miejski proletariat także 
walczył lepsze życie dając często po-
słuch socjalistycznym agitatorom. Na 
początku XX w. Kijów się rozrastał, 
stając się trzecim po Petersburgu i 
Moskwie miastem Rosji z prawie 600 
tys. mieszkańców w 1917 r. Na przeło-
mie wieków Polacy w liczbie ok. 40 tys. 
stanowili 10% obywateli miasta. Sta-
nowili oni znaczną część elity społecz-
nej i intelektualnej. Wydawali swoje 
gazety, wybudowali kościół pw. św. 
Mikołaja i udzielali się w działalności 
kulturalnej. Wśród studentów działa-
ła endecka Liga Polska, PPS oraz 
Związek Młodzieży „Zet”. Natomiast 
pomiędzy robotnikami agitację pro-
wadziła SDP Robotników Rosji, doma-
gając się m.in. skrócenia dnia pracy. 
W wyniku pewnej „odwilży” związanej 
z dużym wrzeniem rewolucyjnym w 1905 r. 
działalność polityczna znacznie się ożywiła. 
W mieście w 1908 r. Józef Piłsudski zorga-
nizował Związek Walki Czynnej, rozbity 
potem przez władze. Ponieważ tutaj w wyni-
ku zamachu zginął premier Stołypin nasili-
ły się represje policyjne. Równolegle rozwi-
jała się oświata a na Uniwersytecie Kijow-
skim uczyło się ok. 4 tys. studentów, a wy-
kładało wielu wybitnych profesorów. Po-
wstawały ważne książki historyczne dot. 
Ukrainy, publikowano wiele utworów pro-
zatorskich i poetyckich twórców rosyjskich 
oraz ukraińskich. Zaistniał teatr narodowy 

ukraiński, prezentowano wystawy wybitnych 
malarzy, dawano koncerty i tworzono mu-
zea. W mieście rozwijała się architektura 
secesyjna i modernistyczna. Na Placu So-
nornym w 1888 r. odsłonięto pomnik het-
mana Bogdana Chmielnickiego. Wybuch I 
wojny światowej i jej fatalny dla Rosji prze-
bieg w następnych dwóch latach znacząco 
pogorszył warunki życia kijowian. Niezado-
wolenie wykorzystywali bolszewicy zakłada-
jąc w wojsku Rady Delegatów Żołnierskich 

anarchizujące masy żołnierskie. W lutym 
1917 r. po obaleniu caratu i abdykacji cara 
Mikołaja II w mieście zapanowała dwuwła-
dza: powstała Centralna Rada ukraińska, 
która w Petersburgu domagała się autono-
mii oraz bolszewicki Komitet Miejski, który 
utworzył czerwoną gwardię – miejscową 
milicję. W tym okresie na Ukrainie przeby-
wało ok. 1 mln. Polaków, a w Kijowie wielu 
znanych twórców literatury i sztuki jak: 
Kornel Makuszyński, czy Stefan Jaracz. W 
wyniku ruchów wojsk niemieckich ok. 90 
tys. Polaków znalazło się w mieście. W listo-
padzie 1917 r. bolszewicy w wyniku rewolty 

obalili Rząd Tymczasowy w Peters-
burgu i przejęli władzę. W Kijowie 
zaś rządy objęła ukraińska Central-
na Rada przeciwna bolszewikom i 
proklamowała powstanie Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej w związku 
federacyjnym z Rosją. Zapowie-
działa oddanie ziemi chłopom i 8. 
godzinny dzień pracy. W grudniu 
bolszewicy obawiając się wrogości 
kijowian pod osłoną Armii Czer-
wonej powołali w Charkowie tzw. 
„rząd ukraiński”. Na początku 
następnego roku wywołali oni w 
mieście rozruchy i strajk, co zmu-
siło Centralną Radę i wojsko Seme-
na Petlury, sprzymierzonego z nią 
do opuszczenia miasta. Rada 
ostatecznie proklamowała całkowi-
tą niepodległość Ukrainy, zrywając 
z Rosją. Po podpisaniu w Brześciu 
przez bolszewików pokoju z Niem-
cami doszło do walk ukraińskich 
nacjonalistów z bolszewikami. Ci 
ostatni odbili miasto i ogłosili po-
wstanie Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej. Wywiązały 
się z kolei walki bolszewików z 
„białymi” Rosjanami pod dowódz-
twem gen. Antona Denikina. Na-

Na zdjęciu: Kijów, Padół. Budynki mieszkalne. 
Fot. B. Pastuszewski

12. Na zdjęciu: Kijów, Bykownia -  polski cmentarz wojskowy. 
Fot. B. Pastuszewski

tomiast w Chmielniku powstał rząd narodo-
wy Ukrainy z Iwanem Mazepą i Semenem 
Petlurą uznany przez niepodległą już Pol-
skę. Obie strony podpisały umowę uznającą 
niepodległość Ukrainy i określającą jej 
granice m. in. na rzece Zbrucz. W ramach 
wojny polsko – bolszewickiej Polacy prze-
prowadzili „operację kijowską”. Trzy polskie 
armie i wojsko ukraińskie pod dowództwem 
S. Pelury w kwietniu rozpoczęły ofensywę. 
Po zdobyciu Żytomierza Polacy bez oporu 

7 maja zajęli Kijów. Ale już 12 
czerwca Armia Czerwona kontrata-
kując uderzyła na miasto, zmusza-
jąc Polaków do wycofania się na 
zachód. Bolszewicy ponownie ob-
jęli władzę. Od sierpnia uruchomi-
li system oświatowy. Do Akcji wkro-
czył potężny aparat propagandowy, 
lansujący takich twórców ukraiń-
skich jak Iwana Frankę, Tarasa 
Szewczenkę i Łesię Ukrainkę. 
Wojna i rewolucja zdewastowały 
gospodarkę. Sowieci przenieśli 
stolicę nowej Ukrainy do Charko-
wa. Poprzez terror polityczny i wy-
roki sądowe zaczęli się mścić na 
przeciwnikach politycznych. Wła-
dze wprowadziły bezpłatne prace 
społeczne mieszkańców zwane su-
botnikami. Załogi fabryk i innych 
zakładów, aby utrzymać zajęcie pi-
sały wiernopoddańcze listy do 

władz sowieckich. W 1925 r. miasto liczyło 
ok. 490 tys. ludności. Po utworzeniu w 1922 
r. ZSRR i wielkich przemieszczeniach lud-
ności na ziemiach ukraińskich mieszkało 
ok. 75% Ukraińców oraz ponad 20% Ro-
sjan. W latach 20. tych władze sowieckiej 
Ukrainy przystąpiły do szybkiej rozbudowy 
przemysłu ciężkiego, kosztem potrzeb lud-
ności. Kijów również stał się ośrodkiem 
przemysłowym. W początku lat 30. tych 
decyzją Józefa Stalina – szefa partii komu-
nistycznej na Ukrainie rozpoczęto bez-
względną walkę ze średniozamożnymi 
chłopami. Doprowadziła ona do niespoty-
kanej klęski głodu i śmierci ok. 5 mln. osób 
- był to tzw. Wielki Głód.  W 1934 r. Kijów 
ponownie został stolicą Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Rad. Jego ludność 
wzrosła do ok. 700 tys. Powstawały nowe 
robotnicze dzielnice, pojawiły się trolejbusy, 
pracowało ok. 200 przedsiębiorstw, rozbu-
dowano sieć handlową. Ale jednocześnie 
trwały represje stalinowskie wobec niepo-
kornych, podejrzanych a także całych grup 
społecznych, często kończące się zsyłkami 
do rozbudowanej w Sowietach sieci łagrów. 
Apogeum to końcowe lata 30.te tzw. „wielka 
czystka”. W jej rezultacie na przedmieściu 
miasta w Bykowi NKWD wymordowało ok. 
50 tys. ludzi, w tym kilka tys. Polaków. (obec-
nie znajduje się tam m. in. symboliczny 
cmentarz wojskowy polski, otwarty w 2012 
r.). W tym czasie w Kijowie funkcjonował 
uniwersytet i politechnika, a w literaturze 
tolerowano jedyny słuszny kierunek – pisar-
stwo socjalistyczne. Propagowano na siłę li-
teraturę proletariacką bez względu na jej 
poziom artystyczny. Władze uznawały jedynie 
Związek Pisarzy Radzieckich jako reprezen-
tację środowiska. Opornych pisarzy szykano-
wano i eliminowano na wszelkie sposoby. W 
innych dziedzinach sztuki obowiązywał so-
crealizm. W 1939 r. postawiono w mieście 
pomnik Tarasa Szewczenki. Po uderzeniu 22 

Kijów...
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czerwca 1941 r. Niemiec na Związek Radziec-
ki nastąpił szybki odwrót Armii Czerwonej 
okupiony wielkimi stratami. 8 sierpnia doszło 
do bitwy o Kijów. Wobec sowieckiego oporu 
ostatecznie Niemcy zajęli miasto po 11 
dniach, biorąc do niewoli ok. 500 tys. jeńców 
sowieckich. W Kijowie utworzyli władze tzw. 
Komisariatu Ukrainy na czele z Erichem 
Kochem. Okupant niemiecki rozpoczął rzą-
dy terroru wobec ludności. Powołał podległą 
sobie ukraińską policję. Istniejące organiza-
cje nacjonalistyczne jak OUN i UPA liczyły 
na poparcie Niemców w kwestii utworzenia 
niepodległej Ukrainy. Okupant nie zamie-
rzał tego robić, gdyż uważał t terytoria za 
zdobytą przestrzeń życiową dla Niemiec. 
Rozpoczęły się brutalne prześladowania 
miejscowej ludności. Na przedmieściach 
Kijowa w Babim Jarze Niemcy wymordowali 
ok. 90 tys. ludzi, Ukraińców i większość miej-
scowych Żydów. Sowieci w 1942 r. utworzyli 
sztab partyzancki, który koordynował działa-
nia zbrojne przeciw okupantowi. Po wielkich 
klęskach wojsk niemieckich Armia Czerwona 
latem 1943 r. rozpoczęła ofensywę i we wrze-
śniu uderzyła na miasto wyzwalając je. Kijów 
liczył wówczas  ok. 180 tys. mieszkańców. W 
walkach tych w pobliskiej Darnicy brali też 
udział polscy żołnierze z I Armii Wojska 
Polskiego. Po wojnie wiosną 1945 r. władze 
intensywnie przystąpiły do odbudowy znisz-
czeń a także przemysłu i szkolnictwa. Powo-
łano nowe wyższe uczelnie. Zakładano nowe 
dzielnice mieszkaniowe, wzniesiono wiele 
monumentalnych gmachów publicznych w 
obowiązującym stylu neoklasycyzmu socre-
alistycznego. Władza radziecka ulokowała na 
obszarze miasta wielkie zakłady przemysłu 
ciężkiego i lotniczego. W latach 50. tych i 60. 
tych uruchomiono metro i centrum telewi-
zyjne. Jednocześnie wszelkich przeciwników 
ustroju represjonowano zsyłając głównie do 
łagrów. W 1959 r. ludność miasta osiągnęła 
liczbę 1 mln, a osiem lat później już ok. 2 
mln. W centrum miasta jako stolicy Ukraiń-
skiej SRR powstało wiele gmachów rządo-
wych W 1981 r. na wysokim brzegu Dniepru 
wzniesiono monumentalny pomnik Matki 
Ojczyzny. Po rozpadzie ZSRR w 1990 r. w 
Kijowie odbywały się wielkie demonstracje 
patriotyczne, gdzie domagano się niepodle-
głości. W grudniu 1991 r. na podstawie 
ogólnego referendum ogłoszono w Kijowie 
powstanie niepodległej Ukrainy. W 1996 w 
okolicy Boryspola powstało kijowskie między-
narodowe lotnisko. Obecnie w stolicy Ukra-
iny funkcjonuje 20 wyższych uczelni, z 200 
tys. studentów, 250 szkół średnich, ponad 1 
tys. bibliotek, kilka teatrów, opera filharmo-
nia, kilkanaście muzeów i wiele ośrodków 
kultury. Miasto obsługują już dwa porty lot-
nicze. Posiada status miasta wydzielonego, 
jako stolica obwodu i państwa. Jest ważnym 
węzłem drogowym i kolejowym a także wod-
nym. Znajduje się tu rozwinięty przemysł 
maszynowy, lotniczy, optyczny, chemiczny, 
elektrotechniczny, elektroniczny i lekki. Jest 
największym ośrodkiem kulturalno – nauko-
wym kraju. W 2017 r. Kijów liczył ok. 2,9 mln 
mieszkańców.

Po zapoznaniu się z dziejami miasta 
na przestrzeni wieków można stwierdzić, że 
Kijów i jego kolejni mieszkańcy przeżywali 
burzliwe okresy najazdów, wojen i upadku, 
ale też stabilne czasy wielkiego rozwoju, a w 
końcu mogą się cieszyć jego znaczeniem w 
niepodległej Ukrainie. 

„Miarą naszych lat jest lat siedemdzie-
siąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a 
większość z nich to trud i marność: bo szybko 
mijają, my zaś odlatujemy” (Ps 90 [89], 10)  
- głosi Biblia

Dziś za sprawą różnego typu postę-
pów ( technologicznego, naukowego, 
medycznego itp.) granice te przesunęły 
się  circa  o 10 lat. 

10 lat. Liczba, jeśli idzie o ciągłość 
zdarzeń, znamienna. Pierwszy jubileusz  
[Kpł 25, 10; 27,24; Lb 36,4] obchodzi się 
zazwyczaj w dziesięciolecie, choć są i tacy 
festyniarze, którzy świętują co 5 lat. To 
efekt szaleńczego przyspieszenia na całym 
naszym globie, choć Księga Kapłańska 
pierwszy jubileusz ustaliła dopiero na 
pięćdziesięciolecie. W każdym razie liczba 
dziesięć zdaje się być elementarną cząstką 
nie tylko rachuby (system dziesiętny)  ale 
i ciągłości zdarzeń. Dotyczy to również 
zdarzeń artystycznych, w tym aktywności 
pojedynczych twórców lub ich grup.

Te dziesięć lat artystycznych ma mniej 
więcej następujący przebieg:

Po pierwocinach chaosu i budowie 
pierwszych torów ma miejsce niezwykły 
impet. Zarówno jakościowy jak i ilościo-
wy. Lokomotywa nowego zjawiska pędzi 
jak oszalała i również szaleńczo hałasuje. 
Dziwią się widzowie, klaszczą, zazdroszczą. 
Po kilku latach pojawia się pierwszy kryzys 
znudzenia, sztampy, braku inwencji, a jeśli 
mamy do czynienia z grupą, to pierwszych 
poważniejszych konfliktów, bo te mniejsze 
zawsze w środowiskach artystycznych się 
zdarzają. Niektórzy odchodzą, nowi nie 
przychodzą, pozostali, tak pozostali, bo to 
już nie jest ta pełna zapału grupa, z deter-
minacją, z uporem, dla zasady ciągnie po 
utartych torach swój, coraz cięższy wózek. 
Byleby dalej, byleby przetrwać, byleby do-
trwać do tych dziesięciu lat. Po tym pierw-
szym, przyspieszonym, bo nie biblijnym 
jubileuszu (pięćdziesiątka) następuje albo 
koniec, albo drugie życie zainspirowane 
właśnie owym jubileuszem. Jeśli już tyle 
lat się przetrwało… Drugie życie jest już 
znacznie krótsze – dwa, trzy lata… Potem 
wszystko wygasa.

Piszę to rozważanie po analizie żywota 
znanych mi zjawisk artystycznych. 

Stowarzyszenie Artystyczne Wieża Ci-
śnień w Bydgoszczy powstało w magiczny 
sobótkowy wieczór 23 czerwca 1993 roku 
o godzinie 22.00 i po pierwszym impecie 
dowlokło się do 2002 roku, choć warunki 
do ekspozycji swoich dokonań, czyli gó-
rującą nad miastem imponującą wodo-
ciągową wieżę ciśnień z 1900 roku, miało 
znakomite. Wiele czasopism literackich, 
których tytuły i adresy publikujemy niemal 
co roku w trzynastym numerze „Akantu” 
też skończyło swój żywot w okolicach 
dziesiątki.  Na dziesięciu numerach odeszło 
w niebyt czasopismo sztuk plastycznych 
Bydgoskie Oko.

Ten fenomen dziesiątki dotyczy także 
„Akantu”. Gdy po okresie impetu, nastał 

pierwszy poważny kryzys, także czytel-
nictwa, zewnętrzny, gdyż co szalenie nas 
depromowało, to zaciskając zęby i żebrząc 
na wszystkie możliwe sposoby, bo przyro-
dzoną cechą „Akantu” jest permanentny 
brak kasy, upieraliśmy się, aby doczekać 
dziesięciolecia.

Huczna to była uroczystość, pełna ge-
stów sympatii i wsparcia z całego kraju, co 
oczywiście dało nam drugie życie. Kolejny 
kryzys  i kolejne dociąganie do piętnasto-
lecia, dwudziestolecia. A potem…

Dziś mamy 23 lata, co jest fenome-
nem jak na grupowe zjawiska artystyczne, 
a szczególnie czasopisma literackie. Ile 
jeszcze lat przed nami?

Wróćmy do Biblii. Ona, choć zanu-
rzona w transcendencji, jest bardzo reali-
styczna. Nie kryje faktu, wyczerpywania 
się witalności, nieuchronności śmierci. 

„Akant” to wytwór ludzki. Te dziesię-
cioletnie cząstki aktywności dotyczą także 
nas. „Kultura” paryska przestała istnieć 
po śmierci pewnego Człowieka. A co z 
„Akantem”? Gdzie są następcy?

Stefan Pastuszewski

Jak długo żyją zjawiska artystyczne?

