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Albert Hirsekorn

***

a na sen
panegiryk
śmieciarzom
grabarzom
głodującym artystom

bez was szarość dnia
nic by z tego koloru
nie miała.

Bogdan Łoś

Big Brother
 

Serwer jak kamień
prawie
gdy zgaśnie światło
umrze od razu niespopielony  

choć ciele - sny
nie całkiem wirtualnie
kamień nic nie powie 
jak zawsze.

Pomiędzy 
był gliniany papier
trzcina nadłamana 
do spisania odległych historii

drzewo po książki 
co czasem utleniają 
druk 
i pierwsza biblia

aż przyszedł
brat - prąd 
jak bezkresna rzeka  
i rozbłysł światłowodem 
w otchłań głębi. 

Ostrożni
bawią się na brzegu 
i nie zanurzają
w intuicji /lub z obawy/ co chroni... 

Nieroztropni 
po tchu braki się pławią
bo za głęboko zeszli.

Brat - serwer czuwa 
by dobrze się czuć
i nigdy nie być 
 
samotnym.               

Marcin Stachelski

Niebieski kwiat (w doniczce)

Do dobrego pokoju wróciłem z wojażów  
po odmiennych światach - konstruktach czasu.  
W pustej kuchni wciąż matowieją powonie  
ciasteczek cytrynowych. Tamta mandarynka  
z pestki prześcignęła głowę. Czy na pewno  
sprostam pukaniu do drzwi? Jeśli wróciłaś,  
nie dręcz się. Odpocznij, nabierz rumieńców.  
Protagoniści nie milkną w środku opowieści.

Piotr Trębacz

SPOKOJNIE

Chodzi tylko o przetrwanie
Tożsamość śnieży, nie łapie ostrości
Walisz pięścią w pudło, na chwilę się zapalam
Już sam nie wiem 
Kim miałem zostać?

Być
To chyba na wyrost
Weź sprawy w swoje ręce, 
lewa się trzęsie

Robert Skrzypek

***

Boję się plątać życie z tym co już napisane 
boję się ślepoty w wierszu i w słowach 
w listach do ciebie - to jest zbrodnia

gdybym był tobą miałbym teraz trzy lata
dom pomalowali na biało 
w tym kolorze nic już nie istnieje 

boję się że błądzę  
bo to nie moje mieszkanie 
boję się że sąsiedzi 
kiedy się nie kochają 
jedzą psy 
koty umierają w ciszy
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Mariusz S.Kusion

Odczucia zamiejscowe 

świt rzeźbi nieodwołalne decyzje gdy 
za długo trwa segregacja wśród 
wypartych emocji i prezentów w koszu
 
ścierają się (a)fronty atmosferyczne cudze nieba 
pachną lepiej niż pieniądze wyprane czyste 
szczęście uśmiecha się na raty opłaty wstępne
pobiera się na końcu 

w końcu zarchiwizujemy zachód słońca ten 
nasz zdarty z plakatów po seansie aby nie 
wyemigrował nocą na bliski zachód po świeże 
wampiryczne manekiny wybrudzone od
dotyków i sugestii 

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

z każdym dniem schodzimy w głąb siebie
umysły wyrzucamy z gniazda gdy słyszymy
wszystkie możliwe proroctwa
ale w całości nie da się uciec i nie ma dokąd
wyraźnie czujemy że jesteśmy o wiele dalej 
niż nam wpierają a my wypieramy by przeżyć 
jak trędowaci w ciasnych leprozoriach 
przeglądamy się we własnej skórze 
ci co doświadczają więcej wycierają 
ostatnie ślady zimy na klamkach i przystankach 
respiratorem przywracają oddech wiośnie 
noszą maski na otwartych sercach 
rękawiczki na pomocnych dłoniach 
zaczynają używać staroświeckich słów 
radzą by mnożyć razy cztery 
nie stąpać w nowych butach po bochenkach chleba 
nie wierzyć przewodnikom tonować reakcje 
więc robimy odstępy na powietrze 
ciemnymi chmurami zakrywamy usta 
a rzęsy stają się ciężkie od patrzenia w dół 
choć za nimi jezior błękitne mandale 
i coś tli się jeszcze na obraz szczęścia 
nie targamy włosów pierza nie tłuczemy szkła 
słowa same zakrywają się białym prześcieradłem 
a ich echo odbija się o inne światy 
mamy obiecane piekło równe dla wszystkich 
to co zrodzi się w brzuchach przedłuży gatunek 
naszej przerośniętej wyobraźni i ludyczności 
taki performance w którym wykipi mleko 
poparzy nasze skany wyleją dzieci z kipielą

Katarzyna Koziorowska

Na skraju

Świt drażni płuca,
wyparowuje przez nos.
Skąpana w cieniu poranka,
zatrzasnęłam za sobą pamięć.

Język porósł kurzem,
od dawna nieużywany.
Rozpętał się kolejny dzień - na przekór
nagim, zagubionym dłoniom.
Twój dotyk –
lepki, niepożądany, bezcielesny

z lśniącej skóry nakłuwam 
poszum krzyku.

Błąkam się
od śmiechu do drgań,
próbując wymacać okruch bólu.
Pomóż mi tkwić
w tym natrętnym grzechu,
Twoja nostalgia mnie uzależnia.

Pozwól mi być dywanem
poszarzałą firanką w oknie,
zamkniętymi na głucho drzwiami!
Chcę być życiem 
i jawą i snem i niewinnością,
przywidzeniem na skraju
nicości

ubieram się w niebo,
przeklinam piękno pode mną.

Piotr Trębacz

MAGICY

Obrzucili nieba fajerwerkami
Obiecali proste zagrania
Nagrody za zadania
Czyste zasady

Nic nie błyszczy
Pochowali zapalniczki
Tabliczki z opisami
Poznikali wszyscy 

Robert Skrzypek

***(w materacu gryzą się pluskwy)

Precle wielkie jak odcięta głowa  
na głowach plastikowe worki  
białka zaczynają żółknąć  
ciepłymi bebechami 
zamiatam pokrytą kurzem podłogę  
dziupla nigdy nie była taka czysta  
ciała przechodniów  
zamieniają się w betonowe słupy 
powoli luzuje się zapadnia  
świat wypada z szyn  
jest już w pół do kurwa mać  
zdecydowanie późno na miłość 
a ja choćbym szedł ciemną doliną  
nie da się o tym zapomnieć  
pamięć ciągle coś wymyśla  
cieszy mnie już tylko zabawa 
latarką w ciemnym pokoju  
nie muszę uważać się przez to za durnia  
staje się coraz bardziej podatny  
na poczucie absurdu 
bądź silny powtarzam i zaczynam  
oddychać jak miliony ludzi na świecie 
w materacu gryzą się pluskwy 
w rytmie pędzącego pociągu

Z istoty gór figur, co nam z wysoka, ta małość figlarna, źródlana, nieistotna? Ten ruch 
ślimaczy, brunatna zieleń, co jak puchnące frędzle nad chruściany płot nie wyrasta, a drze-
wa kudłate pacynki. Co nam horyzont, zapaście cieniste, rozświetlone murawy, kamienne 
gniazda w zagonach. A czy jeszcze coś ponad złamane skrzydła i pozlepiane pióra w koronie 
pióropuszy pradawnych Ikarów? Wosk teraz tylko do grom nic, na straży już pustych ołtarzy 
i zastygłych trumien. I żadna duszna hekatomba, i żaden boski wiatr nie odmieni koronnej 
przestrzeni, co z góry dywanem w pastelach pól ściegów, przyłbicą gra-fitowych dachów, 
tarasów, wiszących ogrodów, w iglicach anten iniekcji i stelach kominów. 

Zaglądaliśmy tryumfalnie do kieszeni Boga, do jego tajemnic, właściwie nie miał się już 
wtrącać, przecież system jest prawie do-skonały. Sam się nakręca, zapewnia i chroni według 
najnowszych procedur – kluczem słów i znaków.

A gdzież te marsjańskie miasta, kosmiczne megality, w galaktycznych wy prawach 
bezgranicznych ekspansji. I tylko poplątane języki i rdzawe drabiny, jakby pochowane, bez 
oparcia – samotne, bo przecież wyżej wdrapać się nie da, niż na ruiny wieży Babel.

Z GÓRY
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Być poetą – co to znaczy?
W czasach, w których właściwie każdy, przy pewnych nakładach środków, może 

publikować własne książki, gdzie nie ma weryfikacji, sztywnych definicji i granic. Teraz, 
kiedy poezja stała się sztuką odległą, niechcianą, niezrozumiałą, niszową, chowaną 
wstydliwie po kątach, a nieliczne czasopisma literackie kuleją i upadają. Kim jest dziś 
poeta: mistycznym prorokiem, niedostosowanym degeneratem, czy epigońskim bła-
znem? A czym jest dla niego poezja: metafizycznym pokarmem, okruchem absolutu, 
ucieczką od rzeczywistości nie do zniesienia, czy natręctwem i brzemieniem wywołują-
cym co najwyżej uśmiech politowania? Czy poetą się jest, w misternej kreacji wszystkich 
aspektów życia, czy tylko się bywa – w tych krótkich chwilach artystycznego spełnienia?

Tym samym rozpoczynamy nowy cykl tworzony przez autorów i czytelników
Prosimy zatem autorów i stałych czytelników Akantu o wypowiedzi i przemyślenia 

na temat: Roli poety we współczesnym świecie. Tekst powinien się mieścić na 1 stronie 
komputeropisu A4, w szczególnych wypadkach, gdy ma charakter eseju - 3 stron A4, 
przesyłane na adres: akant24@wp.pl lub lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski

 Kiedyś mi się napisało w jednym wier-
szu: pytać poetę czemu pisze, to jak pytać wiatr. 
Pewnie podobnie byłoby, gdyby zapytać 
muzyka czemu komponuje, albo malarza 
czemu maluje. 

Rozumiem zadanie jako dwuetapowe. 
Pierwszy to pytanie czemu piszesz, drugie to 
pytanie o dzisiejszą rolę poety. Na pierwsze 
łatwo mi odpowiedzieć, bo nieraz już je so-
bie zadawałem. Z drugim kłopot, ponieważ 
właściwie doprasza się o uogólnienie.  Jestem 
sceptycznie nastawiony do uogólnień i więk-
szość z nich uważam za nieuprawnione, w tej 
części ograniczę się tylko do wyrażenia swego 
podejrzenia w tym zakresie.

Nic z metafizyki, ucieczki od rzeczywi-
stości i tym podobnych. Piszę, bo czuję po-
trzebę wyrażenia swoich emocji płynących ze 
wspomnień, tego co tu i teraz, oraz marzeń. 
Takie ujście dla emocji daje sporo zado-
wolenia, na co pewnie jest jakieś fachowe, 
psychologiczne uzasadnienie. A gdy jeszcze 
daje się odczuć coś w rodzaju harmonii z 
nastrojem odbiorcy, który nie potrafi tak 
wyrazić swych emocji ( napisać, zagrać, 
namalować… ), jakimś cudem to poczucie 
wspólnoty zwielokrotnia zadowolenie; na to 
pewnie też jest jakiś fachowy termin. 

Czemu piszą inni? Słychać wiele na 
ten temat, ale niech sami o tym napiszą. 
Mogę tylko  podejrzewać, że niezależnie od  
formalnie głoszonych powodów, gdzieś tam 
podświadomie kryją się chociaż częściowo 
podobne do moich. Siermiężna często 
rzeczywistość ma pewnie też jakiś udział w 
motywacji, choć znowu być może podświa-
domej – dołożyć trochę piękna wokół siebie. 
Pięknego słowa, frazy, metafory. 

I tu sprawa, czy taka właśnie rola poecie 
jest przeznaczona. Jeśli wierzyć informacjom 
o malejącym zainteresowaniu poezją ( sztuką 
w ogóle ), spowodowanym coraz trudniej-
szym życiem, wypadałoby orzec, że poeci 
przestali być „towarem” (a fe!) drugiej, czy 
nawet trzeciej potrzeby. Nie da się ukryć, że 
odbiorcy poezji to często ograniczone środo-
wiska, kręgi znajomych, zaś od czasu do czasu 
zawitają jacyś młodzi (w miejsce tych, którzy 
być może opisują już inny, lepszy świat). Ale 
że nic oprócz podatków i śmierci nie jest 
przesądzone, zawsze podobno jest nadzieja, 
że taki stan rzeczy się zmieni. Poetów pewnie 
Ilościowo przybywać nie będzie, ale publika-
cji tych istniejących, całkiem możliwe. To, że 
samemu idzie sfinansować wydanie tomiku 
wierszy, samo w sobie złem nie jest. Pewnie, 
są i tacy, dla których liczy się ten niby prestiż 
i uznanie, są zastępy grafomanów, lecz wielu 
po prostu woli całkowitą niezależność, bez 
przyłączania się do stowarzyszeń, zabiegów 
o dotacje i miejsce w kolejce do druku. 

Finiszując, sądzę, że poetom nie należy 
przypisywać jakiejś (nowej) roli. Zresztą niby 
jak to miałoby wyglądać? Tym niezależnym 
i tak byłoby to bezcelowe. Aż się prosi na 
koniec zacytować klasyka: „Róbmy swoje”.

III 2020.

Poezja jest wszystkim co widzę, słyszę i tym co w sercu gra. Poezja to muzyka 
istnienia, jego wzloty i upadki, siła i niemoc. Jest odczuwaniem natury, niezwykłości 
kosmosu, jest zarówno blaskiem jak i cieniem życia, podnosi na duchu, hartuje i tak 
wiele można się od niej nauczyć. Pokochać Ją to szczęście. I cóż, tylko żal, gdy przy-
chodzi spotkać ludzi, którzy poezję ignorują.

Być poetą!

Maria Chilicka

Być poetą              

Juliusz Rafeld 

Być poetą? 

Mnie się wydaje, że to proste pytanie i nie powinno w odpowiedzi nastręczać 
trudności. Poeta, to ktoś piszący i to piszący z określonym kunsztem. Podejmujący 
ulubione tematy, które nie zawsze muszą być miłe, łatwe i przyjemne. Sądzę, że każdy 
poeta widzi i czuje więcej od przeciętnego śmiertelnika, i potrafi te odczucia pokazać 
innym ludziom, a także przenieść w inne czasy w postaci zapisu, obojętnie w jakiej 
formie. (Mam tu na myśli zapisy – od tabliczek począwszy, czy przekaz słowny, poprzez 
papirus, papier i przestrzeń internetową) Poeta, to nie ojciec jednego wierszyka, czy 
nawet kilku, a ktoś, kogo utwory polecane są z ust do ust na wszelkich spotkaniach i w 
rozmaitych grupach społecznych, nie tylko „śmietanki towarzyskiej”. Dzieła poetyckie 
potrafią być tarczą i orężem, ogniem i lodem, ciepłą ręką głaszczącą w chwilach grozy 
i wdzięcznym kolorowym motylem. Jeśli w Twoim zbiorze nie ma takich pozycji, to 
miano poety jeszcze jest daleko przed Tobą. 

Zaś poezja – zwyczajnym dziełem sztuki,  
która we wnętrzu puka, byś otworzył na świat drzwi, 

bo ona wie, że każde „ja i ty” to właśnie wielkie dzieło. 
Dzieło wszechczasów, niezatapialne, pomimo wielu prób 
zniszczenia i każdy kto podniósł rękę na wolność prawdy 

za srebrniki wbrew sumieniu, osiągnie szybko dno. 

Poezja będzie wiecznie trwać i serca 
na  kawałki rwać. 

Świebodzin 27.04.2020 

Maria Szafran 

Co to znaczy być poetą? 
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Dorota Tereszkiewicz

Śniła mi się łąka

Na naszej starej ziemi
od Skotni w dół tunelem
topoli smukłych postać
wskazywała drogę
Ojciec mówił
że Staszek Borys im śpiewał
I czasem pogubili razem krowy

Łąki w czerwcu jak włosy długie 
słońcem falowały
Pod czerwonym krzakiem porzeczek spałam 
I kiedyś wnuk od chłopa
zaorał traw puszyste warkocze

Tamtego lata
zahaczyliśmy o drobne piersi
Wstydu nie mieliśmy 
za to ciepło i miękkość

Jeszcze się śni

Samotna postać 
zatopiona w błękicie i zieleni
Odwraca głowę żeby spojrzeć
Zapamiętać do kolejnego lata

Ale ja już nigdy nie wróciłam do łąk

Eugeniusz Koźmiński

Czerwiec  z pamięci

czasami chodzę po wczorajszych śladach
piaskach kolorach zapachach Podgórza
jest czerwiec ale jeszcze nie lato
na niebie dryfują chmury
dziewczyny w białych sukienkach zmieniają się w ptaki
 
stary człowiek siedzi na ławce 
opierając plecy o ścianę domu
drzemie
jego imię jest imieniem pokoleń 
i brzmi jak harmonia
 
tak mówił ojciec o nim o jego instrumencie
potem gdzieś patrzył marszczył czoło
 
stary człowiek grał 
grał rozciągał i ściągał 
dźwięki jak fale wymknęły się z instrumentu
ramiona mdlały 
kurczyły się plecy oddech
muzyka ostatni akord utknął w głębi
 
smak jabłka rozpadał się w ustach
 

Hubert Czarnocki

***

Tu gdzie nawet drzewa mówią
patrz w górę, ten dzień kto zapomni?

Kto dłońmi na szybie
będzie go szybko zapominał?
Jakie deszcze spiszą wspomnienia
na naszych ciałach? Ktoś je przeczyta?

Tamten chłopiec, który biegł
kiedyś latem po sadzie,
tylko ja o nim pamiętam?
Jaki czas rozstrzelał jego
niebieską koszulę?
W którym roku aresztowali jego
mały drżący cień?

Dzieciaku, szalony chłopcze,
który kradłeś kiedyś
jabłka w sadzie,
jeszcze zobaczysz,
popamiętasz, nikt o tobie
nie będzie pamiętał.

Michał Śniado-Majewski

Syreny 

czasami chce się umrzeć
w najpiękniejszym dniu lata
w otoczeniu kobiet
morze w czasie przypływu
mówi wieloma językami
zasłuchałem się w wysoki krzyk
samotnej mewy

Michał Śniado-Majewski

Admirał

Pogrążony w ciemności tęsknił za płytkim stawem w sadzie.
Dłużyła się noc pełna zwidów i dźwięków.
Miał pięć lat i poważne plany na przyszłość.
Pod poduszką wystrugany w lipowym drewnie żaglowiec.
Jutro będzie wodowanie i nadanie imienia.
Żeby tylko zdążyć przed bitwą!

Waldemar Jagliński 

A jeśli      

                                                                 
a jeśli w kulach neuronów
utopionych w zapomnieniu świata
albo rozdartych obojętnością
i wrzuconych do grobu
pozostały pola nieodkryte
ciche pragnienia Odwiecznego Siewcy
co chciał rzucić mosty pomiędzy
ale – tu i teraz 

a jeśli w porzuconym przededniu 
w ściętym lekkomyślnie pąku – 
gromady gwiazd co rodzą tęcze światów 
albo choćby jeden poranny uśmiech
wygładzający kręte ścieżki 
jeden uścisk dłoni
co prowadzi do nowych bram
do odwiecznych ogrodów 

Waldemar Jagliński

*** 

z rozdziawionym dziobem przez trawy i kwietnie
tam gdzie Bóg w promieniach rude pszczoły trzyma 
tam gdzie chóry sadu jak skrzydła anioła

nie tam gdzie czas spływa z Kuli twego domu 
i każe ci pędzić w  ogień nieznanego
gdy rzuca cię w słońca  czarne niczym wrony
co gotują piekło i grobu milczenie

chociaż dysz tysiące przeniosą cię dumnie –
kolebka twa tutaj i tu czas zbierania 
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Zagłębiając się w dzieje Kijowa można 
wyodrębnić okresy, w których Rzeczpospolita 
miała znaczny wpływ polityczny, militarny i 
gospodarczy na losy miasta i jego rozwój. Na-
tomiast od połowy XIX w. i na początku XX w. 
Polacy mieszkający i pracujący w tym mieście 
pozostawili widoczne ślady swej działalności. 

I.
Władca Polski, książę Bolesław Chrobry, w 

latach 1009 – 1012 nawiązał bliższe stosunki z 
księstwem ruskim. Wydał on swą córkę za księcia 
kijowskiego Świętopełka syna Włodzimierza. 
Jego brat Jarosław w 1013 r. przejął władzę 
zmuszając Świętopełka do ucieczki do Polski. W 
lipcu 1018 r. Bolesław Chrobry ruszył na Kijów 
zdobywając miasto dla swego zięcia (na kanwie 
tej wyprawy powstała późniejsza legenda o mie-
czu koronacyjnym Szczerbcu, rzekomo uszko-
dzonym uderzeniem w Złote Wrota). Stosunki 
polsko-ruskie pogorszyły się, gdy nowy władca 
Rusi książę Jarosław zdobył Grody Czerwieńskie. 
Ale w 1041 r. wydał on swą siostrę Dobroniegę 
za księcia Kazimierza Odnowiciela. Dwadzieścia 
lat później król polski Bolesław Śmiały także 
interweniował w Kijowie przywracając tron 
swemu krewnemu księciu Izasławowi (matka 
króla była córką księcia Włodzimierza). Były to 
czasy podziałów dzielnicowych i pomiędzy ksią-
żętami ruskimi toczyły się walki o tron kijowski. 
Jednak pomimo różnych napięć politycznych 
Kijów utrzymywał ożywione stosunki handlowe 
z Polską, a w okolicach Bramy Lackiej (nazwa 
od Lachów czyli Polaków) i Bramy (Wrót) 
Złotej powstała nawet niewielka „dziel-
nica” polskich kupców. W XII i XIII w. 
Polacy zajmowali także różne stanowiska 
na dworze książąt kijowskich. W mieście 
od 1228 r. działali dominikanie z Krakowa, 
wizytowani przez późniejszego świętego o. 
Jacka i późniejszego błogosławionego o. 
Czesława z Wrocławia. Przy swoim kościele 
założyli szkołę. Po najeździe tatarsko-mon-
golskim w spustoszonym mieście wybudo-
wali w dzielnicy Podole (Padół) kościółek 
pw. św. Mikołaja. W XIV w. podlegał on 
jurysdykcji diecezji lubuskiej, erygowanej 
jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej 
przez króla Bolesława Krzywoustego. Nową 
diecezję katolicką w Kijowie utworzył ok. 
1400 r. król Władysław Jagiełło. W 1362 r. 
miasto dostało się pod panowanie Litwy 
(Wielkie Księstwo Litewskie). Wówczas 
nastąpił jego szybki rozwój. Zaznaczył się 
on szczególnie po unii polsko-litewskiej 
zawartej w Krewie w 1385 r. Wielki książę 
Giedymin wybudował tu zamek obronny. 
Jego następcy usiłowali rządzić samodzielnie 
wbrew woli króla, co skończyło się zajęciem Kijo-
wa w 1394 r. przez wojska polskie. W 1411 r. król 
Władysław Jagiełło przybył do Kijowa i oficjalnie 
odtworzył biskupstwo katolickie jako sufraganię 
metropolii lwowskiej. Po kolejnym najeździe 
Tatarów i częściowym zniszczeniu miasta w 1416 
r. namiestnikiem królewskim mianowano An-
drzeja Olelkowicza Holszańskiego. Jego córka 
Sońka – Zofia została czwartą żoną Władysława 
Jagiełły i potem matką Władysława i Kazimierza 
Jagiellończyka. Te dynastyczne układy łączyły 
Rzeczpospolitą z Rusią w XV w. Królowa Zofia 
była inicjatorką pierwszego tłumaczenia Biblii 

Bronisław Pastuszewski

Polacy w Kijowie (1)

na język polski. W 1433 r. wybudowano 
w mieście katedrę katolicką. W 1471 r. 
Kijów został stolicą największego woje-
wództwa w Rzeczpospolitej rządzoną 
przez wojewodów w imieniu polskiego 
króla. W 1494 r. król Aleksander Jagiel-
lończyk nadał miastu prawa magdebur-
skie, a poszerzył ich zakres w 1514 r. król 
Zygmunt I Stary. Nadanie praw miejskich 
stworzyło nowy impuls do rozwoju miasta 
i porządkowało jego funkcjonowanie. 
Warto tu wspomnieć, że to prawo obo-
wiązywało aż do 1834 r. W 1569 r. w 
Lublinie podpisana została unia dwojga 
narodów, na mocy której na wniosek 
magnatów ruskich i szlachty ukraińskiej 
Wołyń, Podole, Polesie i Kijowszczyzna 
zostały włączone do ziem Korony. I tak 
według prawa Kijów w granicach Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów pozostawał 
w latach 1569 – 1686, a de facto do po-
wstań kozackich w 1648 r. i 1651 – 54 r. W 
1570 r. polskie władze dokonały lustracji 
mocno wtedy zniszczonego miasta liczącego ok. 
5 tys. mieszkańców. By poprawić jego sytuację 
miasto otrzymało szereg przywilejów ożywiają-
cych handel. W 1584 r. polski pisarz Sebastian 
Klonowic w swym łacińskim poemacie wydanym 
we Lwowie po raz pierwszy w literaturze polskiej 
dał opis Kijowa i jego budowli. W 1586 r. król 
Stefan Batory odbudował Górne Miasto (część 
Kijowa), a w 1607 r. odbudowano zamek i 
powiększył się obszar dzielnicy rzemieślniczej 

Padołu. W latach 1608 – 18 wojewodą kijowskim 
był hetman Stefan Żółkiewski uzyskując od 
króla nowe przywileje dla miasta. Rozpoczęto 
budowę katedry katolickiej. Funkcjonowały w 
mieście kościoły dominikanów, bernardynów 
i jezuitów, gdzie przewagę stanowili Polacy. 
Warto nadmienić, że po zawarciu unii lubelskiej 
znaczna część szlachty ruskiej (ukraińskiej) 
przeszła na katolicyzm i podlegała procesowi 
polonizacji. W praktyce język polski stał się 
językiem większości mieszkańców. Nawet brac-
two prawosławne prowadziło szkołę z językiem 
polskim. Metropolita prawosławny Piotr Mohyła 
przy mnisim ośrodku w Ławrze Peczerskiej (le-

żącej wówczas poza miastem) zorganizował ko-
legium – pierwszą rusko-ukraińską szkołę wyższą 
uznaną przez króla Władysława IV. W drukarni 
w Ławrze zaczęto wydawać polskie książki. W 
1622 r. miasto liczyło ok. 15 tys. mieszkańców, 
z czego 10 % stanowili Polacy. W Kijowie i 
okolicy swe rezydencje i dwory posiadali Kisie-
lowie, Chodkiewicze, Olizarowie, Woronicze i 
inne polsko – ruskie rody. W połowie XVII w. 
na polu duszpasterskim i kulturalnym prężnie 

działał biskup Józef Wereszczyński. W 
kwietniu 1648 r. wybuchło wielkie po-
wstanie kozackie pod przywództwem 
hetmana Bohdana Chmielnickiego. 
Było skierowane ono przeciw Polsce. 
Miało także charakter antykatolicki i 
potem narodowo-ukraiński. W czasie 
jego trwania do 1654 r. kozackie wojska 
i okoliczna „czerń” (biedne chłopstwo) 
ukraińska wykazali się bezwzględnością 
i okrucieństwem. Kozacy pobili wojska 
polskie pod Żółtymi Wodami i Korsu-
niem. Wojska polskie kontratakowały i 
Kijów przechodził z rąk do rąk. W 1649 
r. po bitwie pod Zborowem wojewoda 
kijowski Adam Kisiel zawarł z Kozakami 
ugodę. Mimo tego wojska Chmielnic-
kiego znów zaatakowały, lecz przegrały 
kolejne bitwy – w 1651 r. pod Berestecz-
kiem, następnie pod Łojowem i pod 
Białą Cerkwią. W wyniku nowej ugody 
Polacy w 1652 r. zajęli Kijów. W styczniu 
1654 r. Bohdan Chmielnicki w Pereje-
sławiu poddał lewobrzeżną Ukrainę (na 

lewym brzegu Dniepru) pod opiekę Księstwa 
Moskiewskiego, którego wojska w rezultacie 
nowej wojny polsko – rosyjskiej wkroczyły do 
miasta. Tak zakończyły się polskie rządy w Kijo-
wie. Po długiej wojnie z Rosją w wyniku zawar-
tego w 1667 r. rozejmu w Andruszowie, Polska 
zrzekła się ziem ukrainnych na lewym brzegu 
Dniepru na rzecz Rosji. Następnie w wyniku 
pokoju w Grzymułtowie w 1687 r. zrezygnowała 
ostatecznie z Kijowa. Warto tu podkreślić, że 
mimo nacisków moskiewskiego cara Aleksego 
I, prawosławny metropolita kijowski Sylwester 
Kossów po ugodzie perejesławskiej (B. Chmiel-
nicki – car Aleksy I) protestował przeciw utracie 

Na zdjęciu: Kijów, Dzwonnica Soboru 
Sofijskiego. 

Na zdjęciu: Król Władysław 
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Kijowa przez Rzeczpospolitą. 