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
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Aleksander Bukowiecki

MISIE-PATYSIE

Stań tylko
Z Kubusiem i Prosiaczkiem
Przy barierce mostku
Nad rzeczką
I wrzucajcie do wody
Misie-patysie
A potem przebiegajcie
Na drugą stronę
By policzyć
Ile przedostało się
Pod mostkiem
Bo choć mają
Niedaleczko
Zaplątują się niekiedy
W mały czas
W krótką przestrzeń
Gubią 
W mroku
Tylko uważajcie
Na samochody
I te nowe

Ciche hulajnogi
Oraz
 Na moją kolejkę
Którą o poranku
Pewnego Bożego Narodzenia
Ustawił mi w pokoju
Tata
O właśnie gwiżdże
Budzi mnie znów
Do dawnych dobrych 
Snów
Nie zdepczcie jej
Ani 
Nie wpadnijcie
Kochani 
Pod auto
Tego lata
Na tym 
Moście 
Pomiędzy 
Dzieciństwem
A końcem świata

Dariusz Kadyszewski

Dziwny sen

do późnej nocy w jakimś kafkowskim pubie 
sam ze sobą opróżniałem kolejnego Guinnessa 
zaglądając w puste oczodoły gwiazd 
muzyka przycupnęła na puszystym transowym 
dywanie 
kontrabas zawodził a klawisz jak na heroinie 
Bema rapsod żałobny lub może żałosny 
kolejni idole dobijali moje serce 
zamglona rzeczywistość wiła się jak 
w starej czarno-białej animacji 
na pomarszczonym ekranie 
zawalony myślami zawalałem deadline 
inkasując następne punkty karne 
za brak odpowiedzialności 
i kolejne niezdane egzaminy życiowe 
alternatywne światy traciły szanse na byt 
zbyt gorzkie do posmakowania 
obmyślałem plan ucieczki 
jakoś pod prąd i w nieznaną stronę 
zapisać to zanim przeminie wiedziałem 
że trudno będzie wstać i wyjść 
gdy znów mackami owija mnie coś 
co uleciało z wiatrem wspomnień 
wdychałem zadymionego pubu swąd 
i brak wiary w przypadek 
uparty nieznośny i zabłąkany 
rysopis potomnym ku przestrodze 
podaję na wszelki wypadek

Juliusz Rafeld

Przy stoliku

miejsce przy drzwiach ma sporą zaletę
każdy wchodzący jest przez chwilę blisko
na wyciągnięcie ręki
rzuca tylko okiem by nie nastąpić mi na nogę
lecz jeśli nawet to nie mam pretensji
bo przez moment jestem dla nich kimś

za ladą młode dziewczyny uwijają się
słodko uśmiechają choć nie są na sprzedaż
jak szarlotka klementynka czy cappuccino
gdy nie ma kolejki zauważają mnie
pytają czy jeszcze sobie czegoś życzę
a ja nie mam odwagi się przyznać

miejsce przy drzwiach ma jedną wadę
wychodzący już nie spoglądają na mnie
tylko pilnują swych słodkich pakunków
rozumiem że im się spieszy
bo przecież zaraz przyjdą goście i będzie wesoło
staje się dla nich nikim

za dwie ósma wiem ze nie przyjdzie więcej nikt
wychodzę i ostatni raz spoglądam na drzwi
lubię zimę gdy już ciemno
i w szybie odbijają się uliczne światła
wygląda jakby witało mnie tysiąc gwiazd
więc po drodze do domu nie jestem sam

Marcin Stachelski

*** (Gdzieś pada… )

Gdzieś pada kobieta upadła pod mężczyzną  
- dwa jabłka obok jabłoni. Słyszycie wrzaski?  
Padają ludzie od ludzi, od strychniny za wyżebraną  
daninę; od śmiechu, we własnych łóżkach, toaletach,  
szpitalach, czasem od zwykłego pulsowania w skroni.  
Padają jak świnie, opasy pod nożem rzeźniczym,  
jak dzieci w Pompejach - mrówki przyklejone  
do podeszwy boga, co się na wieczność wyleguje  
w niebiesiech na pryczy.  
 
I ja padam, na razie na fotel. Śmieszne pociechy,  
do diabła z wami! Nie wychylę kielicha dla kurażu,  
mam dość koryta na kabel lub baterie. Nie pójdę  
do kina, świątyni, pod żadne ołtarze! Nie widać  
w ciemni przyjaciół, ale nie zawracam w mętnię.  
Zgoda na lęk, śmiało, niemal go słyszę, gdy pada  
deszcz, stukając miarowo; gdy puka do mnie,  
zwiastując nowy krach. Wyrosnę ponad własny głos  
wołający w ciszę: pozwól, mój Pożal Się Boże,  
rozbić wyrok, jak te krople o dach.

Mateusz Klimczak

Most

Rozmowa ze starym przyjacielem 
którego nie widziałeś wieki 
i nie słyszałeś jeszcze dłużej
jest trochę jak vintage porno 

Przed oczami masz śnieżenie  vhs
i chociaż starasz się wypaść autentycznie
Dostrzegasz bliznę na podbrzuszu znajomości

Jesteś świadkiem 
rauszu dwóch umysłów 
oddalanych od siebie wiele razy jakby dwa magnesy
stykane tymi samymi polami

Rafał Gawron

CZASOMIERZ

jestem tygodniem w oknie
dniem na parapecie opartym
rokiem zasłoniętym
latem pożółkłym
starszym od fotografii

czasem tylko bywam
gdy myjesz mnie w szybie
tak o mnie dbasz
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Aleksandra Brzozowska

Gdy Bóg się znudzi

Stopy wrastają w ziemię
słowa klekoczą wokół
jak buddyjskie młynki
od świtu do nocy jazgot

Kiedyś upadnę jak drzewo
by wyrosły nowe ciała
zakorzenią się w mantrach natarczywych
które znów znudzą Stwórcę

Może zakręci kołatką
rozsypie atomy
w nową modlitwę
Wieczności 

Aleksandra Sołtysiak

MEA 

aż przyszła kolej na byt rozumny
byt nie wyjęty z żebra
w pełni liczby pierwszej nie miał równych sobie
na ziemi niczyjej
po przejściu żywiołów- wody i ognia
byt dopuścił się infekcji rozumu ideologią
lekkość bytu ugrzęzła w gąszczu pytań o byt i świadomość

obarczony opasłymi racjami w drodze poznania
szukał wytchnienia w cieniu gaju oliwnego
próbując zaczerpnąć tlenu metafizyki
przed rozbudzeniem ducha

Aleksandra Sołtysiak

REMINISCENCJA

Wskazówki zegara śpieszą się
Poprawiam kontury pamięci
Zarumieniły się sceny z dzieciństwa
Ukrytymi znaczeniami
Zapłonęła młodość
Rozgrzana powabem uczucia
Przywołała rubensowską pełnię

Aleksandra Sołtysiak

SAMI O SOBIE

zachęceni powrotem gołębia z arki
szukaliśmy po omacku spełnienia
zaszczepionej nadziei
po przełamaniu ciemności

rozradowały się usta niemego
język ożył psalmem pochwalnym na widok światła
nie zakopaliśmy w zapalczywości rozumu na pustkowiu
naszej woli nie odepchnęliśmy za siebie

tkamy w historii wyobrażenie o nas
z cząstek molekuł kwarków liczb niewymiernych
pojęciami filozofii, alegorią w sztuce
podparci laską Mojżesza

po nas 
wewnętrzny krzyk

Joanna Wicherkiewicz

***

poecie śni się 
żółtoczerwona plama w ramionach wody 
ptaki trzymają się nieba 
a ludzie ptaków 
koala płonie w ramionach matki 
ratujcie Australię 
ratujcie Australię 
narasta bełkot ziemi 
ratujcie Australię 
słowa otwierają dzień 
gaszą sumienie

za oknem deszcz

Sandra Kocha

JABŁKO

Jabłko wisi na drzewie
Jakie soczyste, czerwone
Jakże kusi, swoim ciałem
Niczym nie splamione

Jabłko stoi przede mną
Odgryźć kawałek?
Oderwać?

Tak patrzy błyszczącymi oczami
Tak szepcze soczystymi słowami
Dotyka delikatnymi dłońmi

Jabłko siedzi w mojej głowie
Zjada moje myśli
Panuje nad wszystkim
Żuje powoli me serce, ubrania
Oplata nagie ciało
I całe pochłania

Jabłko, tylko wisi na drzewie
Lepiej Adamie, gdy się nie wie
Więcej, niż wie.

Sandra Kocha

***

Mały Wozie odjeżdżasz, dokąd? – Sam nie wiem…
Myśli krążące wokół Ciebie spalają się same w sobie
Ze szczęścia, a może z grozy
Że Wielki ma rozbite koła…

– Nie zostaniesz ze mną, by podziwiać to, co ginie
W ciemności nawet kropla odnajduje sens
Nie zostaniesz ze mną, by jak ja zapisać
Że istniało coś – ponad to?

Odchodzisz i nigdy już nie wrócisz
Choćbym chciała znów Cię odmalować
Nawet na obrazie to nie będziesz Ty
Cień tylko sławny w podziemiach więdnący
Odchodzisz, dokąd? – Ty powinnaś wiedzieć…

W zamyśle Twym przecież wszystko
Ma szansę na jestem…

– Żegnaj Wozie…
Boś jednak wielkim był.
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Co by było gdyby?

słyszałem pierwszy wybuch
lekka jasność na wschodzie
miasto ani drgnęło
sejsmicznie obojętne

obliczam czas od ostatniej wojny
ci od metra ustawią makiety
zburzonego miasta
how convenient rzekłby Anglik

drgawki i przełykanie na sucho
pierwsze objawy
im bliżej domu tym więcej wątpliwości

Jesteś idealny!

Będę czekał na koniec twojego filmu, 
chociaż myślę, że marnujesz dzieciństwo. 
A więc nie udamy się nigdzie pośpiesznie. 
Nie zdążymy na ostatni śnieg na górce koło kościoła.

I jeszcze wytracisz czas na śniadanie. 
Choć twój naleśnik zimny jak trup. 
Tańczyłeś przy nim jak dostępujący dojrzałości dzikus. 
„Chmura Burzowa” na Bemowie.

Powstanie dług wdzięczności. Czekając na ciebie przedłużam 
drogocenne chwile życia. Powinienem cenić i świętować te chwile. 
Kiedy wstaniesz i bez tchu przylgniesz do mojej długości z naleśnikiem 
w buzi.

I tak obejdziemy się bez kłótni w niedzielę. 
Złoty wiek dla nas. Pójdziesz potem odrobić lekcje. 
Zapamiętasz zwłaszcza epizod 
z historii. Wiem, że nie lubisz defilad
ale takie czasy, synu.

Zdążymy na górkę, przyrzekam. 
Skoro tam nasze miejsce. Najwyraźniej...

Wyznania nosiciela

„Widzisz go, taki mały, a bryka”.
Czy mam o niego dbać, 
czy zaniedbywać czynnie?

Czerwone światła na zewnątrz
podpowiadają jak wysoko unieść kadłub 
i wzlecieć nad własną marnością.

Zasuszony pan potwierdza,
że po 84 latach życia słuchać płaczu 
mężczyzny-dziecka nie jest łatwo.

„Czy to ja mam wciąż przypominać, 
że długopis starczy na jeden dłuższy 
wiersz?”
Pilnuj tego chłopie. Inni czekają w 
kolejce.

Czekanie obdziela wszystkich po równo. 
Czekanie ma nawet twarz chłopca 
upstrzoną piegami i ciągle zbyt młodą.

Czekanie na ósmym piętrze 
Centrum Onkologii 
ma specyficzny smak.

Zasadzka ratuje nam życie

Zaczęliśmy w 1967
i znikamy zaraz
w siatce maskującej.

Kołdra ma te same
kojące właściwości.

Trzeszczą gałązki pod stopami. Papieros przyklejony
do dolnej wargi
zdradza pozycję.

Kanciasty hełm
podarowany chłopakom
na tle soczystej zieleni
znika wraz z artefaktami.

Parkan okala
wrogi teren raju pachnącego świeżo ściętą trawą.

Siedzimy w opadającym
pyle bitewnym
nad piwem, które
- ku chwale naszej i waszej ojczyzny - wybiela pamięć
i słowa.

Z małej puszki Pandory
nic nie wynika, nic nie wypływa.
Lornetka działa kojąco na zmysły
zwielokrotniając twoje uściski słowne.

„Wszak to Witkacy mawiał: Pokaż mi twoje wycinki, 
a powiem, kim jesteś”.

Zostaw koty w spokoju oprawco

 
koty popłakują przez sen od wrodzonej niemocy 
śnią o szaleńczych ucieczkach podwórkami 
przy śmietnikach buty rzezimieszków 
zawracanie na ludne ulice 
opcja ze zniknięciem w tłumie ćwiczona 
na prymitywnym symulatorze 
w tle zimnowojenny Mokotów 
 
oprychy mają sadystyczne rysy 
pogrubione karnawałowymi maskami 
wycinają drzewa piłami spalinowymi 
usuwają wysepki zbawienia 

Piotr SzczepańskiBez zmian od tylu lat

włączenie prądu pomaga 
zwłaszcza niskie napięcie
wyzwala pobudzające wstrząsy

Bund albo inne waciaki
nigdy nie były nam bliskie 
gubiłem guziki naramienniki 
i czapki
grałem głośno na sprzączkach

przewietrzony instynkt stadny marzł w dziurawych 
t-shirtach
i znikał za zakrętem.

przymarzanie do żelaznych bram 
i kocich łbów dawało wiele godzin przewagi 
i dystansu

żółwie tempo często stało na moim przystanku
pełne lekceważenia dla zająców
Hair był we włosach jak piękny polny rzep.

teraz wchodzimy bez problemu i lekko w punk G
trawienie na tempo 
dwie trzy sekundy przed wypróżnieniem  
zaczyna działać

jadąc na skasowanych (wtedy) biletach  
nie słyszymy ćwierkania kanarów
 
a jednak słońce nie odpali tak prostodusznie
stary śmietnik stracił zęby
a kark sztywnieje apokaliptycznie

miejsca schadzek kociej wiary 
„zawsze szczęśliwej” 
 
Stefek o wygarbowywanej co dzień skórze 
wie dobrze co krzyczy w kocim sercu 
trzyma straż przy płomieniach piekielnych 
osaczone sierściuchy wchodzą po przeznaczenie 
na brzuchach 
do rynien 
trzask zapałki i „krematoria muszą wciąż dymić” 
„windą do nieba” 
„knock knock on the Heaven’s door”



AKANT 3(289)2020     str. 21     

Wiara a nadzieja, czyli czy przed 
nadzieją wiara, a może odwrotnie? Posta-
wione pytanie wydaje się nie mieć sensu. 
Jednak, jak okaże się później, jest inaczej. A 
może miłość pomiędzy nie się wkrada i ma 
znaczenie pierwsze, jak na ogół się uważa. 
Przede wszystkim miłość. A może jednak 
jest inaczej? Wiara, nadzieja i dopiero 
wtedy miłość? A może to trzy wieże, jedna 
niezależna od drugiej, stoją dumnie, każda 
pewna swych racji?

Czesław Miłosz napisał o nich, jakże 
celnie: „Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,/ 
tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,/ Bo jesteś 
tylko jedną z rzeczy wielu.” Znakomite wyczu-
cie sensu miłości. A co pisze o nadziei, czy 
wierze? „Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy/ 
Listek na wodzie albo kroplę rosy/ I wie, że one 
są – bo są konieczne.” O tej pierwszej nato-
miast: „Nadzieja bywa, jeśli ktoś wierzy, /Że 
ziemia nie jest snem, lecz żywym  ciałem/ I że 
wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.” A zatem, 
nadzieja dopiero bywa.  I to kiedy bywa? 
Pisze jasno Noblista, dopiero wtedy, jeżeli 
ktoś wierzy. Dopiero wtedy może się ona 
pojawić. Różnica między wiarą i nadzieją 
jest tu dla mnie tym, o czym słów kilka. A 
może więcej? Zobaczymy.

Zapytajmy wprost: jaka jest? Jaka jest 
ta różnica?

W ujęciu potocznym te dwa pojęcia 
jakby niewiele się od siebie różniły. Jakoś, 
moim zdaniem, błędnie czujemy, że one są 
bardzo blisko siebie. Wypowiadamy – wiara, 
nadzieja –  i tak znaczenie jednego z tych 
słów zdaje się być dopełnieniem drugiego, 
albo drugie pierwszego. Czy  wręcz, były z 
jednego worka – pisząc kolokwialnie. Pra-
wie „synonimy”. Dlaczego tak jest i czy to 
prawda? Na drugi człon pytania z pewnością 
odpowiem – nie. Pierwszy wynika ze zwykłe-
go braku refleksji, a może lepiej,  jakiegoś 
skrótowego myślenia poza świadomym 
pojmowaniem. Wydaje się nam, że zarówno 
wiara jak i nadzieja są pojęciami które doty-
czą tego, co ma dopiero się zadziać, są jakby 
„patrzeniem wprzód”, przed tym czasem, w 
którym aktualnie jesteśmy. Przed naszym 
tu i teraz. A właśnie to co je różni, to czas.

Mamy z nim do czynienia na co dzień. 
Lapidarnie, mówią nam o tym wskazówki 
zegara. W naszym, by tak rzec, codziennym 
ujęciu pojęcie czasu w nich się zawiera. 
Myślimy czas, patrzymy na zegarek.  A 

Janusz Orlikowski 

Wiara, nadzieja i czas

przecież zegar to nic innego jak tylko ludz-
ki wynalazek, który służy do pomiaru – no 
właśnie, czego? Ano tego, aby nie spóźnić 
się na pociąg, który odchodzi o godzinie 
piętnastej czterdzieści sześć z peronu takie-
go, a takiego. Aby być w pracy o godzinie 
siódmej zero, zero. Aby, itd. Zegar oferuje 
nam tylko orientację w przestrzeni w celu 
funkcjonowania w tym, gdzie jesteśmy. Jest 
informacją o naszej w niej obecności. I nic 
więcej. Oczywiście to rzecz cenna, bo pozwa-
la nam funkcjonować. Przedłużamy ją na 
to co jutro, czy pojutrze, albo za dni kilka, 
czy miesięcy. Stwierdzamy, że zaplanowane 
spotkanie w czwartek na godzinę szesnastą 
będzie miało miejsce. Po czym o osiemna-
stej we wtorek będzie czas na to czy tamto, 
jakieś inne działanie, zdarzenie. Oczywiście 
liczymy się z tym, że może coś zadziać się 
inaczej z tych czy innych względów, ale jest 
to dla nas tylko pewna ewentualność, która 
raczej nie powinna się zdarzyć.  Wszystko 
dzieje się w obrębie zegara. Podział na dni,  
tygodnie, miesiące i lata to też, jak na ogół 
pojmujemy wynik tego tykającego urządze-
nia, czy zmieniających się elektronicznie 
liczb wyświetlacza.

Jak wspomniałem, to co różni nadzieję 
i wiarę, to czas, dodam, sposób jego pojmo-
wania. Czyli nie ten zegarowy. Nadzieja bo-
wiem jest czymś, co rzutuje wprzód i mówi, 
że to czy tamto, może się zdarzyć. Niejako 
„określa” przyszłość, ją z pewnością obrazu-
je, ale bez jakichkolwiek podstaw, że takie 
zdarzenie nastąpi, chociaż zegar wskaże tą, 
czy tamtą godzinę i będzie kolejny dzień, 
tydzień, miesiąc. A zatem jeśli ma się nadzie-
ję, to pisanie słów na plażowym piasku. W 
każdej chwili morze (życia) ją może zmyć i 
nie możemy mieć do niej pretensji. Sama 
nadzieją ze swej istoty jest czymś miałkim, 
na dobrą sprawę mało istotnym. Udaje, że 
widzi czas przyszły, a tak naprawdę nic nie 
widzi. Mam nadzieję, że spotkam się z kimś 
jutro o godzinie szesnastej na dobrą sprawę 
to nic nie znaczy. To tylko nasz zegarowy 
wyznacznik, który w istocie tylko mówi, że 
tak zdarzyć się może. I zegar okazuje się być 
tu trochę śmieszny.

Inaczej rzecz ma się z wiarą. Ona, po-
dobnie jak nadzieja, nie potrzebuje zegara 
i do tego, na dobrą sprawę, nie ma z nim 
nic wspólnego. Ba, on jest jej wręcz zbęd-
ny. Inaczej niż w przypadku nadziei, gdzie 

cyferblat jeszcze się panoszył. Dlaczego, 
tak kategorycznie, w przypadku wiary nie 
możemy mówić o mierzeniu czasu? Bowiem 
wiara, jeśli jest, to nie dzieje się jakkolwiek 
inaczej, a tylko teraz. O wierze nie możemy 
powiedzieć, że jest czymś co rzutuje w przy-
szłość, albo mówi o przeszłości. W przyszłość 
rzutuje nadzieja, o przeszłości mówią wspo-
mnienia, pamięć. One z wiarą, tak na dobrą 
sprawę, nie mają nic wspólnego.

Wytwory człowieczego pojmowania 
czasu jako przeszłego, teraźniejszego i przy-
szłego. Cóż o nich możemy powiedzieć? O 
tych dwóch skrajnych? „Na pewno przyszłości 
jeszcze nie ma. A jednak tkwi w umyśle oczeki-
wanie przyszłości. Na pewno przeszłości już nie 
ma. A jednak  przechowuje się w umyśle pamięć 
o przeszłości. Na pewno czas teraźniejszy nie ma 
żadnej rozciągłości, bo istnieje tylko w samym 
momencie swego przemijania. Ale trwa skupienie 
umysłu w którym to, co ma być, przebiega ku nie-
istnieniu. Długi więc nie jest czas przyszły – bo 
jego w ogóle nie ma; długa przyszłość to długie 
przeczucie przyszłości. Długi nie jest czas przeszły 
– bo jego w ogóle nie ma; długa przeszłość to dłu-
gie wspomnienie o przeszłości.” pisze duchowny 
prawosławny Henryk Paprocki w eseju Czas 
jako ruch w książce Czas. Eseje o wieczności. W 
istocie, by tak rzec, to co nas „otacza” pod 
względem czasowym to to, czego nie ma. Nie 
ma przeszłości, bo już jej nie ma i nie ma 
przyszłości, bo jeszcze jej nie ma. A jeśli tak 
to również nadzieja jako taka, rzutująca bez 
wątpienia w przód, jest czymś wątpliwym.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. Czas prze-
szły – wspomnienie, pamięć, to tylko one. 
Czas przyszły – to co zdarzyć się może, na-
dzieja. W istocie, na dobrą sprawę, pierwsze 
i drugie, nie istnieją. To tylko wytwory na-
szego umysłu. Jedyne to co nam pozostaje w 
sposób niezaprzeczalny to tu i teraz.  A tak 
może być obecna tylko wiara, lub jej brak. 
Jedno i drugie ma takie same prawa. Przy 
czym w tym drugim przypadku, by tak rzec, 
czas aktualny, nie ma żadnego znaczenia 
poza  tylko stwierdzeniem, że jest godzina 
ta, minut tyle. By tak rzec, to chwila w po-
miarze czasu. W przypadku wiary natomiast 
mamy do czynienia z – wiecznie trwającą 
aktualnością. Wiary nie można nagle stra-
cić, nagle ją odzyskać, po czym ponownie 
stracić. Jej nie można zmierzyć za pomocą 
zegara. W autentycznej wierze nie dzielimy 
czasu na przeszły, teraźniejszy, czy przyszły; 
bowiem w jej istocie nie jest to potrzebne, 
a nawet możliwe. Podziału dokonują nasze 
myśli, które są zawsze aniołami śmierci. 
Są nam nieprzychylne. Można bez cienia 
wątpliwości powiedzieć, że czas tak jak my 
go lapidarnie pojmujemy, czyli zegarowy 
pomiar, nie ma dla niej żadnego znaczenia. 
To wręcz coś, co nie  przeszkadza, nie sta-
nowi problemu, dopiero myśli powodują, 
że to znika i jakby natychmiast pojawia się 
czas zegarowy. Zupełnie niepotrzebnie się 
wtrąca.

Tylko dlaczego się wtrąca? Można lapi-
darnie odpowiedzieć – bo brak wiary. Wiara 
jest wtedy, kiedy przeszłość a tym bardziej 
przyszłość to martwe pojęcia. Kiedy umysł 
nie wskazuje na nic innego jak tylko tu i 
teraz. To dzieje się wtedy, kiedy umysł nie 
analizuje i  nie obrazuje, i w jego zasięgu nie 
ma tego co było lub tego co będzie.

Czy to w ogóle możliwe? Myślę, że 
tak. Na początku pojawiają się, by tak rzec, 
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chwile. Aż do ich narastania i do – nie ma 
znaczenia co było czy będzie. Pojawia się 
swego rodzaju beztroska, która może prze-
rażać. I gdy ją się pokona cel jest już bliski. 
Bo to nie jest beztroska, a wiara. Między 
beztroską a wiarą jest taka różnica, że ta 
pierwsza nie jest obecna czasowo w danej 
chwili, lecz przeszłość i przyszłość w analizie 
nie stanowi problemu; jest wszystko jedno. 
Wierze – nie. Ta ma cel, beztroska nie.

W ten sposób wiara jest możliwa. Jest 
tylko i wyłącznie tu i teraz. Zawsze więc tu i 
teraz. Zawsze, czyli wiecznie. Dobrze będzie 
przywołać tu słowa cytowanego już Henry-
ka Paprockiego: „Wieczność nie jest w czasie, 
jednak nie jest też poza czasem, gdyż to czas jest 
w wieczności. Równość interwałów czasowych 
pochodzi jedynie z abstrakcji naszych zegarów.”

To czas będący w wieczności „wymyślił” 
takie słowa jak przeszłość, czyli wspomnie-
nie, pamięć, czy przyszłość, nadzieja. A 
jego wymyślił człowiek. Zatem skoro on 
to uczynił, on to może zmienić. I zamiast 
tego wprowadzić pojęcie teraźniejszości 
trwania. To, co ustalone przez człowieka 
przez niego też może być zmienione. Pisze 
Paprocki: „Teraźniejszość trwania jest relacją 
świadomości człowieka do otaczającej rzeczy-
wistości. Rzeczywistość ta jest zmienna i jeden 
układ przechodzi w inny. Podstawą jest więc 
zmiana. Tylko teraźniejszość zapewnia relację.” 
Przeszłość i przyszłość takiej relacji jest po-
zbawiona, gdyż, jak wspominałem wcześniej, 
obydwie nie istnieją. Brak im autentycznej 
relacji z rzeczywistością. Okazuje się więc, że 
istnienie czasu i jego podział na czas prze-
szły, teraźniejszy i przyszły to tylko zdolność 
człowieka do abstrakcyjnego myślenia.

Mówienie więc o przeszłości jak i przy-
szłości to poruszanie się w krainie naszego 
umysłu. Przeszłość, czyli wspomnienie i 
przyszłość, czyli nadzieja, ich de facto nie 
ma z uwagi na wspomniany wyżej brak re-
lacji z autentycznym czasem. Czyli nie tym 
zegarowym. Nie można im przypisać bez 
wątpienia żadnego zdarzenia. W przyszłości 
– z pewnością. A w przeszłości? Na dobrą 
sprawę również nie, gdyż co do minionych 
„chwil czasu” zawsze może dojść do ewen-
tualnego przeinaczenia.

Wiara więc ma podstawę czasową, 
nadzieja nie. Pisze Miłosz, powtórzmy: „ 
Nadzieja bywa, jeśli ktoś wierzy, Że ziemia nie 
jest snem, lecz żywym ciałem/ I że wzrok, dotyk 
ani słuch nie kłamie.” A zatem ona w jakiś spo-
sób jest. Jest ale jako wynik wiary. Jako coś 
co poprzez wiarę jest uprzedzone. Inaczej 
mówiąc nadzieja w wierszu Noblisty nie jest 
płytką, naznaczoną czasem zegarowym, że 
coś zdarzyć się ma lub może, lecz ale jej pod-
stawą jest wiara, że tak zdarzyć się może. To 
u niego jakby ciąg dalszy wiary. Ciąg, który 
jakby nie dzieje się w czasie zegarowym. Jest 
poza nim, tak jak wiara która go poprzedza. 
To jakby w wierze spojrzenie wprzód, ale bez 
zobowiązań. Tak to jest możliwe. I tylko tyle.

Tak pojmując nadzieję możemy na nią 
przystać. To może i dobry pomysł. Ale i tak 
w pojmowaniu czasu i jego relacji z rzeczy-
wistością po pierwsze dzieje się wiara. Ona 
ma styczność z czasem, tym autentycznym, 
nie zegarowym. A to przecież czas wyznacza 
nasze dni i noce. Nie inaczej.  

Nie wiem, czy mam się zwierzyć z tej intym-
nej tajemnicy, która mnie codziennie tak głębo-
ko, tak nieodparcie dotyka, ilekroć powracam 
do domu. Staję przed drzwiami i nasłuchuję, czy 
nie napłynie ze środka jakiś najmniejszy odgłos, 
jakaś choćby najniklejsza oznaka życia, które 
musi przecież tam trwać podczas mojej nieobec-
ności. Czy nie doświadczało mnie w przeszłości 
niezbitymi dowodami na potwierdzenie swojej 
oczywistości? Czy nie narzucało się aż nazbyt wy-
raźnie, aby można było je  p r z e o c z y ć ?                                                                                                                         
A poza oczami?

Bo czyż można było nie dostrzec, że kiedy 
wychodzę, za moimi plecami dzieją się pewne 
tajne rokowania i rozhowory? Przecież nieraz 
słyszałem siedząc  w pokoju na parterze mojego 
domu, te niewytłumaczalne wprost skrzypnięcia 
dobywające się z holu na piętrze, odgłosy stąpań 
rozbieżnych i zatraconych po trzeszczących 
schodach, te puknięcia w ścianę i szelesty lub 
kroki podejmowane ni z tego ni z owego w 
sąsiednim pokoju.

Albo czy mogło ujść mojej uwadze to jakby 
w pół słowa umilknięcie, kiedy otwierałem nagle 
drzwi do kuchni? To milczenie chytre i skryte, 
dopiero co poczęte i z nagła zawieszone na 
niewidzialnych ustach, ten kamuflaż zapatrzeń, 
ten wytrzeszcz oczu w zamarłym łypnięciu, przed 
momentem jeszcze rozbieganych, a teraz nie 
widzących? 

Albo to przelewanie z pustego w próżne 
pustej i ciemnej łazienki, kiedy nagle otwierałem 
drzwi z korytarza i udawało mi się ją zaskoczyć. 
Wtedy wyczuwałem ten popłoch, który w niej 
powstawał, i gdy wpadałem tam z impetem, aby 
go schwytać na gorącym uczynku, widziałem 
jak wymykał się z rąk, przewracając za sobą w 
pośpiechu taboret kąpielowy.

To wszystko działo się niecodziennie, ale 
na pewno każdy mógłby przy- toczyć ze swojego 
życia co najmniej kilka podobnych wypadków. 
Mnie to wcale  nie dziwi.

Dlatego tak długo stoję i nasłuchuję.

Krzysztof Rudziński

On

Przekręcam klucz w zamku i mocując 
się z ociężąłością drzwi, przez chwilę doświad-
czam tej nie zachęcającej obcości, tej  gęstej 
nieobecności, która im towarzyszy za plecami.                                                                                                              
Mroczne wnętrze, ubogie jeszcze i nie przy-
zwyczajone, wpuszcza mnie niechętnie i z 
ociąganiem. Dawno nie używane, wyobcowane 
powietrze w milczeniu protestuje całą nieugię-
tością tego ruchu oporu, który w nim dojrzewał 
od ostatniego mego wyjścia.

Ale jest to opór do pokonania. Rezystancja 
o naturze gazowej, rzadkiej tyraliery, łatwa do 
przezwyciężenia i na pierwszy rzut oka nie wyma-
gająca, która nie bardzo wzruszona tym nagłym 
wtargnięciem, wpuszcza mnie do środka.

I kiedy tak wchodzę nieświadomy jeszcze 
konsekwencji i niezaskoczony, wciska się ze 
mną, niepostrzeżenie i nieuchronnie – On. 
Przystaję na moment, aby oczy przyzwyczaiły sie 
do mojego wnętrza i gdy wreszcie rozeznaję się 
nieco i posuwam się w głąb, wychyla się powoli 
zza drewnianej ramy i patrzy na mnie.

Podchodzę bliżej, a wtedy On także pod-
chodzi. W jego oczach dostrzegam wreszcie jakiś 
błysk zrozumienia i jestem już pewny, że zosta-
łem zauważony i rozpoznany. Na jego smutnej 
twarzy maluje się z wolna pewna życzliwość dla 
mnie, co więcej, może nawet szczypta zadowo-
lenia, że wróciłem raz jeszcze.

Może tylko tak mi sie zdaje, ale wygląda na 
to, jakby od dawna już na mnie czekał i chciał mi 
powiedzieć coś bardzo ważnego. Patrzymy sobie 
w oczy mocno i głęboko, ale mimo wszystko jest 
to spojrzenie, które nas nie dosięga. Zatrzymuje 
się tylko przez jeden moment, w złudnej po-
świacie, że każdy z nas nie mieszka tu samotnie.

Widzę jak jego ręka unosi się i  życzliwie 
mnie pozdrawia. Patrzę, a moja również odpłaca 
mu tym samym.

W tejże chwili jednak każdy z nas przypo-
mina sobie o własnych obowiązkach. Jednym 
krokiem wychodzimy poza ramy rodzącej się 
przyjaźni i tracimy ją  z oczu.
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DOMNIEMANIA 

kot przyniósł martwego ptaka 
położył na stole 
wiersze 
nie podejmują tematu 
puste jak oczy gołębia 

który kiedy tak leży 
kojarzy mi się z pierzem 
dartym na pierzynę 
pod nią ciała bezwstydnie gorące 
drżą 
bynajmniej nie z zimna 

więc może to nie śmierć 
tylko sen 
głęboki na tyle 
że zapomina się o locie 
za nic mając spadanie 
kota i wiersze 
pełne westchnięć 
i kwapu pod palcami 
puch 

dmuchnij 
by oddzielić go od piasku 

GDZIEŚ MIĘDZY PIŁSUDSKIEGO A KOMODĄ - PĘTLA 

czas uciekał spod stóp jak stopnie 
lawirowały pomiędzy krokami 
zdążył jeszcze pomyśleć że ewoluował 
i oto jest ptakiem 
a wtedy skrzydła zrzuciły balast 

może to tylko sen 
a może jest nim wszystko 
spróbuj utrzymać dystans 
tak żeby nie było nas za dużo 
w przestrzeni wyznaczonej na obecność 
są jeszcze inni a to zobowiązuje 

do systematycznego kurczenia się w sobie 
aż w końcu znikniesz mi z oczu 
na którejś z ulic 
przebiegających nocą przez pokój 

wszystkie noszą znajome nazwy 
i obco brzmiący tłum 
lepiej zamknij okno 
zanim wyprowadzą nas z ról 
zanim od neonów i lamp 
zajmie się sufit 

GŁASK 

(dłonią wzdłuż policzka 
żeby poczuć jak drży 
przy pozornym bezruchu)

ta kobieta dźwiga garb 
dźwiga go zamiast krzyża 
ten nie utrzymałby się 
na tak niepewnym gruncie 

tym bardziej ptaków i chmur 
schodzących coraz niżej 

(gdyby wszystkie spadły 
czy da się jeszcze wierzyć 
w Niebo)

kiedy tak opowiada o kacie 
opowiada przy stole 
palcami pocierając krawędzie 
jakby chciała wygładzić 
załamujące się na nich powietrze 

(jak wygładza się włosy 
albo sukienkę)

„wolałabym urodzić się chłopcem” mówi 
„ale za późno 
nawet na jesień”

nocami słyszy jak rośnie śnieg 
spadnie lada dzień 
mróz rozsadzi szmuglowane 
weki ze słońcem 

IGOSTAN 

często to nie deszcz a noc 
skapuje do podstawionej pod dach wanienki 
czasem potrafię to wytłumaczyć 
cudze sny i nów uczepiony gałęzi 
ciąży bo wszystko ciąży 
nawet dłoń w kieszeni 
jej ciepło wyczuwalne przez cienki materiał 

ręce obcych są niebezpieczne 
śliskie jak poręcze nie potrafią mnie utrzymać 
dłużej niż do upadku 

to konsekwencje 
wcześniejszych wcieleń może stania z boku 
wyraźniej widać że promieniowanie szkodzi 
nie bardziej niż miłość 
wymyślona bo wszystko jest wymyślone 
ta noc i wiersz 
latarnie od których lubię się zapalać 
i nieść ten ogień aż do drzwi 
nigdy do wewnątrz 

zamiast światła lustra 
ustawione naprzeciw siebie niby kochankowie 
stworzeni po to by odbijać półmrok 

SZPILKI I GWOŹDZIE 

już prawie twoja 
przyznaję się do krzyża 
cicho tak 
by nie zbudzić korników 
toczących drzewo którym jestem 

odtąd dotąd 

na długość rozrzuconych ramion 
i nigdzie dalej 
tylko pokusa 
by zatrzymać to ciało dla siebie 

WIDZENIA MARII

w jej ogrodzie co noc gromadzą się wisielcy 
niektórych już zna i wymieniają uprzejmości 
nowi milczą skupieni na śmierci 
kołysząc się miarowo uspokajają nurt odległej rzeki 

Maria wyobraża sobie wtedy że przechodzi po wodzie 
po tamtej stronie czeka wszystko czego się wyrzekła 
kusi obiecany odpust i miejsce na odwieszenie krzyża 

w jej ogrodzie szumi i złowróży 
zwłaszcza gdy patrzeć pod światło świat staje się przejrzysty 
by w końcu rozmyć się przeistoczyć w wielobarwną plamę 
do starcia powieką albo rękawem 

tym bardziej gdy sączy się siąpi uwalnia przez pory 
sól ze sparciałych sznurów czy lizawki w miejsce księżyca 
na szczęście na wszystko jest sposób 
i Maria zakrywa defekt kolejną głową 

do świtu powinna się utrzymać 

ZŁANOC

pełnia nie odpuszcza 
i trwa nieprzerwanie od kilku tygodni 
księżyc przyrasta wbrew prawom natury 
spychając domy aż nad urwisko 
upadek zaboli ale przerwie gehennę 

nie śpię i nie ja jedna słyszałam 
że jeśli przetrwamy sen będzie na kartki 
aż się boję zapytać o miłość 
albo chcieć 
cokolwiek to znaczy 
choć zdarza mi się pragnąć 
za przepierzeniem gdzie pełnia nie dotarła
jeszcze 
wszystko jest jednak kwestią czasu 
skutkiem ubocznym uwypuklania się ściany 

pod wpływem siły 
wiązania puszczają cegła po cegle 
wali się ostatnia tama 
lada moment wszystko popłynie 
w odgórnie narzuconym kierunku 
trzydrzwiowa szafa pies i my 
ograbieni z pomników 

Ewa Kłobuch
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Elżbieta Grabosz             

FRASZKI

BYWA I TAK

Zbrodnia doskonała.
Słowem zabić można,
nie ruszając ciała.

EKOLOGICZNA

Pszczoła
pył zapyla…
nawet z Czarnobyla.

CANIS FIDELIS

„Wierny jak pies”
A ja myślę w duchu –
skoro pewny,
skoro wierny,
- czemu na łańcuchu? 

ZDZIWIONY KRYTYK

Satyrykiem kobieta,
gdzież liryczna dusza?
Pióro dobre dla kobiety,
lecz u kapelusza.

Grzegorz Hermanowicz

Lektury

Przyznałaś mi się do tego w skrytości,
Że oprócz pragnienia duchowej miłości
Jest w małżeńskiej relacji element,
Co równie mocno scala jak cement.

Nieodzowny rytuał nasz regularny,
Równie manualny, co wokalny.
Przerabiamy bowiem wspólnie lektury,
Różnych mądrości spisane receptury.

Moje ulubione pozycje z kanonu,
Stawiające skutecznie trzon do pionu,
To „Tajemniczy ogród” i „dżungli księga”
A także „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga”.