II.
Mimo przyłączenia Kijowa do Rosji 

język polski był tu używany powszechnie 
aż do końca XVIII w. Cara Piotra I po jego 
zwycięstwie w 1709 r. pod Połtawą nad 
królem szwedzkim Karolem XII, przyj-
mowano w kijowskim Soborze Sofijskim 
witając po łacinie, rusku i polsku. Powoli 
jednak miasto nabierało charakteru rosyj-
sko – ukraińskiego. Po trzecim rozbiorze 
Polski w guberni kijowskiej żyło ok. 43 
tys. szlachty polskiej, która posiadała ok. 
50 % wszystkich majątków ziemskich. W 
początkach XIX w. w mieście osiedlała 
się polska szlachta z ziem ukrainnych a 
także przedstawiciele wolnych zawodów 
jak literaci, twórcy kultury czy wydawcy. 
W 1812 r. pierwsze gimnazjum założył tu 
Tadeusz Czacki, współtwórca Konstytucji 
3 Maja, a później organizator polskiego 
Liceum Krzemienieckiego.

W tym czasie szkolnictwo kijow-
skie praktycznie znalazło się w polskich 
rękach. W 1833 r. na bazie dydaktycznej i na-
ukowej tego Liceum władze carskie powołały 
Uniwersytet Kijowski. Na nim Polacy stanowili 
ok. 20 % kadry naukowej, a polscy studenci – ok. 
63 % słuchaczy.

Od połowy wieku ukazywało się tu polskie 
pismo „Gwiazda” red. Jakuba Jurkiewicza. Pierw-
sza polska księgarnia i wydawnictwo powstało w 
1852 r. Do końca XIX w. w Kijowie wychodziło 
12 polskich czasopism. Polacy w mieście stano-
wili w tym czasie elitę intelektualną i społeczną. 
Na przestrzeni XIX w. Polacy zajmowali często 

pierwszoplanowe stanowiska w sprawowaniu 
władzy w Kijowie. I tak – gubernatorem był A. 
Myszkowski, wizytatorem szkół wymieniony 
wyżej Tadeusz Czacki, wójtem miejskim H. Ki-
sielewski a w latach 1860 – 63 prezydentem 
miasta i organizatorem giełdy – Józef Zawadzki. 
Można, więc uznać, że w Kijowie polski żywioł 
był prężny społecznie, gospodarczo i politycznie. 
W czasie powstań narodowych wielu Polaków z 
miasta i guberni kijowskiej brało w nich udział. 
Po klęsce Powstania Listopadowego w 1832 r. 

władze zniosły status szlachty polskiej na zie-
miach ukrainnych. W ramach popowstaniowych 
represji wielu Polaków wysiedlono odbierając 
im majątki. W 1834 r. Kijów utracił nadane mu 
w Rzeczypospolitej prawa miejskie a otrzymał 
prawo rosyjskie. Polskie szkoły zostały zamknię-
te. W 1837 r. Szymon Konarski powołał tu od-
dział Związku Ludu Polskiego pod kierownic-
twem Władysława Gordona. W okresie Wiosny 
Ludów w 1848 r. na czele organizacji narodowej 
stanął Zygmunt Miłkowski. W 1856 r. polscy 
studenci Uniwersytetu założyli tajny Związek 
Troicki nawiązujący do ziem Podola, Wołynia i 

Kijowszczyzny, głoszący ideę odbudowy 
państwa polskiego w granicach z 1772 r. 
Po przegranej przez Rosję wojny krymskiej 
z Turcją w latach 1853 – 56, na terenie 
Imperium Rosyjskiego nastąpił proces li-
beralizacji politycznej. Przeciwstawiając się 
tendencjom radykalnym i narodowym car 
w 1861 r. zniósł poddaństwo i uwłaszczył 
masy chłopskie w całym państwie. Studen-
ci polscy rozpoczęli wydawać w 1862 r. pi-
smo „Odrodzenie”, a potem ich przedsta-
wiciel ze Związku Troickiego wszedł w skład 
komitetu powstańczego „czerwonych” na 
Ukrainie w 1863 r. Związek ten współpra-
cował z polskim Kołem Oficerskim mjra 
Zygmunta Sierakowskiego w Petersburgu. 
Polskie manifestacje patriotyczne przeciw-
ko władzy carskiej miały miejsce w paździer-
niku 1861 r. na Kreszczatiku i przy koście-
le pw. św. Aleksandra. Powstał polski Ko-
mitet Kijowski założony przez Stefana Bo-
browskiego. W Powstaniu Styczniowym na 
terenie guberni kijowskiej wzięło udział z 
różnym zaangażowaniem ok. 6 tys. mło-
dych Polaków. Kijowski obywatel Włodzi-
mierz Milowicz wszedł do powstańczego 
Rządu Narodowego, a S. Bobrowski kiero-
wał jego działaniami na Kijowszczyźnie. 
Trzystuosobowy oddział jazdy Władysława 

Borowskiego i dwa piechoty Władysława Rud-
nickiego i Romualda Olszańskiego stoczyły kilka 
potyczek z Rosjanami. Na skutek znacznej 
przewagi rosyjskiego wojska poniosły klęskę. Po 
zdławieniu powstania Rosjanie osadzili w twier-
dzy peczerskiej ok. 1300 powstańców. Część z 
nich zesłano w ramach represji zesłano na Sy-
berię. Na Polaków mieszkających na Ukrainie i 
w Kijowie spadły bezwzględne szykany. Władze 
carskie skonfiskowały setki polskich majątków. 
Zamknięto klasztory i wiele kościołów katolic-

kich i unickich cerkwi. Zabroniono używać 
polskiego języka, wydawania polskich ga-
zet i pism oraz organizowania polskich 
występów teatralnych i koncertów. W tych 
latach liczba Polaków w Kijowie spadła do 
ok. 8 tys. Władze rozpoczęły szeroką akcję 
rusyfikacyjną uderzając również w rodzący 
się narodowy ruch ukraiński. W 1884 r. w 
Kijowie powstały nielegalne Stowarzysze-
nie Młodzieży Polskiej i Korporacja Stu-
dentów Polaków pod kierownictwem 
Stanisława Narutowicza. Założono także 
Towarzystwo Oświaty Ludowej oraz lewi-
cowy Związek Polskiej Młodzieży Socjali-
stycznej (podzielił się na odłam związany 
z PPS i SDKPiL). Do Kijowa z Wilna 
przybył Józef Piłsudski. Tutaj do 1903 r. 
drukowano „Robotnika”- pismo PPS. 
Zygmunt Miłkowski założoną w 1897 r. 
Ligę Polską przekształcił w najliczniejszą 
na tym terenie polską partię – Narodową 
Demokrację. Wydawała ona „Dziennik 
Kijowski”. W 1897 r. w Kijowie na ok. 245 
tys. mieszkańców było ok. 17 tys. Polaków. 
Zamieszkiwali oni dzielnicę Lipki uważaną 

za kwartał polskiej i rosyjskiej arystokracji her-
bowej jak i finansowej. W 1909 r. ludność polska 
wzrosła do ok. 45 tys. stanowiąc ok. 10 % miesz-
kańców miasta. W 1910 r. na Uniwersytecie 
Kijowskim Polacy w liczbie 1 tys. stanowili ok. 20 
% studentów. Na 20 tys. absolwentów tej uczel-
ni było ok. 3,5 tys. Polaków, a w tym 53 później-
szych naukowców często wybitnych i znanych w 
skali europejskiej. Natomiast na utworzonej 

Politechnice Kijowskiej Polacy w liczbie 500 
również stanowili ok. 20 % studiujących. Pomi-
mo różnorakich szykan władz carskich Polacy 
odgrywali w mieście znaczącą rolę gospodarząc 
zarządzając cukrownią, fabryką maszyn i innymi 
zakładami przemysłowymi. Czysto polską pla-
cówką handlową kierowaną przez braci Czer-
wińskich było Południowo – Rosyjskie Towarzy-
stwo Handlu. W. Doliński posiadał skład maszyn 
rolniczych a Leon Idzikowski założył największą 
księgarnię i wydawnictwo na głównej ulicy han-
dlowo – finansowej, Kreszczatiku. W mieście 
działały również filie zakładów z centralnych 
ziem polskich. Dyrektorem wodociągów na 

Na zdjęciu: Król Aleksander 

Na zdjęciu: Kijów, kamienica przy ulicy 
Kreszczatik. Fot. B. Pastuszewski
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Profesor od logiki 
Na zakończenie zwiedzania Yad Vashem 

poszliśmy w stronę wzniesienia, które obsadza 
się drzewkami dla upamiętnienia Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata, jak to się dostoj-
nie i świątecznie określa. Nie zdążyłem jeszcze 
wspiąć się na brzeżną pochyłość, gdy jeden z 
uczestników naszej ekipy peregrynacyjnej po 
Jerozolimie i w ogóle po Izraelu – pracownik 
naukowy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 
zawołał, bym zerknął na tabliczkę, przed którą 
on się był zatrzymał, bo przecie jako torunianin, 
a szczególnie absolwent rzeczonej uczelni, 
mogę być nią bezpośrednio zainteresowany. Za 
sekundę więc odczytałem: Tadeusz & Antonina 
Czeżowski & daughter Teresa.

 Byłem, można wiedzieć, kompletnie za-
skoczony tym, że mój profesor w tamtej ponurej 
epoce uczestniczył – wraz z żoną i córką – w 
ratowaniu członków społeczności skazanej na 
zagładę przez hitlerowski system. Wszak natknąć 
się tam na tabliczki z nazwiskami powszechnie 
znanych Sprawiedliwych, jak Władysław Barto-
szewski czy Irena Sendler to rzecz oczywista, ale 
w tym przypadku…

I zaraz zobaczyłem go, jak pod ostrołu-
kami długiego korytarza w Collegium Maius 
kroczy dostojnie, wysoki, dystyngowany, siwy i 
krótkowłosy – czy to szyk z Wiednia, gdzie się 
urodził? Na końcu korytarza miał swój gabinet 
i tamże zdawałem u niego egzamin z logiki. Coś 

Jerzy Lesław Ordan

Kantor dynamiczny (2)

dukałem, bo prawdę mówiąc, nie byłem mocny 
w wiedzy z tej dyscypliny, a wręcz przeciwnie, ale 
profesor potraktował mnie z wyrozumiałością.

 Zresztą sam chyba nie przywiązywał wiel-
kiej wagi do wyników naszej edukacji w tym 
zakresie, boć na polonistyce – a pewnie nie tylko 
na polonistyce – był to jeden z przedmiotów 
uzupełniających. W tamtym pięknym czasie 
liczyła się przede wszystkim w naszej eduka-
cji znajomość marksistowskiej metodologii 
badania literatury, odróżnianie w utworach 
literackich realizmu socjalistycznego od reali-
zmu krytycznego tudzież studiowanie rozpra-
wy o języku autorstwa wielkiego Stalina, ergo 
rozważanie, czy język należy do bazy – można 
by powiedzieć – egzystencjalnej czy też do jej 
nadbudowy społecznej. 

W tamtym czasie profesora Czeżowskiego 
kojarzyłem ze Lwowem, a ściślej mówiąc – z 
Uniwersytetem Jana Kazimierza, podobnie 
jak prof. Eugeniusza Słuszkiewicza, który wy-
jaśniał nam, na czym polega językoznawstwo 
porównawcze czy prof. Artura Hutnikiewicza 
(wówczas jeszcze adiunkta), który najpierw 
zapoznawał nas z tzw. naukami pomocniczymi 
(przy studiowaniu literatury), a na ostatnim 
roku edukacji prezentował historię literatury 
dwudziestowiecznej. I prawdę mówiąc dobrze 
kojarzyłem, bo nasz wykładowca logiki studiował 
we Lwowie matematykę (u takiej znakomitości 
jak profesor Wacław Sierpiński), fizykę oraz 

dokończenie z numeru 04/2020

początku XX w. został Władysław Rabczewski, 
wiceprezesem Towarzystwa Rolniczego Kijow-
skiego – Włodzimierz Grochalski a Wincenty 
Bardziński założył miejski ogród zoologiczny. 
Wielu Polaków prowadziło tu kancelarie adwo-
kackie, a ponad stu – gabinety lekarskie. Ludwik 
Górecki pod koniec XIX w. zorganizował pierw-
szą na terenie Imperium klinikę dermatologicz-
ną i przeprowadził szczepienia przeciw ospie. 
Włodzimierz Wysokowicz profesor Uniwersyte-
tu zorganizował instytut bakteriologiczny. 
Znany w Kijowie zakład fotograficzny prowadził 
Polak Konstanty Łobojko. W 1900 r. w Kijowie 
zorganizowano dużą wystawę malarstwa polskie-
go. Tworzył tu wybitny malarz Wilhelm Kotar-
biński założyciel Towarzystwa Malarzy Kijow-
skich. Był on twórcą fresków w soborze św. 
Włodzimierza oraz innych cerkwiach i pałacach 
kijowskich. Dwie polskie księgarnie, wspomnia-
na już Leona Idzikowskiego i druga Bolesława 
Koreywy stały się na początku XX w. ośrodkami 
polskiego życia kulturalnego. Organizowano tu 
czytelnię, a także koncerty muzyki polskiej i 
ukraińskiej. Drukarnia L. Idzikowskiego wyda-
wała również nuty utworów m. in. Jana I. Pade-
rewskiego (wówczas mieszkańca Żytomierza) 
do opery „Manru”. Firma księgarsko – wydaw-
nicza „L. Idzikowski” prowadziła także bibliote-
kę i czytelnię, w której dostępnych było 48 tys. 
pozycji w języku polskim na 175 tys. ogółem. Co 
roku wydawano tu 100 polskich tytułów. Pierw-
szym były „Wspomnienia F. Kowalskiego. Dru-
kowano „Kalendarz Kijowski” oraz utwory M. 
Konopnickiej, J. Słowackiego, H. Sienkiewicza 
i innych polskich literatów. Przedsiębiorstwo 

miało swe filie w Warszawie, Wilnie, Lwowie i 
Krakowie. Bardzo dobrze prosperował rynek 
polskiej prasy. Na przełomie wieków wychodzi-
ło osiem tytułów w tym legalnie – „Jutrzenka” i 
„Kalendarz Kijowski”, a nielegalnie – „Ruch” i 
„Robotnik”. Na początku XX w. wydawano już 
35 tytułów polskich m.in. „Dziennik Kijowski” 
Witolda Lewickiego i „Goniec Kijowski” Wacła-
wa Lipińskiego. Po zniesieniu cenzury w 1917 
r. powstało nowych 30 tytułów w tym: „Przegląd 
Polski”, „Kurier Polski” czy „Słowo Katolickie”. 
Po przejęciu władzy przez komunistów polskie 
pisma zlikwidowano. W Kijowie pracował znany 
archeolog i zbieracz dzieł sztuki Józef Chojnow-
ski, organizator ekspozycji wykopalisk z terenów 
Rusi i okolic Morza Czarnego. Swój talent za-
prezentował tu Walerian Kulikowski jako pro-
jektant budynków dworcowych i przemysło-
wych. Ale najbardziej znanym architektem i 
budowniczym był na przełomie wieków Polak 
– Władysław Horodecki. Projektował budowle 
przemysłowe, wystawowe pawilony, domy miesz-
kalne i pałace w stylu eklektycznym a także 
gmach muzeum. Jego najważniejsze dzieła w 
Kijowie to: gmach muzeum sztuki, kościół pw. 
św. Mikołaja, kenesa karaimska, budynki fabryk 
mebli, maszyn oraz modernistyczny „dom z 
chimerami”. Po opuszczeniu miasta w wyniku 
bolszewickiego przewrotu zaprojektował m.in. 
willę w Eupatorii (Krym), mauzoleum Potoc-
kich w Peczerze, gimnazjum w Humaniu, łaźnię 
w Zgierzu, wieżę ciśnień w Piotrkowie Trybunal-
skim, pałac szacha w Teheranie i dworzec w tym 
mieście.  Warto też wiedzieć, że najbogatszy 
Polak z przełomu XIX i XX w. urodził się w 
Kijowie. Był nim Karol Jaroszyński. Odziedziczył 
na Podolu rozległe dobra i cukrownie. Po sen-
sacyjnej bardzo dużej wygranej w Monte Carlo 

filozofię (tę drugą u prof. Kazimierza Twardow-
skiego), na tejże uczelni habilitował się i pełnił 
obowiązki administratora. Ale już od roku 1923 
edukował studentów na Uniwersytecie Stefana 
Batorego, zaś po wojnie zjechał – wraz z tamtej-
szym gremium pedagogicznym – do Torunia, 
więc trzeba go kojarzyć także z Wilnem. 

I właśnie w okresie wileńskim zasłużył sobie 
na miano Sprawiedliwego. Pisze o tym w swoich 
wspomnieniach. Przy nasilającym się terrorze 
hitlerowskim szukała bowiem u niego pomocy 
rodzina żydowska, która zbiegła z getta. Profe-
sor był z nią zaprzyjaźniony, bo przed wojną 
pospołu edukował młodzież w szkole średniej 
(za okupacji zresztą wykładał także na tajnych 
kompletach). W pomoc dla niej włączył się 
jeszcze młody nauczyciel, Białorusin, Aleksan-
der Sepko, załatwiając stosowne dokumenty i 
przeprowadzając uciekinierów przez granicę na 
stronę białoruską, dzięki czemu owi uratowali 
się. Niestety, ich dobroczyńca zginął pod koniec 
wojny i nie wiem, czy w Yad Vashem ma swoje 
drzewko i swoją tabliczkę. 

Ale uratowani nie zapomnieli o prof. 
Czeżowskim, co odnotował w swoich zapiskach: 
Uczniowie moi i młodsi koledzy, nauczyciele żydowskich 
szkół w Wilnie, którym mogłem pomóc w czasie wojny i 
którzy potem wyjechali do Izraela, zaprosili mnie wraz 
z żoną i córką do siebie. Udaliśmy się tam wczesną 
wiosną (z końcem marca) 1963 r. i powróciliśmy w 
pierwszych dniach maja. Byliśmy przyjęci niezmiernie 
gościnnie i serdecznie, pobyt nasz był opracowany w 
szczegółach i znakomicie zorganizowany.

„Azylowe” gniazdo Leszka   
W mojej prozie – parafabularnej czy para-

dokumentalnej – Nasze długie cienie próbowałem 

pomnożył majątek zostając właścicielem 53 
cukrowni i 12 banków na Ukrainie i w Rosji. 
Jako finansista inwestował w ogólnorosyjskie 
przedsiębiorstwa, fabryki, koleje i lasy. Mając 
szerokie znajomości w kołach rządowych i na 
carskim dworze przyczyniał się do rozbudowy 
przemysłu zbrojeniowego w czasie I wojny świa-
towej. Posiadał kilka rezydencji w Kijowie, na 
Krymie i w Petersburgu. Był też znanym filan-
tropem wspomagający polską działalność oświa-
tową w stolicy Rosji a także donatorem tworzą-
cego się w 1918 r. Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.  Przed I wojną światową Polacy na 
terenie Ukrainy posiadali 96 cukrowni (ponad 
50 %), 154 gorzelnie (40 %) a ich kapitał łącznie 
z bankami wyceniano na ok. 10 mld rubli w 
złocie – było to więcej niż zasoby wszystkich 
Ukraińców na tych ziemiach.  W październiku 
1905 r. car Mikołaj II wydał manifest tolerancyj-
ny, dzięki któremu Polacy mogli znów używać 
swego języka, rozwijać życie społeczne, kultural-
ne i oświatę. Rok później w skład nowej rosyjskiej 
Dumy z guberni kijowskiej weszli: Stanisław 
Horwatt i Henryk Zdanowski, a do kijowskiej 
rady miejskiej 6 Polaków na 80 jej członków. Na 
ulicach miasta obok rosyjskiego rozbrzmiewał 
język polski. Nasi rodacy mogli znów nabywać 
majątki ziemskie. Powstało w Kijowie 10 polskich 
szkół powszechnych i 2 gimnazja. W jednym z 
nich pracował znany pedagog Janusz Korczak. 
Przy Kreszczatiku założono Klub Polski „Ogni-
wo”. Zaczęły działać: Polskie Towarzystwo Gim-
nastyczne, Polska Macierz Szkolna, gniazda 
„Sokoła”, Koło Kobiet Polek, Bratnia Pomoc 
Studentów, chór „Lutnia”, Towarzystwo Miło-
śników Sceny a potem Sztuki. Organizowano 
przedstawienia, koncerty i wieczory literackie. 

cdn.

Polacy...
dokończenie ze str. 9



AKANT 6(292)2020     str. 9     

naszkicować sylwetkę, jak się standardowo 
określa, Leszka Śmigielskiego, nie ujawniając 
jego nazwiska, jako że narzucała mi to przyjęta 
konwencja pisarska, albo może tylko wydawało 
mi się, że narzuca. Ci, którzy znali Leszka i którzy 
jakimś sposobem natknęli się na moją rzecz – 
opublikowaną – mogli jego utrwalony w swojej 
pamięci obraz porównać z moją paraliteracką 
wersją. Wszyscy inni, ewentualni czytelnicy, nie 
powinni – nie daj Boże! – traktować Leszka jako 
postać fikcyjną. 

Część spośród tych, którzy zachowali – z 
większą lub mniejszą dokładnością – Leszka w 
pamięci, pożegnała się już, niestety, z naszym 
pięknym światem i z tej to przyczyny poczułem 
się zobowiązany do przywołania jego postaci, ba 
– do przywrócenia go miastu, dla którego wiele 
zdziałał, a które o nim zapomniało. Nadarzyła 
się zresztą po temu okazja, prawdę mówiąc nic 
nieznacząca, gdy chodzi o samego Leszka, ale 
mnie dająca pretekst do sporządzenia tego 
tekściku. Mam tutaj na myśli wystawę Od parku 
Cegielnia do klubu Azyl, czyli jak się bawił Toruń.

 A bawił się w ubiegłym wieku, szczególnie 
bodaj od lat dwudziestych do – wydaje się – lat 
osiemdziesiątych, chociaż mam wrażenie, że 
wystawa demonstrowała nie tyle zabawy miesz-
kańców zacnego miasta, ile ich styl bycia w owym 
czasie. Trochę starszą epokę przypomniał – w 
swoim czasie – były komendant policji w Toru-
niu, który paradował staromiejskimi ulicami na 
welocypedzie i w historycznym stroju z tamtego 
czasu. Niestety, miał nieprzyjemność stanąć 
przed sądem i pożegnał się ze swoim stanowi-
skiem, zniknął z pejzażu miasta.            

Wiadomo, że zabawowy jest kabaret, 
chociaż nie zawsze i czasem nie tylko, więc nic 
dziwnego, że na rzeczonej wystawie odnalazłem 
zdjęcia – już przyżółcone, bodaj z lat sześćdzie-
siątych – z popisów Zdzisława Prussa, poety i 
kabareciarza oraz Andrzeja Drzewicza, wówczas 
aktora teatru bydgoskiego. Tyle że miejscem 
ich popisów nie był „Azyl” jakby można sądzić 
na podstawie wystawowej aranżacji, a dawny 
klub studentów Od Nowa w Dworze Artusa, co 
nie znaczy, że w Azylu brakowało takich form 
rozrywki.

 Jednakże Leszek Śmigielski jako inicjator 
i realizator tej oazy dla twórców wszelkiej maści 
oraz w ogóle ludzi kultury – co trzeba silnie 
zaakcentować, jako że po latach różni szołmeni 
z bliższych i dalszych poboczy przypisują sobie 
zasługi w tym względzie – miał na uwadze 
wartości bardziej istotne niż to, by stworzyć w 
mieście jeszcze jedno miejsce zabawy, chociaż 
nie wykluczył i tej funkcji – jak mówią elokwent-
niści – klubu. Chodziło mu bowiem o integrację 
ludzie praktykujących, ale i teoretyzujących w 
różnych dziedzinach artystycznych, o prezen-
tacje ich dorobku, wymianę myśli na ten i nie 
tylko na ten temat, ergo sztuki w ogóle oraz jej 
funkcjonowania – w wymiarze jednostkowym i 
społecznym – a także o stymulowanie poczynań 
twórczych. 

Miał zresztą „swój” interes w tym, gdyż 
różnych ludzi z branży artystycznej werbował 
do współpracy z teatrem lalkowym, którym 
kierował, a mnie zatrudnił nawet na pół etatu 
jako kierownika literackiego. Ktoś spośród 
aktorów podśmiewał się, iż dyrektor nie tyle 
potrzebuje kierownika literackiego, ile jeszcze 
jednego słuchacza. Cechą przyrodzoną bowiem 
Leszka było to, iż lubił perorować, gdy zdybał 
kilku słuchaczy, a choćby jednego. Ale nie były 
to poględziołki o duszy Maryni, lecz rozważania 
na różne, ale zawsze frapujące tematy, interpre-
tacje aktualnych i mniej aktualnych wydarzeń, 

czasami dość osobliwe, czasami zaskakujące, ale 
dopingujące słuchającego, choćby mimocho-
dem, do zastanawiania się nad tym, co usłyszał…

Leszek w ogóle posiadał umiejętność 
przyciągania do siebie ludzi i inspirowania ich 
do działania w określonym kierunku. Objawiało 
się to na gruncie profesjonalnym, więc w jego 
teatrze lalkowym i w poczynaniach pozaza-
wodowych. Miało nawet swój wymiar prawie 
familiarny, kiedy, na przykład, ludzie blisko 
związani z placówką zbierali się w domu aktora 
– który dzisiaj już nie istnieje, bo całą „substancję 
urbanistyczną” przebudowano i rozbudowano, 
więc obiekt prezentuje się zupełnie inaczej, 
bardziej nowocześnie i reprezentacyjnie – dla 
konwersacji na tematy ważne i mniej ważne lub 
dla posłuchania Jurka Lipnickiego, młodego 
wówczas aktora, śpiewającego ballady Villona i 
przygrywającego sobie na gitarze. 

Dyrektor „Baja Pomorskiego” przystępując 
więc do realizacji wykoncypowanego zamie-
rzenia, miał oparcie w „swoich ludziach”, ba, 
potrafił zarazić ich – a także ludzi z zewnątrz – 
entuzjazmem, jako że sam często przystępował 
z entuzjazmem do wykonania jakiegoś zadania. 
Inna sprawa, że po jakimś czasie „odpuszczał 
sobie’’, gdy mu się wykluł nowy pomysł i całą 
energię skupiał na nowym przedsięwzięciu. Stąd 
zapewne i ze znużenia rzeczami już dokonanymi 
wynikała jego chimeryczność, inaczej mówiąc: 
był artystą z krwi i kości, więc mocno przeżywał 
swoje sukcesy i porażki, a ta nadwrażliwość, 
skrzętnie zresztą skrywana, określała przede 
wszystkim jego status nominalny, jeżeli można 
tak określić, wszak był aktorem w krakowskiej 
„Grotesce”, a w Toruniu reżyserował w swoim 
teatrze (i nie tylko w swoim). Ba, pisał dla teatru, 
a nawet próbował komponować muzykę. Kiedyś 
posłyszałem wyraziste dźwięki, wydobywające 
się z Leszkowego gabinetu, więc zagadnąłem 
panią Jadwigę, seriozną sekretarkę, co się tam 
dzieje i otrzymałem odpowiedź, iż dyrektor 
wraz z panem Franciszkiem układają muzykę 
do nowego spektaklu. Franciszek Smoliński 
był kierownikiem muzycznym i prymki Leszka 
rozpisywał na orkiestrę.

Ale „Azyl” był zupełnie osobnym dziełem 
Leszka. W mniejszym lub większym stopniu 
zaangażował w nie miejscowe władze, szefów 
placówek kulturalnych, a przede wszystkim 
środowisko ludzi sztuki. Na siedzibę klubu prze-
znaczył mniejszą z sal teatralnych i zaprojektował 
jej wyposażenie, a dla wyprodukowania tegoż 
zdobył – zdaje się, że z przedsiębiorstwa zieleni 
miejskiej – stosowny surowiec, tj. wielgachne, 
martwe drzewa. Najcieńsze, okorowane, pod-
pierały sufit kikutami konarów, z najgrubszych 
sporządzono okrągłe stoły i siedziska oraz bufet.

Trzeba bowiem powiedzieć, że dyrektor 
„Baja Pomorskiego” jako góral z urodzenia 
miał swoistą empatię do drewna. Po latach na 
Mazurach wybudował – oczywiście z drewna 
– przedziwny, bajkowy dom letniskowy z wypo-
sażeniem. - Samodzielnie! W ogóle lubił „prace 
ręczne”, jak ongiś określano ten przedmiot 
nauczania w szkole. Kiedyś pojechaliśmy nad 
jezioro Zbiczno na Pojezierzu Brodnickim i mój 
szef sporządził tam z dętek i desek – któreśmy 
zabrali do samochodu – tratwę, by na niej po-
pływać na nie wzburzonych falach.