Co poeta chciał przez to powiedzieć
Musiałem dorosnąć, by się dowiedzieć.
„Noce i dnie”, „Krzyżacy”, „Latarnik”
Działają na wyobraźnię jak zapalnik.

Ty natomiast masz gust nieco inny:
„Mały Książe”,”Winnetou”- byle zwinny.
Najpierw „Siłaczka”, „Katarynka” gratis.
Na koniec „Zemsta” i wreszcie „Quo vadis?”.

Tak się dokształcamy w trzecim wieku
Szukając na znużenie życiem leku.
Dzięki wieszczom i prozy autorom
Pochwalić się możemy wiedzą sporą.

Krzysztof  Nurkowski

NIEWAŻKOŚĆ

 
gdy cię nie widzę
ty stracony głosie
to wtedy będę wiedział kto na nosie
będzie mi grywał kolejnymi laty
kto będzie szarpał i wyrywał gnaty
tam gdzie mam klęknąć gdzie się wyprostować
co mam osiągnąć a co mam popsować
 
wtedy sobie zadaję pytanie czy to jest wolność czy to jest
mniemanie o.....
 
gdy cię nie widzę mój abonamencie
to mam uczucie jak przy kiszek skręcie
coś mi dowala coś ciągle uwiera
kością mi staje
mina nad premiera
 
i tylko sobie zadaję pytanie czy to jest haracz, czy to....ot, pytanie

Marek Jagliński

AFORYZMY

***

Dwie strony medalu mogą mieć trzecią twarz.

***

Zawsze za granicą świętego s-pokoju mieszka emigrant piekielnej 
wojny.

***

Można przebiec cały maraton życia , nawet ze złamanym kręgosłu-
pem – moralnym.

***

Ryba psuje się od głowy. Głowa , zaś od nabierania wody w usta.

***

Bywa , że za siódmym niebem mieszka ósme piekło.

Tomasz Stefaniuk

Zemsta polonisty (planowana)

Mężczyzno
Nieokreślonego wzrostu
Z przerzedzonymi włosami
W koszuli w kratę
Który zajechałeś mi drogę na skrzyżowaniu
Głębokiej i Muzycznej, a następnie
Pokazałeś mi ten brzydki gest, najwyraźniej
Śmiejąc się ze mnie

Prędzej czy później cię odnajdę
Prędzej czy później spotkam cię
I uprzejmie poinformuję, że jesteś:
Barania głowa
Bęcwał
Ciemna masa
Cymbał
Gamoń
Imbecyl
A ponadto matołek

Nie zawaham się również nazwać cię:
Obmierzłym
Odpychającym
Odrażającym
Zaś twoje zachowanie:
Będące poniżej krytyki

Dodam również, że jesteś:
Nieobyty
Nieokrzesany i
Niewyrobiony
Krótko mówiąc
Niekulturalny

Tego właśnie powinieneś oczekiwać, gdy
Znów się spotkamy. Zobaczysz
Pójdzie ci w nogi
To znaczy, przepraszam
Zaszła drobna pomyłka
Naturalnie chodziło mi o to, że
Pójdzie ci w pięty

A zatem, pójdzie ci w pięty!

I dowiesz się!
I będziesz wiedział!

SATYRA
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NIE ROZGONI

tej nocy we mnie 
mrok jest tak gęsty 
że nie przepuszcza powietrza ani krzyku 

i nic się nie sprawdza 
ani lampka ani modlitwa 
złe syci się swoim szaleństwem 
prątkuje 

trzecia pięć 

teraz nawet miłość zdaje się okrutna 
bo jak to tak kochać cię 
i wypierać się tego przed światem 

udawać że okruch to prawie cała pajda 
wystarczy przykryć gazetą 
i czekać aż wyrośnie 

zbliżające się kroki 
przyjąć za dobrą monetę 

bo jeśli ktoś wraca 
to po to by zostać 
plamą światła pośrodku ciemności 
odpornej na wiatr 

i zawodzenie 

Julia Klyta

Zwalniam Cię

Zwalniam Cię z westchnień na drodze do mojego istnienia
Zwalniam z przenikliwości źrenic by dostrzec nie mogły
Prostego słowa z wdziękiem tłumionego
Bezsilnego ramienia

Bo nie mnie była dana świadomość potępień
Jedynie sądność kwiatu i czystość jego dni
Nie ja oceniałam niebo, a grzech jego uniesień
Był mi sprawą obcą – tak jak żal, gdy śni

A śni w dali obcej
Tam, gdzie pieśń śpiewają biegnąc rozedrganą i trwożną
Śni będące – a na cóż podarty nieboskłon
Gdy jestem niczym człowiek?

Zrazu ścięte me włosy odrosną
Umknie schowany w mdłym blasku cień
Ujrzę i ja, przy śmierci bzów – drogę prostą
Tymczasem milcząc, z westchnień zwalniam Cię

Laura Dettlaff

„Mówiłam ci że nie potrafię kochać”

przez ciebie przestałam pisać
najgorsze dźwięki zgrzyty
gdzieś w oddechu na karku tuż za mą głową
i nie tak łagodnie jak mi dawniej wzdychałeś do ucha nie

ta sama dłoń ten sam uśmiech
czekałam aż uśniesz (i to tak chyba na zawsze)
nie kocham już tego uśmiechu
ani tego jak dawniej głos twój kochałam 
i brzmiał w uszach jak echo najpiękniejsze echo

zamarzło mi serce jak spojrzałam ci w oczy
lodowate obce
a kiedyś przecież byłeś takim dobrym chłopcem

(mówiłam ci że nie umiem już cię kochać)

byłeś u mnie oprawiony w ramkę
a ty rzuciłeś mnie  
jak lalkę

Marcin Stachelski

Lavanila

Teraz. Magdalenka i cierpki smak 
taniej czarnej; poranek w oknach 
odbija anonimowych przeżuwaczy. 

Wczoraj - zwędrowało z nas, odeszło 
w świt otrzepany z onirycznych narośli: 
spod wykuszy wydumanych w ciemności, 
ze światła gazowych latarni, z fasad 
gotyckich, pinakli i zapachu cynamonu. 

A pani młode dłonie nasuwały pończochę 
na nogę manekina. Pani pierwsza skinęła 
głową, subtelnie poprawiła czarny kosmyk, 
dyskretnie spojrzała na zegarek. 

Pani nazwała bugenwille 
przy naszym stoliczku. 

Zostawiłaś, pani, niemożliwy powidok 
w witrynie sklepowej. I może jeszcze 
posmak po taniej, po czarnej.

Maria Kmieciak

***

Także i tamtego dnia w galerii
szłam za Tobą
a tam jakby przestrzeń nieskończona
pełna splątanych kierunków
i zakamarków
ciągnął się za Tobą zapach Arabii
tak jak przedtem
wonie innych światów
już chciałam biec
ale jak przedrzeć się przez tłum
coraz bardziej zostawałam w tyle
coraz dalej i dalej od Ciebie
byłeś jak cień zawieszony
znikałeś
wracałam ze zwieszoną głową
do dziś nie wiem
czy szłam po Twoich śladach 

Patrycja Cieślak

***

Nie ma tych samych ludzi,
chyba że ich marne kopie.
Nie ma tych samych uczuć,
chyba że są zmieszane.
Nie ma tych samych spojrzeń,
chyba że przez klapki na oczach.
Nie ma tych samych nieszczęść,
chyba że chodzą parami.
Nie ma tych samych myśli,
chyba że myśli o Tobie.

Szymon Florczyk

Róża pustyni 

usypana z piasku 
w ostre i nieregularne wzory 
 
dotknij 
 
płatki miękną 
nasiąkając krwią

Grzegorz Zientecki   

ORCHIDEA  

W płomieniu katedry
Jej ust
W gondoli
Jej szyi
W złotym mroku
Łona
Złożyłem mój niepokój
Bo piękno
Zawsze jest obawą 

Warszawa, 21 listopada 2019 
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MACIEJ KRZYŻAN, poeta z Gniezna, 
krytyk literacki. W najnowszym zbiorze Duszyczka 
chętnie wchodzi w dyskurs z poetami, którzy 
odeszli. Może patrzą oni na nas z innego wy-
miaru, a może rozproszyli się w równy sposób w 
atomy? – jak ciekawie zapisał to Marek Aureliusz 
w swoich nieśmiertelnych Rozmyślaniach. No 
właśnie, poczet pisarzy, którzy są dla Krzyżana 
nieśmiertelni, bo wciąż się do nich powraca, od-
czytuje na nowo, otwiera Thomas Stearns Eliot. 
Krzyżan przywołuje też Tadeusza Różewicza, 
księdza Józefa Tischnera, Jarosława Iwaszkie-
wicza. Jeden z wierszy zadedykuje zmarłemu 
niedawno bydgoskiemu pisarzowi, Krzysztofowi 
Derdowskiemu, inny powstał w wyniku lektury 
książek Lwa Szestowa. Krzyżan wzorując się na 
wielkich poprzednikach, dorzuca do gmachu, 
który oni stworzyli, własną cegiełkę. Tak mo-
zolnie powstaje konstrukcja, która jest prawdo-
podobnie jednym z najważniejszych świadectw 
pobytu człowieka na Ziemi, konstrukcja oparta 
na duchowych fundamentach, ale odważnie 
mierząca w górę. 

Zbiór wierszy Krzyżana, można przeczytać 
stosunkowo szybko, bo autor ma tendencję do 
skracania się, językowej samodyscypliny. Widać, 
że poeta poważnie wziął sobie do serca rady po-
etyckich mistrzów, z których wynika konieczność 
ciągłego wyrzucania z pierwotnego materiału 
zbędnych słów. Pierwszy zapis, to zapis chwili, 
później następuje żmudny etap „czyszczenia” 
tekstu. Pod takim właśnie kondensacyjnym 
względem, poezja autora Tęsknoty wydaje się 
wręcz wzorcowa. Zaledwie w kilku tekstach 
gnieźnieński poeta wyłamuje się z tej zasady, 
gdy przedstawi historię mężczyzny (jurek), który 
w latach 80-tych zeszłego wieku brał udział w 
wojnie w Afganistanie, a obecnie przędzie ży-
wot miejscowego menela, czy historię dziadka 
Floriana (majdanek, czyli wiara wystawiona na 
próbę), który zginął w obozie koncentracyjnym 
w 1943 r. Najdłużej rozpisze się o dramacie, 
jaki wydarzył się w Kłecku (obecnie dzielnica 
Gniezna) we wrześniu 1939 r., gdy wkraczające 
do miasteczka oddziały Wehrmachtu dokonały 
masowych egzekucji cywilnych obrońców. W 

Bartłomiej Siwiec 

Chwila zadumy

tym konkretnym przypadku, więcej słów daje 
zdecydowanie szerszą perspektywę. Widzimy 
chłopca, który na miejscowym boisku kopie 
piłkę. On jeszcze żyje w błogim stanie nie-
świadomości, ale z czasem odkryje historię tej 
„poranionej krainy niewinności”.   

Krzyżan pisze precyzyjnie, właściwie żadne 
użyte w wierszach słowo nie pada bez przyczyny. 
Często rzuca nową myśl i zostawia z nią czy-
telnika sam na sam. Niczego nadmiernie nie 
tłumaczy, jakby chciał zadać odbiorcy pewien 
trud, trud rzetelnej lektury. Dlatego jest to po-
ezja uczciwa i autentyczna, niczym szczególnym 
nie wymuszona, choć dość wyraźnie przebija się 
z niej światopogląd twórcy. Jego wiersze pełne 
codzienności, przeplatają się z tymi, które zmie-
rzają w stronę Tajemnicy. Nic nie jest dane raz 
na zawsze – zdaje się mówić podmiot liryczny, 
nic, jedyną prawdą jest to, że wszyscy tak jak 
wspomniani dziadek Florian i obrońcy Kłecka, 
umrzemy. Budujmy więc gmach poezji, niech 
rośnie, niech pęcznieje, odwołujmy się do po-
przedników, to daje niewielką nadzieję, że nasi 
następcy odwołają się do nas.   

Gnieźnieński poeta od kilku już dekad 
i dość konsekwentnie podąża własną drogą. 
Wydaje się, że bliska jest mu myśl Józefa Mac-
kiewicza, że „tylko prawda jest ciekawa”, bo 
autor chyba nie czułby się zbyt komfortowo, 
gdyby miał tworzyć w całkowitym oderwaniu 
od rzeczywistości. 

W żadnym z prezentowanych w zbiorze 
tekstów Krzyżan nie odwołuje się bezpośrednio 
do jednego ze swoich ulubionych pisarzy, do 
Sándora Máraia, ale ducha Węgra udaje się, 
gdzieś pomiędzy tymi wersami, uchwycić. Bo 
w istocie autor Rekolekcji, czyli Zapisków z trzeciego 
piętra idzie trochę w stronę takiego poetyckiego 
dziennika i czasami stosuje datację. Jego poetyc-
kie poruszenia zapisane podczas urlopu spę-
dzonego nad morzem, układają się w mały cykl 
(smołdziński las, imię, na plaży, w klukach) i może 
nawet trochę przypominają wpisy do Dziennika, 
choćby te z czasów, gdy Węgier zamieszkał we 
włoskim Salerno i raz na jakiś czas urządzał 
sobie wyprawy po okolicy. Warto zauważyć, że 

Piwniczna Zdrój rodzi natchnienia pięk-
nem przyrody, prowokuje mieszkańców do 
różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, 
np. działa tu  wspaniały zespół folklorystyczny 
„Dolina Popradu”, organizowane są różno-
rodne konkursy literackie, z których chyba 
najważniejszy jest SEN O KARPATACH Mię-
dzynarodowy Konkurs Poetycki. 

Pomysłodawczyni tych kulturalnych wyda-
rzeń Barbara Krężołek – Paluchowa to nie tylko 
poetka, ale i artystka plastyczka, absolwentka 
ASP w Krakowie, działaczka kulturalno-literac-
ka, autorka albumów prezentujących dawną 
Piwniczną itp. wieloletnia Redaktor Naczelna 
lokalnego czasopisma: „Znad Popradu”, oraz 
autorka utworów dla dzieci.

Opowieść O góralce Hanusi i panience 

Janina Kwiek-Osiowska

Opowieści z Piwnicznej

Danusi dla najmłodszych czytelników, to skarb-
nica wiedzy o życiu podkarpackiej wsi, o tym, 
jak dawniej wyglądały wiejskie chaty z ganecz-
kiem, kuchnie z piecem z nalepą, o różnych 
czynnościach rzemieślniczych na wsi, np. o 
podkuwaniu koni, czy o pracy młyna, a także  
o ludowym świętowaniu, ludowych obrzędach, 
opisuje zabawy dzieci, w domu, na podwórku, 
na łące, w sadzie czy nad rzeką lub strumykiem 
oraz prezentuje piosenki z nutkami. 

Przewodnia myśl, przekaz opowieści, jakby 
jej morał  to przyjaźń, która niezależnie od po-
chodzenia zaprzyjaźnionych osób, niezależnie 
od różnicy wieku, niezależnie od wykonywanych 
w  życiu zajęć – trwa po grób. A jest to bardzo 
ważna wiedza, bo tak, jak bez miłości  tak i bez 
przyjaźni bardzo trudno jest człowiekowi żyć. 

Takie różnice między Hanusią dziewczyną i 
potem gospodynią w domu Szaflarskich, a Da-
nusią nauczycielską córką, a następnie  znaną 
i kochaną polską aktorką – nie przeszkodziły 
im przyjaźnić się przez całe, długie życie, co 
wyrażają słowa opowieści „Lecz panienka, któ-
ra później na ekranie /i w teatrze cała polska 
podziwiała,/ nigdy o piastunce swej nie zapo-
mniała. /I każdego lata, kiedy słońce praży, /
wracała do Hanki, w góry, do Kosarzysk,  coby 
po góralsku pobojcyć, pogodać, o czasach, gdy 
była beztroska i młoda.” /s.24./

Przewidująca Poetka, znająca dzieci, na-
pisała dla nich słowniczek wyrazów gwarowych, 
który wyjaśnia znaczenia nieznanych już dziś 
powszechnie gwarowych słów.

Ale tą opowieścią zainteresują się też 
Polacy, którzy znali aktorkę Danutę Szaflarską 
z przedstawień teatralnych, teatru telewizji 
i filmów. Dowiedzą się o jej dzieciństwie w 
przepięknej górskiej wsi Kosarzyska, w której 
się urodziła i o jej wielkiej i pięknej przyjaźni 
ze swoją góralską piastunką Anną Piekarczyk. 

Krzyżan i Marai – choć robią to zgoła inaczej 
i za pomocą innych środków – wychodzą od 
obserwacji otaczającego ich świata i idą dalej, 
często snując refleksję natury bardziej ogólnej; w 
przypadku tego pierwszego mamy do czynienia 
z odpowiednim ładunkiem kondensacyjnym. 

Krzyżan nie boi się pisać wierszy przeciwko 
panującym modom i trendom. Jawi się jako 
zwolennik tradycji, który podejrzliwie patrzy na 
wszelkie nowe koncepty, choćby na ideologię 
szerzoną przez feministki. W lapidarnym i lekko 
prowokacyjnym tekście manifest (anty)feministycz-
ny napisze: „łagodność / czułość / troskliwość 
/ ale najpierwsza z nich / brzemienność”. 
Podmiot liryczny chyli czoła przed Tajemnicą 
życia, której opiekunką jest niewiasta. Te kilka 
umiejętnie ze sobą połączonych słów może skło-
nić czytelnika do chwili zadumy, czy ludzkość 
podąża we właściwym kierunku, czy współczesna 
kobieta, która i tak ma znaczną przewagę psy-
chologiczną nad mężczyzną, czy ona do pełni 
szczęścia i spełnienia potrzebuje ideologii? Tego 
nie wiemy, bo autor nie dąży do udzielania od-
powiedzi, jest powściągliwy i pozostawi nas sam 
na sam z tym problemem. Ta esencjonalność, 
typowa dla dzieła poety, tworzy dość zagadkowy 
klimat i dodaje tej poezji jeszcze jednego wa-
loru. Możemy jedynie domniemywać, że w tej 
konkretnej sprawie, podmiot liryczny mówiąc: 
„brzemienność”, wypowiada również swoje sta-
nowisko na temat życia poczętego, choć czyni 
to w sposób subtelny.  

Podmiot liryczny zbioru interesuje się 
historią, podgląda przyrodę, jest zafascynowany 
jazzem. Potrzebuje tych pasji, by powiedzieć 
jasno, zakomunikować konkretnie, że kwestie 
wiary są dla niego priorytetowe. 

W wierszu god bless the child poeta przywoła 
utwór amerykańskiej śpiewaczki jazzowej, Billie 
Holiday, ale z wiersza przebije gorycz, że „nasze 
dzieci często / wbrew i często mimo Boga”.  

Czym jest dla Macieja Krzyżana powinność 
poety, jakie twórca ma obowiązki? Czy najważ-
niejsza jest wierność zasadzie? Na te pytania 
trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Wydaje 
się, że poeta jest bezsilny wobec tego, co przy-
nosi los, może napisać wiersz i dorzucić swoją 
cegiełkę; na resztę już nie ma wpływu, reszta 
jest poza nim.   