Jako się rzekło, zaliczenie „Azylu” do 
miejsc li tylko zabawowych byłoby nieporozu-
mieniem. Jeżeli już mowa o zabawianiu się, to z 
założenia chodziło przede wszystkim o zabawę 
intelektualną. Co nie oznacza, że Leszek nie 
wykazywał nerwu zabawowego. Począwszy od 
inauguracyjnej imprezy. Na tę okazję wymyślił 

bowiem, żeby zamiast szablonowego przecina-
nia wstęgi, przecinać piłą kłodę umiejscowioną 
na krzyżaku. Co chwilę więc dwaj uczestnicy 
uroczystości stawali przy obu końcach piły i 
przez chwilę piłowali rzetelnie pień, po czym 
wypijali po kieliszku wina. Towarzyszyły temu 
śmiechy i ogólny harmider. Kiedy zaś ktoś na-
pomknął o nazwie lokalu, zaczynało się ogólne 
skandowanie: „Azyl”, „Azyl”, „Azyl”… 

Ta nazwa była już nieoficjalnie zaklepana, 
ale głośne jej skandowanie miało swoją wymo-
wę i można było się spodziewać później jakiejś 
repliki politruków, ale – o ile pamiętam – nie 
było żadnego „pokwitowania”. Swoją drogą 
w klubie często wysiadywał jakiś nieznany w 
środowisku twórca i studiował pilnie Trybunę 
Ludu.

Natomiast na inauguracji zaskoczył mnie 
Bolek F., miejscowy cenzor, który nie żałował 
głosu i dopingował do głośnego opowiadania 
się za nazwą klubu. Ale F. był raczej nietypo-
wym cenzorem, bo – na przykład – w jakiś czas 
potem wpadł do „Azylu” i w małym gronie 
konfidencjonalnie wyjawił, iż w centrali, na 
Mysiej, zdarzyła się paskudna wpadka. Miano-
wicie, przepuszczono tam do druku jakiś tekst 
opozycyjnego Rosjanina i już była interwencja 
towarzyszy z wiadomej ambasady.

Na wspomnianej wystawie w ratuszu 
znalazły się „pokwitowania” dziękczynne dla 
klubu duetu Jacek Kaczmarski – Przemysław 
Gintrowski oraz Tadeusza Malaka, który wy-
stąpił tam z recitalem poezji Federica Garcia 
Lorki. Ale to zaledwie symboliczna cząstka 
kilkunasto-letniego repertuaru Azylu! Nie 
wiem, czy są jeszcze jakieś papiery dokumen-
tujące dziesiątki występów aktorów (w małych 
formach scenicznych), dziesiątki koncertów, 
dziesiątki wystaw plastycznych (choć dla nich 
warunki lokalowe były tam najmniej korzyst-
ne), dziesiątki spotkań z twórcami, dyskusji 
itd. itd. Pamięć jest, oczywiście, ułomna, 
odchodzą uczestnicy tamtych wydarzeń i 
w nieodległej przeszłości miasta pojawi się 
czarna dziura…

A na koniec tej Leszkowo-Azylowej 
sekwencji wygrzebałem z pamięci pewien epi-
zod z udziałem prof. Stefana Żółkiewskiego. 
Może dlatego, że miałem z nim „swoje” po-
rachunki, jako że na uniwersytecie musiałem 
studiować niczym jakąś świętą księgę jego Spór 
o Mickiewicza. A kiedy później belfrowałem 
w liceum, jedna z nauczycielek zapewniała 
mnie, iż zna profesora od przedwojnia i że już 
wówczas był tak zatwardziałym komunistą. iż 
rodzina odganiała go od wspólnego stołu…

Ale w on czas, gdy przybył do „Azylu” nie 
zajmował się już literaturoznawstwem, a dzie-
dziną właściwie mi nieznaną, chociaż także 
pozostającą w kręgu humanistyki, i uchodził 
za opozycjonistę. Nic dziwnego więc, że wraz 
z nim przybyli jacyś panowie w ciemnych 
garniturach i cierpliwie mu asystowali, a sam 
prelegent nie siedział ani nie stał, lecz chodził, 
chodził i mówił, co miał do powiedzenia, więc 
mógł uchodzić za perypatetyka. 

Pamiętam jeszcze, że po jego prelekcji 
głos zabierał prof. Henryk Elzenberg (w 
czasach stalinowskich odsunięty od dydaktyki 
na uczelni, mentor Zbigniewa Herberta, orga-
nizator w tamtym ciężkim czasie prywatnego 
seminarium dla adeptów filozofii) i to chyba 
dwukrotnie. Beneficjent więc ustroju, który 
zmienił zdanie na temat tegoż, spotkał się 
z uczonym-dydaktykiem, którego ten ustrój 
skrzywdził. Czy się jednak porozumieli?

I taki to był zabawowy klub!
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DAWNO TEMU

Solon Polon
uniósł dłoń ku niebu
i palcem środkowym ostrym
wyciągniętym jak struna z harfy
pokazał cel
o którym jeszcze sam nie wiedział
nasze czoła zmarszczone jak tkaniny
z obrazów wielkich mistrzów
przybierały kolor marsowy
naszej ostatniej sondy
majestatycznie wypadały resztki
widocznych włosów
strach przestał się jeżyć
wystarczyło słuchać
wyjącego na sali Mędrca
który jak lawa zastygł w głosie
poderwał się tłum z tej anielskiej ciszy
jak trąbą jerychońską zbudzony
bo to Solon Polon dał znać
zmienił palec na wskazujący
i zaczął przyodziewać w umyśle
głębokim jak otchłanie Tartaru
te słowa
bądźcie czujni bo ja wiem a wy nie wiecie
tymi słowami po dwóch dojeniach bydła
odszedł i nikt go już nie widział
słowa jak wykute rylcem kamienie jubilera
wybiły próbę
znak czasu który jest
ale jeszcze nie nadszedł

Rafał Gawron  

OREMUS SRI LANKA

w trakcie Ojcze Nasz
wybuchły pierwsze dachówki
tylko kwiaty schowały się pod ołtarz
czarna fala dymu unosiła się duchem
jakiej wiary
nikt nie wie
zgasło słońce
za chwilę następne
brak czasu na odruch
kiedy wszystko spada
wszystko trwa krócej
niż spowiedź
nic nie boli
nic nie czujesz
stoisz w okopie
świszczą odłamki
podmuch za podmuchem
wierni sąsiedzi padają
po stronach na twarz
nawet Bóg tak nie rzyga
gehenna dnia świętego
przekażmy sobie znak pokoju

KŁADKA

Myśl techniczna nie poszła do przodu.
Czas stanął w miejscu.
Czas nie zatoczył koła.
To rzeka.
To rzeka płynie.
To rzeka stawia mosty.
Ludzie umywają ręce.

CZYSTOGARB OK 
(OŚRODEK KARNY)

dziś zostały tylko szkatułki
ręcznie wyrabiane przez skazańców
malutkie dzieła sztuki
krasnale z chleba
(na bilecie z Rzeszowa do Czystogarbu
jeszcze nie tak dawno było 
wydrukowane OK)

wyrabiane strzelby
gwóźdź spust strzał
rurki i bez
paff  paff
w sezonie nie było białych koszul
dziewczyny 
koc
traszki żabki
wrzask i śmiech

wszystko zarosło
w trawie jaszczurki błądzą
cisza bez kum kum
bociany odleciały
jak samolot przed którym 
zwiewało się w las

czasem Felka pod sklepem jeszcze słychać
ciągle widzę jak pasał krowy
językiem sprawdzał prąd
straszył nas z kulturą tylko sobie znajomą

sady nie pamiętają naszych rąk
leżących cierpkich ogryzków

na minę już nie wdepniesz
nikogo nie popchniesz
nikt już nie straszy
nic nie bawi
nie popełnisz nic

CZEKAJĄC

i poszedł

gdy mu się spieszyło
nigdy nie chodził na skróty
minęły dwie pełnie
jeden wschód

nie błądził

dlaczego dziś
coś go zmyliło
o czym myślał
umówiona godzina
dawno poszła spać
gęsi przestały czekać
wrzące łóżko 
paruje do dziś
a ona stoi
ściera dłoń o szybę

zamienia się w lustro

MOC KREDEK

świat koloruje zło na różowo
tęczowe ulice udają bezpieczny kraj
chwieją się paryskie stoliki
z nadmiaru wolnych miejsc
kwestia przyzwyczajenia mawiają
co raz trzeba wychodzić
i znów kredkami malować ulice
wierzą że to pomoże
owszem
pomaga
sprzedawcy kredek

FEST TCHNIENIE

po co kręciłem włosami
gubiąc Twoje usta
nagły wietrze
teoria wichrów słów
zmieniona w smog

lecę
trzymam lejce
wiśta wio
kopyta strzelają
iskry spod nóg
szpilki zabite
rwiemy co nasze
żadnego na zad
galopem chyżo
myjok krótki
nikt już nie dostanie
powróz się rwie
piast odpada
lotry machają
góra i dół
orczyk pęka
bat ino w ręku grzmi
wiejski Posejdon
z widłami stoi
oparty o gnój
a kysz

otwieram puszkę Tyrolskiej
Pandora się wstydzi
mijamy Styks
Syzyf ma dalej pod górkę
Zeus zerka
wyrywa brwi
i tylko my lotem
za Lottą znikamy
budzimy się
znika Morfeusz

czerwona tabletka
śpij kochanie
resztę wydam ci jutro
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To było kwestią czasu kiedy wydam 
drugi tomik wierszy. Od kilku lat piszę 
codziennie, zapisuję jeden wiersz, kilka 
wierszy w ciągu dnia. Kiedyś zapełnione 
zeszyty, dziś notatki w telefonie. Gdy 
pierwszy raz wysłałem zbiór wierszy do 
wstępnego zredagowania, okazało się, że 
tomik liczyłby ok 300 stron. Należało od-
chudzić, odchudzałem, a i tak wstawiłem 
więcej wierszy, może nie wszystkie powinny 
się tam znaleźć, ale chciałem by były. Bo 
Fest Tchnienie to podróż, przez dzieciń-
stwo w moim rodzinnym Czystogarbie, aż 
do wejścia w pełną dorosłość. Całe 42 lata.

Wojsko - miejsce, gdzie wszystko 
się zaczęło. Pierwszy wiersz napisałem w 
wojsku, mając 20 lat, na prośbę pani z bi-
blioteki, wysłałem na konkurs, II nagroda 
w Jeleniej Górze. Po zakończonej służbie, 
utrzymywałem kontakt z wojskowymi klu-
bami literackimi. Wysyłałem też wiersze do 
różnych czasopism; kilka nagród, pierwszy 
almanach pokonkursowy, pierwszy wiersz 
wydrukowany w „Poezja Dzisiaj”. A później 
długa przerwa. Po kilkunastu latach wysła-
łem wiersz  pt. Apteka, tylko po by znów się 
spotkać z ludźmi, poetami, których dawno 
nie widziałem. Zdobyłem wyróżnienie, na-
grodę wręczył mi Prezes ZLP pan  Marek 
Wawrzkiewicz. Pokazałem swoje wiersze 
- Rafał drukuj. W Warszawie poznałem 
osoby, dzięki którym uwierzyłem, że mogę 
pisać dobre wiersze. W 2016 roku wydaw-
nictwo Sowello wydało mój pierwszy tomik 
pt. APTEKA.

FEST TCHNIENIE nazwałbym  poezją 
reportażu. Każdy wiersz jest też zapisem 
sytuacji, osób, miejsc, drobnej chwili, 
uchwyconej w danym momencie i krótkiej 
jak tchnienie. Szczególnej, ale i błahej, któ-
ra  ma znaczenie. Wiersze tworzą obrazy, 
są przestrzenne, wielowątkowe, zostawiają 
dużo miejsca dla czytelnika. A wszystkie 
małe drobnostki, pierdółki, niuanse, 
zbierane z całego dnia, zamieniające się 
w liryczną całość, w tchnienie, ale fest, 
dlatego FEST TCHNIENIE.

Przełomowe wydarzenie w moim ży-
ciu, to wypadek w Holandii (dwanaście lat 
temu), po którym dostałem drugą szansę, 
drugie życie i to był ten sygnał, żeby coś 
zrobić, coś po sobie zostawić.

Sporo kiedyś malowałem, mam ry-
sunki sprzed dwudziestu lat, od tamtej 
pory nie mogę się jednak zebrać żeby 
odspróbować, bo chciałbym kolejny tomik 
ozdobić swoimi pracami. Póki co, okładki 
są mojego pomysłu. Rysuję pomysł, szukam 
wykonawcy. 

Nie jestem oryginalny życiowo. Sport, 
mecze, spotkania z kumplami, puby, knaj-
py. Uwielbiam tam przesiadywać siedzieć 
i poznawać ludzi. Zresztą poznawanie 
ludzi to chyba moje hobby. Interesują 
mnie wydarzenia sportowe, teorie spisko-
we, poznawanie nowych miejsc. I jeszcze 
mam  dar słuchania, wysłuchiwania, wiarę 
w siebie. Wiara w Boga nie ma szans, kiedy 
nie wierzysz w siebie, wypadek, dziesięć 
operacji, to uczy cierpliwości, szacunku 
do ludzi i życia, że jesteśmy dziś, a jutro 

może nas nie być, tak jak mnie mogło już 
nie być. Znam swoje miejsce w szyku, bo 
tak naprawdę oprócz jednej osoby przy 
mnie, książek, siebie, kilku osób na palcach 
jednej ręki, nie mam nic więcej, nawet 
własnego domu, choć mam kilka swoich 
małych ojczyzn. Wiem gdzie  rosną puszki, 
wiem jak smakuje noc na dworcu. Znam 
życie od podszewki. Miałem 16 lat, kiedy 
wyjechałem daleko od domu do szkoły, 
później tylko się pokazywałem, przyjeżdża-
jąc do rodziców, siostry i brata.

Największą przyjemność mam wtedy, 
kiedy widzę zaskoczoną osobę, że ja piszę 
wiersze, kiedy wręczam książkę, te chwile 
niesamowite, nie sposób opisać, oddać 
tego stanu radości,  szczęścia, którego 
podobno nie ma. Okazuje się, że jednak 
jest, przez chwilę, ale jest. Dla takich chwil 
naprawdę warto żyć, wierzyć, że pisanie ma 
sens, że Poezja nie umiera. Wśród ludzi z 
życia, tak naprawdę mało kto posądziłby 
mnie o takie „przestępstwo”. Najpiękniej-
szy komplement dla mnie jaki kilka razy 
usłyszałem to „ jesteś ostatnią osoba na 
świecie, po której spodziewałbym się, że 
pisze wiersze!”

Wiersz, który do dziś powtarzam so-
bie dość często, to „ Znad ciemnej rzeki” 
Leopolda Staffa. Juliusz Słowacki...bez 
niego nie było by mnie piszącego wiersze 
plus wielki Cyprian Kamil Norwid, im po-
święciłem dwa wiersze w tomie APTEKA. 
Do tego Herbert, Leśmian, Wojaczek i 
Stanisław Staszewski, poeta jakich mało, 
moim zdaniem zapomniany, lub bardziej 
pasuje mi słowo POMIJANY. I nie muszę 
się znać na ocenie poezji, co mieści się w 
niej , a co nie, ale wiem, że takie wiersze, 
taka poezja, to jest ta, która we mnie wnika, 
która zostaje od pierwszego koncertu Kul-
tu. Rok 1996, Solina, koncert w namiocie 
cyrkowym koloru czerwonego i czerwony 
maluch, którym przyjechaliśmy. Są też dwie 
książki, które odcisnęły głęboki ślad we 
mnie do dziś: „Martin Eden” Jacka Lon-
dona i „Grek Zorba” Nikosa Kazantzakisa.  
W sumie jestem kiepskim fanem poezji, 
choć nie powiem, że nie czytam.  Z małymi 
wyjątkami nawet lubię, kilka podziwiam. 
I ten wiersz, który wciąż powraca, dawno 
temu nauczyłem się go na pamięć. Do tej 
pory mam zeszyt z zapisanymi, takimi szcze-
gólnymi wierszami. Spisywałem je będąc 
nastolatkiem. 

Leopold Staff
Znad ciemnej rzeki

Znad ciemnej rzeki wiatr przylata 
I mglistych wspomnień woń przynosi. 
Pamięć maluje przeszłe lata, 
Jak raj anielski dawni Włosi.

Potem kask, miecz i pęd podróży, 
Płomień na ostrzu smukłej dzidy, 
Kiedy chadzałem w szatach burzy 
I żeglowałem do Kolchidy.

Dzikie porywy i zapędy, 
Zuchwałość butna i wyniosła… 

Wreszcie manowce, winy, błędy – 
I połamane leżą wiosła.

W ruinach pająk sieci snuje, 
Czas każe płacić wiosny długi. 
Lecz nie żałuję, nie żałuję! 
I wszystko spełniłbym raz drugi.

Bo coś w szaleństwach jest młodości, 
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, 
Co jest mądrzejsze od mądrości 
I rozumniejsze od rozumu.

Dlaczego akurat ten...może pewien 
rodzaj alibi za grzechy młodości? Tak dziś 
patrzę na niego, a wtedy?  Przemawiał 
do mnie i do rówieśników. Recytując go 
lubiłem tę ciszę, panującą wokół niego. 
Poezją można było się zarazić - to wersja 
oficjalna. Wersja nieoficjalna, to taka, że 
nauczyłem się go dla dziewczyny. Pomyśleć, 
że zadziałał i do dziś działa!

Mój debiut w Akancie? Po pierwszym 
mejlu, gdzie padło moje pytanie - czy 
mogę przesłać swoje wiersze? W odpo-
wiedzi otrzymałem- proszę wybrać pana 
zdaniem najlepsze, proszę mnie zaskoczyć, 
zaproponował redaktor pan Marek Pod-
borski.. To było jedno z najtrudniejszych 
zadań. Wybrałem pięć wierszy, które 
lubię, które mają historię, w tym dwa li-
meryki. Jeden wiersz opowiada historię, 
która wydarzyła się naprawdę, w małej 
rzeszowskiej knajpce, której już nie ma, 
po 24 latach działalności. Tytuł wiersza 
to”Strzępek ciężaru”, a pierwszy człon 
to nazwisko kolegi. Kolejny wiersz -”Po-
dwójne Espresso” powstał na zamówienie 
znajomej. Poprosiła mnie bym napisał 
wiersz, który obudzi ją rano, jak  mocna 
kawa - stąd taki tytuł. Wiersze ukazały się 
w czerwcowym wydaniu Akantu, w 2019 
roku. W tym samym roku ukazał się mój 
drugi tomik wierszy, wydany 24 paździer-
nika, w piątą rocznicę śmierci mojego ojca. 
Akant to bodaj  pierwsze czasopismo lite-
rackie, które wydrukowało moje wiersze, w 
takiej ilości. Tym bardziej będę pamiętał.  
Zapamiętam osoby, które się tam znalazły, 
kilka już znam.

Rafał Szymon Gawron, urodził się w 
1978 roku w Sanoku. Wychował się w małej 
wiosce (PGR) Czystogarb,  w gminie Ko-
mańcza, na pograniczu Beskidu Niskiego 
i Bieszczad. Przygodę z poezją rozpoczął 
w wojsku, zajmując II miejsce w Konkursie 
Poezji „ Strofy mojego lata”, Jelenia Góra 
1999r. Debiutował w 2002 roku w POEZJA 
DZISIAJ  jako laureat XIX Sesji Wojsko-
wych Kół Literackich w kategorii Poezji, 
III miejsce. Chwilowy rozbrat z poezją i 
okres typowego pisania do szuflady.  W 
2014 zdobywa wyróżnienie w Warszawie, 
publikowany w Almanachu pokonkurso-
wym Światłocienie . W 2016 roku wydaje 
swój debiutancki tomik wierszy pt. „APTE-
KA”.  W 2017 roku trafia do Antologii Po-
etów Polskich. Publikacje w czasopismach 
literackich i na stronach internetowych 
poświęconych poezji: Pisarze.pl,  Akant, 
Wydawnictwo.pl, Kuźnia Literacka, Heli-
kopter, Synapsyda, Poezja pl. Wierszowi-
sko, Przychodnia kulturalno - literacka. Od 
wielu lat mieszka i pracuje w Rzeszowie. 
Jesienią 2019 roku wydał swój drugi tomik 
wierszy pt. FEST TCHNIENIE.

rafal.gawron@onet.eu

Rafał Gawron

Ja i moje FEST TCHNIENIE
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Alex Sławiński

Milion czarnych tęcz

Każdy swój krzyż niesie. Nie każdy z niego spuszcza. 
Wykrzywiamy twarze żrąc zbyt cierpkie owoce. 
Lecz słodszych nie będzie. Jeszcze na nie za wcześnie. 
Albo już za późno. Nocne dramaty bolą. 

Czeka nas kolejna jesień na bezdrożach. 
Papierowe zamki znowu się rozpadną. 
Uszy zrani cichy szelest kroków śmierci. 
Drużbanci, wróżbici nie zwiodą mnie przed ołtarz. 

„Nie jest dobrze, kochani” - powiedział różowy kocur, 
prężąc bicepsy w świetle zachodzącej gromnicy. 
Po czym usiadł, wylizał sobie dupę i z wdziękiem, 
na jaki stać tylko koty, zeskoczył z katafalku. 
Gdy na opuszczone przez niego, jeszcze ciepłe miejsce 
odkładałem na wpół pełną szklankę whiskey chińskiej produkcji, 
nie wiedziałem co miał na myśli. Założyłem buty i podążyłem 
jego śladem. Do bram piekieł miałem tak samo daleko, 
jak do drzwi raju. 

Zapada zmrok. Od kilku godzin wpatruję się
W orle pióro, zapetowane w kałamarzu. 
Uwolnić je, pozwalając spłynąć za okno? 
Czy dać mu zgnić, na mój obraz i podobieństwo? 

Każdy odcień czerni maluje mi tęczę. 
A mam tu ich tyle, ile dni tygodnia. 
Zbyt zatrważających, żeby je przemilczeć. 
Wprawne oko dojrzy ich brudne niuanse. 

Nie widziałem różowego kocura przez wiele miesięcy. 
Niedawno powrócił. Postawił przede mną lustro. 
„Masz, pluj” - powiedział. Wyjątkowo, zabrakło mi śliny. 
Zapadła niezręcznie                długa                cisza. 
Przerwało ją dopiero pocieranie czoła,  
w próbie rozdrapywania starych ran. 
Krew kapnęła na blejtram. I stała się słońcem. 

14.04.2020

Alex Sławiński

Przegadane przebudzenie

Ileż zdrowasiek jeszcze wymantrujemy, 
Nim minie czas zdumionego ogłupienia? 
Ile okrągłych zdań, brudnych kłamstw, przymusu
Doświadczać będziemy przed końcem ICH świata? 
Zuchwałe złamasy rządzą sennym bydłem. 
Ten sadomasochizm zwąc „cywilizacją”,
Nonkonformizm - zdradą, wolną wolę - grzechem,
Demon-krację - kluczem do wiecznego szczęścia. 

Dzisiaj obudziłem się inaczej niż zawsze. Otworzyłem oczy, 
na nie - starym zwyczajem - nałożyłem kolejne. Zajrzałem 
w okienko świata... I - rzuciłem w kąt niepotrzebną parę. 
Zbyt wiele ważyła na moim życiu. 
Wyszedłem z domu na oślep. Jakże lekko mi było! 

Czy ignorancja to aberracja? 
Gdy nie chce się walczyć, warto uciec. 
Nie ma Concorde’a. Zdechły marzenia. 
Mrok puka do drzwi. Nie chcę otwierać.

W małpim wyścigu po kiść bananów
Chyba już zawsze będę przegrańcem. 
Niech pędzą, pędzą sfory i strofy. 
Tu już nic po mnie. Zjeżdżam do boksu. 

Nigdy nie będzie świata bez granic. Już na zawsze 
pozostaniemy MY i ONI. Brak w tym poezji, prawda? 
Bo może mi wcale nie zależy na tym, żeby „być poetą”. 
Oglądanie starych pornosów daje mi więcej przyjemności. 
W ogrodach rozkoszy najbardziej lubię kible. 

Kataklizmy uczą nas doceniać życie. 
Szkoda że na tak krótki czas. Więc dlatego
Potrzebne są powtórki. Jak psom Pawłowa.
Nam niewiele dadzą. Ale Bóg ma ubaw. 
Czekam na następny spazm wykolejenia. 
Na oczyszczającą jedynkę, trzy szóstki...
Gdy ICH świat przeminie, może wytrzeźwieję. 
Co wtedy zrobimy z nadmiarem szampana? 

 
15.04.2020

Iza Smolarek

Dzień

Nie mam więcej  
do powiedzenia krótki link 
baw się dobrze i wracaj 
w swoje plenery baj baj 
 
na ziemię i między uda 
których imię nosiłeś do rana 
a potem wołałeś mnie przez przypadek 
 
Jest nam dobrze ale najczęściej 
gorzej już być nie może
Wtedy wstaję

Urodziny

nigdy nikt mnie tak nie potraktował 
mówisz a ja czuję fail start albo inne  
deja vu przysłaniam oczy wychodzę 
poza kluczem do drzwi frontowych 
nie mam innych przyjaciół nie wierzę 
 
w książki wiersze płyty kulę się wycieram 
oczy mnie zdradziły zmysły mnie zdradziły  
 
przytulam głowę do aberracji znikam 
obserwując dłoń która nigdy więcej 
nie odezwie się do ciebie nie wprosi 
w ciepłe miłe popołudnie w długi żal 
 
myślimy na temat kwietnia co już się nie powtórzy

Iza Smolarek 

Past

nie chcę urazić twojej dumy lekkiej jak pergamin 
porozkładanej między modną zastawą nie ma 
dostępu powietrze nie chowa się tu dań 
w czystych papilotach na straży 
 
od wczoraj siedzę na środku stołu 
z okiem w kieszeni staram się nie płakać 
nie ma się o co oprzeć to prawda 
 
żyrafy te panie śpią na jedno oko gibbony 
zajmują nam dwie trzecie rozmowy 
i tylko wyolbrzymiamy środek 
podczas gdy skóra rozkwita boli płynie 
 
kiedy dotyka się czasu przeszłego 
żywych byłych byłych
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Lektura etyczna 
Perfekcyjna wręcz kompozycja książki Da-

riusza Kosińskiego wyłożona została już we Wpro-
wadzeniu. Jak zapowiada autor „rekonstrukcja” 
i „reinterpretacja” dotyczy czterech pierwszych 
przedstawień, które zrealizował Jerzy Grotowski 
w Teatrze 13 Rzędów w Opolu (od połowy 1959 
roku) wraz z Ludwikiem Flaszenem, a więc 
sfinalizowanych w latach 1959-1960: Orfeusza 
(według Jeana Coucteau), Kaina (według By-
rona), Misterium buffo (według  Włodzimierza 
Majakowskiego) i Siakuntali (według Kalidasy). 
Prace te uwolnił Kosiński z perspektywy ewolu-
cyjnej i zdjął z nich (ugruntowany dydaktycznie 
w Polsce) stygmat juweniliów. Kosiński nakreśla 
(rzetelnie materiałowo i hermeneutycznie-in-
tuicyjnie) horyzont intelektualny Grotowskiego 
jako „nieodległy od dzisiejszych poszukiwań 
młodych reżyserów” (s. 7). Tę „nieodległość” 
widzę w „prześnieniu” w Polsce rewolucji 
mentalnej Grotowskiego. Dostrzegam śmiałe, 
etyczne przyzwolenie dla tej otwierającej róż-
norodne myśli lektury, rozwijanej w przestrzeni 
całej publikacji Kosińskiego. Przyzwolenie, 
będące dowartościowaniem podmiotowego 
ryzyka czytelniczego myślenia nad Grotowskim, z 
którego zwierza się explicite Kosiński brzmi tak:

W odróżnieniu od wielu kolegów nie 
hołduję [Kosiński – przyp. A.K.] zbytniej ostroż-
ności i nie widzę w niej cnoty. Lepiej narazić się 
na ostrą nawet polemikę, niż przez lęk przed ry-
zykiem przemilczeć, co może się okazać ważnym 

Anna Kapusta

Kto nam prześnił Grotowskiego? Od lektury somnabulicznej do lektury etycznej (2)

tematem lub zarzewiem interesującej dyskusji. 
W historii polskiego teatru jest i tak zbyt wiele 
zagadnień i problemów przemilczanych przez 
nadmiernie ostrożnych badaczy. Dlatego też 
w niektórych momentach pozwalałem sobie 
[Autor – przyp. A.K.] na odejście od skupienia 
na poszczególnych przedstawieniach i wydoby-
wania swoistej linii tematycznej czy wręcz części 
szerzej widzianego światopoglądu (nie tylko 
teatralnego) Jerzego Grotowskiego (s. 9).

Passus ten i kilkanaście jemu podobnych, 
obecnych na kartach wewnętrznie dialogującej, 
seminaryjnej książki Dariusza Kosińskiego, to 
pozwolenie lub może lepiej – zaproszenie (albo 
jeszcze symboliczniej: Norwidowskie niemalże 
Vade-mecum) do indywidualnej lektury etycznej 
całości publikacji. Każde bowiem z czterech 
omówionych przedstawień Grotowskiego, 
oprócz wzorcowej i pietystycznej warstwy ar-
chiwistyczno-dokumentacyjnej, zaopatrzone 
zostało przez autora w swoiste, neuronalne wy-
pustki myślowe badacza, znakowane przypisami 
będącymi zarazem treningiem dla czytelnika w, 
równie odważnym i wolnym od blokad mental-
nych, stawianiu własnych sygnatur. Podążając 
taką oto ścieżką otwierania myślenia, sama wy-
konałam kilkadziesiąt odręcznych stron wypisów 
z „fiszkami” skojarzeń oraz pomysłów i – jak na 
solidną książkę seminaryjną przystało – każda 
z tych gloss mogłaby być początkiem osobnego 
artykułu lub monograficznego referatu. Lektu-

ra etyczna, prowadzona w taki właśnie sposób, 
to także szereg odautorskich autokomentarzy 
Kosińskiego, odsłaniających bez lęku styl pracy 
i dopełniający ją warsztat pisarski badacza. 
Tego rodzaju rezonator intelektualny, czyli 
nowoczesny podręcznik akademicki, uczący 
swego czytelnika śmiało stawiać nowe pytania 
badawcze, nie zaś wtłaczający go w zastane odpo-
wiedzi, stanowi – na polskim rynku wydawnictw 
humanistycznych – naprawdę: rarytas. Nie ma 
tu natłoku (jak to w postzależnościowej, polskiej 
humanistyce dziś bywa) miażdżących przed-
miot badań rewii importowanych teorii, jest 
zaś – przeciwnie – miejsce na myślenie odbiorcy, 
który dostaje i szansę obejrzenia teatralnych 
magazynów po Grotowskim, i wsłuchania się w 
mikrohistorie – rzec by można – zaangażowane-
go kustosza, którym co krok staje się autor. I w 
takiej podmiotowej formule etycznego pisania 
(preludium do etycznego czytania) upatruję 
największą wartość tej książki-seminarium. Do 
tej lektury seminaryjnej czytelnik chce się do/za-
pisać i pobyć w niej sobie. Bo niezależnie od tego, 
co z pobytu wyniknie, pozostanie po nim wdro-
żony trening hermeneutycznego myślenia nad 
konstrukcjami „polskich” światów mentalnych. 

Grotowski: co zostało „prześnione”? 
Używając (dla niektórych zapewne nieco 

prezentystycznie i uzurpacyjnie) siatki pojęcio-
wej stosowanej przez Andrzeja Ledera w celu 
postawienia (skrajnej) hipotezy interpretacyjnej 
(moderowanej poznawczo lekturą książki Da-
riusza Kosińskiego) - sugerującej, że Grotowski 
jako retor/orator fundamentalnych dylematów 
powojennego społeczeństwa polskiego został 
w Polsce „prześniony”, miałam też na myśli 
Heglowsko-Durkheimowskie przekonanie, iż 
jednostkowy fenomen społeczny, ramowany 
biografią i dziełem „rewolucyjnego” twórcy, 
nigdy nie jest de facto pozasystemowy i należy go 
czytać w kontekście problemów społecznych, 
które ów werbalizator wskazuje. Są to zawsze 
kluczowe dla danej zbiorowości (takiej jak na 
przykład „uważający się za Polaków”): zadry, 
tabu i lękosfery, z którymi grupa ta nie potrafi 
się jawnie skonfrontować wypychając swe znaki 
zapytania do symbolicznych kloak indywidual-
nej i zbiorowej  nieświadomości. Tak powstają 
toksyczne struktury mentalne długiego trwania. 
W Polsce rzetelnym i uczciwym intelektualnie 
komentatorem owych kloak narodowych „prze-
śnień” jest Andrzej Leder i, mimo iż Dariusz 
Kosiński nie korzysta w swej pracy z tego właśnie 
instrumentarium pola symbolicznego, to mam 
silne wrażenie, że „nieodległość” Grotowskiego 
od najnowszych poszukiwań teatralnych, zdia-
gnozowana przez Kosińskiego dużo zyskuje, 
po podklejeniu pod nią epistemologicznego 
podobrazia w formie pojęć wdrożonych przez 
Ledera. Istotą bowiem „prześnienia” jest za-
wsze psychotyczny powrót „niezałatwionych” 
spraw społecznych, wampirzących na rozwoju 
zbiorowości i blokujących (tymi patologiami) 
zdrowy rozwój wspólnotowości, opartej – na 
innych niż zbiorowe traumy – wartościach. Po-
wrót wypartego bywa agresywny, a wręcz realnie 
śmiercionośny dla wyrazistych/kontrastujących 
jednostek i grup społecznych. W Polsce nie trze-
ba chyba obecnie nikomu przypominać cho-

dokończenie z numeru 04/2020
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ciażby („gdańskiej” i „polskiej”) daty 14. stycznia 
2019 roku, sygnującej empirycznie swym polem 
symbolicznym wiele figur narodowych drama-
turgii długiego trwania tej „zbiorowści”, która 
nigdy nie stała się „wspólnotą”. I „prześniony” 
Grotowski powraca więc (nie tylko teatralnymi) 
chronicznymi pytaniami: o etyczność stawiania 
cielesnych/erotycznych/seksualnych granic w 
społeczeństwie, o indywidualne doświadczanie 
kosztów transformacji politycznej/społecznej/
ekonomicznej, zarówno na poziomie rodziny, 
jak i państwa, o tradycyjne przyzwolenie na ów 
Polski Teatr Przemocy w zarządzaniu pojedynczymi 
biografiami ludzkimi w teatrach instytucjo-
nalnych, ale i innych, posiadających rytualną 
strukturę organizacjach z różnych branż. Gro-
towski, „prześniony” także w pytaniu o świecką 
eschatologię i nową duchowość, wyziera tu i teraz 
z dziesiątków konfliktów wokół etyki pracy z cia-
łem w ramach - gigantycznego w Polsce - rynku 
usług rozwoju osobistego, ale przede wszystkim: 
w niedokończonej (a może wcale nierozpoczę-
tej) bitwie obywatelskiej o świeckie państwo. 
Te i wiele innych, „prześnionych” pytań (o) 
Grotowskiego łączy spójnie wampirząca (bo de-
moniczna) w Polsce inkantacja o etyczny (czyli: 
transparentny, merytokratyczny i równościowy) 
styl sprawowania władzy politycznej. Najbardziej 
fascynującym (jak dla mnie) spójnikiem dla 
tej otwartej litanii „prześnionych” pytań jest 
równy akcent kładziony przez Grotowskiego 

* Tekst dokumentuje stan rzeczy przed 
Wielkanocą. Gdy się ukaże, świat może być już 
nieco inny.

Pod względem umiłowania sportu, rekre-
acji na świeżym powietrzu i spacerów jestem 
obywatelką wprost idealną na czas rządów 
koronawirusa. Już w dzieciństwie (lata 60. XX 
wieku), gdy rodzinka wybierała się na spacer, 
dziewczę symulowało omdlenia, wymioty, 
zwichnięcia nogi itp., byle tylko pozostać w 
domu. A mieszkaliśmy w Sopocie, czyli w 
miejscu, w którym przyjezdni płacili zawsze 
bajońskie sumy, by móc tam połazikować.

Teraz też nie spaceruję, ale oczywiście 
bardziej z lenistwa niż ze strachu, który jest u 
mnie jakiś mniejszy od zalecanego. Każą mi 
wierzyć, że wychodząc z domu mogę stać się 
zabójczynią wielu osób i na dodatek każdy czło-
wiek, który pojawi się w odległości mniejszej niż 
dwa metry ode mnie – też może mnie zabić. 
Herszt-babę jak posąg w pierwszym rzędzie 
zabić mogą ponoć małe dzieci, transmitujące 
wi-rusa bezobjawowo. Choć nazbyt budująca 
miłość bliźniego nie cechowała mnie nigdy, aż 
tak eksterminacyjne podejście uważam jednak 
ża przesadę.

Zawsze towarzyszy mi też przekonanie, że 
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dopiero 
byłaby Apokalipsa, gdyby epidemia wybuchła 
za minionych rządów partii, w których każdy 
kradnie aż padnie! Gdyby wirus rozprzestrze-
niał się np. przez owady, też byłby większy 

Ariana Nagórska

Strach mniejszy od zalecanego

problem. Istnieje także wiele zwierząt świętych 
dla polskich pogan. Gdyby któreś z nich roz-
nosiło zarazę, byłyby protesty w kwestiach jej 
zwalczania. Człowiek jako źródło zarazy jest do 
zwalczania stosunkowo najłatwiejszy, jednak to 
pojęcie zbyt ogólne, dlatego też nawiedzeni i 
ciężko przestraszeni szukają KONKRETNYCH 
winnych. Na portalu społecznościowym co 
rusz jakiś zatroskany uświadamia mnie, KTO 
jest winny zaistniałej sytuacji: Chińczycy, Rosja-
nie, PiS, imperializm amerykański, uchodźcy, 
Niemcy, Włosi, Ukraińcy, Żydzi, tajny rząd 
światowy, sataniści, międzynarodowy spisek 
globalistów itp. Każdy z „myślicieli” przeka-
zujących takie treści już na wstępie zaznacza, 
że na pewno straci wielu znajomych i spotka 
go fala hejtu, jednak wierny swemu posłan-
nictwu ostrzegać musi. Ja wobec „proroków” 
represji nie planuję. „Znajomych” niegodnych 
Mego towarzystwa wyrzuciłam już dawno, gdy 
protestowali w obronie dzików, bobrów, żab, 
korników i nadzwyczajnej kasty sędziowskiej. 
Mającym umysłowe objawienia koronawiru-
sowe nie odpowiadam też wyzwiskami, tylko 
przesyłam dwa miłe słowa: – Życzę zdrowia! Nie 
będąc psychiatrą, inaczej wesprzeć nie mogę.

Od lat wiadomo, że ateiści i neopoganie 
przyczynę wszelkich plag upatrują w Kościele 
katolickim, od którego i bez wirusa stosują 
przecież ścisłą kwarantannę. Teraz powinni 
(mimo braku sfery duchowej) odczuć jednak 
jakąś namiastkę spokoju ducha, bo Kościół 
moim zdaniem pokornie zgodził się nie tylko 

na niezbędne w czasie epidemii ograniczenia, 
ale wręcz NA REPRESJE, co widać w porów-
naniu z ograniczeniami innych dziedzin życia 
społecznego. Nie chodzi mi oczywiście o zakaz 
dużych zgromadzeń, tylko o tępy rygor nieprze-
kraczania liczby pięciu wiernych w budynku 
kościelnym (!). W zwykłym autobusie miejskim, 
przy zachowaniu wszystkich przepisów doty-
czących odległości między pasażerami, jechać 
może znacznie więcej niż pięć osób! A przecież 
nie ma chyba w ojczyźnie kościoła (lub choćby 
kaplicy) o powierzchni mniejszej niż autobus!

W pewnym sensie rozumiem uległość 
wobec obecnych władz państwa, bo ewentu-
alna zmiana władzy byłaby jak dżuma i cho-
lera razem wzięte. Obawiam się jednak, że ta 
rzeczywiście bardzo sprawna organizacyjnie 
władza tak się upoi swą perfekcją, że w koń-
cu przesadzi, „dokręcając śrubę” za mocno. 
(Pamiętam z dzieciństwa, jak dziadek raz 
dokręcał niesprawny kran. Gdy urządzenie 
działało już bez zarzutu, babcia powtarzała w 
kółko: – Działa dobrze, zostaw to! A wtedy dziadek 
z dumą: – Umiem dokręcić mocniej, więc czemu 
tego nie zrobić? Dłużej będzie porządek! Dokręcał i 
dokręcał, aż kran rozpadł się na części i zalało 
całe mieszkanie).

W podsumowaniu dodam, iż smuci mnie 
jedynie, że prawdopodobnie po epidemii zanik-
nie miły zwyczaj mówienia na zdrowie!, gdy ktoś 
kichnie. Na szczęście w żadnych okolicznościach 
nie przewiduję rezygnowania z okrzyku na zdro-
wie! przy konsumpcji napojów wyskokowych!

NISZA KOZIOROŻCA

na dowartościowanie duchowości w cielesności i 
cielesności w duchowości w podmiotowej formacji 
społecznej współczesnego człowieka, świadome-
go obywatela własnego ciała i globalnego świata. 
„Przebudzeniu” tych „prześnionych” pytań to-
warzyszyć musi jednak konsekwentnie etyczna 
praca z nawykową przemocą zmiany społecznej, 
wpisaną w narodowy, polski genotyp matrycy 
kultury chłopskiej (a szerzej: feudalnych i 
postfeudalnych więzi społecznych) w Polsce, 
od rodziny do państwa. Ten „prześniony” w 
Polsce Grotowski to (także instytucjonalnie 
rzecz wizualizując) program pozytywny: gotowa 
strategia etycznego zarządzania jednostkowym i 
zbiorowym rozwojem. O co chodzi? O konkret 
społeczny, który odciska się piętnem na każdej 
biografii, o to wspólnototwórcze „nie wiem” w 
felietonie Tomasza Rodowicza:

Właśnie – co w nim [Grotowskim – przyp. 
A.K.] tak bardzo pociąga [Tomasza Rodowi-
cza – przyp. A.K.]? To, że szukał w tym zawo-
dzie nie grania, ale bycia? Że chodzi tu nie o 
kolekcjonowanie narzędzi, ale wewnętrzny 
samorozwój? Że proces jest ważniejszy lub tak 
samo ważny, jak efekt końcowy? Że nie można 
udawać kogoś, ale odkrywać w postaci, w pracy 
nad nią, siebie? Że trzeba przekraczać swoje 
ograniczenia i porzucając wyobrażenia o so-
bie, iść za tym, co w nas nieznane? Że ludzkie 
w tej podróży może okazać się nieludzkie? Że 
nasze ciało zawiera całą wiedzę o świecie i że 
trzeba odzyskać z nim kontakt? Że za każdym 
razem trzeba zaczynać od początku? Na te 
wszystkie pytania mogę odpowiedzieć tylko: 

nie wiem, muszę to przebadać. Dlatego wła-
śnie jest jeszcze tyle roboty przy Grotowskim.1  

Dlatego właśnie jest jeszcze tyle roboty 
przy Grotowskim”, tej dotąd „prześnionej”. 

Esej recenzyjny: Dariusz Kosiński, Farsy-miste-
ria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 
13 Rzędów (1959-1960), Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Wrocław 2018, ss. 278. 
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Przypisy:
1 Tomasz Rodowicz: I znowu ten Grotowski, „teatralny.

pl” (22.03.2019), źródło: http://teatralny.pl/felie-
tony/i-znowu-ten-grotowski,2627.html?fbclid=IwA-
R3uTYOzLaeqAq_3ez8v2zjoX1RdSuO9cWJtgK4X
XPuyFiHDeFCrWjhyB0k
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Dariusz Kadyszewski

Dobrze coraz lepiej

zabijam czas nieudolnie 
chcąc prawdy absolutnej o sobie 
zamiast szukać trzeba 
umiejętnie przegrywać bitwy 
codzienne cierpieć 
bez znajomości 
środków przeciwbólowych 
na pytania co słychać 
patrząc prosto w oczy 
niezmiennie mówić 
dziękuję dobrze 
że jest mnie coraz mniej 
na tym ziemskim padole

Katarzyna Koziorowska

Przedsmak

Spod cichych, za małych powiek
snuje się rozległa krew snu.
W przydługich palcach
obracam ziarenko przymierza.
Ciekawszego piekła nie będzie –
– oprócz skarlałego, niedorośniętego dnia

nieznającego sensu przepaści nad nami.

Uwiera mnie tępe ostrze wiary
– skąd w nas tyle nostalgii 
za zniewoleniem?

Chciałam zrozumieć wielkość ciszy; 
moje spojrzenie jest za ciasne,
by pomieścić światło.
Czuję przedsmak
twoich ust – ponoć wszystkie gwiazdy wyprzedano.

Zbyt stary strach, a śmierć
wciąż przyjemnie świeża. 

Mariusz S.Kusion

Skrót myślowy 

wzrok wbity w rozbitą szybę rani 
palce po samo dzieciństwo nie 
zabijam czasu zrobił to sam 

słychać gdy pękają okna z widokiem na 
przekroczone normy – zobacz jak życie 
pluje w żywe oczy 

ktoś rozmnaża pytania in vitro kradnie 
przelotne sukcesy nawet tępy wzrok 
odbity w ostrej szybie 

to tylko artystyczna wizualizacja 
pomiędzy reklamami w pół zdania 
chałtury i granty ciągle uczą pokory 

Rafał Jaworski

Filip z konopii   
 

Chytrą przezorność
poczytał za dalekowzroczność
życiowej mądrości,

zwykle złudzenie za miłość
trwanie przy kłamstwie 
jako ideową niezłomność.

Trzeba uczyć się nagości
odczuć i myląc głoski twarzy
układać dla siebie
elementarz
arbitralnych struktur  –

Chciało by się czuć
bezosobowy zaimek,
który równa i unosi 
w prawidłach poznania

frazę pulsu

Tadeusz Zawadowski

OTWARTE OKNO

jestem sam. nie mieszczę się w pokoju a ulica jest dla mnie
zbyt szeroka. ludzie szarzy jak dzień przed zaśnięciem przechodzą  
przeze mnie tak cicho jak cienie. nie potrafię ich zatrzymać. ktoś staje
na balustradzie mostu inny wywija sztandarem jak złamanym skrzydłem.
dwa ptaki szykujące się do odlotu. wracam do swego gniazda pod parasol
z liter naiwnie wierząc że mnie obroni. jeszcze nie wiem przed czym. 
otwieram okno. patrzę na samotne

ptaki spadające w niebo.

Stefan Pastuszewski

Ulotność

doświadczenie ulotności jednak jest kamieniem 
pamięci 
nawet gdyby wybrać skok z dziesiątego piętra 
to i tak ta chwila wyzwolenia 
obciążona będzie moralną oceną 
lot lotnią-techniką 
a sen – przebudzeniem 
nie ma ucieczki do formy, kształtu i zapisu 
a tak miało być lekko, ptasio, przeźroczyście 
w drugi dzień Wielkanocy 
w ognisku pandemii 
piszę więc wiersz bez wiary 
że tych kilka chwil jednak uleciało 

Bydgoszcz, 13 kwietnia 2020 roku
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„Dusza człowieka utraciła swoją muzykę – 
muzykę, czyli zarysowujący się

w duszy ślad przeznaczeniowej niemożno-
ści przedarcia się do początku”.

Giorgio Agamben, Idea prozy

SALONIK MUZYCZNY, w którym znalazła 
się była PANI EGUCKA COŚ skrywał pod swą 
staroświecką wytwornością – ciemnopurpuryja-
nowe tapety rozbiegane jaśniejszymi pasemkami 
aż po kopułę tej wyniosłej sali klasycystycznie 
umeblowanej, zwieńczonej niewielką oszkloną 
biblioteczką pełną tak starych niemieckich, w 
skórę oprawnych, KSIĄG... takich samych, co 
to się walały w 1945 roku po podłogach pałacu 
PANÓW von HOFF, bo i to, wręcz MONSTRU-
ALNEJ zamaszystości? Tak, ZAMASZYSTOŚCI 
ZAMCZYSKO – PAŁACZYSKO w niemieckość 
się onegdaj wpisywało; ten SANATORYJNY 
TWÓR, raczej METARZECZYWISTOŚĆ 
jego kuracjuszom rokował – prorokował tymi 
dziwacznymi SECESYJNYMI? WIELOBASZ-
TAMI omotanymi zakrzywiającymi ich inność 
w PRZESTRZENI – CZASOPRZESTRZENI 
galeriami, schodkami, jaskółczymi balkonami, 
ukazującymi – eksponującymi piękno UNI-
WERSUM; zapewne tylko VIS MAJOR takimi 
zaszyfrowanymi zagadkami natchnęło owego 
SKOJARZONEGO – ROZKOJARZONEGO 
architekta by CZEMUŚ? Ale CZEMU??? tak 
skonstruowane GMASZYSKO – ROZCIĄGLI-
SKO służyło. 

Tylko dlaczego właśnie PANI EGUCKA do 
jego tajnych skrytości dotarła?!

Zatem... SALONIK MUZYCZNY... okna 
północne i południowe odgradzały od świata 
kasztanowo-złociste gęste koronkowe rolety, zaś 
wejściem do tej KAPSUŁY – BĄBLA (dlaczego 
KAPSUŁY – BĄBLA? co mi znowu przychodzi 
do głowy!!! no tak: TRZECIE OKO się popisuje 
– staluje, westchnęła PANI EGUCKA) z KAPLI-
COOGROMIASTEGO hallu była pozbawiona 
drzwi rozwarta przestrzeń... teraz kaplicowate 
FOYER zapełniał ubrany – przebrany w BIAŁE 
szlafroki z frotty rozgorączkowany nowością 

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Sonata dantejska Ferenca Liszta (1)

– innością zaistniałego CZASU PLANKTON 
DEMOKRATYCZNY, biegający w nerwowym 
pośpiechu w poszukiwaniu wind? pokrętnych 
korytarzy niejednokrotnie zamurowanych w po-
łowie drogi? DLACZEGO?! Schodami – schod-
kami wiodącymi? może POD POWIERZCHNIĘ 
tej budowlanej zagadki, by może idąc W GÓRĘ 
z ostatniego mezaninu się przedrzeć na skrzy-
piącą starą drewnianą drabinę, wciągającą 
podstępnie na sam szczyt tego GMACHU, gdzie 
tylko wybrańcom? ASTRONOMOPODOBNYM 
ktoś oferował starą zarzuconą LUNETĘ?

Cóż... może wejść by tam i można było, 
ale jak ZEJŚĆ? nie mając skrzydeł ptaka czy 
anioła – zdumiewała się PANI EGUCKA, wciąż 
szachowana dziwactwami tego miejsca, z którym 
należało obchodzić się z równą mu przezor-
nością, baaa... nawet CHYTROŚCIĄ... szkoda 
gadać – żadne wymądrzanie PANI EGUCKIEJ 
– WYŁĄCZNIE jej TRZECIE OKO mogło jej 
pomagać – skonstatowała.

Bo chociażby początek jej tu bytowania: 
lekarz wypisał receptę na samotny pobyt w 
pokoju – JEDYNCE, tymczasem kiedy PANI 
EGUCKA przemierzając WIELOKROTNIE? 
nawet powiedzieć nie można ILOKROTNIE ot-
chłanne korytarzenie secesyjnych tunelowatych 
przestrzenności dotarła do masywnych drzwi z 
numerem 519, które... JEJKU... sąsiadowały z 
numerem 213, zaś następne z nich miały numer 
921 (!), cicho dociągnęła walizę na kółkach i 
przyłożyła do zamka nowoczesną elektroniczną 
kartę (hmm... odrzwia ZAMCZYSKOWATE, a 
otwieranie ich takie nowoczesne – się zdumiała) 
z ulgą, po trudach kolejowego podróżowania 
na południowy zachód Polski stanęła pośrodku 
wnętrza i... i przecierając okulary koronkową 
chusteczką Cecylii PUCHÉ, wykrztusiła:

– Ależ! przecież to nie JEDYNKA – bo na 
wprost przed nią, na olbrzymim rzeźbionym 
łożu z EPOKI chyba (ALE JAKIEJ?) okryta 
kocem kraciastym, wylegiwała się MIĘSISTA 
BABUSKA z pilotem telewizyjnym w garści, 
wycelowanym wprost w PANIĄ EGUCKĄ.

– Nareszcie paniuśka przylazła! bo to nam 
płacić tu trzeba za TELEWIZOR! – 
huknęła, wskazując na rozgadany 
KWADRACIK na ścianie.

– PŁACIĆ! PŁACIĆ! – harko-
tała groźnie. PONOWNIE.

Jakby zdumioną takim zacho-
waniem PANIĄ EGUCKĄ porazić 
chciała – cała szkoła napastliwego 
MARKETINGU właśnie się tak 
zaczynała – NAPASTOWANIEM – 
szeptało PANI EGUCKIEJ do ucha 
jej TRZECIE OKO.

W kątku pod ścianą PANI 
EGUCKA zoczyła kozetkę zasła-
ną szarym okryciem, na której 
znużona przysiadłszy, rozpozna-
wała sytuację: więc ŁOŻE, na nim 
rozczapierzona MIĘSISTOŚĆ z 
pilotem telewizyjnym, na ścianie 
EKRAN merkantylnie zachęcająco 
rozwieszony – oczywiście, że włą-
czony, bo na nim redaktorowaty 
LUDZIK nowomodnie wychudzo-
ny, przygrażał PANI EGUCKIEJ 
by o WYBORACH pamiętała, gdy 
PANI EGUCKA... nieee... nie na 

te WYBORY, ale aby spróbować ZAMKNĄĆ 
TAMTEN rozdział swego TRWANIA... coś 
POSTANOWIĆ?... ustawić?

Bo 65 lat z PANEM SZLACHECKIM wieko 
czasu ZATRZASNĘŁO, a to przecież... eeech, 
SZKODA GADAĆ! co tu będzie zmuszona? 
czynić, jeszcze nie wiedziała, gdy naraz:

– PŁAAAACIĆ! PŁACIĆ – mięsista łapa 
się do niej wyciągała.

– Oooo nie! – rozsierdziła się PANI EGUC-
KA – ten pokój należy do mnie... to łoże też... i 
żadnej TELEWIZORNI... ŻADNEJ – podkreśliła 
STANOWCZO.

MIĘSISTA BRYŁA na łożu zagulgotała 
śmiechem i bez pardonu włączyła tę TELEWI-
ZORNIĘ na pełen regulator, bo:

– GAZ DO DECHY! – wyartykułowała.
Z lubością się wsłuchiwała we wrzaskliwe 

– teraz się mawiało MEGA – okrzyki wyborcze 
redaktorka.

I naraz TRZECIE OKO PANI EGUCKIEJ 
zareagowało:

– PANI EGUCKA?! gdzie twoja piękna 
DYKCJA? Gdzie ulubiony PAN TADEUSZ – 
znasz go całego na pamięć! Ruszaj do ataku na 
tego telewizyjnego MRZYGŁODA! RUSZAJ!!! 
Bo o tych WYBORACH będziesz sama decydo-
wała – wołało.

– WYBORY, proszę państwa... – TELEWI-
ZYJNY narajał...

– LITWO OJCZYZNO MOJA... – TRZE-
CIE OKO odpowiedziało...

– ...WYBORAMI przejęci... – TRAJKOTEK 
się napawał...

– TY JESTEŚ JAK ZDROWIE... – to MIC-
KIEWICZ GADAŁ...

– KRZYŻYK... tylko jeden raz! jeden... – 
wbijał w głowy CHUDZIELEC...

– ILE CIĘ CENIĆ TRZEBA, TEN TYLKO 
SIĘ DOWIE... – z łoskotem wybrzmiewało.

I tak do TRZECIEJ KSIĘGI PANA TA-
DEUSZA trwało, bo może i JESZCZE! gdyby 
MIĘSISTA się naraz TYŁKIEM na podłogę 
nie opuściła, telewizyjny pilocik zatrzasnęła 
była – chudzinę redaktorka zaprzepaszczając; 
narzuciła na siebie CZARNĄ OPOŃCZĘ ni-
czym NAMIOT KEDARU, bo z dzikich jakowyś 
CZARNYCH SKÓR uszytą, opuściła wzburzona 
pokój... bo na BARYKADY.

No tak... ADAM MICKIEWICZ!... BEZ 
SERC, BEZ DUCHA, TO SZKIELETÓW 
LUDY... – radośnie zawołała PANI EGUCKA, 
rozciągając się zwycięsko na szarej otomanie. Ale 
co dalej? bo się drzwi naraz rozwarły i zdumio-
nym oczom PANI EGUCKIEJ się był ukazał... wy-
strojony na biało – granatowo OCHRONIARZ.

Chyba mnie nie zaaresztuje? chociaż... za 
poezję Adama MICKIEWICZA już wielu SIE-
DZIAŁO – pomyślała dumnie PANI EGUCKA, 
krzyżując bohatersko dłonie na piersi; ale w tym 
DZIWNYM GMACHU wszystko się przeinacza-
ło – OCHRONIARZ przepuściwszy do wnętrza 
MIĘSISTĄ razem z nią wszystkie jej rzeczy po-
zbierał, wyprowadził na korytarz, a cofnąwszy 
się wypowiedział coś ZDUMIEWAJĄCEGO, bo 
w życiu PANI EGUCKIEJ zawsze PLANKTON 
DEMOKRATYCZNY wygrywał!

– W imieniu DYREKCJI – przepraszam 
WIELCE SZANOWNĄ PANIĄ za to przykre 
nieporozumienie, proszę u nas spokojnie 
odpoczywać... łóżko pokojowa zaraz prześcieli.

Skłonił się... jeszcze chwilę zaprzepaszczały 
się jego kroki po kilometrowych korytarzach... 
zapadła CUDOWNA CISZA... a JEDNAK! co 
PAŁAC, to PAŁAC... w XXI wieku (!) MIC-
KIEWICZ ZMÓGŁ – ZMIÓTŁ rozwydrzony 
PLANKTON, zaś PANI EGUCKA, potomkini 

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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księżnej TWERSKIEJ JULIANY – jako żywo też 
KSIĘŻNA – uszanowana.

PAŁAC... toteż PUSTKA wyniosłego swą 
odmienną wytwornością SALONIKU MUZYCZ-
NEGO też dla PLANKTONU nie istniała – jakby 
zaginęła w INNYM CZASIE? do którego TAK 
SOBIE się nie wchodziło; może to jednak była ta 
KAPSUŁA – BĄBEL (ach! to TRZECIE OKO!) 
ZAPOMNIENIA – WSPOMNIENIA?