Maciej Krzyżan, Duszyczka, Biblioteka „Toposu”, t. 172, Sopot 
2019. 
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Wydany w 2012 roku tomik poezji 
MARIANA SWACHY Ten sam czas liczy 
49 lirycznych tekstów, w których autor 
odkrywa przed czytelnikiem głębię swojej 
poezji. Wiersze te, tak różnorodne prze-
cież, łączy zachwyt nad światem, nad jego 
materią i duchem.

Już pierwszy wiersz Sonet osobisty 
pokazuje niezwykłą pokorę poety wobec 
otaczającej nas przyrody. Człowiek klęczy 
wręcz u bram Matki Ziemi. Ma miejsce 
wręcz obrzęd zawierzenia i oddania wszel-
kich ludzkich bytów dawnych i obecnych 
mitycznej Rodzicielce Ziemi:
gdzieś z dysonansu bytu i czasu zdziwienia 
imieniem swoim trafiam w zaułek przestrzeni 
klęczę syn marnotrawny u bram matki ziemi 
z kolein orbit wdzięczny za miejsce zrodzenia

Pokora wobec Ziemi, będącej naszą żywicielką 
i opiekunką, przybiera wręcz mistyczny obraz. 
Pisze: 
planeto ziemio moja kaplico nadziei 
gdy ołtarz w dymach twój mit powiela się w 
oczach(…)

Ten mityczny, a zarazem mistyczny, 
obraz odwołuje się do wyobrażeń staro-
żytnych Greków o pierwszej Matce Ziemi 
- Gai, która razem ze swoim mężem Ura-
nosem wyłoniła się z chaosu.

Jednak ten sonet nie jest jedynie opi-
sem misterium stworzenia. Poeta postrze-
ga siebie jako cząstkę tej magicznej siły, 
jaką jest świat i we wzruszających słowach 
oddaje się pod opiekę Ziemi.
ziemio niech moje imię w twej księgi stronice
zalegnie cicho a ty złącz teraz swe dłonie 
by unieść moje serce nadeszła już pora

Wzrusza synowska wręcz postawa wo-
bec kosmologicznego mitu Matki Ziemi, 
która rodzi i przyjmuje w swe objęcia.

Ta postawa dziecka ziemi i przyrody 
zaznacza się w wielu wierszach Mariana 
Swachy. Poeta chłonie tu naturę sercem 
i zmysłami, łączy go z nią jakaś mocna, 
serdeczna więź. W wierszu noc z 20 na 21 
marca literat ten pisze:
Lekkim południowym wiewem 
w powietrzu łagodnej pełni 
znak pewien znajduję 
oto czas złej miłości 
w tę noc zodiak swój przemieni

wśród ozimin zimnych 
i ścieżek niepewnych 
stoję poruszony pierwszą pieśnią ptaka 
jak czerwoną kroplą z serdecznego palca (…)

Świat, który Marian Swacha ukochał, 
to świat przyrody. Wielkomiejski gwar jawi 
mu się niczym kretowisko.  „Sukces ludz-
kości to strata dla ziemi” – podsumowuje w 
swym ostatnim wierszu zamieszczonym w 
tym zbiorze.

Jednakże różnorodne piękno tej po-
ezji niesie w sobie także i inne przesłania. 

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Podróż na wyspy spokoju

Jednym z nich jest zgoda na zastaną rze-
czywistość, na upływ czasu i przemijanie. 

Tytułowy wiersz ten sam czas wyraża 
zgodę humanisty na utratę wszystkiego, 
co ukochał. 

A jednak poniższe wyznanie:

(…)nadchodzi jednak świadomość
 że zbliża się czas utraty wszystkiego co kocham 
a nieobecność tych którzy odeszli
(…)
tylko miłością podnoszę do obecności(…)

nie jest wyznaniem tragicznym. Jest pewną 
filozofią życia, pogodnym wzniesieniem 
się ponad nieuchronność losu.

Dostrzegam w tym zbiorku wiersze 
pełne żaru i uczuć. Są też utwory, które 
ukazują ciągły apetyt na życie, na jego 
piękno, na drgnienia serca. Marian Swa-
cha jest poetą doświadczonym. Buduje 
liryczne obrazy wprowadzając efekty mu-
zyczne, malarskie, kreujące nowe rzeczy-
wistości.

Jeden z najpiękniejszych wierszy tego 
tomiku nosi tytuł imię.

Tu podmiot liryczny odrzuca prze-
szłość, by budować i kochać od nowa, a 
także kreować nowe, emocjonalne, ale 
także poetyckie rzeczywistości.

 
spojrzeć ci w oczy znaleźć nowe imię 
rozbitym skrzypcom duszę uratować
 vibrato wiatru oddać białym sadom,  
czas przeszły spalić i go nie żałować (…)

 
W tomiku tym znajdziemy odniesie-

nia do postaci biblijnych (Łazarz i Judasz), 
mitologicznych (Wenus, Orion, Ikar), jak 
również dostrzegamy analogie do obrazów 
Chagalla, czy też utworów muzycznych, 
takich jak coda.  

Książka poetycka ten sam czas mobili-
zuje do wysiłku intelektualnego poprzez 
niebanalną formę wierszy i dyscyplinę sło-
wa. Wśród 49 tekstów, nie ma ani jednego 
zbędnego słowa, ani jednej niepotrzebnej 
myśli.

Tomik Mariana Swachy w swym 
humanistycznym przesłaniu przekonuje 
czytelnika, że życie pomimo przemijania 
może być bujne i pełne smaku. I chociaż 
nieraz niesie cierpienie i nostalgię, to 
jednak warto, tak jak robi to ten poeta, 
wciąż płynąć po jego łagodnych falach w 
poszukiwaniu tajemniczych wysp spokoju. 

(…) jesteś żywy i wolny 
omiń zatem szeroko 
źródło katastrofy 
samotny ararat

są gdzieś wyspy spokoju
płyń dalej

Marian Swacha, ten sam czas, Wydawnictwo Poligrafia 
AD-REM, Jelenia Góra 2012

Ciekawe bywają drogi książek od autora 
do pióra recenzenta.

Jedenasty listopada, telefonuje Jasio 
Szczurek, jest w Krakowie w Hotelu Europej-
skim na promocji najnowszego tomu Kon-
fraterni: „Pod rękę z wierszem przez obszar 
pamięci”. Siedzą w kawiarni grupą poetów, de-
lektując się przednią kawą, wybornym winem. 
Chciałby mi przedstawić ciekawą osobę, panią 
MAŁGORZATĘ KULISIEWICZ. I przekazuje 
telefon: – Panie Jurku, jestem urzeczona 
wstępem do książki Jana. Może skreśliłby pan 
kilka słów o moich „Ciasteczkach z ironią”, 
wydanych w ramach biblioteki „Poezji Dzisiaj”.

– Chętnie, bo znany jest mi „Kot Wit-
tgensteina i inne wiersze” oraz pojedyncze 
liryki rozsiane po czasopismach i antologiach.

Wieczorem SMS-em przesyłam adres 
domowy na podany numer. Po kilku dniach 
listonosz wręcza opasłą białą kopertę ze sta-
rannie wykaligrafowanym moim imieniem i 
nazwiskiem, ulicą. Takie listy przyciągają do 
siebie, są oznaką szacunku. Jest kilka słów 
napisanych odręcznie, ciepłych i rzeczowych. 
Nie widać tu zbędnego pośpiechu i gonitwy 
w poszukiwaniu straconego czasu na bezu-
stanne sprawdzanie Facebooka. To świadczy 
o klasie poetki, absolwentki filmoznawstwa 
i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
autorki esejów, recenzji filmowych i literac-
kich, publikacji historycznych, realizatorki 
reportaży telewizyjnych. Spod jej pióra wyszły 
tomy poezji: „Inni Bogowie”, znany mi „Kot 
Wittgenstena…”, trzymane w rękach „Cia-
steczka z ironią”, opowiadania drukowane 
w prasie i na portalach. Poetka Krakowa to 
już wiele znaczy, jak wielokrotnie podkreśla 
Józef Baran. Choć początkowo walczył z tym 
zaszufladkowaniem.

Zacznę od wiersza „Nikt 2018”. Pan 
Nikt to praktycznie każdy z nas. Autorka 
ustawiła datę, chyba tylko dlatego, że w tym 
roku zwróciła uwagę na bezdomność, może 
to podkreślenie uniwersalności problemu? A 
ona przecież przeżywała swoje apogeum po 
przełomie ustrojowym w naszym kraju. I do-
tyczyła nie tylko szarego obywatela (robotnik, 
rolnik, biznesmen, jak wtedy określano han-
dlujących na łóżkach – sprzedających szwarc, 
mydło i powidło), ale także wykładowców 
uczelni, księży, pracowników biur, zarządców 
hoteli robotniczych, kierowników stołówek 
przyzakładowych. Wytworzyła się wtedy grupa 
społeczna z torbami plastikowymi w ręku. 
Prawdziwego bezdomnego poznawało się po 
talerzu i łyżce w bagażu. Wielu jednak z tych 
ludzi poczuło prawdziwą wolność psychiczną 
i uważali takie życie za dar Boży, stając się 
Odysami od dworca do dworca, poprzez klatki 
schodowe, studzienki ciepłownicze, kanały. 
Do miejsca wiecznego spoczynku. Wybawie-
niem był denaturat (whisky na kościach), atak 
niespodziewanego mrozu.

… myje się w pożyczonej wodzie,
oddycha pożyczonym powietrzem,
na ziemi niczyjej.
 
Kraków powitał go

Jerzy Stasiewicz   

Ironia poezji

dokoñczenie na str. 28
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drobną mżawką
i zapaleniem okostnej.
Kiedy miasto stanie się jego,
zębów już nie będzie.
(„Nikt 2018”, w: „Ciasteczka z ironią”, str. 3)
Pan Nikt staje się nowym społeczeń-

stwem korporacyjnym. Małym trybikiem 
wielkiej maszyny. Jest anonimowy. To do-
brze, w każdej chwili można go wymienić 
na lepszy model. Przebojowość staje się 
dekalogiem. Tylko niewielu starszych ludzi 
pamięta, że dzisiejsza przebojowość jeszcze 
niedawno oznaczała chamstwo. Tak wiele 
wypaczeń w dzisiejszym świecie się zdewa-
luowało. I to postępuje nadal.

...  korporacyjne korytarze,
uśmiech dolepiany taśmowo.
Niedługo wszczepią nam czipy.
Kierowani z komputera głównego,
krzykniemy bezgłośnym szeptem:
nie-wolność,
nierówność
nie-braterstwo.
(„Nikt 2018”, w: op. cit. str. 5)
Dobitnie to wyłapuje językiem współ-

czesnym Małgorzata Kulisiewicz. Nie bawi 
się w odniesienia do mitologii i świata 
pogańskiego Słowian, z którego wynieśli-
śmy patrzenie na wszystkie strony świata, 
drepcząc w miejscu. Ja jednak podskórnie 
wyczuwam kulturę dawnych przodków 
poprzez amulety (magia bierna), mające 
nas chronić przed nieszczęściem, czarami, 
urokiem. Nawlekamy na rzemyki kły zwie-
rząt, okrągłe kamyki z otworami, strzałki 
piorunowe, muszle. Kreatorzy mody wma-
wiają nam, że to dodatek stroju dodający 
gracji, wdzięku, kobiecości, męskości czło-
wieka światowego. Ale przecież człowiek, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, jest 
taki sam. Wszędzie trapią go problemy, 
choroby, stany ducha, niepewność jutra. 
Pan Nikt to współczesny Alosza Popowicz 
(jeden z bohaterów rosyjskich bylin). Ale 
nad nim czuwa:

Bóg Ojciec
z witraża Wyspiańskiego
u Franciszkanów (…)
naznaczając go

na syna marnotrawnego.
(„Nikt 2018”, w: op. cit., str. 11)

który powraca do Ojca, roztrwoniwszy ma-
jątek, żyjąc rozpustnie, zostaje przyjęty z 
radością, odziany w najlepsze szaty. Ubito 
tucznego cielca na ucztę. - Umarł i ożył, zgi-
nął, a odnalazł się.1 – mówi ojciec urażonemu 
starszemu synowi. Kulisiewicz tym utworem 
za św. Łukaszem daje przykład, że błądzić 
jest rzeczą ludzką. Gdzieś tam czeka na nas 
rodzicielska, małżeńska, dziecięca bezin-
teresowna miłość. Bo człowiek nigdy nie 
jest sam. Nawet jak się zagubił w dobrach i 
pułapce cielesności współczesnego świata. 
Czuwa nad nami ten Najważniejszy, Jedyny, 
który dał rozum i wolną wolę. Ale czy my 
potrafimy z tego korzystać? Czy nie staliśmy 
się niewolnikami Ciemnogrodu? I co dziś 
rzekłby Stanisław Kostka Potocki, widząc 
dziesiątki kanałów telewizyjnych, telefonię 
komórkową i Messenger, ludzi nie czytają-
cych książek? Na te kłujące pytania stara się 
odpowiadać poetka w „Ciasteczkach z iro-
nią”. Wydawałoby się po tytule, że to liryka 
dla każdego, a trzeba się giąć do pokładów 
wiedzy, obserwacji, przeżyć, lektur klasyków. 
Z biegiem pisania recenzji, wielokrotnego 
czytania pomieszczonych liryków, odkrywa-
my wielkość tej poezji. Trzcina myśląca stawia 
mnie do pionu. Nie pomyliłem się:

Piszę, więc jestem.
Ja,
Homo Viator,
pielgrzym
do prywatnego nieba.
Nie przestanę,
choćby mnie nie było.
(„Trzcina myśląca, op. cit., str.17)
Nasuwa się Cyceron z jego pięknym ryt-

mem i w tej poezji, jak w Odrodzeniu, widzę 
odrodzenie poezji współczesnej, prowadzą-
cej nas przez meandry zwykłej egzystencji 
człowieka XXI wieku, gdzie bez internetu 
świat upada. A jeszcze niedawno najpięk-
niejsze sonety powstawały przy blasku świec. 
W salonach księżnej Wołkońskiej słuchały 
ich setki. Dzisiaj na spotkaniach autorskich 
publiczność można policzyć na palcach 
obu rąk, czasem dokładając stopy. Media 
elektroniczne zabiły ducha żywego słowa. 
Małgorzata Kulisiewicz próbuje wskrzesić 
salony. Ale czy Kraków to rozumie?

Ja sięgam do „Jonasza nad brzegiem 
morza”. I nie boję się przypowieści biblijnej, 
choć jako człowiek jestem ułomny i mogę 
wypaść poza orbitę metafory poznania, 
budującej głos poezji Małgorzaty.
W brzuchu wielkiej
ryby matki
człowiek oddychał głęboko.
Narodzisz się powtórnie
- straszyli od dzieciństwa.
A co jeśli matki nie ma,
jest tylko mit,
nie przejdę przez wąski tunel
do nieskończoności?
Nie zdążył się zamartwić
na śmierć.
Narodził się na nowo.
(„Jonasz nad brzegiem morza”, w; op. cit., str. 
35)
Powtarzam wersy jak modlitwę:
A co jeśli matki nie ma,
jest tylko mit,
nie przejdę przez wąski tunel
do nieskończoności?
(„Jonasz nad brzegiem morza”, w; op. cit., str. 
35)

Brzmią one jak zaklęcia kobiet-wróżbi-
tek przy ogniu podsycanym jęczmieniem. 
Bo strach tnie trzewia, gdy odczytuje się 
przepowiednię:

Niedługo w wierszu nie będzie już słów,
pusta strona,
nicość,
nic.
(„Nowe awangardy”, w: op. cit., str. 60)
 

Małgorzata Kulisiewicz, Ciasteczka z ironią, Wydawnic-
two Książkowe Ibis, Warszawa  2019, ss. 68.

Przypisy:
 [1] Ewangelia według św. Łukasza, 15,24
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18.01.2020. Czytam „Stan miłosny 
przerywany” - z krótszymi i dłuższymi 
przerwami, ponieważ pierwszy egzem-
plarz tej pięknie zadedykowanej  książki 
pożyczyłem na wakacje mojej córce, Kasi, 
a ona zgubiła ją na plaży. Z całej lektury 
pozostała więc w głowie tylko dedykacja. 
No i domniemane szczęście jakiegoś 
wczasowicza, który podczas samotnego 
spaceru (rozgoryczony? Smutny? Poszu-
kujący? Radosny? Zdradzony?) znalazł 
niebanalną książkę. Czy potraktował 
ją jako wskazówkę? Czy wpłynęła jakoś 
na jego życie? Coś zmieniła? Możliwe, 
sądząc po listach jakie do Barana wysy-
łają czytelnicy a zwłaszcza czytelniczki. 
Jest wszystkiego w tej książce dostatek, 
bo i przekonanie, że żyć warto, że trzeba 
przeżywać chwile intensywnie, mocno, 
głęboko, że należy być prawdziwym i 
odkrywać to co niepowtarzalne. A z 
drugiej strony smutek, gdy ktoś odszedł, 
zdradził, porzucił, gdy autor zmaga się 
ze śmiertelną chorobą w samotności blo-
kowego mieszkania i na szpitalnej sali. 
Jak zawsze w dziennikach Józef ciągnie za 
sobą całą grupę przyjaciół – którzy ukryci 
w połach jego płaszcza – przechodzą do hi-
storii. (Wielu już w niej od dawna istnieje) 
W szerokim sercu poety mieści się i San-
dauer, i Piętniewicz, Faron i Ziemianin, 
Mrożek, Malina, Erna, Ciećkiewicz i jakiś 
wiejski przygłup, kolega z kopalni, albo 
klubu piłkarskiego. To po ludzku ładne. 
Ale gdyby przyjąć, że to również pisarska 
strategia? Że Baran wie, iż człowiek roz-
grywa swoje życie w dziesiątkach, a może 
setkach lusterek, na wielkiej scenie losu i 
czyni starania aby każde z nich zaświeciło 
pełnym blaskiem? Po co? Żeby składać nie-
pewną całość. No i żeby głęboko przecinać 
myśli innych, żeby się żegnać i witać. Żeby 
tęsknić. Żeby wspominać. Żeby zaświeciło! 
W płaszczu Józka mieści się mnóstwo 
zaskakujących zdarzeń, historii a nawet, 
co bardzo mnie ucieszyło – emaili, sms-
-sów i projektów wierszy odsłaniających 
proces pisarski, i bardzo wielu ludzi, 
czasem dziwnych, czasem fascynujących 
odmiennością, a Józef ciągnie ich po 
książkach jak Fellini kapelę komedian-
tów dell arte, podążających w  “8,5” za 
Mastroiannim. Mamy więc w książce po-
etę całego, na stole sekcyjnym, podczas 
lekcji anatomii dr Tulpa, ale z duszą! 
Pablo Neruda napisał kiedyś „Wyznaję, że 
żyłem” – Józef Baran w ostatnim tomie dzien-
ników zbliża się do podobnej konstatacji. 

22.01.20. Trochę się pospieszyłem pi-
sząc recenzję, czy lepiej garstkę uwag, po 
lekturze zaledwie połowy dziennika Józefa 
Barana „Stan miłosny przerywany”. Dosze-
dłem bowiem do momentu w jego biogra-
fii, który bardzo dobrze pamiętam: nie-
dyspozycji i dramatycznej walki o życie ze 
śmiertelną chorobą. Sądziłem, że wszystko 
już na ten temat wiem. Znam. Przeżyłem. 
Byłem z nim wtedy. Kiedy tracił głos i wło-
sy. Kiedy jeździł na kolejne dawki chemii. 