Dostępna nie dla tych w BIAŁYCH OKRY-
CIACH, ale tylko dla niej – PANI EGUCKIEJ 
– odzianej w CZERŃ zamkniętego już CZASU, 
bo tylko ona odczytała napis – SALONIK MU-
ZYCZNY – i tylko ona do niego wkroczyła... 
a ta BIAŁAWA SZLAFROKOWATA jasność 
planktonowata się jedynie w oddali tam i siam 
przesuwała, gdy ona, w tym PURPURYJANO-
WYM wnętrzu? TAJNYCH FLUIDÓW jakowejś 
potrzebnej MUZYCZNOŚCI poszukiwała? 
Bo jakiż to SALONIK MUZYCZNY, w którym 
jedynie klasycystyczne krzesła... ni fortepianu? 
ni HARFY? ani nawet skrzypiec???

A jednak... kiedy wytwornie zaproszona 
przez najbliższy fotelik nań spoczęła, ZAURO-
CZYŁO ją: MUZYKA... znała ją, ZNAŁA... z 
wnętrza ścian jakoby płynęła? TAM skrywana? 
FORTEPIAN to był? Ależ!!! Tak. SONATA... 
jeden z najtrudniejszych utworów w repertuarze 
koncertowym... – mawiał DZIADEK ICZ herbu 
MOGIŁA a nawet TRZY, kiedy ten właśnie 
utwór ćwiczył... ĆWICZYŁ... ĆWICZYŁ; zawsze 
czemuś niezadowolony wymachiwał w powietrzu 
palcami, by pracowały na klawiaturze bieglej...

– To nie jest TAKI SOBIE utwór, moja 
PANI EGUCKA! – ekscytował się dziadek. – Bo 
to po lekturze BOSKIEJ KOMEDII FERENC 
LISZT napisał tę SONATĘ pianiście stawia 
najwyższe wymagania odnośnie techniki wyko-
nawczej. Ta SONATA, moja wnuczko, stanowi 
ukoronowanie twórczości i uważana jest za jed-
ną z najcudowniejszych kompozycji FERENCA 
LISZTA.

Dziadek nadal ugniatał dłonie, jakby mu 
coś w nich przeszkadzało i siedząc na taborecie 
fortepianowym wpisywał PANI EGUCKIEJ w 
pamięć wszystko, co o SONACIE DANTEJSKIEJ 
FERENCA LISZTA wiedział, byle tylko jego 
zgrzybiałe już dłonie organisty – pianisty sobie 
nie na klawiaturze, ale na jego kolanach spo-
czywały – odpoczywały, swoją już byłą sprawność 
podniosłym – wzniosłym językiem ratowały.

– CUDOWNY ten utwór, CUDOWNY – 
się rozmarzył dziadek ICZ. – Zbudowany na 
dwóch tematach, tak ważnych dla naszych ME-
TARZECZYWISTYCH oglądów BYTU... taak... 
sfera NADPRZYRODZONA, NADZMYSŁOWA, 
NADZIEMSKA...

Temat pierwszy – chromatyczny... tonacja 
d-moll opisuje przeżycia duszy w piekle... tonacja 
d-moll do śmierci się odnosi... jest wspólna z 
TOTENTANZ (TANIEC ŚMIERCI) LISZTA 
oraz REQIEM d-moll KV 626 MOZARTA – 
precyzował. Starannie.

Ale zaraz drugi temat... w symbolicznej dla 
LISZTA tonacji Fis-dur – RADOŚĆ z przebywa-
nia DUSZY w NIEBIE... tę tonację kompozytor 

stosował przecież i w BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE 
BOGA W SAMOTNOŚCI, i w GRZE WODY w 
VILLA d’ESTE.

– Przebywanie DUSZY w NIEBIE... – dzia-
dek ICZ dźwignął się z trudem z fortepianowego 
taboretu i się przeniósł był na fotel wolteriański, 
gdzie wsparłszy łokcie na podłokietnikach, złożył 
dłonie jak do modlitwy. Rozmyślał? zapewne: o 
kosmicznej hierarchii bytów... ale na to wpadła 
PANI EGUCKA dopiero teraz, po tylu latach, 
kiedy to w dziwnym SALONIKU MUZYCZNYM 
owładnęła nią tonacja Fis-dur drugiego tematu, 
bo przecież w tej tonacji PAN SZLACHECKI... 
jego DUSZA się przenosiła była DO WIECZNO-
ŚCI... ONEGDAJ.

A teraz ona – PANI EGUCKA w tę tonację 
Fis-dur ponownie wplątana? bo ta MUZYCZ-
NOŚĆ radująca spod KOPUŁY – BĄBLA? Tego 
MUZYCZNEGO SALONIKU nań spadała... bo 
znowu? ta wędrówka do INNOŚCI – WIECZNO-
ŚCI... PIĘKNO tej PODRÓŻY? żadnej głupko-
watej śmierci hasanie? Tonacja Fis-dur... CZASU 
POWRACANIE?! NIEWIARYGODNE!!!

Niewiarygodne, bo PANI EGUCKA 
chemię studiując, z uwagą się wsłuchiwała w 
fizykochemiczne wywody profesora Antoniego 
GAŁECKIEGO – ucznia samego ALBERTA 
EINSTEINA i ADAMA SMOLUCHOW-
SKIEGO – nawet z pasją się zajęła badaniem 
fotochemicznych właściwości BŁĘKITNYCH 
BARWNIKÓW: ich blaknięcie? jak to się działo? 
CZAS... potrzebne było definiowanie... Nawet 
UMBERTO ECO – po pięćdziesięciu latach 
swoich dociekań umysłowych definicję CZASU 
SPOSTPONOWAŁ w swej potężnej księdze NA 
RAMIONACH OLBRZYMÓW, pisząc o nim 
beztrosko w rozdziale o PIĘKNIE – zdumiewała 
się PANI EGUCKA – bo powoływał się w swym 
oczytaniu nawet na AUGUSTYNA (!) ...ach! 
ta cytata! bo AUGUSTYN zapytany czym jest 
CZAS, odpowiedział:

– KIEDY NIKT MNIE NIE PYTA, wiem; 
kiedy chcę wytłumaczyć pytającemu, nie 
wiem.

Toteż PANI EGUCKA w tę SONATĘ – 
żeby wszystko było jasne – w tę tonację Fis-dur 
wplątana, zaczynała sobie zdawać sprawę, 
że tu o ten CZAS, kiedy w tej RADOSNEJ 
TONACJI, DUSZA pana SZLACHECKIEGO 
TRZECI WYMIAR opuszczała... GDZIE? DO-
KĄD zmierzała – się udawała? odchodziła? 
Chodziło.

Cztery lata przy łożu leżącego – bezsilne-
go? teraz w tym SALONIKU MUZYCZNYM w 
tamten CZAS powracała? Po to tu przyjechała? 
PO CO?!!! NIEMOŻLIWE – MOŻLIWE?! 
CZASU POWRACANIE? ZAISTE – się utwier-
dziła w przekonaniu, że to co NIEMOŻLIWE 
zdarzyć się tutaj może... bo ta tonacja Fis-dur... 
To tajemnicze tu teraz PANI EGUCKIEJ po-
mieszkiwanie?

Powinno – nie powinno – ustalała. 
CZAS? – pojęcie trudne do zdefiniowania... 
zatem machnijmy ręką na UMBERTA ECO 
się popisywanie; świętości AUGUSTYNOWI 
odbieranie, ale Bernarda jednak świętym 
określanie? za jego wstręt do ujawnionych 
potworów na kapitelach opactw i klasztorów? 
gdy one tam – dla przestrogi ukazywane – 
REPTOIDAMI REPTOIDALNYMI bywszy, 
człowiekowi zagrażały, no to nie obrzydzały 
świętych miejsc, ale OSTRZEGAŁY!!! co to za 
olbrzymy wleźć na plecy nasze mogą!... PRO-
FESOR GAŁECKI... to był TUZ!!!... wrócimy 
do jego o CZASIE na wykładach rozważania...

cdn.
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EWA W OGRODACH 

„Cisza w tym mieszkaniu. 
W pokoju stoi fortepian 
Jak leniwy, oswojony drapieżnik 
– a w nim, w samym jego centrum, 
spoczywa czarna kula muzyki.” 

(Adam Zagajewski, Lekcja fortepianu, 
w: Niewidzialna ręka, 
Kraków 2009, s. 18) 

* * * 

Gdy pani Lidia wprowadza ją 
w czarno-biały świat 
bemoli i krzyżyków, 
dziewczynka ma dziewięć lat. 
Nauczycielka otworzy dla niej świat 
wiedeńskich walców, 
cierpiących poetów fortepianu, 
triumfatorów grzmotu. 
Niedługo po tym jej palce 
same wydobędą melodie, 
stworzą nowe kompozycje 
wyobraźni. 
- Pani ma utalentowaną córkę 
- wyszepce Lidia. 
Niestety nasze miasteczko 
jest wtedy daleko od cywilizacji. 
Zostaną jej tylko słowa. 

* * * 

Czerwona sukienka 
błyszczy w procesji. 
Wystroiła ją matka 
jak to się mówi: 
jak stróża w Boże Ciało. 
Uszyte ze ścinków 
przez krawcową Stasię 
ubranie 
przyciąga wzrok, 
uskrzydla pełnokrwiste 
anioły. 

* * * 

Polonista Jerzy 
zwiedza z nimi skrzydlatą Litwę 
ambitniej niż było nakazane 
w spisie lektur. 
Cenniejsze dla mnie księgi 
od wszelkich zaszczytów 
- słowa Szekspira zostaną 
na całe życie. 
Chłonne mózgi 
buszują w zbożu literatury, 
włóczą po lesie 
w harcerskich podchodach. 
Czy ten starszy mężczyzna 
obok którego przejdzie 
nie poznając, 
to wszystko co pozostanie 
z niezwykłego człowieka? 

* * * 

Do drewnianego kościółka 
szarytek, 
gołębic ze schylonymi głowami 
chodzi zawsze z babcią przez las, 
gdzie mieszka omszały dobry Bóg. 
Wakacje pachną żywicą, sosnami 
i słońcem, ale w tym lesie kiedyś Jasnos 
zabił Wieczorka. 
Przypomni sobie o tym, 
gdy w przyszłości napotka inny las. 
Z kościółka słychać dzwony 
i słodką maryjną pieśń. 

* * * 

Niebo pozłacane 
nad szeroką kołdrą pól. 
Wracamy na wozie z sianem. 
Konie w ciepłym brązie 
prychają przyjaźnie. 
Dziadek szczęśliwy, 
zagarnia przestrzeń rzeki. 
Brodzimy w przybrzeżnej 
przejrzystości marzeń. 
Żniwiarz z kosą 
jeszcze się nie pojawił. 
Zajrzy tutaj 
o wiele lat później. 

* * * 

Pokój ojca, 
królestwo książek. 
Ścieżki zawiłe prostuje, 
oczy na wylot przewiercają 
światy zaprzeszłe. 
W stertach liter można zgubić drogę, 
głos radia dobiega z daleka. 
„Wolna Europa”, 
wolna ścieżka 
historii 
słyszalna tylko 
w tym pokoju marzeń 
biegnących w nieznane. 
Nikomu nie wolno burzyć 
ukrytego porządku 
magicznego miejsca. 
Ojciec sprząta tam sam. 
Matka zabrania mu przeszkadzać, 
ale dziecko i tak 
zawsze tam jest. 
W najcieplejszym miejscu 
domu. 

* * * 

Państwa i miasta 
dzieliliśmy między siebie, 
na piasku podwórka 
te większe upadały 
pod uderzeniem spadającej piłki. 
Świat obracał się 
na mrugnięcie oka, 
pozorowana wojna 
była tylko zabawą. 

* * * 

W klaserach królowe świata 
egzotyczne rośliny, 
stwarzał się świat 
z niczego. 
Bohaterowie historii z różnych epok 
spoczywali w rządkach obok, 
łypiąc na siebie przyjaźnie, 
dzikie zwierzęta oswojone 
szczerzyły kły 
jak w uśmiechu. 
W siódmym dniu 
zawsze odpoczywaliśmy. 

* * * 

Radio Wolna Europa, 
powiew zagłuszanej wolności 
z dorosłego świata. 
Gdy uszy ścian zasnęły, 
wypełzały szmery, trzaski 
i świsty. 
Słowa w maleńkim odbiorniku, 
świadkowie prawdy. 
Gdzie się ukryły, 
może to Liliputy schowane w radiu? 
Tak wierzyło dziecko, 
gdy nie było ich w żadnym z kątów. 

* * * 

Guma do żucia, 
powiew Zachodu, 
balonówka z Kaczorem Donaldem 
i Myszką Miki. 
Historyjki obrazkowe, 
namiętnie zbierane i wymieniane, 
tworzyły Dziki Zachód podwórka. 
Przy dźwiękach filmowej Bonanzy, 
dobiegających 
z otwartych okien, 
trzepaki zmieniały się w Mustangi 
i odfruwały 
jak międzynarodowe Pegazy. 

* * * 

Ewa w mieście dzieciństwa, 
ma już cały koszyk jabłek. 
Zastyga w drodze na niebieskie łąki, 
kroczy dumna ponad drzewami, 
patrzy na nas z góry. 
Adam dawno w niebie, 
węża ni śladu. 
Tylko herb pozostał 
jak dawniej. 

Małgorzata Kulisiewicz 

LA PRIMAVERA 

w głębi kwiatu
rysuję
pyłkiem miodu
piszę świat
palcami świtu
stwarzam symfonię
wiosna nadejdzie
i tak
poza mną
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„Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala,/ 
czy ten, co mówić o tym nie pozwala?” – tym 
cytatem z Norwida otworzę krótkie rozważania o 
„polityce historycznej”, czyli  sztuce sprawowania 
„władzy nad historią”, emitowania w przestrzeń 
publiczną jej założonej wersji, akcentowania 
faktów na różne potrzeby, często doraźne.  
Norwid w powyższym dwuwierszu nawiązuje 
do staropolskiego powiedzenia „Zły to ptak, 
co własne gniazdo plugawi”. Ta sentencja jest 
oczywista i obrazuje szkodzenie realizacji  idei 
„dobra wspólnego”. Przy złej woli  „Mistrz 
Manipulator Cytatów” mógłby z tego pytania 
wypreparować przesłankę do stwierdzenia, że 
realny czyn, np. zdrady czy mego-przekrętu, 
nie jest skalaniem gniazda, lecz tym jest jedynie 
przemilczanie tego faktu.  Jednocześnie sam 
poeta zaprzecza swemu pytaniu, które jest (w 
domyśle)  orzeczeniem. Potępia Jana Matejkę 
za prezentację na paryskiej Wystawie obrazu 
„Reytan”, bo jego wymowa mogłaby razić Alek-
sandra II – „Najjaśniejszego Pan Cara Wszech-
rusi”. Prawda nie ma tu znaczenia. Taktyka 
niedrażnienia zaborcy jest nadrzędna. Jacek 
Trznadel pisze o tym w „Polskim Hamlecie”1.  
„Czwarty Wieszcz” romantyzmu skłaniał się do 
ostracyzmu i cenzury.   W wierszyku „Improwi-
zacja na ekspozycji” pisze:   „Gdyby ducha-prąd, 
lub czar kuglarstwa,/ Pędzel obracał w grot, 
sztukę - w czyn zamieniał kolejką:/Berezowski  
byłby politycznym – Matejką,  a Matejko byłby 
Berezowskim – malarstwa!...”  Cóż…  Aleksan-
drowi Berezowskiemu nie udał się zamach na 
„Najjaśniejszego Pana” w Paryżu, ale innemu 
Polakowi,  Ignacemu Hryniewieckiemu, cztery 
lata później w Petersburgu, owszem.                                      

W numerze 1 „Akantu” 2020, w tekście 
„Pytania o politykę historyczną”,  Rafał Berger 
zadał wiele pytań w kwestii kreowania historii 
przez dystrybutorów jej faktów i interpretacji.  
Przytoczył wiele aporii, w jego tekście mnoży 
się od pytajników i to nie tylko retorycznych. 
Ta inicjatywa jest niewątpliwie pożyteczna i „na 
czasie”.  Zadaje pytanie: „Czy (…) lepsze jest 
kłamstwo, które leczy, niż prawda która zabija”? 
Pytanie rodem z „Księcia” Niccolo M. 

W numerze 2/2020, Rafałowi Bergerowi 
odpowiedział Stefan Pastuszewski tekstem „Mity 
i emocje”, w którym jednoznacznie zakwestio-
nował sensowność i etyczność prowadzenia 
odgórnych  działań w tej dziedzinie. W poincie 
tekstu sięgnął w argumentacji  aż do Nowego 
Testamentu broniąc  bezwzględnej nadrzęd-
ności  prawdy. Jezus powiedział: (…) poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odkupiciel 
skierował te słowa do ówczesnej elity : do uczo-
nych w Piśmie, do faryzeuszy; nie do mas osób 
„maluczkich” w wymiarze społecznym. W sensie 
prawdy historycznej „cząstkowa prawda” nie 
może przesłaniać innych, które dominowały 
w danym czasie i są weryfikowalne pozytywnie.

A właściwe jak trafniej mówić: „historyczna 
polityka”, czy „polityka historyczna”?  Gdzie 
położyć akcent: - na politykę, czy na historię? 
Pewnie zależnie od założonego celu, czyli zno-
wu kłania się wszędobylski relatywizm. Stefan 
Pastuszewski słusznie akcentuje ten problem, 
wychodzi od „polityki”, bo jest to pojęcie góru-
jące nad podwładnym przymiotnikiem; tylko, że 
akcentuje jedną stronę tego pojęcia: „Polityka 
to w krysztale pomyje” – słowa Kaczmarskiego 

Rafał Jaworski

Nieuchronna konieczność, czy makiaweliczna propaganda

śpiewał niezapomniany Przemysław Gintrowski. 
Polityka to „brudna gra interesów” to definicja, 
która wnika w wymogi sprawowania władzy we 
współczesnym świecie: -„Sztuka rządzenia ludź-
mi metodą oszukiwania ich”. To jest pewien 
ważny aspekt sprawowania władzy. Czy jedyny?

Polityka w definicji klasycznej  to roztropna 
realizacja dobra wspólnego.  Dotyczy wyodręb-
nionej wspólnoty i działania w jej obszarze, ale 
również wobec innych wspólnot państwowych. 
Pod podszewką tych działań często gości gra 
interesów, ale nie można akcentować tego wtór-
nego aspektu sprawowania władzy, bowiem jawi 
się jako zbyt podszyte populizmem, przeciwko 
populizmowi pierwotnemu. Zdaję sobie sprawę, 
że nawet realizacja celu szlachetnego, dla dobra 
ogółu, może wymagać medialnego sprytu. Nie 
można potępiać w czambuł wszystkich działań 
jako efektu „układu”. Przywołam szlachetną 
postać adwokata, premiera Jana Olszewskiego.

Moim zdaniem od prowadzenia polityki 
historycznej nie ma obecnie możliwości odwro-
tu, jeśli chcemy zachować spójną państwowość, 
poczucie wspólnoty . Brak takiej polityki jest też 
polityką. Tylko, że na „pochyłe drzewo wszystkie 
kozy skaczą”, więc ten brak jest formą norwidow-
skiego „kalania”. Sensowna polityka historyczna 
jest konieczna dla realizacji wymogów dobra 
wspólnego.

Pojęcie  „polityka historyczna” wydaje się 
bardzo mgliste. W ten rozciągliwy worek można 
wrzucić wiele aspektów działania organów pań-
stwa i samorządów, ale też niezawisłych uczelni 
(wobec prawdy też). Należy więc  wyszczególnić, 
rozczłonkować tę aktywność  władzy na: - polity-
kę hist. edukacyjną; - politykę hist. informacyjną 
dla mas, powiedzmy że obywatelskich; -  politykę 
hist. defensywną: -  politykę hist.  ofensywną

Polityka hist. edukacyjna ma wiele pozio-
mów. Inna musi być na poziomie przedszkola 
(np. szacunek dla godła); - szczebel wyżej w 
podstawówce; - a w liceum, to już możliwość 
podniesienia pewnych kwestii bolesnych (klę-
ska Konfederacji Barskiej zadana przez wojska 
carycy, Targowica – jej istota i odradzanie się w 
współczesności , kunktatorstwo przywódców po-
wstania listopadowego, szarpanina Mikołajczyka 
w Moskwie, katyńskie milczenie, itp.).  I etap 
magisterski: - studia, znowu szerzej i odważniej 
w sensie odsłaniania prawd jeszcze bardziej bo-
lesnych (Zaolzie, pogrom kielecki inspirowany 
przez NKWD).

Polityka hist. defensywna, tzn. inaczej:  
akcja rodzi reakcję – zasada termodynamiki. 
Kontrować np. kremlowskie prowokacje w/s 
wywołania II Wojny.

Polityka hist. informacyjna. W nią trzeba 
wpisać obchody Świąt Państwowych, dni chluby, 
ale też pamięć o dniach klęski. Musi być kiero-
wana do ogółu obywateli. I nie ma czego się 
wstydzić, choć są też zdarzenia i procesy, których 
należy się wstydzić i nie wolno ich przemilczać. 
W tym tle karykaturą jest pomnik „Cudu nad 
Wisłą”, jego forma i obniżenie rangi „18-tej bitwy 
zmieniającej bieg historii”.

Najwięcej emocji  niewątpliwie budzi po-
lityka hist. ofensywna, czyli kreowanie historii 
dla potrzeb wspólnoty, dla jej dobrego samopo-
czucia, co było akcentowane w wypowiedziach 
autorów, którzy prowokują do dyskusji. Ten 
aspekt obejmuje pewne „różowienie” poprzez 

przemilczanie niewygodnych zdarzeń.             
Wyobraźmy sobie rzecz raczej niemożliwą. 

Jakiś historyk, albo tylko entuzjasta tej dziedzi-
ny wiedzy, opracowuje monografię dotyczącą 
antypolskich działań społeczności żydowskiej 
wobec II Rzeczypospolitej. Wydaje ją w formie 
książki(wydawca ryzykant). Symboliczne są 
nazwy miejscowości Koniuchy i Naliboki, gdzie 
nie zdradą, ale zbrojnie, polscy Żydzi zabijali i 
równali z ziemią polskie wioski (Koniuchy od 38 
do 130 zabitych Polaków, najmłodsze dziecko 2 
lata; Naliboki - od 128 do 250 osób zabitych - wg 
różnych źródeł). Ciśnie się na usta sentencja: 
„Jakie dobro tobie wyrządziłem, że tak mnie 
nienawidzisz”. Cóż by się działo! Międzynaro-
dowa histeria byłaby nieunikniona. Cenzura 
niezbędna. Prawda nie miałaby w tym wypadku 
nic do rzeczy. A prawda ma tylko znaczenie 
kiedy nie ma dla niej ograniczeń.

Parę dni temu obchodziliśmy „Święto 
Żołnierzy Wyklętych”.  Napisałem „my” jako, że 
niby wszyscy. A to” g… uzik” prawda. Żadna z 
uczelnianych katedr nie prowadzi konstruktyw-
nych badań w tym zakresie. Przyjmuje, że byli 
to mordercy, bandyci, grabieżcy, gwałciciele. 
Nie chcieli odbudowywać kraju z wojennych 
zniszczeń. Na uniwersytetach nie było lustracji. 
Narracja idzie od potomków UB, SB, wierchusz-
ki PZPR. Jedynie IPN i entuzjaści-konstruktorzy 
prowadzą  wybiórczo jakieś badania. Opozycja 
żąda obcięcia budżetu IPN. Ustanowienie Świę-
ta Narodowego, w roku 2011, nie było impul-
sem dla oportunistów rodem z PRL-u. Dlatego 
właśnie Państwo musi wspierać odkrywanie i 
umacnianie w zbiorowej świadomości prawdy 
o „Niezłomnych”.

Natomiast pomysł aby zacząć od historii 
małych Ojczyzn jest absurdalny. Prowadzi do 
dezintegracji narodu. Mieszkam na Śląsku, więc 
wiecie-rozumiecie.

Na koniec podsumuję rozważania pyta-
niem z tego samego wiersza Norwida, którym 
otwarłem tekst: „Jak różnica między  o s k a r ż 
e n i e m,/ Z-niesieniem, albo  p r z e m i e n i 
e n i e m? -/ I jak te rzeczy do siebie się mają, I 
czy sądzący, ucząc się jej, zna ją?” Szukajmy tych 
„różnic”, oswajajmy rzeczywistość. 

Fryderyk Nietzsche pisał: „Kiedy widzisz, 
że prawda zwycięża, zawsze pytaj jakie potężne 
kłamstwo za nią walczyło”. Niby przystaje to do 
naszych czasów w wymiarze publicznym. Prawda 
ma, co jakiś czas, swoje „pięć minut” na rampie 
historii. Potem sytuacja zmierza milowymi 
krokami w stronę fałszu i znowu następuje 
przesilenie: - „prawda jak oliwa na powierzchnię 
wypływa”. Odnośnie transparencji prawdy czas 
rzeczywiście porusza się w rytmie „wiecznych 
powrotów”.

Od czasów Norwida i Nietzschego upłynę-
ło sporo czasu, zmienia się technika oddziaływa-
nia na masy, teraz głównie konsumenckie. Ale 
pewne reguły nie są wymienne na relatywizm. 
Przytoczę jeszcze dwuwiersz z „Wróżb niewinno-
ści” Williama Blake’a: „Prawda głoszona w złym 
zamiarze/ Najbardziej wszelką prawdę paczy”. 
Tak brzmi  ostrzeżenie dla fanów bezwzględnej, 
wybiórczej prawdy, na siłę wyrwanej z kontekstu.

Przypisy:
1 Jacek Trznadel „Polski Hamlet” – Niezależna Oficy-

na Wydawnicza W-wa 1989 str. 120-121

Polityka 
historyczna
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Barbara Orlowski

Kwiaty całują niebo

kiedy kwiaty całują niebo
ty spacerujesz letnią porą
brzegiem morza
mokry piasek pieści twoje stopy
a słońce zaplata jasne warkocze
w kolorowe wstążki 
tylko wiatr lekko tańczy na fali
to kołysze czerwone róże 
w twoim ogrodzie 
muślinowa kwiecista sukienka 
delikatnie podkreśla kształty sylwetki
w słoneczny dzień
bo kiedy kwiaty całują niebo 
niebieskie motyle tulą się do ciebie
jak w magicznym śnie

Brazylia Olinda

Grzegorz  Zientecki  

KOPENHAGA  
 

Lotnisko Kastrup
Czekam na lot do Singapuru 
Szare bałtyckie chmury gna majowy niż
Od czasu do czasu siąpi deszcz
Ale właśnie ląduje samolot z Brazylii
Śniade stewardessy i śniadzi piloci wesoło
Konwersują w języku Pessoi 

Światy przenikają się wzajemnie
I zanikają
Światy może też się odradzają 
Z jakiej krwi? Z jakich popiołów?
A może tylko ze słowa? 

Warszawa, 15 marca 2019
(Kopenhaga, maj 1996) 

Igor Eliseev

Popiół i diament

Patrzę na morze … Lekki szept
bałtyckich wód jak błogosławieństwo.
Za plecami mam Sopot, na prawo Gdańsk, 
Gdynia po lewej ręce.

Nie mam tu braci w wierze
Do jakiej więc iść świątyni?
Rosja – z prawej, a serce z lewej,
Ja –  pośrodku - niczyj.

Zachwyca mnie zmierzchu skrawek
jodu zapach i światło złotawe.
Zachód bursztynowy, jak korale,
na szyi nieboskłonu zawisł.

Twój obraz sprzed kilku stuleci
znalazłem na płótnie „Ekstaza”
w kołyszącym się gwiezdnym świetle,
w iskrach brylantu załamań.

Życie na kawałki się rozpada
I widzę w ciemnościach wszechświata:
Jak z popiołów gasnącej żądzy
zalśnił diament wiecznej miłości.

Jacek Jaszczyk

List z emigracji VIII

1.
Spoglądam w błysk złotego nakrycia głowy czarnej postaci 
i drżenie serca ułożone między fałdami.
Gładzę je jak marzenia, które stały się ptakami 
w milczącym pokoju.

Wysyłasz elektroniczne kwiaty i dwa słowa 
– zawsze wiedziałam.

2.
Wiatr rozdmuchuje wydmy. 
Okruchy marcowego błękitu skubią kormorany.
Tutaj nienapisane wiersze spotykają się na szczytach fal. 
Czasem zasypiają w ciemnościach rozsypanych muszli.

3.
Kominy elektrowni patrzą na mnie z dalekiej przeszłości. 
Ogrzewam nimi dłonie jak pamięć 
piosenki U2 „Pride (In The Name Of Love)”.
Ich los jest niepewny. 
Podobnie jak los naszych tęsknot 
kryjących się w zgliszczach traw.

4.
Grand Canal Docks. Czarna woda. 
Dźwięki śrub zębatych kół, 
które umarły na długo po tym 
jak urodziły mnie chmury.

Mewy nade mną jak sępy.
W ich dziobach trzeszczy rdzawy pisk.

Na kamiennym moście Bridge Street patrzącym 
w stronę kościoła St Patricks,
usłyszałem swoje łzy. 

Chwilę potem jasny labrador zanurzony w wodzie,
zobaczył w moich oczach ciebie.

Kiedy odchodziłem 
szczekała w nim już tylko moja samotność.