Jakub Ciećkiewicz

Lusterka Felliniego i całun turyński

Z tym większym zdumieniem czytam 
dziennik, widząc jak literackie przetwo-
rzenie zdarzeń nabiera w nim cech cze-
goś w literaturze polskiej wyjątkowego, 
oryginalnego, niepowtarzalnego – za-
równo ze względu na skalę i rozpiętość 
dramatu, jak i wyrafinowanie, różno-
rodność formalną, umiejętność grania 
wieloma wątkami i gatunkami, które 
spaja, jak pajęczyna, jedynie osobowość 
artysty, ale to wystarczy, żeby utrzymać 
zwartą kompozycję. I niebywałe napięcie. 
W dodatku dziennik szpitalny rozgrywa 
się na bagnistym gruncie samograja - pi-
szący wiedzą, co mam na myśli: opowieść 
z pobytu w więzieniu, szpitalu itd. wydaje 
się literackim pewniakiem, zanim się 
sięgnie po pióro… potem ocieka try -
wialnością. Jednak zapiski Barana kołują 
wysoko i – jak by to nie brzmiało – są 
odwijaniem Całunu Turyńskiego – ban-
daży prozy i opatrunków poezji, które 
odbijają całą, pełną osobowość człowieka 
walczącego o przetrwanie. Jego ciało 
i duszę, rozpacz i nadzieję, miłość ży-
cia, dramatyczne poszukiwanie Boga... 
Tu glosa. Pamiętam ten czas, kiedy Józek 
mówił już szeptem, kiedy tracił włosy po 
klejnej dawce chemii. Pojechaliśmy moją 
taksówką na wieczór jego poezji w krakow-
skim Domu Kultury Podgórze, gdzie w 
tylnym rzędzie nie został rozpoznany. Ani 
przez prowadzącą, ani przez czytelników. 
Siedział obok profesora Marka Karwali 
w tłumie, jak przybysz z obcej planety, 
a prowadząca czytała jego wzruszający 
list do zebranych. W dzienniku Barana, 
autor cytuje refleksję kompozytora An-
drzeja Zaryckiego z jego książki wywiadów, 
gdy filozofuje o tym, że człowiek na co 
dzień widzi się tylko w lustrze i jakie są 
implikacje tego dziwnego stanu dla jego 
tożsamości.

Ale nie zostać rozpoznanym na 
własnym wieczorze autorskim? Przeisto-
czyć się w ducha? Na żywca?... Wspomi-
nam o tym, bo pomyślałem, że gdyby 
każdy z nas, wymienionych w książce 
przywołał to, co przeżywał, kiedy Józek 
był na najdłuższym zakręcie swego ży-
cia, powstałaby osobna i ciekawa opo-
wieść, dopełniająca arcydzielny dziennik. 
W każdym razie – twardość poety, brak 
załamań, mazgajstwa, gotowość do słu-
chania o drobnych w końcu kłopotach 
i  niespełnieniach swoich przyjaciół 
– gdy jego życie toczy zaawansowany 
rak – pokazują jeszcze jeden wymiar tej 
osobowości poety – witalny i heroiczny. 
Cudowne było wyzdrowienie. Jako zaled-
wie jedna z dwóch możliwości, 30 procent 
szans… a jednak! Jeszcze raz zwyciężyła 
miłość życia i poezji....A co najważniej-
sze – dla nas czytelników wierszy i prozy 
Józefa Barana – jeszcze raz udała mu się 
niezwykła książka!

„Stan miłosny...przerywany”, PIW, Warszawa 2019, 
s. 434

Z  LISTU STEFANA PASTUSZEWSKIE-
GO DO JÓZEFA BARANA

DROGI JÓZKU,
Ja wciąż czytam – z dowolnego miej-

sca – Twój “Stan miłosny...przerywany” 
(...) Tyle w nim życia, tyle soczystej re-
alności. 

Zazdroszczę Ci, bo ja nie mam siły 
ani czasu, aby pisać dziennik. Wiem jak 
on ożywia piszącego i czytającego, bowiem 
jest najlepszym zapisem biegnącego życia. 
Nawet poezja takiej roli nie odgrywa. A 
nade wszystko zazdroszczę Ci krajobrazu, 
w  który jesteś w tym “zapiśniku” wtopiony 
– pagórki góry, lasy, łąki. Tu w Bydgoszczy 
- płasko, monotonnie. Nie dziwię się, że 
dobra poezja powstaje dziś na południu 
Polski. Ona wbrew pzorom nie jest sa-
moistna, wynika z otoczenia, także z tych 
knajp, w których muzykują harmoniści z 
Bożej Łaski (....)

Wysyłam numer jubileuszowy, cieszył-
bym się, gdybyś coś przysłał do “Akantu”.

Ściskam Cię
Stefan Pastuszewski

JÓZEF BARAN

LATO 2018

rozedrgane powietrze
rojne i strojne w motyle
jaśminów wodospady
przelewające się przez ogrodzenia
bezkresne życie bez początku-końca
nieogarnione
wieloistnienie
fruwa pełza treluje przelatuje cyka
kojąco szumi zapachami kusi
świszcze gwiżdże i  brzęczy roi się i rui
dając znaki z wysoka dając znaki z niska
na swych instrumentach
we wszystkich językach
koncertuje w orkiestrze symfonicznej lata
choć się nie słyszy nie widzi  nie czuje
lecz współbrzmi
mimowolnie poddając się woli
Niewidzialnego Dyrygenta
w zielono-niebieskiej przestrzeni
mijając się przemija
w to czerwcowe południe
zachłannie wiruje miga
w wodach powietrzu trawie
w koronach lip w żytach
w takt złotej batuty Słońca

-----------------------------------
a ty czujesz
jakby przepływał
przez twoje serce
przeźroczysty obłok

i jakbyś unosił się na wysokościach
pod czaszą błękideł
spadochroniarz zachwytu
uczepiony
słonecznych promieni

SZPITAL
powietrze rojne strojne

najpierw wszystko jest ważne

dokoñczenie na str. 30
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

potem nawet rzeczy najważniejsze  
stają się kosmicznie odległe

gdy przychodzi choroba
i zawłaszcza życie
na wyłączny użytek

zrazu diagnoza wydaje się
złym snem
który za moment się rozwieje
(bo jak można całe życie
rozwijać życie
by je
w okamgnieniu zwinąć)

lecz sen sie nie rozwiewa
i trwa
i trwa
i trwa

za każdym przebudzeniem
oścień coraz ostrzejszy

szamocze się w potrzasku
szpitalnego łóżka
biedna ryba ciała
schwytana w sieć

choć do niedawna
nurkowała w głębinach
i przestrzeniach istnienia
nucąc beztroską pieśń 

styczeń 2020

NIEDZIELA SŁOŃCE ZAGLĄDA DO 
SZPITALA

Niedziela  lutowe słońce zagląda                                                                                                                            
do oddziału hematologicznego                                                                                  
rozpłaszcza twarz na szybach okien
uśmiecha się przez grube mury
wygrzewa kocio na podołkach chorych                                                                               
co przytulają się w kącie łóżek                                                                                                         
do kroplówek                                                                                                                           
usiłując wykrzesać złote chwile                                                                                        
(ten widzi stół zastawiony rodziną                                                                                                                                 
tamten dmuchwcową łąkę dzieciństwa                                                                           
ktoś goni szczęście samolotem                                                                                        
ktoś ucieka przed chorobą                                                                                                               
na Wyspy Nieznane)                                                                                             
pielęgniarkom urastają skrzydła                                                                                             
ja przypominam sobie jak leżymy                                                                                                         
W soczystej trawie ręka w rękę                                                                                        
patrząc na wierzchołek topoli                                                                                             
poruszany wiatrem                                                                                                                
jest lipiec płyną górą obłoki                                                                                                        
to było dawno temu                                                                                                                             
a jednak nadal istnieje
jak dobrze że potrafimy być nie tylko tam                                                                                                                                              
                                           gdzie jesteśmy                                                                                                                    
(może i śmierć nie jest naszym                                                                                        
prawdziwym miejscem spoczynku                                                                                    
lecz gdy jej się wydaje                                                                                                           
że bierze nas w posiadanie                                                                                         
dawno już nas nie ma                                                                                                            
w tym miejscu gdzie leżymy)

(Wiersze z nowego tomu “Ćwiczenia na 
równoważni”, który ukaże się w wyd. Zysk 

Świadomość badaczy kultury światowej 
coraz uważniej inklinuje ku obszarom przez 
długie wieki traktowanym jako wielka nie-
wiadoma, jako nie do zgłębienia tajemnica, 
takim jak Chiny. Aktualnie znajdujemy się w 
fazie szerokiego otwarcia kulturowego mię-
dzy tym mocarstwem a resztą świata. Rzecz 
jasna, nasze spostrzeżenia lokują się głównie 
w granicach Europy, a zwłaszcza Polski. 
Jednym z głównych rzeczników kulturowego 
otwierana się na Chiny jest bydgoski poeta, 
eseista i zapalony podróżnik DARIUSZ 
TOMASZ LEBIODA. Spektakularnym dzia-
łaniem tego twórcy i badacza jest promocja 
twórczości chińskiego poety  Iidiego Majii. 
Jidi Majia przynależy do narodowości Yi 
(inaczej Nuosu) liczącej ponad 8 milio-
nów ludzi, zamieszkujących górską krainę 
Liangshan, wchodzącej w skład prowincji 
Syczuan, położonej stosunkowo niedaleko 
od Wietnamu i Tajlandii.

W Polsce  twórczość Jidiego Majii  jest 
nagłośniona za sprawą pięciu edycji jego 
wierszy, spośród 57 wydanych poza gra-
nicami Chin i 24 w Chinach. Ten poeta, 
kaligraf, rysownik i eseista urodził się w 1961 
roku w okręgu zamieszkałym przez – jak 
już wspomniałem – lud Yi (Nuosu), jeden 
spośród 56 grup etnicznych uznawanych w 
Chinach jako narodowości. W wieku 17 lat 
został przyjęty na studia w okolicy Syczuanu. 
Debiutował wkrótce po ich ukończeniu 
w ważnym piśmie literackim „Xingxing” 
(Gwiazdy). Dojrzewanie i młodość Majii  
przypadały na czasy rządów Mao Tsetunga, 
z powszechnym terrorem, tzw. rewolucją 
kulturalną i absurdalnymi mobilizacjami 
ludzi na rzecz ogólnonarodowego polowa-
nia na komary, muchy, wróble i szczury. Od 
połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku Majia pełnił liczne funkcje w Chińskim 
Stowarzyszeniu Pisarzy, by w roku 2015 stać 
się jednym z jego wiceprzewodniczących. 
Sprawował nadto ważne role jako wicegu-
bernator w czwartej co do wielkości prowin-
cji w kraju Qinhai, a od 2010 do 2014 roku 
wicedyrektor Departamentu Propagandy 
we władzach tego regionu. 

Monografia pt. „Odwieczny ogień” 
autorstwa D.T. Lebiody, zasilona mnóstwem 
i różnorodnością materiałów bibliograficz-
nych oraz skrupulatnością ich interpretacji, 
w dużej mierze pozwala unaocznić rangę 
rzeczonego twórcy.  Dochodzą do  tego  licz-
ne edycje jego książek za granicą, przekłady 
na podstawowe języki świata, liczne nagrody 
w Bułgarii, Rumunii itp., medal imienia 
Michaiła Szołochowa, Europejski Medal 
Poezji i Sztuki Homer, inspirowany dwiema 
wielkimi eposami, będącymi odwiecznym 
zaczynem dla sztuki i kultury – Iliadą i 
Odyseją. Także  uporczywe trwanie przy 
duchowej głębi i dziedzictwie kulturowym 
narodowości Yi (Nuosu): Niech obie bose stopy 
osiądą/ Głęboko w ziemi/ Niech krew w naszych 
ciałach/ Spokojnie wraca/ Do miejsca, które nas 
zrodziło („Tylko dlatego”). Pełne narracyjne-
go napięcia są apostrofy poety skierowane 
do wyspy, jeziora, a zwłaszcza do rzek, jak 
np. w wierszu pt. „Dedykowane rzekom 

Mieczysław Wojtasik    

Z kraju nieprzemijających mitów

świata”: To wy stworzyłyście najstarsze/ mity/ I 
wy swoimi niewidzialnymi dłońmi/ Zaczynałyście 
uprawiać glebę na złocistych brzegach/ Zaprawdę 
wszystkie ziemskie cywilizacje/ Czerpały nieogra-
niczone życiodajne siły/ Z waszych głębokich 
nurtów. Wszechmoc rzek wcielają w życie 
przodkowie poety, a zwłaszcza matka: Moja 
matka się nie starzeje/…Jest głęboką i rwącą 
rzeką/… Jestem drżącymi sylabami matki/ Wciąż 
mnie obejmującej („Autoportret”). Motyw 
matki w utworach Majii powtarza się wielo-
krotnie. Ona, zdaniem poety, jest strażnicz-
ką życia w chwili pierwszej i ostatniej, jest 
drzewem dającym cień, rzeką obmywającą 
rany, słońcem grzejącym zmarznięte ciało, 
jest gwiazdą przewodnią wiodącą do celu 
zagubionego wędrowca i niebem, do któ-
rego zawsze można udać się po ocalenie. 
W niewielkim domku pośród mrozów i 
wiatrów w górach Liangshan spędzał młode 
lata przyszły poeta słuchając śpiewu matki i 
opowiadań o dawnych herosach ludu Yi, o 
zasadach istnienia w świecie i kontemplacji 
cudów natury oraz przemożnego wpływu 
kosmosu na ludzkie życie. Pijąc mleko jaków 
i jedząc mięso z upolowanych jeleni uczył 
się od matki języka, którego z czasem stał 
się prawdziwym mistrzem. W kształtowaniu 
indywidualnej i zbiorowej świadomości wy-
rosłej z tożsamości ludu Nuosu pomogły mu 
wydatnie epickie opowieści i monologi cza-
rowników i kapłanów bimo. Kapłani bimo, 
rozpoznawalni po charakterystycznych czar-
nych kapeluszach o szerokich rondach, są 
depozytariuszami tradycji i wiedzy, biegłymi 
w rodzimym piśmie i księgach, celebransa-
mi rytuałów, zwłaszcza pogrzebowych oraz 
najbardziej złożonych i uważanych za naj-
czcigodniejsze, rytuałów przeprowadzania 
ducha zmarłego do zaświatów i udzielenia 
mu pomocy w osiągnięciu statusu przodka. 
Kult przodków stanowi centrum wierzeń 
ludu Nuosu i najważniejszy czynnik kształ-
tujący jego tożsamość.

Lud Nuosu od dawna oddaje cześć 
ogniowi, rozniecając wielkie ogniska, wi-
doczne z odległości wielu kilometrów. Dzie-
je się to podczas Święta Pochodni, zwanego 
również Świętem Powracających Gwiazd 
(zdumiewa topowa poetyckość tej nazwy 
bądź co bądź funkcjonującej w przekazach 
powszechnych). Dochodzi wtedy do wiel-
kich zgromadzeń, na których ludzie ubrani 
w stroje ludowe i przystrojeni oryginalną  
srebrną biżuterią, grają na trójstrunnych 
lutniach, tańczą i śpiewają. Punktem cen-
tralnym obchodów jest pojawienie się sza-
mana w stroju Boga Ognia, wraz z wiernymi 
sługami. Następuje zapalenie największego 
ogniska, ludzie padają na kolana i proszą o 
pomyślne zbiory oraz szczęście i opiekę w 
nadchodzących miesiącach. Pochodnie i 
ogniska płoną przez trzy dni i noce, podczas 
których składa się ofiary ze zwierząt hodow-
lanych, a nade wszystko oddaje cześć bogom  
natury. Za owym ceremoniałem podąża myśl 
poety, wyrażona choćby w strofie:

Składam życzenia miodnym pszczołom
Złotym bambusom i potężnym górom
Życzę wszystkim żyjącym

Lusterka...
dokończenie ze str. 29
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By ominęły ich katastrofy
A przodkowie, którzy odeszli na wieczny 

spoczynek
By przybyli w pokoju (…)
Święto pochodni to radosne współob-

cowanie żywych i umarłych, połączonych 
cudowną spoiną ognia, pobudzającego wy-
obraźnię i zapadającego w pamięć. Pomaga 
temu rytmiczna muzyka, która wprowadza 
zebranych w stan ekstazy i daje im poczu-
cie wkraczania do przestrzeni mitycznych. 
Rozgorzały ogień wraz z muzyką czyni stan 
dynamicznej inkantacji uwalniającej dusze 
z ciał. Bimo i szamani mogą wtedy wysyłać 
dusze do świata zmarłych i przywoływać 
stamtąd przodków. Do mającego sakralną 
moc ognia kieruje poeta swoje słowa:

Daj nam krew, daj nam ziemię
Daj moc sięgania  dalej niż starożytność
Daj nam objawienia, daj pociechę
Niech wnuki dojrzewają w transie przodków
Możesz nas obdarzyć ciepłą opieką
Możesz ratować życie
Możemy poczuć twoją życzliwość
Poznać twoją dobroć(…)
Gdy opuszczamy ludzki świat
Wcale nie okazuj smutku
Czy żyliśmy w biedzie czy bogactwie
Ubierz nasze dusze
W strój płomieni  („Nuosu mówi o 

ogniu”)
Jednym z najważniejszych w dorobku 

Majii jest poemat pt. „Ja, śnieżna pantera”. 
Podłożem tego utworu były przeżycia własne 
poety i zasłyszane opowieści przy ogniskach 
oraz w domostwach ludu Yi (Nuosu). Punk-
tem inicjacji lirycznej w poemacie staje się 
nagłe przejście energii kosmicznej przez 
świadomość poety i ciało śnieżnej pantery, 
skradającej się zboczami ośnieżonych gór. 
Łączą się dwie jaźnie, człowieka i pantery, 
jako akt odwiecznej kosmicznej inkluzji. 
Człowiek wniknął w duszę drapieżnika i po-
zyskał jego przebiegłość, zwinność, umiejęt-
ność odnajdywania śladów, tropienia ofiar i 
dopadania ich w sekretnym miejscu. Obie 
jaźnie stają się rodzajem przekazu energe-
tycznego, który powoli znika w przestrzeni, 
ale nigdy nie ginie całkowicie. Nakłada się 
na głosy przodków, brzmi w wietrze i krzyku 
orła kołującego nad szczytami, w pędzie 
śnieżnej pantery po górskim zboczu. Zwie-
rzę, z którym się identyfikowano, stawało się 
nosicielem pewnej mitologii, było w istocie 
zwierzęciem mitycznym. Przodkiem lub De-
miurgiem. Stając się mitycznym zwierzęciem 
człowiek stawał się istotą potężniejszą od 
siebie i ściślej spojoną z życiem kosmicznym.

Swoistą cechą twórczości chińskiego 
poety jest otwarcie na kulturę światową. 
Liryka Jidiego Majii, choć na wskroś prze-
siąknięta tradycją ludu Nuosu, jest w swoim 
wyrazie i formie nowoczesna. Jidi Majia stał 
się koryfeuszem chińskiej oryginalności i 
kulturowej mnogości, dalekowschodniej 
wyobraźni i najczulszej wrażliwości, a jego 
animistyczne wizje, takie jak w poemacie 
o śnieżnej panterze, stały się rodzajem 
doświadczenia magicznego. Wszystkie 
atrybuty twórczości Jidiego Majii dostrzegł, 
umiejętnie umotywował i bardzo ciekawie 
przedstawił  D. T. Lebioda w  wyszczegól-
nionej poniżej monografii.

  
Dariusz Tomasz Lebioda: Odwieczny ogień. Życie i 
twórczość Jidiego Majii. Biblioteka „Tematu”, Bydgoszcz 
2019, ss. 278.

„Świat chorych jest jak labirynt Dedala. 
Lekarz rozwija nitkę i wchodzi, by dyskretnie 
pogrzebać w korytarzach, by unicestwić Mino-
taura, odnaleźć jaźń pacjenta i spróbować z nim 
wrócić. Nigdy nie wie, czy odnalazł wszystko, 
czego szukał”.

Nigdy wcześniej nie spotkałem się z bar-
dziej trafnym opisem tego, czym jest psychote-
rapia. Przez lata wczytywania się w zagadnienia 
wskazywane zarówno podczas studiów z zakresu 
psychologii człowieka, jak i w późniejszych 
szkoleniach zawodowych, niczego takiego nie 
znalazłem. Prawdopodobnie nikomu nie przy-
szło na myśl, żeby tak zwięźle opisać, czym jest 
praca lekarza duszy ludzkiej.

Tak się jakoś złożyło, że w moje ręce wpadła 
niespodziewanie dość sporej wagi (i to poważ-
nie, w rozumieniu gabarytowym) książka autor-
stwa WOJCIECHA WIERCIOCHA i jego mał-
żonki JOLANTY SZYMSKIEJ-WIERCIOCH 
pod tytułem „Psychiatra i demony. Powieść 
biograficzna o profesorze Antonim Kępińskim”. 
Moje pierwsze wrażenie po odbiorze przesyłki 
brzmiało: „o Boże, kiedy ja to przeczytam!”. Ale 
jak się okazało, książka jest tak angażująca, że 
nie sposób się przy niej nudzić. A wierzcie mi, 
że trudno namówić mnie do czytania czegoś 
nudnego i napisanego bez polotu. Tym razem 
dostajemy do ręki kawał historii, nie tylkoosobi-
stej samego profesora, ale również historii naszej 
ojczyzny, historii ludzkiego cierpienia, historii 
rozwoju osobistego, możemy też prześledzić hi-
storię powstania naszej rodzimej polskiej sztuki 
leczenia zaburzeń psychicznych, czyli psychiatrii 
i psychoterapii.

Mimo że Antoni Kępiński był z zawodu 
lekarzem, bliżej mu raczej było do roli ratownika 
na pierwszej linii frontu. Był kimś więcej niż tym, 
kto ulży w cierpieniu, podając przeciwobjawowe 
lekarstwo w postaci tabletki. Cała jego praca z 
chorym człowiekiem byłasubstancją leczniczą, 
bowiem on sam, jako lekarz duszy, stanowił 
swego rodzaju lek i – jak możemy przypuszczać 
– niejednokrotnie najlepsze panaceum na całe 
zło świata. Kochał swych pacjentów, żonę, ko-
chał swe nawyki, kochał przyjaciół, ale i wrogów. 
Kochał wszystko, co nazywamy życiem. Ale aby 
stać się takim człowiekiem, uwierzcie, przeszedł 
piekło. I pomimo cierpień, jakich doznał, nadal 
kochał świat.  Nie chciałbym tu odkrywać ta-
jemnic i zapisanych treści, a tym samym dawać 
wam gotowy spoiler akcji tej powieści biogra-
ficznej. Powiem raczej, że nic samo z siebie się 
nie bierze, i podam dwa cytaty, któreprofesor 

Marcin Glondys

Dusza pod lupą

zaczerpnął z Biblii (był osobą głęboko wierzącą) 
i których często w swej pracy używał. Być może 
stały się one dla niego szkieletem, na którym 
opierał całą swoją filozofię życia.  „Nic z tego, co 
wchodzi do człowieka z zewnątrz, nie może go 
zanieczyszczać, ale to, co z człowieka wychodzi, 
to człowieka zanieczyszcza.” „Lampką ciała jest 
oko: jeżeli więc oko twe jest szczere, całe twe 
ciało będzie rozświetlone”. To właściwie kolejny 
fenomen jego osobowości. Niesamowita umie-
jętność korzystania ze źródeł chrześcijańskich w 
taki sposób, by ich nie nadinterpretować, a uży-
wać w celach terapeutycznych jako niezbędnych 
mitów w przeżywanych patologicznych stanach 
ducha oraz w indywidualnym i codziennym 
życiu jako bazy własnej religijności. Myślę, że 
dziś o korzeniach naszej kultury, która jest w 
nas wrośnięta niczym Jungowska świadomość 
zbiorowa, psychiatrzy i psycholodzy często 
zapominają. Proszę, nie zrozumcie tego źle, 
Kępiński po prostu starał się w każdym swoim 
pacjencie widzieć człowieka takiego jak on 
sam – i tylko przez pryzmat własnej wiedzy i 
własnych doświadczeńmógł wejść w dialog z 
drugą osobą i na poziomie tego dialogu pomóc 
jejzrozumieć przeżycia, z jakimi się zmaga. Nie 
bał się w psychoterapii po prostu być – być 
sobą. W przeciwieństwie do całego świata re-
dukcjonistycznie pojętej medycyny, z jaką dziś 
mamy do czynienia, skoncentrowanej bardziej 
na materialnym niż duchowym pierwiastku 
człowieczeństwa, nie dostosowywał człowieka do 
panujących norm zewnętrznych, lecz starał się 
w każdym odnaleźć jego własny i unikalny mit, 
za którym warto było podążać.

W tym miejscu pozwolę sobie na małą 
dygresję, na kilka słów, które wstrzymają opi-
sywanie czytelnikowi tego, co niesie powieść 
„Psychiatra i demony”. Czytając bowiem rozdział 
po rozdziale i mając w głowie już wcześniej 
przeczytane książki autorstwa Kępińskiego, 
pod koniec 77. rozdziału tej fabularyzowanej 
biografii dotarła do mnie myśl, że przecież 
literatura, którą mam przed sobą, mimo że 
zawiera fakty z życia geniusza, jest przecież przez 
kogoś napisana. Co to oznaczało dla mnie? A 
no tylko to, że mam do czynienia z osobami 
równie wrażliwymi, jak sam bohater. Bo jak 
inaczej pisać coś o kimś, jeśli nie opierając się 
na własnej empirii? Bez daru empatii wydaje 
się to być raczej niemożliwe. Refleksja ta dość 
mocno wpłynęła na moją ocenę opisywanego 
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dzieła, które było dla mnie nie tylko zajmującą 
lekturą i poniekąd współuczestniczeniem w 
życiu genialnego psychiatry, przede wszystkim 
stało się dla mnie swoiście pojmowanym mani-
festem antypsychiatrycznym.

Spójrzmy prawdzie w oczy: jak dziś wyglą-
da psychiatria? Przepełnione oddziały, sale po 
kilkanaście osób, jedna salowa pozostawiona na 
noc i lekarz robiący obchód, zadający trywialne 
pytania. A psycholog? Ciężko go znaleźć! Nie 
mówiąc już o psychoterapeucie. A jak wygląda 
dzisiejsza wizyta psychiatryczna? Jak ma się 
szczęście, to trwa 30 minut, zazwyczaj to 15-mi-
nutowa rozmowa nakierowana na postawienie 
diagnozy, wypisanie leków i pozostawienie 
człowieka samemu sobie. Człowieka, który w 
dalszym ciągu zmaga się z własnymi demonami, 
z wewnętrznym cierpieniem i nierozstrzygnięty-
mi konfliktami. A psychiatria dziecięca? Została 
praktycznie unicestwiona. Te dzieci, dla których 
jakimś cudem znajdzie się miejsce na oddziale, 
śpią na korytarzach. Takie są realia. Nikt już 
praktycznie nie interesuje się człowiekiem. 
Wydaje się, że ważniejsza jest jednostka choro-
bowa oraz testowanie medykamentów, aż do 
osiągnięcia stanu, który można byłoby nazwać 
chemiczną lobotomią mózgu.

Można też odnieść wrażenie, że bezradni 

w leczeniu duszy ludzkiej lekarze po prostu ją 
znieczulają, praktycznie aż do jej unicestwienia, 
zasłaniając się przy tym dobrem, jakim jest życie 
chorego. Oczywiście nie chcę generalizować, bo 
wiem, że są nieliczneoddziały czy małe przychod-
nie, na których w pocie czoła pracują Anioły, by 
ratować każde życie. Przemysł farmakologiczny i 
izolacja społeczna chorego sprawiają jednak, że 
lekarz przestaje być człowiekiem. Łza kręci się w 
oku, gdy o tym myślę. I między innymi dlatego 
uważam, że warto przeczytać tę książkę. Żeby 
odnaleźć w sobie to coś, co uczyni nas bardziej 
ludzkimi, a nie tylko mechanicznymi trybikami 
w strukturze zmaterializowanego społeczeństwa. 
Autorzy powieści nie mówią tego tak bezczelnie 
jak ja, choć dają podprogowy i silny przekaz na 
ten temat. Bo czymże jest nawet samo wskrze-
szenie do życia profesora Kępińskiego przez 
Wierciochów, jeśli nie takim właśnie zabiegiem?

Zapewne ciężko mi być obiektywnym, 
wypowiadając się na ten temat, ale naprawdę 
trudno nie zgodzić się z tym, że postać Anto-
niego Kępińskiego gdzieś zginęła, gdzieś się 
zapodziała, czy to w uniwersyteckiej bibliografii 
o życiu psychicznym człowieka, czy na studiach, 
zarówno tych stricte medycznych, jak i psycho-
logicznych. W moim mniemaniu to postać na 
miarę Junga, Klein czy też Freuda, i nie mamy 
się czego wstydzić. Oni i im podobni w swej 
metodologii pracy zapominali o fartuchu leka-
rza, a dzięki temu każdy z nich widział w swoim 
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gabinecie takiego samego człowieka jak on 
sam.  Powiem nawet więcej: każdy z nich pisał 
o tym, że to, co dał pacjentom, to dużo mniej, 
niż oni jemu ofiarowali. Że dużo zawdzięczają 
właśnie tym, których leczyli. To, co dają pacjenci, 
opisałbym w ten sposób: w drugim człowieku 
możemy zobaczyć jakąś cząstkę siebie, której być 
może nie znamy, i tylko pokora, doświadczenie, 
cierpliwość oraz zdobyta wiedza mogą nam, 
psychologom, psychoterapeutom i lekarzom, 
pomóc w pracy z chorym. Bo pracować trzeba 
tak, by nieść ulgę w cierpieniu. Zresztą posłu-
chajcie, co sama doktor Wanda Półtawska, naj-
bliższa współpracownicaKępińskiego, napisała 
już po jego śmierci. „W opisie właściwie wszystko 
się zamazuje; czytelnikowi trudno odróżnić, 
co autor zalicza do patologii, a co jest jeszcze 
normą (…) Kępiński był zawsze przeciwnikiem 
rozdziału chorzy – zdrowi psychicznie i chciał 
te różnice zatrzeć”.

Na koniec kilka krótkich zdań na temat 
metody przyjętej przez autorów, bo chyba zbyt 
zadurzyłem się w duchu profesora. Mimo tego, 
że książka została, pewnie za ich zgodą, opa-
trzona wyraźną etykietką, mówiącą, że to fikcja 
literacka, to jakoś przekornie trudno mi się z 
tym pogodzić. Wydarzenia z życia profesora są 
przedstawione bardzo sugestywnie. Wyczuwam, 
że wiele tu prawdy, że sporo tych wydarzeń miało 
miejsce w rzeczywistości, a niektóre zostały pod-
koloryzowane w oparciu o dostępne materiały 
źródłowe. To oczywiste, że historię Kępińskiego 
trzeba było jakoś ubrać w słowa, a powieść ma 
to do siebie, że czyta się ją dobrze ze względu 
na uruchamianą i rozkręcaną przez pisarzy 
wyobraźnię czytelnika, który powinien niemal 
wejść w wykreowany świat, czyli na własnej skórze 
odczuć opowiadaną historię.

Na marginesie nieskromnie dodam, 
że moimi nauczycielami byli opisywani w tej 
powieścimiędzy innymi Maria Orwid, Magda-
lena Nałęcz-Nieniewska i Piotr Drozdowski. 
Uczniowie i bliscy współpracownicy Kępińskie-
go. Wygląda na to, że miałem chyba ostatnią 
szansę, by nawiązać kontakty z osobami, które 
współpracowały z profesoremi tworzyły to nad 
wyraz wyborne towarzystwo słynnej krakowskiej 
szkoły psychiatrii. 

Komu bliska jest tematyka ludzkiej duszy, 
ten powinien sięgnąć po „Psychiatrę i demo-
ny”bez namysłu, a kto interesuje się tematem 
zawodowo, powinien dokładniejniż przecięt-
nyczytelnik wgłębić się w zagadnienia dotyczące 
tego, jak ratować życie innych i jak nie przegrać 
własnego życia, czyli po prostu w kwestię badaną 
przez ludzkość od tysięcy lat: jak być dobrym 
człowiekiem.

Wojciech Wiercioch, Jolanta Szymska-Wiercioch, „Psychiatra i 
demony. Powieść biograficzna o profesorze Antonim Kępińskim”, 
wyd. MG, Warszawa 2019, s. 640
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Marcin Glondyspracuje w krakowskim Centrum 
Psychoterapii PRZESTWORZA. Jest psychote-
rapeutą psychoanalitycznym wywodzącym się 
z tradycyjnego nurtu analitycznego. W swej 
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problematyki zdrowia psychicznego. Nie obce 
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walce z chorobą.
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Kazimierz Wiśniak – kto zacz? Ci, któ-
rzy interesują się współczesnym teatrem 
lub malarstwem, wiedzą, a ci, którzy nie 
wiedzą (ale chcieliby wiedzieć), zostaną 
zaraz uświadomieni. Otóż Kazimierz Wi-
śniak to ważna persona w historii miasta 
Krakowa, współtwórca wielu legend, a 
szczególnie tych związanych z Piwnicą 
pod Baranami. To współczesny człowiek 
renesansu, czyli szczęśliwy posiadacz wie-
lu talentów. Przede wszystkim wybitny i 
słynny scenograf, ale też rysownik, ilustra-
tor, malarz i literat. Długoletni redaktor 
naczelny kwartalnika „Kurier Lanckoroń-
ski”. Autor kilku pięknie ilustrowanych 
książek o tematyce lanckorońskiej. Jest 
artystą b. cenionym i docenionym; wśród 
wielu honorów i odznaczeń, jakimi został 
wyróżniony, należy wymienić głównie 
Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki I stopnia czy Srebrny 
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
W 2004 r. otrzymał również tytuł Anioła 
Lanckorony. Doczekał się kilku albumo-
wych opracowań swojej kariery, z czego 
największym i najważniejszym jest „Życie 
ze sztuką splecione” (2012). Kolokwialnie 
rzecz ujmując, można by rzec, iż Wiśniak 
to po prostu farciarz, szczęściarz jakich 
mało, wybraniec bogów, dawniej o takim 
mówiło się „w czepku urodzony”. 

Swoistym dopełnieniem błogosła-
wieństwa Losu, jakim niemal zawsze cie-
szył sięautor „Powietrzników”, stała się mo-
nografia ZOFII RATAJCZAK „Kazimierz 
Wiśniak. Czarodziej z podwórka” (2017). 
Względnie niedawno ukazało się wydanie 
drugie poprawione, którego uroczysta 
promocja odbyła się 17 września 2019 r. 
w Piwnicy pod Baranami. Pierwsza edycja 
rozeszła się błyskawicznie, więc trzeba 
było zrobić dodruk – uzupełniony i lekko 
przekomponowany w doborze ilustracji. 
Autorka jest profesorem psychologii, 
przed laty pełniła funkcję dziekana Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii, a później 
prorektora UŚ. Ma na koncie wiele publi-
kacji (również książkowych) z psychologii 
stosowanej. W 2006 r. ogłosiła drukiem 
pierwszą swoją monografię biograficzną 
pt. „Zachwyt i logika czynu. Portret in-
telektualny Tadeusza Tomaszewskiego”. 
Mieszka w Katowicach. 

W całej sprawie najciekawszym, wręcz 
niesamowitym zbiegiem okoliczności jest 
to, że Ratajczakowa zna się z Wiśniakiem 
literalnie od dziecka. Dzieciństwo spędzili 
w mieście Łodzi, mało tego – bawili się 
na tym samym podwórku (przy ul. Prze-
jazd). W czasie okupacji hitlerowskiej nie 
chodzili do szkoły, ale na dworze bawili 
się w klasę, gdzie Kazio Wiśniak, jako 
starszy i trochę już wyedukowany kolega, 
występował w roli nauczyciela rysunków, 
ale nie tylko. Uczył młodszą dzieciarnię 
historii ojczystej, czytania i pisania, robó-
tek ręcznych (dziergania, szydełkowania 
etc.), a więc zajmował się pracą u podstaw 
w nieformalnej szkole podstawowej. Był 
autorytetem – uczył bawiąc i bawił ucząc. 

Stanisław Chyczyński

Artysta i czarodziej

Tak wdrażał edukacyjny ideał Komenskie-
go (czy innego Krasickiego). Dla małej 
Zosi był czarodziejem:miał zaczarowany 
ołówek, którym – na życzenie – wycza-
rowywał rysunki różnych zwierząti ludzi. 
Potemzapomnieli o sobie, ich drogi 
rozeszły się na wiele, wiele lat, ale dla 
specjalistki od psychologii stosowanej 
Kazio na zawsze pozostał czarodziejem. 
Odnaleźli się w Krakowie z początkiem 
III millennium, odtąd chętnie bywała na 
wernisażach lub promocjach książekprzy-
jaciela z podwórka. Olśniona i oczarowa-
najego baśniowym, fantastycznym, trochę 
surrealistycznym malarstwem, doznawała 
przeżyć wyższego rzędu, wspominając 
łódzkie początki.

Psycholodzy zgodnie twierdzą, że 
dzieciństwo (pogodne lub posępne) de-
terminuje całą późniejszą egzystencję, 
przeto (takoż w tym duchu) autorka pisze: 
„Zostaje wtedy uruchomiony istotny dla 
dalszego rozwoju człowieka proces nie tyl-
ko odbioru wrażeń i tworzenia schematów 
poznawczych, ale i powstawania wyobrażeń 
dotyczących rzeczy i ludzi, tworzenia się 
ich konstelacji, trwałych i przypadkowych, 
którym stopniowo człowiek nadaje znacze-
nia. Ta złożona konstrukcja psychiczna, 
gdy się uformuje, może zostać nazwana 
=wdrukowaniem=” (s. 14). Dalej sugeruje, 
że to właśnie dziecięce zabawy i rozrywki, 
marzenia i fascynacje (np. teatrem, malar-
stwem, literaturą), kłopoty i tęsknoty (np. 
do nieobecnego ojca, do męskiej opieki) 
najbardziej zaciążyły na dalszym życiu bo-
hatera książki. Swoje zapatrywania autorka 
wyraża explicite lub ujawnia implicite przy 
różnych okazjach, w czym niewątpliwie 
pomaga jej, takie a nie inne,przygotowanie 
zawodowe. Przy czym ewidentnie widać, iż 
Kazimierz Wiśniak pozostaje dla niej arty-
stą i czarodziejem, niedościgłym wzorem 
humanisty, kimś naprawdę wybranym – 
wybitnym – wyjątkowym.