Piotr Szczepański     

W tym palmowym departamencie

chcemy dawać przyjemność 
prawie nieskończoną.
darmową i kosztem innych

wchodzisz we mnie głęboko tatuaże odbite
na wewnętrznej stronie żeber dzień
i noc dolegają jak oparzenia 
 
jedziemy już czwarty raz na tych samych kołach 
skalnym wąwozem w skorupie pancernika
nic mnie już nie dziwi karaluchy o tych samych imionach 
wyłażą spod oparć foteli

ta sama smaczna zupa ten sam drgający kisiel ludzki 
bez kolców i krzywych min

nieruchome kartony pod neonami
naga ziemia zamiast mat recykling śliny i kału
na szczęście nikt nie umrze z zimna

tylko zbłąkane kule jak pory skóry wchodzą
w nowe wgłębienia strach rodaka przed robactwem
moskitami gnijącymi starcami w łachmanach 
zaczyna bawić

chcę powrócić w moim wcieleniu ale komunia
z Nowym Światem może nie być bezbolesna
kiedyś nie wiedziałem nawet czym jest znieczulenie
zaraz wejdę w stupor ulotnego szczęścia,
samego karnawału zupełnie sam
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Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”

Joanna  Jarzynka

Poeta znad Warty

Leszek Antoni WIERZCHOWSKI, ur. 
10 września 1949 roku w Zawierciu, uczył się 
w tutejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. 
St. Żeromskiego, a następnie ukończył Stu-
dium Nauczycielskie w Gliwicach i  polonisty-
kę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W latach 70-90 minionego stulecia 
Leszek  Wierzchowski pracował jako dzienni-
karz prasowy m.in. w Warszawie i Katowicach, 
jednocześnie z powodzeniem publikując 
fraszki na łamach czasopism ogólnopolskich  
i regionalnych śląskich. Otrzymał stypen-
dium Zarządu Głównego Związku Literatów 
Polskich w Warszawie na kontynuowanie 
twórczości. Był współorganizatorem Grupy 
Literackiej im. Wł. Sebyły w Częstochowie 
i literackiego Towarzystwa Wolnistów we 
Wrocławiu. Jest członkiem Związku Litera-
tów Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa 
Literackiego w Katowicach.

Debiutował wierszem pt. Modlitwa na 
łamach  czasopisma „Naprzód „w Londynie” 
w 1970 roku, a  miesiąc później - fraszkami 
na lamach  jednej z gazet w Katowicach. 

Pisał dramaty, z których najważniejszym 
jest poetycki dramat paradokumentalny pt. 
Millenium – o historycznych wydarzeniach  
sierpnia 1980 r. na Wybrzeżu. W dziele tym 
poeta  nawiązuje do powstania   warszaw-
skiego  1944  roku,  wydarzeń   marcowych  
1968 r. i tragicznych dni grudnia 1970 r. w 
Gdańsku.  Dramat miał dwa wydania (1998, 
1999),  a jego fragmenty  były  inscenizowane  
w  Muzeum  Kinematografii  w   Łodzi z udzia-
łem  wybitnych aktorów, wśród nich Jana 

Machulskiego i Leona Niemczyka.
Literacki talent Wierzchowskie-

go najpełniej  zaowocował  plonem 
25 tys. fraszek. 

Szereg  jego literackich miniatur  
znalazło się, m.in. w antologii pt .Z 
fraszką przez stulecia (XV – XX wiek) J. 
Bułatowicza (2005 r.) . W latach 2005 
- 2019 na łamach ogólnopolskiego 
Miesięcznika Literackiego „Akant” 
odbyło się siedem edycji konkursu na 
aforyzm, fraszkę lub limeryk pt.”In-
spiracje Wierzchowskim”. Przytoczmy 
kilka z nich:

Bernard Najdek z Nowogrodu Bo-
brzańskiego:

Od siebie
Fraszki Wierzchowskiego? Zgoda.
Potrzebne jak chleb i woda.

Anna Błachucka z Małogoszcza: 

Fraszki proszę
Przy tych fraszkach „Kamasutra”
Nie jest pewna swego jutra.

Barbara Sędzicka z Wejherowa :

Edukacja
Nie zepsują cię, kolego,
„Amorałki” Wierzchowskiego,
Lecz ukażą w sposób krótki,
Jakie są kochania skutki.

Anna Ohde z Łodzi:

Zawsze z taktem
Najdrobniejszy nawet grzeszek
W lot podchwycić umie Leszek.
I nikt chyba nie potrafi
Śmieszyć tak!… bez pornografii.

W latach  1999 - 2017. poeta zawodowo 
związał się z Pałacem Kultury Zagłębia w 
Dąbrowie Górniczej. Wtedy stworzył orygi-
nalny i cieszący się popularnością pięciok-
siąg fraszek pt. „Świat skrócony”: Manifest 
erotyczny, Dziwne stany świadomości, Imionnik 
zakochanych, Erotyczne przymiarki  i  Sztukę 
pieszczot. Za  twórczość literacką otrzymał 
szereg nagród.

W 2009 r. w Łodzi powstał Klub Miło-
śników Twórczości Leszka. Wierzchowskie-
go  Na dobry humor - Wierzchowski!

Mieszkał w Zawierciu, Sosnowcu, a 
obecnie w Katowicach.

 
PS: Obszerna biografia Leszka Wierz-

chowskiego została opublikowana w „Ency-
klopedii osobistości Rzeczypospolitej Polskiej” , 
IV./2018 r., BPH -BRITISH PUBLISHING 
HOUSE LTD

Leszek Wielki Książę WIERZCHOWSKI, LITERAT 

Herb wielkoksiążęcej gałęzi rodu 
WIERZCHOWSKICH

Jubileusz 50-lecia debiutu literackiego Leszka Wierzchowskiego
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Pechowy romans

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

Do kuszącej

Nie wódź mnie na pokuszenie,
Bo i tak się nie ożenię!

Do urodziwej

Dopóki jesteś piękną i młodą,
Grzechem jest grzeszyć tylko urodą!

O dziewczętach

Tak piękne łanie z dziewcząt wyrosły,
Że z mądrych starców robią się osły!

Chorobliwie zakochani

Wszystko mają w porządku,
Prócz zdrowego rozsądku!

Echo romansu

Nieraz romans trwa przez chwile , 
A roznosi się na mile!...

Ręce dziewczyny

Dziwnie zaborcze są panny rączki:
Daj jej pierścionek, zechce obrączki!

Do zucha

Kto nieostrożnie pieści dziewuszki,
Ten musi potem  zmieniać pieluszki!

Rozczarowanie

Gdy cnota żąda złota -
Odchodzi mnie ochota!...

Pech szczęściarza

Dała mu panna, lecz on się biedzi:
Teraz dać musi… na zapowiedzi!
                         

Próg możliwości

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

Na miłosne zniewolenie

Miłość ślubem ludzi pęta,
Potem wiążą alimenta!

Pies na kobiety

Był z niego na kobiety pies! –
Na smyczy dziś u jednej jest…

Głupi mąż

Fakt naukowo udowodniony:
Głupi mąż nie chce mieć mądrej żony!

Sennik współczesny

Mężczyznom śnią się zgrabne kobiety,
A ich kobietom supermarkety!

Metamorfoza mężczyzny

Niejednemu z mężczyzn – gdy zbyt dobrze ma się,
Ubywa pod pasem, a przybywa w pasie!

Jak być kochaną

Byś mężczyźnie  nie obrzydła – 
Perfum mniej, a więcej mydła!

Nie myj pleców

Nie myj pleców innej, błaźnie,
Bo ci żona sprawi  łaźnię!

Laptop męża

Odkąd kupił mąż laptopa, 
Żona musi spać bez chłopa ! 

Jak na złość

Miłość najdłużej się pamięta
Tę, co została odepchnięta!

Przyczyna rozwodów

Przyczynę rozwodów - tę najczęściej słyszę : 
On  poszedł na jednego, do niej jeden przyszedł!

Chory świat

Na ten świat obłędnie chory,
Nic lepszego niż amory!

Żądze staruszka

Żądze wzbudza u piernika
Piękna babka! z piekarnika.

Na starego kobieciarza

Gdy Casanovę stary udaje,
Częściej mu serce niż męskość  staje!

Natura

Na łonie natury najbardziej podnieca
Naturę mężczyzny  natura kobieca!

Skąpy kochaś

Wszystko by uczynił dla niej,
Byle tylko jak najtaniej!

Na kobiet nieobliczalność

Wszystko zmierzysz u kobiety -
Oprócz szaleństw jej ! Niestety. 

Barbarzyństwo naszych czasów

Zawracanie ludziom głowy
Przez telefon komórkowy!

Na zdjęciu: Spotkanie Leszka Wierzchowskiego z czytelnikami

Jubileusz 50-lecia debiutu literackiego Leszka Wierzchowskiego
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Uczony cham

Na Oxfordzie studiom sprostał,  
A jak chamem był, tak został!

Na astmę sknery  

Na ciężką astmę choruje sknera: 
Nim grosz da komuś dech mu zapiera!

Liberalizm stosowany

Po aferze jest afera,
Kiedy władzę mają zera!

Sztuka demokracji

Mamy demokrację, jak wieść gminna niesie,
Naród rządzi krajem, narodem – kolesie!

Instrumenty władzy

Łatwiej kłamstwem niźli prochem
Zapanować nad motłochem !

Skomplikowana operacja

Najtrudniej się leczy 
Mówiących! od rzeczy.

Prawo i sprawiedliwość 

Duch i litera prawa umiera 
Tam, gdzie dekalog…  poniżej zera!

Cenne życie

Wykorzystaj każdą chwilę,
By nie stracić nic. –Aż tyle!...

Polskie piekło

W kraju  zwalczamy siebie nawzajem,
Obcy zwalczają nas poza krajem!

Zwiedzanie Krakowa

Zabytkowy
Zawrót głowy!..

O zasługach marzycieli

Trzeźwo myślący  świata nie zmieni! -
Lecz marzyciele , lecz  nawiedzeni...

Udane życie

Każdy jest reżyserem.- Na udane życie
Należy repertuar dobrać należycie!

Nagrobek złodzieja kieszonkowego

Tu kieszonkowiec spoczywa w grobie.-
Nareszcie trzyma ręce przy sobie!

Nagrobek mój

Tu wieszcz narodu spoczywa, który
Fraszkami wszedł… do literatury!

                                                                     
Szlachetne zdrowie

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…”,
Zanim nie weźmie go pogotowie!

Czym jesteśmy?

Czymże jesteśmy wszyscy pospołu?-
Dziś wielcy,  jutro…  garstka popiołu!

Alienacja naszych czasów

Od człowieka do człowieka - 
Siódma góra, siódma rzeka!...

Na mogiły umieranie

Umierają groby!-
Bez żywych żałoby…

Przesyt poetów

Płodna w poetów Rzeczpospolita, 
Tylko – niestety – nikt ich nie czyta!

Na zdjęciu: Leszek Wierzchowski podpisuje swoje ksiązki

Jubileusz 50-lecia debiutu literackiego Leszka Wierzchowskiego

Finał konkursu 
pt. Inspiracje Wierzchowskim

W 2019 roku na łamach Miesięcznika Li-
terackiego „AKANT” odbyła się VII edycja 
konkursu pt.”Inspiracje Wierzchowskim” na 
fraszkę, limeryk lub aforyzm  , nawiązujące 
do twórczości Leszka Wierzchowskiego, 
autora m.in. pięcioksiągu fraszek : „Ma-
nifest erotyczny”, „Dziwne stany świadomości”, 
”Imionnik zakochanych”, „Erotyczne przymiar-
ki” i „Sztuka pieszczot”.

Najlepsze z nadesłanych utworów były 
drukowane w „AKANCIE”.

Organizatorzy konkursu - Redakcja Mie-
sięcznika Literackiego „AKANT” i Fun-
dacja POLSKA KORONA   postanowiły  
przyznać nagrody:

I nagroda - Otton Grynkiewicz.

Trzy równorzędne nagrody: Jarosław 
Andrusiewicz, Tadeusz Charamuszko i 
Tadeusz Dejnecki.
Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Gratulujemy!

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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MILLENIUM /fragmenty/

Czy Polska będzie niepodległa?
Kiedy niewoli młyński kamień 
Z szyi nam spadnie ? -Choćby zbiegła 
Moc lat, wierzę, że dzień nastanie, 
Gdy w czyn przemieni się pragnienie: 
Wróg pierzchnie! Polska w bohatera 
Szatach opuści piekieł cienie 
I nie będziemy już cieniami 
Swej matki. Wierzę! A wiec z wami 
Jestem i z wami Polskę zmienię! 
Prawda, walczyliśmy już nieraz, 
Lecz pojedynczo, poróżnieni, 
Dziś tu jesteśmy wszyscy – razem: 
Bohaterscy, nieustraszeni! 
Bo długo leżeliśmy płazem, 
Kneblami nam zatkano usta, 
Krew z nas sączono, karmiąc łzami, 
Dziś każdy z nas poznał oszusta, 
On -dłużej już nas nie omami! 
A kto nam grozi, kto nas straszy, 
Że przez nasz gniew Ojczyzna ginie, 
Ten wróg! Lęka się racji naszych, 
Swą zgubę widzi w naszym czynie! 
On – Polskę przywiódł do ruiny, 
Zgniliznę nazwał moralnością, 
Aż kraj zszedł w ślepe koleiny – 
Ot, komu bunt nasz w gardle kością! 
Otrzyjcie łzy. Nikt nie pokona 
Narodu , który się nie dzieli: 
Nie będzie straszny nam chłód celi, 
Gdy celem Polska wyzwolona! 
By nasze dzieci, nasze wnuki 
Nie musiał więzić nikt, katować, 
By trupów ich nie rwały kruki, 
Nie będziem głowy w piasek chować! 
Wy - moja armią... Boże, prowadź!

***

Strzeżmy się! Niech nas nikt nie dzieli- 
Ze słabym się nie będą liczyć. 
Władzy – dość żeśmy wycierpieli 
Podłości! Gdy nas pałką ćwiczyć 
Musiał milicjant, kuc w kajdany 
Lub strzelać do nas. Nas – narodu, 
Co podniósł pięść przeciwko władzy, 
By ustrzec dzieci swe od głodu, 
Kłamstwa. Byśmy nie byli nadzy, 
Abyśmy wolność i rozsądek – 
Nie przemoc, niby chleb dzielili, 
Za naturalny spraw porządek, 
Za sprawiedliwość - narzucili 
Nam wyrok: śmierć! śmierć! śmierć! Nam z rodu 
Piastów, co z wrogiem nie znał miru, 
 Co hydry dusił już za młodu, 
Nie bał się śmierci ni Sybiru, 
Co ginął w oświęcimskich piecach, 
Walczył na obcych lądach, morzach, 
By trwał – szlachetny! Choć na plecach 
Ciążyła mu niełaska Boża 
Zbyt długo! Naród, powołany 
Dziś do wolności, niech pamięta: 
W jedności – Polski los wygrany, 
W solidarności - wola święta!

***

Ziemio, zdradą,
Krwią przesiąknięta, polska ziemio, 
Obudź się gniewna w szlachetności! 
Wydobądź siły, które drzemią 
W trzewiach twych, byśmy – ludzie prości, 
Mogli odnaleźć siebie w mroku! 
Dodaj nam sił twych, dodaj woli 
Tak przy warsztacie, jak na roli 
I wolną Polskę – wyprorokuj! 
By była nasza, była dla nas, 
Dobra jak matka, czysta, święta, 
Prawda i pracą przeniknięta, 
Dla wrogów swych – nieprzejednana! 
Wolą niezłomna, racja mądra, 
Miłością ludu – przeogromna. 
Nie łatwowierna, ale pomna 
Historii swej i praworządna. 
Taką bądź , polska ziemio, dla nas, 
Ojczyzno wodzów i geniuszy. 
Ty – wciąż rozszarpywana rana 
W patriotów czynach, myślach, duszy. 
                                                  Boże, 
Odwagi daj nam! Hartu trzeba 
Nam, wytrwałości. Tak, jak chleba 
Zgłodniały człowiek łaknie. Może 
Po wielu strajkach, krwi i trudach 
W walce o wolność - nam się uda 
Zwyciężyć. Wy wspierajcie nas 
Na duchu… Boże!... prowadź nas!...

 Millenium. Narodziny Solidarności Narodu Polskie-
go w Gdańsku podczas strajku 1980 roku, Poetycki 
dramat paradokumentalny - epopeja, fragment. 
Zgierz, Fundacja „Pro Deo et Arte”, Wydanie 
I, 1998 r. 

PAMIĘTNIK Z CZASÓW ZARAZY       

Pandemia i strach

Najkrótsza droga?...
Od lekarza
Do cmentarza!
■

Nieodpornym na choroby
Z krzepkiego ciała i  twardych kości -
Klops!... gdy naturze brak odporności.

■

Zaduma chorych
Myślą sobie-
O chorobie!...

■

Gdy zaraza żniwo zbiera
Kto nie uważa,
Ten się zaraża!...

■

Higiena to zdrowie
Dla higieny -
Nie ma ceny!...

■

III wojna światowa
Cicha i spokojna...
Biologiczna wojna?

■
Żyjemy...

Na ziemi przez chwilę,
Na wieki w mogile!

Milenium, 
I wydanie 1998 r.

Jubileusz 50-lecia debiutu literackiego Leszka Wierzchowskiego
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- A ja mam grzybki do kanapek. Jak chcesz 
to się częstuj.

- Człowieku, nawet patrzeć na nie chcę.
- Co nie lubisz?
- Kiedyś lubiłem i smażone i marynowane, 

suszone też, a szczególnie w pierogach na 
Wigilię.

- A teraz?
- W życiu do ust ich nie wezmę. Przez nie 

świętej pamięci Jurek leży dwa metry pod ziemią.
- Ktoś z rodziny?
- Nie, najlepszy mój kumpel. Kurde, ile 

myśmy razem wódy wychlali, jakby tak policzyć, 
to wykąpać by się w niej można było. Kurde, łeb 
do gorzały to on miał. Ja to na niego mówiłem 
beka bez dna.

- Dawno to było?
- Ja wiem, jakieś sześć lat już będzie. Równy 

chłop z niego był. Mieszkał razem z matką - pod 
lasem, na skraju wsi.

- No, a co z tymi grzybkami?
- Zaprosił mnie i jeszcze jednego do siebie. 

Kupiliśmy trzy flaszki, ale nim dojechaliśmy na 
miejsce, to dwie opróżnić zdążyliśmy w autobu-
sie. Ludzie trochę się krzywili, ale my grzeczne 
chłopaki, wypili po szklaneczce, gęby otarli i 
siedzimy cicho, to i kierowca nic nie gadał. Po 
drodze, jak już wysiedliśmy, dokupiliśmy jeszcze 
gołdy i dawaj w ten dziób spragniony. Kurde, 
na drugi dzień w południe dopiero się obudzi-
liśmy. Patrzę, a tu dwa kosze, pełne grzybów. 
Ty, on pił równo z nami, a my jak niemowlaki 
przespali noc i pół dnia. Kurde, a on jak tylko 
świt, poszedł do lasu.

Mnie ani w głowie jedzenie, a ten nakłada 
stertę smażonych.

Nawet nie tknąłem, bo ja na kacu nie jem 
nic, Krzysiek przeciwnie, razem z nim wcinał, aż 
mu się uszy trzęsły.

Wypiłem tylko trzy, może cztery kolejki i 
lulu. Obudziły mnie jakieś jęki. 

Patrzę, a tu jeden z drugim rzygają dalej 
niż widzą, trzymają się za brzuchy i biegają na 
wyścigi za potrzebą, jeden do łazienki, drugi 
za stodołę.

Najpierw się śmiałem jak głupi, ale przestało 
mi być do śmiechu, jak stracili przytomność.

Zadzwoniłem od sołtysa po pogotowie, bo 
to wtedy jeszcze nie było komórek. Po jakiejś 
pół godzinie przyjechali. Niestety, Jurka nie dali 
rady uratować, Krzysiek jakoś z tego wyszedł, ale 
nie za długo cieszył się życiem. Nadwyrężona 
wątroba nie wytrzymała, zresztą jego żona też. 
Wzięła z nim rozwód i wyrzuciła na zbity pysk.

I patrz, co za zrządzenie losu. Wynajął tanie 
mieszkanie w kamienicy, gdzie była melina, a to 
był czas, kiedy nie było nocnych sklepów, tak jak 
teraz. Wtedy tam się ludzie zaopatrywali w nagłej 
potrzebie. Miał facet rentę, po tym zatruciu się, 
to jak mu brakło kasy - dostawał na kredyt.

Ja też na tym korzystałem i nie tylko ja. 
Wszyscy jego znajomi od kielicha przychodzili 
z prośbą, żeby wziął na krechę. I brał.

Jedni oddawali, inni nie, różnie z tym bywa-
ło. A jak się napił, to w kółko powtarzał, że ma 
rozdarte serce, bo kocha żonę i wódę.

Najgorsze, że nie potrafił stanąć po właściwej 
stronie i on o tym wiedział - miał świadomość, 
że zmarnował nie tylko swoje życie.

Kurde, książkę można by napisać, o tym co 
się tam działo. Ilu ludzi człowiek tam poznał. 

Włodzimierz Rutkowski

Świętej pamięci

Różne typy i oryginały tam przychodziły. Trafiały 
się i babeczki. Jedne skończone, że i pijany by 
nie chciał z nimi mieć nic wspólnego, inne 
przychodziły ze swoimi i zostawały póki się forsa 
nie skończyła.

Raz takiemu jednemu odbiła palma. Tylko 
co wyszedł ze szpitala, leczyli go po ciężkim po-
biciu, zaraz się tam zjawiła, za nim jego ślubna. 
Nafaszerowany był lekami i chyba przez to mu 
się pomieszało po wypiciu.

Zaczął demolować mieszkanie, krzyczał przy 
tym - myszy, myszy. We trzech nie mogliśmy go 
utrzymać, nie wiem, ale kto wie, czy nie udawał.

Ta wcisnęła mu w łapę flachę i darła się – 
Chlej dalej pijaczyno...

Opróżnił ją jednym duszkiem, postał, postał 
chwilę i padł jak długi. Nigdy już sie nie pod-
niósł. Wielu tak poszło na dno, choć myśleli, że 
są niezatapialni.

Tak sobie nie raz myślę, że jakbym nie prze-
stał, to też już bym był świętej pamięci.

- Od dawna nie pijesz?
- Od śmierci mojej żony.
Też kurde piła i to przeze mnie.
Nie chciała, żebym pił z kolegami. Myślała, 

że jak będę w domu pił, to mnie jakoś z tego 
wyciągnie.

I sama zaczęła pić - najpierw malutki kielisze-
czek - dla towarzystwa, przy czym cały czas kładła 
mi do łba, jak miło jest być trzeźwym. Nic z tego.

Byłem głuchy jak pień na to jej ględzenie. 
Dopiero jak odeszła, to po pogrzebie na stypie, 
moja matka przy wszystkich padła na kolana 
przede mną i błagała, abym się w końcu opa-
miętał. W rękach trzymała biały różaniec, ten 
sam, który dostałem na pamiątkę Pierwszej 
Komunii Świętej.

Wtedy coś we mnie drgnęło. Widocznie 
tam w środku coś zostało z tamtego czasu, bo 
ja kiedyś byłem ministrantem.

Od tej pory co roku do Częstochowy jeżdżę. 
Na pielgrzymki nie chodzę, bo nie dałbym rady. 
Od picia mam niedowład mięśni w nogach.

- O ja cię, deszcz zaczyna padać.
- Zamknij drzwi, bo do pakamery naleci.
- Chyba nie skończymy dzisiaj tego chod-

nika.
- O ja cię, ale leje.
- Niebo płacze.

Jarosław Seidel

good night and good luck

gdy zimną nocą śpiewa ptak
gdy ciemną nocą wieje wiatr
gdy księżyc świeci jasno tak

niepokój wkrada się w mózgowie
i wyje z bólu biedny człowiek
co życie niszczy innym sobie

płomienie tu powodzie tam
szarańcza zżera pola nam
bo ten co mienił się natury pan
okazał się po prostu cham

chciwość zawiść i głupota
pogoniły ludziom kota
teraz jęczą szare masy
zmuszone do robienia kasy

a rekiny w morzu głupoty
wyciskają z ludzi siódme poty
i lęk o przyszłość co nie będzie dana
dzieciom i wnukom systemu szatana

chcieliby jak tamci niewidzialni gracze
pożyć  tak samo zwyczajni zjadacze
ale nic z tego bo już ruszyła
lawina natury po równi pochyłej

i pędzi przed siebie jak kula śniegowa
masa krytyczna na wskroś systemowa
pędzą roześmiani jakby w lunaparku
wprost do czarnej dziury na złamanie karku

rozklekotana czasu maszyna
czy leci z nami pilot bo czas się wygina
ucieka przyspiesza jak wicher obłędny
i już się kończy bo przecież jest względny

kończy się czas i kończy się świat
homo sapiens (litości) sam ukręcił bat
antropocentryzm pogląd nader błędny
człowiek przyrodzie naprawdę jest zbędny

a monoteizm teza wydumana
okradł ludzi z magii co była im dana
gdzie święte gaje gdzie dziadów obrzędy
gdzie duchy gór lasów które były wszędy
rozbite głowy bogów ręką fanatyków
nowej religii i nowych nawyków
zrównanie wszystkich aż wywraca trzewia
tak rodzi się we krwi ta nowa bolszewia

i pusta martwa przestrzeń nam pozostała
wyzuta z sacrum natura wspaniała
religia pustyni ten bękart obmierzły
intelekt zamiast duszy też przecież jest niezły

a gdy już zdechnie ostatni idiota
w kuli ognia fali zbrylonego błota
odetchnie wreszcie natura znękana
pod butem chama co udawał pana

i będzie koniec a po końcu cisza
wiatr suche drzewa do snu ukołysze
może letnią nocą ptak znowu zaśpiewa
a płatki śniegu jak gwiazdy nocą
w świetle księżyca znów zamigocą

jednak przyznacie wyczyn to nie lada
i jaka piękna samozagłada

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

F R A S Z K I

LAWINA

Od kamyka się zaczyna
nawet największa lawina.

UMIEJĘTNOŚĆ

Chociaż nie zna geografii
do koryta zawsze trafi.
 

BLISKO KLĘSKI

W takim związku blisko klęski
gdy mężczyzna mało męski.

O ROLACH

Role drugorzędne są wtedy udane
gdy są pierwszorzędnie grane.

Elżbieta Grabosz

AFORYZMY

*

Kiedy mąż długo jest w rejsie, miłość tonie w morzu.

*

Niektóre kobiety traktują łóżko jak łódź ratunkową.

*

I przy zimnym draniu ogrzać się można.
  
*

Bywają mężowie, których korkociągiem należy wyciągać z oberży.

*

Jednym potrzebne są koła ratunkowe, innym kaftany bezpieczeństwa.

Małgorzata Borzeszkowska
 
O ślepocie

Była sobie ślepota, mała i pokrzywiona, 
wciąż się kręciła ślepota wkoło swego ogona, 
gdy było, że oko wykol oznajmiała olśnienie, 
w słońcu wieszczyła upadek, w upale wychłodzenie. 
Na wszystko była ślepa, na kłamstwo i na głupotę, 
zresztą, z głupotą pod rękę ktoś kiedyś widział ślepotę. 
Na podłość oczęta zamknięte, na krzywdę i braki sumienia. 
Z reguły ślepoty ślepota była nie do zrozumienia.
I tylko jedyną sprawę widziała wyraźnie jak orzeł: 
własny interes ( w tym kasę), 
bo więcej już dojrzeć nie może.

Do Wdzięczności
 

Wdzięczności zagubiona, 
ukryta pod korcem, 
niewygodna jak gwoździe, co uwięzły w butach, 
jak drzazgi, co się wbiły pod czyjeś paznokcie, 
sadza pod powiekami, w dobrym chlebie śruta. 
Niby cię wszyscy głoszą, niby deklarują 
i słowa posypują jak ziarnem czarnuszki, 
jednak, gdy się obrócisz, i trzy razy spluną,
i skrzyżują dwa palce. Głowy pod poduszki 
chowają by już więcej nie patrzeć ci w oczy. 
Chcieliby cię trzymać o wodzie i chlebie, 
albo jakoś wykreślić, zaczernić, zamrozić, 
by na zawsze wymazać długi wobec ciebie. 
Ale ty nie wymagasz, by cię doceniano, 
nie chcesz braw, ni fety, nie ma w tobie złości 
na takich, co to chustą zasłaniają oczy, 
bo jesteś bardzo bliską kuzynką godności. 
Więc wzruszasz ramionami i znowu się gubisz, 
ze świerszczem za kominem dobrotliwie droczysz, 
śpiewasz piosnki Bułata przy gruzińskim winie 
i wiesz, że 
trudno z wami Rubikon przekroczyć.
 

SATYRA
Ariana Nagórska

HUMOR PANDEMICZNY

Z gadek sąsiadek

Nie wpuszczaj takich majstrów do napraw domowych,
co chcą użyć rękawic niejednorazowych. 
– Wręcz przeciwnie! Nie pragnę, by mi taki wlazł,
co majstrować zamierza tylko jeden raz!

* * *
Maskę przeciwgazową z czasów pierwszej wojny
założyłem małżonce i jestem spokojny.
-– A ona też spokojna? – To jest rodzaj maski,
zza której nie dochodzą wyzwiska i wrzaski!

* * *
Dla higieny rąk jest zdrowo
przycisk w windzie wciskać głową!
(Póki głowa sprawnie działa,
winda będzie w miejscu stała).