Stosując układ chronologiczny, 
biografka dokładnie opisuje i analizuje 
poszczególne etapy życia Wiśniaka, po-
wołuje się na wywiady z artystą, na jego 
opublikowane wspomnienia (np. w książ-
ce „Z życia scenografa”), na prywatną 
korespondencję, na opinie przyjaciół i 
współpracowników, wreszcie  na komen-
tarze krytyków i recenzentów. Oczywiście 
pod tym względem miała zadanie ułatwio-
ne, gdyż materiałów źródłowych było de 
facto w bród, jako że „Kazimierz Wiśniak 
jest osobą znaną. Nie tylko w Krakowie i 
nie tylko w Polsce. Dużo o nim napisano, 
ale przede wszystkim (…) sam o sobie 
napisał” (s. 6). Niezależnie od tego trze-
ba przyznać, że pisząca ma lekkie pióro, 
bystre oko, szeroki gest (hojnie wyposa-
żyła swe dzieło w czarnobiałe ilustracje i 
fotografie, w kolorowe reprodukcje etc.), 
otwarty umysł, intuicję odkrywcy. Dlatego 
stworzyła rzecz naprawdę rzetelną i aku-
ratną, poczytną i pożyteczną. Ale dlaczego 
akurat pożyteczną? Primo– było społeczne 
zapotrzebowanie na biografię artysty (sko-

ro pierwszy nakład został wyprzedany!); 
secundo – monografia stanowi holistyczne 
spojrzenie na „czarodzieja”, który nie 
tylko sztuką oczarował swoich fanów, ale 
też tzw. postawą życiową – jako pracuś, 
społecznik, filantrop; tertio–ze względu 
na ogólne przesłanie: afirmację dobroci, 
optymizmu, witalności. Ponadto książka 
nie tylko porządkuje opinie i oceny, ale 
też eksponuje mało znane fakty. I tak np. 
dopiero teraz dowiedziałem się, że Wi-
śniak serio próbował swych sił w poezji, 
zresztą w sposób całkiem udany (por. 
podrozdział „Być poetą”). Wiedziałem, że 
ongiś pisał krótkie opowieści o Markizie, 
na potrzeby piwnicznego kabaretu(dużo 
później opublikował to w „Nihil Novi”), 
ale non plus ultra.

„Od razu wyznam: wszystko, co w 
sztuce Wiśniaka wydaje się proste, takim 
nie jest. (…) Spróbuję o złożoności mówić 
w sposób prosty. To wyzwanie” – czytamy 
w przedmowie. Udało się –egzegeza me-
rytoryczno-estetycznaimponuje klarowno-
ścią i komunikatywnością, przy wyraźnej 
dokładności i dociekliwości badawczej 
w aspektach: formalnym, symbolicznym, 
psychologicznym etc.Exemplum: „Czytanie 
obrazów Wiśniaka może wydawać się łatwe. 
Zachowują one klasyczne reguły stosowane 
w praktyce malarskiej, harmonię światła, 
linii, łatwo opisać kolor (najważniejszy, bo 
rzuca się w oczy), ale ważna jest również 
struktura przestrzeni (…). Najistotniej-
szym elementem jego obrazów jest jednak 
fabuła, czasem uderzająca wprost, czasem 
zawoalowana, zapraszająca do smakowania, 
zagadkowa i subtelnie sygnalizująca jakieś 
problemy: to egzystencjalne, to wkraczają-
ce w obszar metafizyki” (s. 179).Dla mnie 
najciekawszym momentem lektury był 
epilog (por. „Zakończenie. Gdyby można 
było cofnąć czas”), w którym psycholożka 
frapująco ujawnia żal z powodu straco-
nych lat, kiedy to nie było jej dane m.in. 
podpatrywanie mistrza w akcie kreacji, 
towarzyszenie mu w plenerach i bywanie 
na hucznych wernisażach. Właśnie w tym 
rozdziale napotykamy gros psychoanali-
tycznych rarytasów.Np. „Od urodzenia 
– pustelnik. W jakimś sensie tak można 
powiedzieć. Co takiemu można podaro-
wać? Tylko podziw, tylko zachwytem się 
przysłużyć, podłogi nie trzeba zamiatać, 
drobiazgów nie pozostawiać, wizyty nie 
przedłużać” (s.307). A dalej: „Kazimierz 
Wiśniak lubi ludzi, ale sam dla siebie jest 
wystarczająco atrakcyjny. Jest nieosiągalny 
i dlatego pociągający” (ibidem). Kapitalne! 
Podskórny nurt emocji dodaje rumieńców 
pokerowemu obliczu rekapitulacji.

Pisarka uzbroiła monografię we wszel-
kie formalne atuty: przypisy, kalendarium, 
indeks nazwisk, spis ilustracji, obszerną 
bibliografiętudzież 10 aneksów. Całość jest 
świadectwem tytanicznej pracy badawczej 
i wzorowejskrupulatności analitycznej. 
Kazimierz Wiśniak, jako się rzekło, jest 
nieprzeciętnym szczęśliwcem, skoro trafił 
na TAKĄ admiratorkę ze swojskiego po-
dwórka. Każdy rasowy homo artifex chciałby 
w końcu doczekać się tak zaangażowanego, 
kompetentnego i dociekliwegobiografa. 
Gloria coronat opus.

Zofia Ratajczak, Kazimierz Wiśniak. Czarodziej z po-
dwórka, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2019, ss. 400
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Trzynaście linijek ludzkiego losu. 
Mało to, czy dużo? Niektórzy pisali, by swój 
los unieśmiertelnić tomy w poszukiwaniu 
straconego czasu, a tu poeta rozprawia się 
z odejściem(wciąż przeczuwanym chociaż 
nieuchronnym) bliskiej sercu osoby, kobiety, 
żony, w jakże lapidarnym skrócie trzynastu 
linijek wiersza. Ba, ale jaki to wiersz:
Któregoś wieczoru
zamknę szafę z twoimi sukienkami
szufladę z bielizną
szafkę na buty
Twój płaszcz
włożę do worka
i zostawię przed domem
Potem pozamiatam słowa które przez tyle łat rzu-
całem na podłogę
jutro znowu będziemy szczęśliwi położę się obok 
ciebie I niech już będzie jutro

Poeta już wie, że ta chwila, która nie daje 
jemu spokoju, która jest codzienną przeczu-
waną traumą, nadejdzie nieuchronnie. To 
co dla bliskiej osoby było tylko zewnętrzną 
otoczką, tym blichtrem, którym starała się 
przyozdobić walcząc o uwagę ukochanego, 
estetyzując jego dzień powszedni, teraz 
powędruje w cudze ręce. Może handlarza 
szmatami, może przejmie je ktoś inny, 
szykując się do odtańczenia swojego tańca 
godowego. Być może spełni się kolejny los, 
i ktoś inny wypełni swoje przeznaczenie nie 
bacząc, że przestrzeń czasowa między godo-
wym tańcem a dance macabre, to zaledwie 
trzynaście linijek.

Niezwykły to wiersz, którego autor tak 
zwyczajnie, unikając patosu i zbytecznej, cho-
ciaż usprawiedliwionej w takiej sytuacji, nad-
miernej egzaltacji, pisze o nieuniknionym. 
To też niezwykłe wyznanie miłości poprzez 
projekcję przyszłego rozstania. Miłości do 
ukochanej osoby i i tej, nieco gorzkiej, do bi-
blijnego porządku świata. Najczulsza czułość 
bezsilności wobec banału kolei życia. Pokora, 

Zbigniew Radosław Szymański

Trzynaście linijek ludzkiego losu 

i wyczuwalne między wierszami lekkie nadą-
sanie wobec tego, który tym kołem naszych 
losów zawiaduje. Nadąsanie, które tak zna-
komicie potrafiła oddać nasza Noblistka w 
wierszu o opuszczonym kocie. Los ludzki 
opowiedziany w trzynastu linijkach wiersza. 
Świadectwo niezwykłej ufności wobec wy-
roków, którym chcąc nie chcąc musimy się 
poddać. Pieśń nad pieśniami poety, który 
zbliżając się do biblijnej siedemdziesiątki, 
tracąc złudzenia właściwe młodości, nie pod-
daje się depresyjnemu pesymizmowi. Gest 
rozdawania zdobiących niegdyś ukochaną 
fatałaszków, czy nie przypomina dzielenia 
się hostią? A wszystko to okraszone wiarą, że 
trzynastka wcale nie musi być feralna, bo:, 
jutro znów będziemy szczęśliwi/położę się 
obok ciebie/I niech już będzie jutro”.

Życzę poecie, by to jutro nie nastąpiło 
zbyt szybko. Ciesz się Jerzy wciąż tymi sukien-
kami, bielizną, butami, niecierpliwie zdejmo-
wanymi, ściąganymi, zżuwanymi z bliskiej ci 
osoby, a szczęśliwe jutro niech nie przysłania 
tego skromnego szczęścia dnia dzisiejszego.

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy 
osiągnęli mądrość serca”, uczy Psalm 90 z 
Księgi Psalmów Starego Testamentu, a znając 
naszą ludzką ułomność w rachowaniu, by-
śmy zanadto tego danego nam skarbu nie 
przeszacowali, podaje dni naszych miarę: 
„Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt.^..] 
Większość z nich to trud i marność, bo szybko 
mijają, my zaś odlatujemy”.

I ten odlot jednym pęta krok: „Ileż to 
razy myliłem krok/w tej defiladzie życia”, kie-
rując na nie zawsze cudne manowce, innych 
zniewala apodyktycznie wprowadzonym do 
tej egzystencjalnej farsy epilogiem. Na wielu 
sprowadza szaleństwo; na jeszcze innych 
roztropność, z którą w tym surrealistycznym 
świecie, co począć? Zdarza się, że w prze-
czuciu tego odlotu osiągamy mądrość serca 
a nawet zdarza się - chociaż to trudne- że 
mądrość serca i przejrzystość umysłu w porę 

zawrą sojusz. Wtedy, gdy ten so-
jusz dotyka poetę, stajemy się be-
neficjentami tego daru, którym, 
nasz gdyński Sokrates z Grabów-
ka, Jerzy Stachura obdarza nas 
szczodrze, częstując destylatem 
z w porę odrzuconej cykuty(to 
ku przestrodze) i najczystszych 
akordów dostrojonego do tego 
wyjątkowego koncertu jakim jest 
życie, serca.

Takie mistrzostwo jest 
udziałem niewielu. Potrzebne są 
lata prób, duża samodyscyplina. 
Nie trzeba rzucać się w ogień, 
by niczym Feniks odrodzić z po-
piołów. Z wiekiem coraz częściej 
trzeba się żegnać z miejscami, 
i co najboleśniejsze, z ludźmi. 
Stachura, piszący od ponad pół 
wieku ma to wszystko już za sobą, 
a wiedzę, jaką z tych zapasów z 
materią życia wyniósł, rzetelnie 
nam przekazał w swoich licznych 
tomikach wierszy. Już zrozumiał, 
że nie jesteśmy tutaj po to, by 

przestawiać boskie puzzle, ale co najwyżej 
jeszcze raz nam o nich opowiedzieć. Jak pisał 
w poprzednim tomiku: „Już nie szukam/nie 
próbuję znaleźć/ tego miejsca/które zawsze 
chciałem/poprawić po Bogu”. Ta świado-
mość własnej twórczej niemocy, a może nie 
tyle niemocy, bo siły czuje jeszcze w sobie 
niemało, ale wtórności, jest prawdziwą mą-
drością zachwytu pogodzenia ze światem. 

Teraz, gdy poeta dobiega już owej bi-
blijnej siedemdziesiątki, postanowił jeszcze 
raz pochylić się nad tym, co być może w 
codziennym zabieganiu pominął – a JERZY 
STACHURA był zawsze osobą niezwykle 
mobilną i ciekawą tego, co za horyzontem- 
darowując nam Wiersze, które zapomniałem 
napisać.

Odyseja, tak naprawdę zaczyna się do-
piero po dobiciu do brzegów Itaki. Wtedy 
nareszcie jest czas na refleksję, na ogarnięcie 
tego wszystkiego, co było kwintesencją całej 
tej pogmatwanej drogi. To wtedy rzeczywi-
stość staje się nie tylko rzeczywistością, ale 
wistością i osób, przestając być- jak pisze po-
eta usprawiedliwiając się: „Zniewoliła mnie 
ta rzeczywistość/jakby była kulą u nogi”- 
przeszkodą.

Zrozumienie, że oprócz wierszy istnieje 
jeszcze jakaś rzeczywistość, która nas niczym 
„kula u nogi” uziemia, każąc poszukiwać 
marzeń w portowych tawernach, a jedynie 
wierszom pozwalając śnić sny bezbrzeżne jak 
ocean, wierszom, które dla poety nie są jedy-
nie świątecznym dodatkiem rozświetlającym 
szarą codzienność: „Tylko wiersz wychodzi-
łem/na prostej drodze/w dni powszednie-/
na niebiesko w kalendarzu”- to doskonały 
moment, by egzystencjalną Odyseję odbyć 
raz jeszcze, zaś biblijna siedemdziesiątka, 
to wystarczająca ilość czasu, by zrozumieć, 
że nie wszystko było w tej drodze iluzją: 
„Nie wszystko jest iluzją/chociaż znikam/
na wiele dni i nocy”.. Wciąż jeszcze poetę 
dręczy ten będący motorem napędowym 
wszelkiej twórczości głód świata: „I wciąż za 
mało świata”, ale już pojawia się refleksja, że: 
„choć całe życie na Grabówku”, to jedyne co 
nie było tylko sztuczką boskiego iluzjonisty, 
lecz wartością trwałą, nieprzemijającą, jest 
miłość wiernej Penelopy i wierne wiersze, 
siwiejące wraz z ich autorem: „Skąd tyle 
wierszy/białych jak gołębie”.

Refleksje meta poetyckie zawsze były 
obecne w poezji Stachury. W swoich pere-
grynacjach po manowcach życia, nie zawsze 
cudnych, nie ukrywał, że jego lotne słowa 
biorą się często z bardzo niskiego przyziemia. 
Dzisiaj, gdy sięga wyżej; „Już nie znajduję 
słów na ulicy”, należałoby przypuszczać, że 
wzorem innych Nestorów sztuki poetyckiej 
sięgnie tam, gdzie Miłoszowa „Druga prze-
strzeń”. I tak też się staje, tyle, że Stachura 
nie zaludnia jej antropomorficznym wyobra-
żeniem Boga, ale bogiem czyni tę, którą 
współczesna poezja zazwyczaj stara się zo-
hydzić- MIŁOŚĆ. Bogiem dla poety nie jest 
więc ten, na którego podobieństwo my, ale 
wszystko to, co nasze ziemskie, i miejmy na-
dzieję pozaziemskie bytowanie konstytuuje. 
Bóg poety to Miłość i poezja, a całość naszego 
losu to zaledwie (aż) trzynaście linijek:

Bóg Stachury jest wierszem, a wiersz 
miłością: „Nie napisałem wiersza/i nie ko-
chałem ciebie//Tak jakbym złamał siódme 
przykazanie/kradnąc Bogu dzień”. Czy też 
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deklaracja z innego wiersza: „Wszystko co 
kochałem./nazywałem wierszem”. Miłość, 
poezja, to oręż, którym poeta zamierza się 
bronić przed agresorem, niezależnie kto, 
czy też co nim będzie: „Śpię z wierszem pod 
poduszką/bo nie wiem/czego się spodzie-
wać po nocy/ i kogo wypatrywać/ w poran-
nej mgle”. Niekiedy i u takiego mędrca jak 
nasz Sokrates z Grabówka, pojawiają się 
wątpliwości i niewiara. Gnoza bije z takich 
wierszy, ale umówmy się, to tylko takie 
ćwiczenie stylistyczne, takie dochodzenie 
do prawdy przez negację, metoda właściwa 
sokratejczykom: „Nie potrafię już kochać/
ale wciąż szukam miłości”/ Piszę nowy 
wiersz/ale jakbym go dawno wychodził/
albo wyczekał pod oknem- ”. Bezbrzeżna jest 
wiara Jerzego w miłość: „Nie odchodź/i ja 
cię nie zostawię// Aż znajdę wiersz/żeby za-
trzymać miłość”. Staraj my się jemu wierzyć, 
a przynajmniej czytając tę jego „Pieśń nad 
Pieśniami” ulegnijmy czarowi nieśpiesznej, 
pogodzonej z życiem frazy pełnych mądro-
ści wersów. Mądrość to niespecjalnie od-
krywcza, ona gdzieś w nas drzemie, a poeta 
tylko przy pomocy umiejętnie stawianych 
metodą greckich filozofów pytań, stara się 
tę wiedzę z nas wydobyć. Niejeden z nas, 
czując w sobie tę utajoną wiedzę, pewnie 
zapyta sam siebie; „Dlaczego ja tego nie na-
pisałem?” Stachura odpowiedzi na stawiane 
pytania już poznał, przeżył, przetrawił. Dla 
niego, są to już pytania retoryczne. Niech i 
dla nas takimi się staną. Tytuł poprzedniego 
tomiku Jerzego, który był pytaniem: „Czyż 
nie pożycza się kwiatów?” znajduje odpowiedź 
i swoje dopełnienie w tomiku najnowszym, 
bo miłość, Bóg, poezja są naszym codzien-
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nym bytem, a kwiaty należnym za te dary 
podziękowaniem. Miejmy je więc zawsze w 
pogotowiu.

Tym co wyróżnia ten nowy tomik poety 
z całej jego dotychczasowej twórczości, jest 
bijąca z tych wierszy pewność swojej wizji 
świata i spokój w obliczu nieuchronnego. 
Chociaż autor twierdzi, że jest raczej pesy-
mistą: „Patrzę na świat/jakby jutro miał się 
skończyć.//I tylko żal/że nie poznałem tylu 
rzeczy/nie nazwałem ich/i nie przeżyłem 
wierszem”, to spokój tych wersów, i siła 
ich prostego a jakżeż głębokiego przekazu 
powoduje, że czyta się tomik z poczuciem ła-
godnej, ale pogodnej nostalgii. No bo skoro: 
„niewiele mi czasu zostało/a jakby wszystko 
przede mną”, to czy trzeba nam więcej?

Te wiersze, od których nie sposób się 
oderwać, są jak powtarzalny riff gitarowy z 
pamiętnej melodii Petera Greena „Albatros”, 
riff, który gdy już wydaje się dobiegać koń-
ca, odżywa lekkim muśnięciem strun przez 
mistrza. Pieść więc grabówko wy Sokratesie 
jeszcze długo nasze uszy łagodnym powta-
rzaniem pochwały miłości nadającej sens na-
szemu ziemskiemu bytowaniu, i muśnięciem 
swojego pióra napisz nam kolejny: „Jeszcze 
jeden wiersz/jak kromka chleba/szklanka 
herbaty/papieros. My, podobnie jak i Ty, 
gdy piszesz: „Mógłbym tak żyć/do końca 
zeszytu/w długie/niebieskie linie, chętnie 
taki kajecik w niebieskie linie założymy, 
ściągając od ciebie ile się da na tym naszym 
życiowym egzaminie.

Jerzy Stachura, Wiersze, które zapomniałem napisać, Gdynia 
2019, Wydawnictwo Autorskie, ss. 58
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 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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