* * *
Z tłumu istot myślących
temu dam oklaski,
kto wie, jak umyć zęby,
nie zdejmując maski!

* * *
Siedzę w mieszkaniu
jak w murach więzienia.
– Nie musisz siedzieć.
LEŻ! Bierz przykład z lenia!

* * *
Dla ochrony przed wirusem
nasącz maskę spirytusem!
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1 marca 2020 roku
Docierają pierwsze niepokojące wieści o 

koronawirusie i – jak zwykle – w takich przypad-
kach myśl, że to mnie nie dotyczy.

W Domu Kultury „Orion” biorę udział w 
towarzysko-kulturalnym spotkaniu Ukraińców 
i Polaków pn. Family Life. Na zakończenie  ini-
cjuję gremialny śpiew z okazji czterdziestych 
urodzin inicjatorki spotkania Liliji Zahnitko. 
Ryczę, bardziej recytując niż śpiewając, polskie 
Sto lat, lecz największe  wrażenie robi ksiądz 
prawosławny Mariusz Radziwon, gromko i w 
sposób wschodnio uduchowiony, wyśpiewując 
barytonem Mnogije lieta.

2 marca
Nic szczególnego.

3 marca
 W I Liceum Ogólnokształcącym doroczne 

zebranie Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich. Atmosfera gawędziarska. Wchodzę w 
skład komisji kwalifikacyjnej.  

4 marca
Posiedzenie Stowarzyszenia Imienia 

Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo. Planujemy, 
nawet szczegółowo, na 9 czerwca o godz. 10.30 
przebieg bydgoskiej debaty oxfordzkiej pt. 
Czy Bydgoszcz wykorzystuje swoje tradycje i szanse w 
dziedzinie muzyki?

5 marca
Przedpołudniowe posiedzenie Miejskiej 

Komisji Mieszkaniowej. Pierwsza, inspirowana 
doniesieniami medialnymi myśl, dlaczego nikt się 
nie boi,  przecież tu tyle kobiet, które zazwyczaj pierwsze 
ulegają panice?

6 marca
Prowadzę w Domu Kultury „Orion” wie-

czór literacko-muzyczny Małgorzaty Mówiń-
skiej-Zyśk. W pełni panuję nad zatłoczoną do 
niemożliwości salą, na której dominują osoby 
starsze. Kończąc i dziękując występującym, a 
oprócz poetki i skrzypaczki zarazem, tudzież 
malarki, prezentowały się piosenkarki, chórki i 
kapele, mówię- jakby w proroczym uniesieniu 
-  że tu jest azyl, że jesteśmy jakby na pokładzie „Ti-
tanica”, że to takie niezwykłe, że tam burza, a my tu 
spokojni, radośni, bo taka jest siła poezji.

7 marca
Działka. Sadzę pierwsze ziemniaki. Na świe-

żo wykonanych redlinach pojawia się nic z tego 
ni z owego tłusty kos. Czarny  korpusik z żółtym 
dziobem. Nie boi się zbytnio. Skacze. Wspania-
łość! Staram się nie wykonywać gwałtownych 
ruchów i, choć chodzę tu i ówdzie, ptak się nie 
płoszy. Wreszcie odjeżdżam. Z ulgą dla niego, 
z pewnym smutkiem dla mnie.

8 marca
O 9.00 jak zwykle w kościele na Mszy Świę-

tej. Potem w domu przeciąganie czasu, byleby 
do wieczora, byleby zanurzyć się w sen,  który 
wybawia mnie od nudy i otwiera perspektywę na 
kolejny, pracowity już dzień. Nie lubię niedziel!

9 marca
Z pewnym już niepokojem, starając się 

Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy

jak najmniej dotykać różnych przedmiotów, 
jadę jako przedstawiciel Miejskiej Komisji  
Mieszkaniowej na lustrację warunków, w któ-
rych mieszkają osoby zgłaszające wniosek o 
przydział mieszkania.   Przerażające śmietnisko 
w opustoszałym domu jednorodzinnego przy 
ul. Dalekiej 2. Nie ma wnioskującego, ale w 
jednym z narożnych pokoi, bez okien oczywi-
ście, znajduję legowisko,  a na parapecie -równo 
poukładane, czyste, nawet jakby wypucowane  
jabłka i ogromny, tykający budzik. Żywność, 
prawdopodobnie zebrana na śmietnikach, w 
reklamówkach wiszących na ścianie.

O godzinie 13.30 w Pałacu Ostromeckim 
posiedzenie Forum Rozwoju Regionalnego. 
Gdy rzecz schodzi na trzydziestolecie odrodzo-
nego samorządu, mówię- może nazbyt drama-
tycznie, ale szczerze - że samorządność z 1990 
roku została zaduszona przez merytokrację i 
biurokrację. To proces globalny. Na sali cisza-
-zrozumienie i niezrozumienie.

10 marca
Posiedzenie Miejskiej Komisji Mieszkanio-

wej jak poprzednio. Tłok, żarty, pełne porozu-
mienie. Ja  jednak kilkakrotnie wychodzę, aby 
umyć ręce.

11 marca
Wiadomość, że miasto chce finansować 

zgłoszony przez nas w  konkursie Bydgoszcz. Dzieje 
się, sygnalizator jednostek pływających przecina-
jących 18 południk na wysokości Wyspy Świętej 
Barbary na Brdzie. Natychmiast umawiam się z 
kapitanem żeglugi śródlądowej, zwanej żarto-
bliwie szuwarową, Bronisławem Draczyńskim, 
Romanem Sidorkiewiczem i swoim bratem Bro-
nisławem na lustrację in situ. Będziemy płynąć 
pontonem  z przystani „Zawiszy”.

12 marca
Silny wiatr. Boje się, że nie popłyniemy, a 

ja przecież nie lubię rezygnować z raz podjętych 
zamiarów. Młodzież – jakby nigdy nic- wynosi 
z hangarów łodzie, wsiada do nich i wiosłuje. 
Uspokajam się, zaniepokojony przecież nie 
tylko wiatrem. 

Dopływamy. Robimy pomiary. Wracam 
do domu, mając przed sobą wyraźny horyzont. 
Od pewnego czasu przestałem bowiem żyć tym, 
co dzień przyniesie. Muszę mieć jakiś cel, jakiś 
horyzont…

13 marca
Owocne spotkanie z Bogusławem Grabia-

sem, właścicielem firmy Hipernet przy ul. Kcyń-
skiej 48. Podajemy sobie dłonie, pijemy kawę. 
Rozmawiamy. Żadnych środków ostrożności. 
Podziwiam jego entuzjazm dla pomysłu sygna-
lizatora 18 południka. Deklaruje koncepcyjne 
rozwiązanie problemu, zarówno elektroniki 
jak i mechaniki, no i małej architektury. Wraz 
z Romanem Sidorkiewiczem jesteśmy prawie 
szczęśliwi.

14 marca
Działka. Zawsze w sobotę była i działka i 

basen, a w niedzielę jeszcze lodowisko. Teraz 
wszystko zamknięte. Nie czuję się z tego powo-
du najlepiej. Potrzebuję ruchu, ciągłych zmian 
miejsca i sytuacji, zewnętrznych impulsów.

15 marca
O godzinie 7.00 telewizyjna transmisja 

Mszy Świętej z sanktuarium w Łagiewnikach. 
Chciałem pójść do kościoła, ale moja córka 
Kinga wymusiła tę transmisję. Może i bym 
poszedł, bo ona mieszka gdzie indziej i nie 
sprawdziłaby, ale gdy powiedziała, że na pewno 
ją oszukam i pójdę…

Mądre, spokojne kazanie młodego kapła-
na. O wieczności, która nam się należy. Po Mszy 
śpiew suplikacji Od powietrza głodu, ognia i wojny, 
wybaw nas, Panie.

Dotychczas, gdy słyszałem i śpiewałem, 
a jakże, bo bardzo lubię śpiewać w kościele, 
słowa od powietrza, to uśmiechałem się w duchu, 
jakież to niedzisiejsze, archaiczne… Teraz, nie wiem 
co teraz, ale teraz jestem poważny nad wyraz. 
Śmieszny byłem wówczas z tym swoim wewnętrz-
nym uśmiechem. 

W domu wszyscy  jeszcze śpią. Lubię takie 
ciche, niedzielne, słoneczne, a jakże, poranki. 
Tym razem mogę siedzieć i nic nie robić.

16 marca
Dni ciągną się jak kiedyś w młodości, gdy 

człowiek się nudził. Minuta za minutą, godzina 
za godziną przesypują się wolno, rytmicznie, z 
lekkim tylko szmerem niczym ziarna piasku w 
klepsydrze. Równocześnie – nieoczekiwanie 
przewijają się chaotycznie, jak na porwanej 
filmowej taśmie, obrazy z przeszłości. Zastęp-
stwo dziania się. Zaglądam do kalendarzyka,  w  
którym zapisuję, co mam w najbliższym czasie 
zrobić. Mało, bardzo mało, nic…

17 marca
Zamknięcie się w domach mimo różnych 

medialnych sugestii wypełnienia tym i owym nie-
oczekiwanie danego czasu wolnego sprowadza 
człowieka do pozycji wegetatywnej. Przetrwać!

Tak, tylko po co? I tak prędzej czy później 
nastąpi koniec. Mój.

- Chodzi o to, aby przetrwała społeczność, 
ten cały sieciowy układ powiązań, który czyni 
nasze życie lepszym, ciekawszym – mówi moja 
myśl. - Ludziom jednak udało się doprowadzić 
do sytuacji, w której wielki, skomplikowany 
mechanizm sieciowych powiązań przynosi dużo 
wygody, satysfakcji, radości - dodaje.

- Tak, ale dopiero teraz widać, ile w tym 
sztuczności, zbędności – odpowiadam swojej 
myśli.

- Czy to, co jest ponad wegetatywnością jest 
zbędne? – pyta.

Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, 
choć wiem, że  nie.  Dręczy mnie jednak zła 
myśl, że wielu ludzi okazuje się zbędnych, skoro 
wszystko jednak działa. Kultura i ja też jesteśmy 
zbędni?

18 marca
Chłopak w filmowej fryzurze (podgolony z 

czubem na środku), siedząc wprost na chodniku 
naprawia a raczej tuninguje, równie filmowy 
motocykl. Drugi na niego patrzy i coś dogaduje, 
idzie kobieta z maską na twarzy (zarażona, czy 
tylko to dla dobrego samopoczucia?), słońce 
przyświeca… Wieje optymizmem.

19 marca
Urząd Skarbowy wzywa drogą pocztową 

(listonosz nie raczył przyjść do redakcji, co jest 
zrozumiałe, tylko zostawił awizo w skrzynce pocz-
towej, co zmusiło mnie do wędrówki na pocztę i 
wystawania na dworze w kolejce rozczłonkowa-
nej według miary dwóch metrów) do korekty 

ciąg dalszy na str. 28
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zeznań podatkowych z 2015 i 2016 roku. Jedno 
z zeznań sporządzone zostało na nieaktualnym 
wówczas   druku, na drugim brak podpisu dru-
giego członka Zarządu stowarzyszenia.

Cały świat walczy z wirusem a oni, bezpiecz-
nie zamknięci w finansowych twierdzach, walczą 
z papierami a raczej tymi papierami z ludźmi. 
Globalistyczno-biurokratyczny absurd, ale też 
współczesna normalność. Skoro tak, to też wieje 
optymizmem. Normalność!

Niemniej dla potomnych podaję nazwiska 
autorek owego „normalizującego optymizmu”: 
Agnieszka Cholewa i Grażyna Tomaszewska. 
Osoby Sprawczej oczywiście nie odnaleziono.

20 marca
Zgniła cisza. Tyle pracy w redakcji a nie 

chce się nic robić.

21 marca
Dziś miał się odbyć VIII Marsz na Orien-

tację „Wzdłuż 18 południka”. Ja co najmniej 
od pół roku oczekuję na ten dzień. Nie idzie tu 
wcale o przygotowania organizacyjne, bo one po 
tylu latach prowadzenia tego marszu są jakby 
rutynowe, tylko o oczekiwanie na tę dynamikę, 
radość, parcie do przodu uczestników marszu, 
w większości ludzi młodych, a nawet dzieci.

Lubię tak stać na boku i patrzeć, zawsze 
w pierwszej dzień wiosny, na to kłębiące się 
mrowisko, słuchać tego gwaru, wczuwać się w 
lekkie podenerwowanie na starcie. A teraz cisza 
i wciąż ten sam widok za oknem.

Serce boli.

22 marca
Pojawia się pewna obojętność a raczej 

odporność na informacje, nawet te najbardziej 
tragiczne (śmierci) dochodzące z zewnątrz. 
Empiryczna cześć mojej autoświadomości nie 
martwi się tym zbytnio, boć to przecież reakcja 
obronna psychiki.  Filozoficzna cześć każe na-
tomiast myśleć o niepowtarzalności i wielkości 
każdego życia, tak nie uszanowanego przez tępą, 
działającą według statystyczno-matematycznych 
algorytmów, zarazę. Mówi się o wypłaszczeniu 
krzywej, o przerwaniu ciągłej… Gdzie jest w tym 
człowiek jako taki? Czy natura, w tym natura 
zarazy, to tylko bezduszny mechanizm? Jaka 
jest prawda o tym świecie w całości? Czy, jak suge-
ruje brutalny, działający w naturze biologicznej 
mechanicyzm, czy to co ludzkość przez wieki 
nadbudowała nad naturą - organicyzm, który 
traktuje człowieka jako niewymierną wartość. 
Nie procesy społeczne są najważniejsze i ich 
ciągłość, tylko indywidualne ludzkie życie?

Wszyscy, nawet ekonomiści - „mechanicy” 
wiedzą, że to drugie, bo przecież sami noszą 
maseczki i ograniczają kontakty, ale równocze-
śnie zdajemy sobie sprawę, że przyhamowanie 
przez pandemię oszalałej, pędzącej do przodu 
na oślep, zglobalizowanej gospodarki, to kolejne 
ofiary, a na horyzoncie chaos do granic anarchii.  

23 marca
Twarze państwowej walki z zarazą coraz 

bardziej zmęczone, wychudłe, szare. Najlepiej, 
po chwilowym  kryzysie, wygląda minister Łukasz 
Szumowski. Chyba dlatego, że zapowiedział, 
że będzie mówił prawdę i tylko prawdę [J 83,32]. I 
chyba dlatego, że jest osobą głęboko wierzącą i 
w 1997 roku, zaraz po studiach, pojechał wraz 
z żoną Anną do Indii, by pracować w jednym z 
domów Matki Teresy z Kalkuty.

Na pozostałych twarzach mniej lub bar-
dziej wyraźny grymas politycznej kalkulacji. Nie 
będę wymieniał, bo to bardzo przykre, ale jedna 
z tych twarzy wciąż jest  maską automatycznie 
powtarzającą kwestie podpowiedziane przez 
coraz to innego suflera. Ten człowiek nawet 
nie nadaje się do uprawianej obecnie polityki, 
która jest prawdziwym pomieszaniem dobrego i 
złego (Czesław Miłosz).

24 marca
Przypadkowo udało mi się opracować 

technikę utrzymywania znośnej kondycji psy-
chiczno-intelektualnej przez cały dzień. Wstaję 
wcześnie, bo o 4.50;  już teraz jest wtedy prawie 
jasno, jadę do redakcji i kładę się spać na pół 
godziny, godzinę. Wtedy zawsze mi się coś śni, 
bo podczas tak zwanego snu głębokiego od 
pewnego czasu przestałem śnić. Te poranne sny 
są jasne, słoneczne (zapewne za sprawą światła 
przebijającego się przez powieki), zazwyczaj o 
treści trudnej do zapamiętania, ale o łagodnym, 
świetlistym  klimacie. Wystarczy tego na cały 
dzień, nawet gdy jest on ponury, zimny, desz-
czowy. To chyba klimat innego, lepszego świata

25 marca.
Ruch na ulicach mniejszy niż w niedzielę. 

Po raz drugi- przerażająca w swym cynizmie 
myśl, jak wielu ludzi jest niepotrzebnych, tak 
jak wiele czynności, i zachowań jest zbędnych. 
Martwota a przecież wszyscy żyją. Siedzą w 
ciepłych mieszkaniach z dostępem do wody i 
kanalizacji, zaopatrzeni w energię elektryczną, 
skomunikowani przez sieć telefoniczną i inter-
netową z bliższymi i dalszymi, oglądający świat 
przez ekran telewizora i smartfona, zabijający 
czas różnymi internetowymi zabawkami. Glo-
balizacja, która przyniosła zarazę, równocześnie 
ułatwia najlepszą ochronę przed wirusem, czyli 
izolację. Paradoks! Wychodzi jednak na plus 
dla globalizacji, której osobiście nie lubię (nie 
lubiłem?).

26 marca
Sytuacja wygląda dramatycznie i grote-

skowo zarazem. Mimo panującego chłodu 
wiele sklepów ma otwarte na oścież drzwi, a tu 
klientów jak na lekarstwo. Liczy się każdy grosz 
po tej i po tamtej stronie. 

27 marca
Cieplej. Nadzieja?
Idę na spacer opustoszałymi, jak w niedzie-

lę, bo nie lubię innych apokaliptyczno-telewizyj-
nych porównań- ulicami. Groteskowo wyglądają 
robotniczo-chłopskie, często nieogolone twarze, 
w białych lub nawet kolorowych maseczkach na 
twarzach. Użycie ich jest dowolne, samopoczu-
ciowe, bowiem mają one sens tylko wtedy, kiedy 
ktoś jest zarażony.

28 marca
Korespondencja z Białorusi: U nas wszyst-

ko w porządku. Dzieci chodzą do szkoły, my do 
pracy. Trudno powiedzieć, na ile jest to efekt 
przyjętej strategii, aby przechorować korona-
wirusa  i się uodpornić, a  na ile ograniczonej 
tam liczby zarażeń. W każdym razie, izolująca 
się i izolowana  (nagonka medialna), Białoruś 
pozostaje na uboczu, nieco bezpieczniejsza niż 
inne kraje. Ojciec narodu Aleksander Łukaszenka 
zadekretował normalność. Zalecił banię, ruch  i 
kieliszek wódki, byle nie w pracy.

Po działce ( a więc ruch!), idąc radą Saszy, 
wziąłem saunę. O niebo lepiej! Rozgrzany i 
wyluzowany zastanawiam się, czy Białorusini 

przypadkiem nie dołączyli do zwolenników 
bardzo logicznej i ekonomicznie uzasadnionej 
ale za to bardzo  niehumanistycznej koncepcji 
wykształcenia odporności populacyjnej (stad-
nej), która ma nastąpić, gdy chorobę przejdzie 
większość mieszkańców kraju? Z podpowiedzi 
naukowców, pierwszy zaczął ją stosować premier 
Wielkiej Brytanii Boris Johnson, ale po tygodniu 
wycofał się z niej, sam zresztą zachorowując na 
Covid-19. Eksperyment  ten wyraźnie natomiast 
forsuje Szwecja, choć do  25 marca potwierdzo-
no tam 2.500 przypadków zakażenia koronawi-
rusem i odnotowano śmierć 42 osób.

Możliwe, że zarówno Szwedzi jak i ludzie 
Wschodu mniej cenią życie pojedynczego 
człowieka od sprawności całej populacji. Waga 
rachunku. Przypomina mi się kategoria produk-
tywności jako wiodąca idea w państwie pruskim 
XIX wieku.

29 marca
Po raz drugi biorę udział w Historii. 

Najpierw była Solidarność z następstwami, teraz 
zglobalizowana zaraza. Czy nie za dużo? Chyba 
nie. W XX wieku byli ludzie, którzy przeżyli dwie 
wojny i rewolucję, ale też entuzjazm budowy 
kraju. Niemniej ta moją pierwsza Historia była 
czynna, teraz nie. Żona i córki każą mi siedzieć 
w zamknięciu. Robią to z takim przejęciem i 
zaangażowaniem, że grzechem byłoby ich nie 
słuchać. 

30 marca
Na ulicy młoda kobieta w czarnych obci-

słych spodniach naciska nogą przycisk sygnali-
zacji świetlnej. Przepiękny widok zgrabnej pupy, 
sprężystych nóg, dynamiki gwałtownego ruchu. 

31 marca 
Lęk… Nie powiem, że nie odczuwam lęku, 

ale równocześnie z lękiem powinny wystąpić 
rozwaga i rozsądek. No i trochę, może nawet 
trochę więcej, szaleństwa życia.

W Biblii zapisano to pięknie: „Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je” [Mt 16,24].

Wydaje się, że nie chodzi tu tylko o życie, 
pojmowane przez Żydów i jehowitów jako dusza, 
o życie duchowe, o życie wieczne. Losy nazbyt 
lękliwych ludzi z niezwykłą ostrożnością stąpają-
cych po lodzie wskazują bowiem  także na inny, 
pozaduchowy kierunek zrozumienia tej Prawdy. 
A więc trochę więcej odwagi i szaleństwa w życiu 
w tym trudnym czasie!

1 kwietnia
Oprócz podziwu dla pracowników służby 

zdrowia, mam podziw dla robotników budowla-
nych, drogowców, sprzątaczy. Tych pierwszych 
sobie wyobrażam, widzę w telewizji, czytam o 
nich w gazetach. Tych drugich widzę na opu-
stoszałych ulicach. To oni wnoszą życie. Czasem 
z nimi rozmawiam. Są pogodni, wyluzowani, 
jakby nawet mądrzejsi niż  zwykle. Jedni wnoszą 
prawdziwe życie, drudzy je ratują. Jedni i drudzy 
to kapłani życia. Do tego należy koniecznie 
dodać kapłanki czyli matki. 

2 kwietnia
Przypomniało mi się, że rok czy dwa lata 

temu, patrząc jakby z oddali na to ruszające 
się mechanicznie mrowisko globalizacyjno-
-konsumpcyjne, zastanawiałem się, dlaczego ta 
dynamiczna stabilizacja tak długo trwa. Zawsze 
w dziejach świata co pewien czas, może nawet w 
jakimś cyklu, występowały katastrofy, zazwyczaj 
wojny.

No i  stało się! Mamy wojnę na miarę 

Dziennik...
ciąg dalszy ze str. 27
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współczesnej cywilizacji - miękką, hybrydową, z 
niewidzialnym ale obecnym wszędzie wrogiem.

Dla mnie jako tego, który przeżył fak-
tycznie lata osiemdziesiąte XX wieku, jest  to 
mniejszy wstrząs niż dla młodych. Widzę to po 
wnuku Sebastianie. Siedzi cały czas przy grach 
komputerowych, siedzi spięty. Mimo, że w roz-
mowach ze mną wykazuje intelektualny prawie 
dystans - co mi oczywiście bardzo imponuje - to 
podskórnie czuję jak sie denerwuje, jak myśli o 
tym, co będzie dalej. Dzisiaj, jakby mimocho-
dem zapytał, a co będzie z jego maturą, bo on 
jest właśnie w klasie maturalnej.

- Nie wiem – odpowiedziałem i zaraz dla 
optymizmu dodałem:

- Będzie. Może trochę później. Może w 
czasie wakacji.

Nikt nie wie. Wiem jednak, że ta „wojna” 
będzie trwałym elementem biografii ludzi 
młodych.  

 
3 kwietnia
Piszę życzenia wielkanocne. Tradycyjnie, 

na kartkach. Pamiętam, jak będąc dzieckiem 
biegałem z drugiego pietra na parter, aby 
zobaczyć, czy w skrzynce pocztowej są już 
kartki świąteczne. Listonosz nie przychodził o 
tej samej porze, więc biegałem czasem dwa, 
trzy razy dziennie przez cały Wielki Tydzień. 
Zafascynowany, oglądałem kolorowe kartki, 
czasem nawet nie drukowane, tylko malowane 
kredkami, bo wtedy, raz że poligrafia nie była 
rozwinięta, dwa, że motywów religijnych, a tym 
bardziej paschalnych, z Chrystusem Zwycięzcą , nie 
drukowano. Kartki były radosne, w ciepłych bar-
wach, z innego świata. Równie fascynowały mnie 
znaczki pocztowe, które odklejałem, zanurzając 
róg  kartki ze znaczkiem w ciepłej wodzie znajdu-
jącej się w głębokim talerzu. Znaczki suszyłem, 
przyklejając je póki były mokre do kafli pieca. 
Wyschnąwszy, spadały  z cichym szelestem. 
Układałem je potem w pudełku od papierosów 
Wawel. Nie wiem, skąd ono było, bo ojciec nie 
palił. Chyba jednak na moją prośbę przyniósł je 
od któregoś z palących kolegów. Kartki, trochę 
wypaczone po częściowym zanurzeniu w wo-
dzie, leżały na stoliku przy ebonitowym radiu 
„Pionier” i ze świątecznych nudów przyglądało 
się  je w te i wew te.

Nie wiem, co dziś na takich kartkach na-
pisać. Nawet sztampowe radosnych czy wesołych 
świąt wydaje się nie na miejscu. Tylko co dzisiaj 
jest na miejscu? Ani radość ani smutek.

4 kwietnia
Przyhamowałem... Widzę swoją dłoń, jak 

pisze i drugą jak przytrzymuje papier. Nigdy 
tego nie widziałem albo nie zwracałem na to 
uwagi.

5 kwietnia
 Osobiście traktuję to jako karę za zbytnią 

pewność siebie, przechodzącą nawet w pychę. 
Za dużo planowałem, za daleko wybiegałem w 
przyszłość, zbyt szczególnie wyobrażałem sobie 
jak to będzie...

A teraz mam 1.300 zł zamrożonych w me-
talowych krążkach, na których jeszcze niedawno 
wybijaliśmy dla publiczności monety bydgoskie 
związane ze stuleciem powtórnego przyłączenia 
Bydgoszczy do Polski. Kiedy będziemy mogli to 
robić? Mimo coraz ładniejszej pogody, nie ma 
jakiejkolwiek odpowiedzi na to pytanie.

Kto inny, na pewno nie żaden człowiek, 
jest Panem czasów!

Ależ spójna jest teraz osobista perspektywa 
z perspektywą wszechświatową!

6 kwietnia
Dramaty w Domach Pomocy Społecznej. 

Wyobrażam sobie...
Nie chcę wyobrażać sobie. Pasja pisarska 

skłania do napisania nawet sztuki teatralnej. 
Nie! Nie można bawić się, a literatura jest prze-
cież jakąś zabawą, czyjąś śmiercią. Wiem jednak, 
że ktoś tam o tym napisze. Może już pisze, może 
już napisał.

7 kwietnia
Czekam, aż objawi się kształt przyszłego 

świata…
Chyba częściowo już się objawił. Pierwsza 

prawdziwie wiosenna pogoda. Słońce, pierwsze 
listki, na biało kwitnące drzewa.

8 kwietnia
Wciąż szukam czegoś pozytywnego w tym, 

co się dzieje. Jakiegoś historiograficznego sensu, 
bo to przecież wydarzenie globalne.

Zacznijmy od definicji. Wstrząs… Tak, to 
jest wstrząs. Tak, jakby wstrząsnąć próbówkę, 
w której w jakimś obłędnym, tańcu kłębią się 
miliony drobin. Po tym wstrząsie, choćby na 
chwilę, następuje jakiś porządek, coś jest waż-
niejsze, coś mniej. Na pewien czas dojdzie więc 
do aksjologicznego uporządkowania świata.

U mnie chyba już doszło:
Dzwoni córka Kinga i mówi, że kupiła mi 

pastę do zębów. 
Wzruszam się.

9 kwietnia
Dla wielu jest to szansa cwaniaczenia, 

oszukiwania, lenistwa. Tylko, że tych wielu jest 
więcej. Zresztą tak zawsze było, tych uczciwych, 
pracowitych, heroicznych nawet zawsze było 
mniej. Wydaje mi się jednak, że obecnie, za spra-
wą globalizacyjnego chaosu i globalizacyjnych 
procedur i jedni, i drudzy są mniej widoczni. 
Opustoszałe ulice ale wewnątrz na pewno coś 
się kłębi.

Przykładem nikczemności w majestacie 
prawa i społecznego przyzwolenia na globali-
styczne procedury jest ściganie przez Zarząd 
Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
kierowców, którzy nie opłacili postojowego w 
miejscach, w których obowiązuje taka opłata. 
Miejsca te świecą pustkami a „krokodyle” (to od 
zieleni ich kombinezonów) chodzą, fotografują 
i wkładają za pióra wycieraczek  mandaty za 50 zł.

10 kwietnia
Wielki Piątek.
Całość to  niepowtarzalna okazja do du-

chowego i psychicznego przygotowania się do 
końca (mojego) świata.

Słońce świeci, kwiaty kwitną, lot pszczół i 
ptaków. Innego końca świata nie będzie, nie będzie… 
(Czesław Miłosz)

11 kwietnia
Jakoś inaczej rozmawia się z ludźmi. Wol-

niej, uważniej, pełniej. Wsłuchując się w każde 
słowo i z nadzieją na dalsze, na jakieś tam sprawy 
, problemy, których nagle z wyjątkiem najtrud-
niejszego, zrobiło się tak mało.

Dziwne, człowiek z jednej strony cieszy się, 
że w wyniku tej narodowej kwarantanny jest 
więcej ciszy, a z drugiej…

Paradoks, ale nie tak znów wielki. Człowiek 
jest z sobą a równocześnie chce być z kimś. 

12 kwietnia
Wielkanoc. Rytuał, tylko trochę zmieniony. 

Odmawiam modlitwę, święcę pokarmy. Atmos-

fera bardziej podniosła niż zwykle. Zastanawiam 
się, co będzie w przyszłym roku? Czy ta atmos-
fera się powtórzy? Przynajmniej po części, bo 
święta to święta, rytuały, które trzeba odprawić. 
Rytuały są ważne, bardzo ważne. One budują 
stelaż, są jakby kręgosłupem naszej osobistej 
rzeczywistości. Nawet teraz wstaję jak najwcze-
śniej, chociaż nie musiałbym, golę się, chociaż 
też nie musiałbym, jadę do redakcji, chociaż tam 
nikogo nie ma, a grzebać w stosach papierów już 
mi się nie chce. Wszystko wydaje się mi ważne, 
że się kiedyś wykorzysta. Kiedy? A jak nagle mnie 
nie stanie? Kto to wszystko posprząta?

Nie, będę musiał mu już teraz pomóc. Za-
biorę się za to we wtorek. Wprowadzę do swego 
rytuału – kręgosłupa przynajmniej dwie, trzy 
godziny porządkowania i wyrzucania papierów.

13 kwietnia
W drugi dzień świąt Wielkanocy wychodzę 

w południe na przechadzkę  po swojej dzielni-
cy Czyżkówko. Martwota, a przecież szerokie, 
obrośnięte tylko domkami jednorodzinnymi 
ulice nie stwarzają jakichkolwiek okazji do zgro-
madzeń, tłumów, choćby kilkunastu osób na 
odcinku jednego kilometra. Pogoda nienajgor-
sza, w sam raz na przechadzkę. Spotykam tylko  
(mądrego) młodego  ojca, który  uczy synka 
jazdy na rowerze. Patrzy na mnie, jakby chciał 
się usprawiedliwić. Nie tylko usprawiedliwiam, 
ale i chwalę. Mijam  młodzieńca, który patrzy na 
mnie, jakbym miał nagle na niego kichnąć oraz 
dwie panie z pieskami – pretekstami na wyjście 
z domu. Czasem przymknie jakiś chłopak na 
rowerze z plecakiem na grzbiecie, aby w razie 
czego wytłumaczyć policji, że po coś jedzie, 
może, aby komuś starszemu przynieść jedzenie.

Magiczna wiara, że gdy się nie wyjdzie na 
zewnątrz, nawet nikogo nie spotykając, to pan-
demia minie. To taki zaklinacz natury, a ona i 
tak ma swój rytm, swój bieg. Pandemia minie, 
ale nie za sprawą tego typu zachowań – zaklęć. 
Pandemia, będąca w swych niesamowitych roz-
miarach efektem globalizacji, jeszcze bardziej 
globalizuje, pogłębia kolektywizację zachowań, 
myśli, poglądów. Rozumiem unikanie kontaktów 
poziomych, jak to się już w pandemicznej nowo-
mowie zwykło mówić, ale zakazywanie sobie 
ruchu, który nikomu nie zagraża, to już gruba 
przesada. Bezruch zakłóca krążenie.

14 kwietnia
Siedzę i czytam. Ileż można czytać! Gdy 

byłem w więzieniu, to udało mi się czytać przez 
całe trzy miesiące. Potem wystąpił już taki książ-
kowstręt, że chyba został mi do dziś. Czytam więc  
zazwyczaj czasopisma. Oczywiście, że nie gazety 
codzienne, bo w nich niczego nie ma, nawet dia-
riusza mijających dni nie potrafią  dziś porząd-
nie napisać. Z czego będą mieli przyszli historycy 
czerpać wiedzę o szarej codzienności, o następu-
jących po sobie wydarzeniach? Czytam głównie 
czasopisma publicystyczne, które zmuszają do 
zastanowienia, wywołują dyskusję. Mnożą się 
teksty futurystyczne z tezą, że po pandemii nic już 
nie będzie takie jakie było. Racja i nie. Tak, bo przy-
szłość ze swej natury nigdy nie będzie taką jaką 
była przeszłość. Nie, bo pandemia nie unieważni 
wcale technologii (produkcji, usług, organizacji, 
procedur), dzięki której zresztą sama się mnoży. 
Technologia  współczesności pozwala wytrzymać 
tę izolację (media komunikacyjne). Po ustaniu 
zagrożenia znów  wejdziemy w  buty technologii 
i będziemy iść w nich dalej. Produkcja i kon-
sumpcja. Francuski filozof Alain Finkielkraut 
powiedział: „ Produkować, aby konsumować, 

dokoñczenie na str. 30
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i konsumować; nasza współczesna cywilizacja 
oferowała beznadziejny spektakl amoku bez 
końca. I nagle wirus zatrzymał ten chocholi 
taniec”. [„Plus Minus” 2020, nr 15, s. 22-23]. 
Jesteśmy dziećmi i niewolnikami wytworzonej, 
przez nas zresztą samych, technologii. Troska o 
tak zwaną gospodarkę, czyli ową technologię, 
do której przywykliśmy zaczyna już przeważać 
nad troskę o człowieka. A może to jednak troska 
o człowieka, bo nie dałby on sobie rady bez tej 
technologii… 

15 kwietnia
To zupełnie jakby świat z ogromnego, 

skomplikowanego organizmu, którego 
nawet nie da się ogarnąć, rozbił się na 
miliardy małych, samodzielnych komórek. 
Dotychczas chwila, dzień, tydzień, miesiąc, 
rok zespolone były w jakieś tkanki, które - też 
wiążąc się ze sobą  - tworzyły organy, a teraz 
mamy tylko poszczególne komórki czasu, 
które często trudno zapełnić jakąś treścią. 
Co rano budzę się w nowym, pustym, bez 
powiązania z poprzednim, świecie i co wie-
czór zasypiam, coś definitywnie zamykając, a 
niczego nie oczekując. Wszystkie czynności, 
nawet te najprostsze, powtarzalne nabierają 
elementarnego wymiaru. Nie wykonuje się 
ich tak mimochodem, tylko z pełnym na-
maszczeniem, nawet smakując. Smakując 
czynności fizjologiczne?  Tak.

16 kwietnia 
Wszyscy na ulicach w maseczkach. Do-

świadczenie zbiorowe  służące pogłębianiu 
wspólnoty. Rośnie słupek karności, spada 
– tak charakterystycznej dla Polaków – indy-
widualistycznej samowoli. Jak długo to się 
utrzyma? Na pewno nie minie bez śladu, tak 
jak doświadczenie Solidarności. 

Narracja, że rząd uruchamia gospodarkę 
jest mylna. Gospodarka uruchamia się i 
rozwija się sama, byleby jej nie przeszkadzać. 
Zablokowanie było  taką przeszkodą, abstra-
hując od faktu, czy ze względów humanitar-
nych było zasadne czy nie. Mam poczucie, 
ze oprócz ewidentnych blokad zewnętrznych 
pojawiły się w gospodarce wewnętrzne, jak 
na przykład pragnienie, „wielkiego urlopu”. 
Działalność gospodarcza męczy, szczególnie 
gdy jest ściśnięta państwowo-skarbowymi 
procedurami. 

A jednak ten ruch z maseczkami wycho-
dzi na zdrowie! Na ulicach więcej już ludzi. 
Na pewno myślą, że maseczki ich uratują. 
Dobrze, niech tak myślą, niech życie się to-
czy. W istocie maseczki są dla tych, którzy są 
zarażeni, aby nie zarażali, a nie dla zdrowych. 

Ci mogą jednak zachorować, gdy na masecz-
kach nagromadzą się różne inne zarazki. 

18 kwietnia
Wstyd, ale skoro obiecałem za ministrem 

Łukaszem Szumowskim pisać prawdę i tylko 
prawdę, to i o tym musze napisać:

Ucieszyłem się, a jakże, kiedy zostałem 
poinformowany o pogrzebie znajomego.

Dotąd pogrzeby były dla mnie „nie na 
czasie”. Musiałem z trudem wygospodaro-
wywać dla nich czas, co było stresujące, tak 
jak stresujące były dla mnie przemowy nad 
grobem, o które często mnie proszono. O 
umarłych trzeba mówić nie tylko dobrze, ale 
i tak, aby ludzi wzruszyć. 

Było nas sześciu żałobników, oprócz 
księdza, ministranta i pięciu kopidołków, a 
więc w granicach tolerancji. Pogrzeb odbył 
się z …. samochodu. To znaczy w otwartym 
samochodzie leżała trumna, nad którą ksiądz 
odprawiał modły. Poczta kwiatowa dostarczyła 
wieńce od zaocznych żałobników. Prawdopo-
dobnie ksiądz – podobnie jak ja- też był zado-
wolony z odmiany tej cholernej  monotonnii 
swojej egzystencji. Wyraźnie cieszył się z tego 
pogrzebu. Chciał nawet odmówić litanię do 
Wszystkich Świętych, ale wdowa orzekła:

- Wystarczy.

19 kwietnia 
11.40.  Wchodzę do piekarni, aby  kupić 

ciastko francuskie z marmoladą, które bardzo 
lubię.

- Czy ma pan 65 +? - pyta zakwefiona 
sprzedawczyni.

- Chyba tak, a może nie… - próbuję się 
przekomarzać.

 - To pan musi   wiedzieć!… - robi się 
jeszcze bardziej ponuro.

- A …..gdyby nie?
- To bym panu nic nie sprzedała.
- Czemu? Według mnie w godzinach 

10.00- 12.00 seniorzy powinni mieć pierw-
szeństwo a nie wyłączność.

- Nie! W tym czasie możemy sprzedawać 
tylko 65+.

Oglądam się wokół. Ani w sklepie ani na 
ulicy nikogo nie ma. W jej interesie, a może 
właściciela, bo ona jest tylko wynajęta, jest 
sprzedać jak najwięcej. Przecież rząd  chce  
uruchomić gospodarkę, czyli mówiąc praktycznie 
pogonić obieg pieniądza,  a tu taki kij w szprychy. 
Cała ta historia jasno dowodzi, że to ani Hitler 
ani Stalin mordowali osobiście, tylko  ludzie 
traktujący prawo i rozkaz jako świętość, szale-
nie w tym traktowaniu gorliwi.

20 kwietnia
Rozmowa z Andrzejem Adamskim o 

postępowaniach i postępkach ludzi sprzed 

pandemii. Zupełnie, jakby były to fakty z mi-
nionego wieku, odległe, zaschnięte niczym w 
podręczniku historii. Pandemia, rzeczywiście 
tak jak wojna jest wielka cezurą w dziejach 
świata i w dziejach każdego, żyjącego w tym 
czasie człowieka, a Jan Paweł II w swoich 
myślach o historii, te dzieje - jako wielki per-
sonalista - traktował równorzędnie. Mówiąc 
językiem internetowym, pandemia resetuje 
świadomość.

21 kwietnia
Wydaje się, że po ustaniu pandemii 

większość ludzi mieć będzie poczucie oca-
lenia. To tak, jakby ocaleć z katastrofy ko-
munikacyjnej, wyjść ze śmierci klinicznej, 
z zawału czy udaru. Ciągła radość i większy 
spokój życia. Ale także bardzo personali-
styczna pewność, że moja śmierć będzie 
indywidualna, osobista a nie zbiorowa. 

 
22 kwietnia (noc)
Bardzo „realistyczny” sen o wycieczce 

na Księżyc. Zaciekawionym mówię, że na 
Księżyc trzeba jechać o jeden dzień dłużej, 
niż ja byłem, to znaczy nie na dwa, tylko 
na trzy dni. Środek lokomocji, to jakieś 
wielkie samoloty z przesiadką. 

Fantastycznie! Tu nie mogę pojechać 
do drugiego miasta, a tam – lecę w Kosmos. 
Rekompensata uwięzienia? 

Kolejny sen, zaraz po tym poprzed-
nim, który mnie wybudził, jest o pisaniu 
relacji z Księżyca. Bardziej już bliski mojej 
profesji. Radzę słuchaczom, choć nie widzę 
ich twarzy, aby pisać więcej, niż mniej, bo 
tyle jest do opowiedzenia…

22 kwietnia (dzień)
Słońce. Tyle radości!

23 kwietnia

Ponad miesiąc od ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemiologicznego. Jak ten 
czas wolno płynie!

Może i dobrze, bo w ostatnich latach 
co roku – zabiegany – narzekałem na czas, 
że tak szybko leci. Miałem kilkanaście rytu-
alnych spotkań w ciągu roku (na przykład 
w Nowy Rok imieniny Mieczysława Wojta-
sika) i , idąc na nie, odnosiłem wrażenie, 
że byłem tam wczoraj.

Teraz, to pamiętam dłuuugi marzec, 
dłuuugi kwiecień.

 Może to i dobrze.

24 kwietnia
Znów słońce. Wieje optymizmem. 

Także zapowiedź deszczu, bo susza grozi 
nam kolejną klęską. (Płonie Biebrzański 
Park Narodowy). Wszystko to wiemy z 
mediów, martwimy się. Gdyby nie media, 
to martwilibyśmy się tylko o siebie. Tym 
różni się dzisiejsza pandemia od tej sprzed 
wieków.

25 kwietnia
Z niemałą satysfakcją obserwowałem 

grupę łobuziaków, chłopców i dziewcząt, 
chyba z ośmiu lub dziewięciu (migotali 
mi przed oczami), jak szli ulicą, hałasując 
nieco i gestykulując. Znać było napięcie, bo 
przecież „przekraczając prawo” ( chodzić 
można tylko we dwójkę, chyba że rodzina), 
ale wreszcie „przekroczyli! Zapewne dwa, 
trzy dni się zmawiali i w końcu się zmówili. 

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

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

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

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

ZAPRASZAMY!!!

Dziennik...
dokończenie ze str. 29
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Miłość jest jak mgiełka, jest w niej coś z 
pajęczyny,omota nagle niewidzialnymi nićmi 
i trzyma. Tylko Ci, którzy sami kochają, znajdą 
ją, gdy szeroko otworzą oczy.

Żołnierz w mundurze polowym brytyjskiej 
armii wniósł dwie plastikowe reklamówki, 
oblepione zastygłą krwią. W środku, wśród 
bzyczących i kotłujących się granatowych much, 
widniały dwie odcięte męskie głowy. Odór roz-
niósł się po całej sali odpraw.

- Którzy to nieudacznicy opuścili teren 
Bazy i na czyj rozkaz, może na twój kapitanie?! 
– Rozdarł się major Arthur Hamilton, cały czer-
wony na twarzy, aż mu żyły na szyi nabrzmiały. 
Doniesiono mu, że dwóch czarnych wyszło  poza 
teren strzeżony razem z dwójką moich żołnierzy. 
–  Wiecie chociaż, którzy to są? Dobry dowód-
ca powinien rozpoznać swoich po odciętych 
głowach – zakończył. Był wyraźnie zadowolony 
z siebie, podpalając kubańskie cygaro złotą 
zapalniczką marki Zippo. Że też kurwa, jeszcze 
nie kazał jej sobie drogimi kamieniami powy-
sadzać – pomyślałem.

- Ja nie wydawałem żadnego rozkazu, 
samowolnie się oddalili, pewnie miejscowi ich 
namówili. Co do nazwisk: to był starszy szere-
gowy Okoński i kapral Zatylny – powiedziałem 
zbolałym głosem.

- Pewnie, że namówili. Ja już wszystko 
wiem, osobiście zrobiłem śledztwo. Sami tego, 
debile, we dwójkę nie wymyślili. Zrobiliście 
zrzutkę pieniężną na pokaźną kwotę. To miał 
być alkohol dla dużej liczby osób. Wy, polskie 
moczymordy, już ja was znam, samogonu wam 
się zachciało! Dyscypliny u was za grosz!!! A 
może to był podstęp, a wy jak dzieci poszliście 
w zasadzkę?  Na dodatek jeszcze dolary wam 
zrabowali, shit!

- Na odsiecz przyszedł mi porucznik 
Radosław Adamski i dość arogancko odezwał 
się: Nam są pieniądze niepotrzebne, majorze 
Hamilton. My jesteśmy bogaci duchowo!

- Majorze, spokojnie – odezwał się wreszcie 
rzeczowym tonem pułkownik Henry Anderson 
–wnioski są takie, że żołnierze nie mogą wycho-
dzić w pojedynkę  bez uzbrojenia, bo wrócą 
pozbawieni głów, a raczej wrócą same głowy 
obcięte maczetą i zapakowane do plastikowych 
reklamówek. Plus jest taki, że strach padnie 
na wszystkich i nikt już nie odważy się zrobić 
takiego głupstwa.

- Pan pułkownik ma rację, żaden żołnierz 
zawodowy nie chce, aby fundamentaliści islam-
scy obcięli mu  maczetą głowę.  Jest to śmierć 
niehonorowa – powiedziałem ugodowo.

Znajduję się niedaleko  granicy z Ugandą, 
wojska rozjemcze ONZ stacjonują w miasteczku, 
założonym dawno temu przez misjonarzy z 
Europy i ochraniają ludność miejscową. „Mu-
sicie sobie radzić sami, kwatera główna wam 
nie pomoże” – usłyszałem. Jaka znowu kwatera 
główna? Czy jest gdzieś jeszcze coś takiego? Unia 
Europejska zmaga się z inwazją mieszkańców 
Afryki, głównie z Nigru   i Nigerii. Niby jest to 
inwazja pokojowa, jak nazwali tę wędrówkę 
ludów politycy dominującego nurtu, ale i tak 
absorbuje wszystkie siły i środki. A zresztą któż 
to wie, co to są za jedni, ci przybysze. Wyznawcy 

Dariusz Filinger                                 

Misja cz. I

islamu mordują w Nigerii chrześcijan, którzy 
uciekają do Europy. A Europa zamiast przyj-
mować tylko chrześcijan, przyjmuje wszystkich. 
To jest jakieś szaleństwo. Armagedon. Dotarła 
do mnie informacja, że Rzym jest splądrowany, 
a papież zniknął lub zaginął – jak na razie jego 
ciała nie odnaleziono. Zabytki, dzieła sztuki 
szlak trafił. Czy to musiało się stać? I jeszcze ta 
Konwencja Bukaresztańska z 2028 roku        o 
blokowaniu transmisji satelitarnej  i telefonii 
komórkowej w strefie wojny. Jesteśmy odcięci od 
świata lub raczej może – to on odciął się od nas. 
Kurwa, świat nie jest sprawiedliwy, ja to wiem. I 
bardzo popaprany, to też wiem.

*
Przedziwna mieszanka urody: miedziana 

skóra, włosy bardzo jasne zmierzwioną potarga-
ną szopą spadające na zielone oczy, długa szyja, 
mocno zarysowany, zdecydowany podbródek z 
dołeczkiem na środku (potem dopiero z pełną 
aprobatą i satysfakcją  zobaczyłem, że przy 
uśmiechu tworzą się dwa kolejne). Mieszanka 
wybuchowa, która może porazić zmysły: nordyc-
ko-afrykańsko-hinduska!  Pani sierżant,  wiek 
gdzieś  dwadzieścia kilka  lat. Jak na miejscowe 
afrykańskie standardy, to wcale nie jest taka mło-
da. Tutaj zegar biologiczny kobiety tyka szybciej. 
W dodatku lepiej gada po angielsku ode mnie, 
ale nie ma chyba w tym nic dziwnego, skoro 
językiem urzędowym w Sudanie Południowym 
jest angielski. Przyprowadziła trzech żołnierzy. 
Dziwię się, że jej słuchają, a może są tak samo 
przerażeni jak ona albo bardziej. Odetchnęli, 
że przedarli się do NASZEGO ŚWIATA. Tylko 
nie wiem po co, jak za chwilę, może dwie, i tak 
wszyscy będziemy martwi. Chyba jednak wiem 
po co: lepiej jest umierać wśród swoich i w 
dodatku w walce. 

- Jak masz na imię? 
- Laureen
-  Dam ci mojego ostatniego snickers’a, 

Lauro, bo głodna jesteś, widzę jak przełykasz 
ślinę. Nie stawaj przede mną na baczność, już 
nie musisz. Za chwilę i tak będzie koniec. 

- Dyscyplina jest potrzebna, zawsze. Pan 
oficer tego nie rozumie?  

- Pobierz świeży mundur, bo jesteś brudna 
i wyglądasz jak półtora nieszczęścia. Zresztą 
osobiście  wydam ci mundur. - Sam nie wiem, 
ile funkcji pełnię w tym miejscu opuszczonym 
przez świat.

-  A po co, skoro i tak zginiemy tu wszyscy 
– wzruszyła ramionami. –  Szykują się do ataku, 
sama widziałam. Czekają, bo mają dostać ciężki 
sprzęt.

- Wskakuj do samochodu, twoi ludzie też 
się zmieszczą. Sama powiedziałaś, że dyscyplina 
jest ważna, a więc wygląd żołnierza również. 
Dzisiaj i jutro raczej nas nie zaatakują. – Może 
też nas się boją – pomyślałem. 

- Sądzę, że ma znaczenie w jakim stylu 
umrzemy. Kobieta powinna dbać o siebie, 
umyć włosy, poprawić makijaż i tak dalej. – Wi-
działem jak przewróciła oczami. – No, jesteśmy 
na miejscu…

 - Ale to nie jest mundur mojej formacji, 
co mi pan daje?

-  Ale mojej, a teraz jesteście, sierżancie, 
pod moimi rozkazami. Białoczerwonych barw 
na moro nie musisz się wstydzić. Przełóż tylko 

Gdyby nie maseczki na ich twarzach, to 
zawołałbym: 

- Wreszcie normalność!

26 kwietnia
Chodzę wieczorami po swoim Czyżków-

ku. Sam, nikt inny nie chodzi, a przecież 
wiosennie wieczory są takie piękne!

Coraz więcej ludzi jaskrawo oświetla swo-
je mieszkania, aby było widać poprzez wielkie 
okna od góry do dołu, jak mieszkają, co robią. 
Czyżby te „akwaria” były dyskretną formą wo-
łania o wspólnotę, choćby spojrzenia? 

27 kwietnia
Awaria wody na działce! W normalnej 

sytuacji to bym się wściekał, tym bardziej, że 
susza szalenie doskwiera, a teraz… Nie, nie, 
nie cieszę się, ale  przyjmuję to zrządzenie losu 
jakby z ulgą. Wreszcie jest co robić: konsulta-
cja z hydraulikiem, wyjazd w poszukiwaniu 
kranu, bo to kran się popsuł, montaż. Trzy 
godziny konkretnego zajęcia. Konkretnego, 
a nie jakiechś tam e-erzaców.

Pandemia sprowadziła nas z niebotycz-
nych wyżyn technologii, ekonomii, polityki 
i kultury na równinę biologii. Wszyscy są 
na niej równi w walce o przetrwanie. Chyba 
właśnie równowaga, w tym ze środowiskiem 
naturalnym, i troska o wspólne przetrwanie 
są istotą dobrej społecznej egzystencji, a nie 
niekończąca się spirala produkcyjno-usługo-
wa. Jeśli idzie o działania wspólnotowe po 
pandemii, to na pierwsze miejsce wysuwa się 
obrona mikrobiologiczna. 

28 kwietnia
Józef Herold zapytał, co się z Polakami 

stało, że tak karnie te maseczki noszą? Czyżby 
bali się mandatów? Przecież w stanie wojennym 
wielu ludzi obchodziło prawo…

Wydaje się, że to dość skomplikowany 
syndrom. Na pewno nie chcą płacić mandatów, 
bo już od wielu lat w tym zglobalizowanym 
merkantylnie świecie, za byle przewinę się 
płaci, ale też chcą być współsprawcami społecz-
nej obrony przed wirusem. Skoro władza tak 
powiedziała… Poza tym ludziom wydaje się, co 
już raz zaznaczyłem, że sami za tą maseczkę, jak 
za przyłbicą, schronią się przed niewidzialnym 
wrogiem. Jest to bez wątpienia myślenie ma-
giczne, bo to maseczka chroni innych przed 
nami. Główną jednak przyczyną „upadku pol-
skiego ducha” jest powszechna dezinformacja. 
Świat dzisiejszy został tak sfragmentaryzowany, 
tak zagłuszony nawałą sprzecznych informacji, 
że łatwo poddać się jednolitym, wciąż powtarza-
nym rozkazom. Ci z góry lepiej wiedzą, a jeżeli 
nie lepiej, to przynajmniej coś tam wiedzą, bo 
my już nic nie wiemy.

29 kwietnia
Staję się mniej uważny, coraz bardziej 

rozkojarzony. To prawdopodobnie efekt 
spadku tempa. Do niedawna żyłem szybko, 
w napięciu, błyskawicznie reagowałem na to 
i tamto. Dziś jechałem samochodem wolno, 
leniwie i dlatego, o mało co nie zderzyłem 
się, gdy zmieniałem pas ruchu, z pojazdem, 
który szybko mijał mnie z lewa. Nie zauważy-
łem go…

30 kwietnia
Poeta Zdzisław Pruss przyszedł po kolej-

ny numer „Akantu”. Armaty nie grzmią, więc 
muzy nie milczą, tylko coś tam daleko i blisko 
zarazem wiruje, wiruje… dokoñczenie na str. 32
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pagony. Meldunek złożysz później pułkowni-
kowi, jak się ogarniesz. To rozkaz! – O kurczę 
blade, ona mi się chyba podoba…jak doprowa-
dzi się do porządku to będzie całkiem, całkiem. 
W Przedstawicielstwie ONZ zostały chyba jakieś 
damskie kosmetyki po białych kobietach, to 
każę, by przyniesiono, albo sam jej przyniosę 
i powiem, że ma się umalować. Kobieta musi 
być zadbana, pachnąca i wyglądać schludnie, 
nawet jak jest żołnierzem, albo zwłaszcza jak 
jest żołnierzem tuż przed śmiercią. Myślę, że w 
tym przypadku major Hamilton by się ze mną 
zgodził. 

*
Szaman Ngoro miał wizję i przepowiedział, 

że czterech wojowników z ich plemienia  dotrze 
do nas i poprowadzą swój lud do zwycięstwa.  
Śnili mi się oni w nocy, to jakieś szaleństwo, ale 
nie było mowy o tym, że przyprowadzi ich kobie-
ta – czy to jakiś znak? Przedarli się o świcie, ale 
nie przez linię frontu, bo  frontu już od dawna 
nie ma (tylko sterty trupów  wszędzie się walają). 
Dobrze że jest sucho w porze suchej, to wtedy 
zwłoki mniej się rozkładają, a bardziej wysuszają, 
tak jak mumie. Wróg na sawannie czyha wszę-
dzie. Linią rozdzielającą nas od nich są granice 
naszego miasteczka Arnetteville, pola minowe, 
zasieki z izraelskiego drutu kolczastego, worki 
z piaskiem na drogach wylotowych i takie tam. 
Ciężko tych granic upilnować, choć ludzi mamy 
dosyć. Jeszcze dwa tygodnie temu Neurowie 
walili, jak to u nas w Polsce mówią: „drzwiami 
i oknami”. Uciekali przed rzezią. Wystawione 
przez nasze siły posterunki, złożone z czarnych 
mężczyzn, obserwują przedpole i meldują przez 
radiotelefon, gdzie wróg się pokazał. Jedzie tam 
zaraz w te pędy oddział dyżurny z bronią palną i 
likwiduje zagrożenie. Moi ludzie (z mojego bata-
lionu, a raczej z tego, co z niego zostało), robią 
to świetnie. Zabić czarnego agresora z plemienia 
Dinka, to tyle, co zabić natrętną muchę tse-tse. 
Na razie strategia się sprawdza, dopóki starczy 
amunicji, bo z nią jest krucho. Zwłaszcza z tą o 
kalibrze 9 mm. Używamy jej przecież do broni 
krótkiej, jak i do polskiego pistoletu maszyno-
wego PM-98. Niektórzy wojownicy plemienia 
Nuerów maja również kałasznikowy, zdobyte 
na wrogu (oprócz oczywiście swoich dzid i 
tarcz). Podobnie, jak ich śmiertelni wrogowie 
z plemienia Dinka, potrzebują amunicji 7,62 
mm. Nasze polskie Beryle, tak jak francuskie i 
amerykańskie karabinki szturmowe, muszą mieć 
naboje kalibru 5,25 mm.

Zostało na terenie Misji  dwóch dyploma-
tów, a może to są jacyś doradcy wojskowi albo 
tajni agenci, na przykład CIA, bo kawał z nich 
byków i jak na zwykłych dyplomatów czy repor-
terów wojennych – są za mało przerażeni. Jeden 
nazywa się Tom a drugi John. Pewnie nadają 
do swoich przełożonych na specjalnych kodo-
wanych łączach cyfrowych albo piszą raporty, 
co tutaj się dzieje. Niech piszą, może to coś da i 
przybędzie odsiecz. Według najnowszej mody, 
noszą białe lniane koszule poprzetykane złotą 
nicią w pionowe paski, a na głowach korkowe 
białe kaski. Musiałem dotknąć tej koszuli, czyli 
poklepać jej właściciela (Toma) po plecach, 
żeby zobaczyć, co to za materiał. Powiedziałem 
mu, że jak jest taki ważny, to niech załatwi nam 
amunicję. To on mi na to, że został magazyn 
broni po Francuzach, ukryty w podziemiach 
opuszczonego protestanckiego kościoła. O co 

tutaj chodzi, do licha, gdybym się nie zapytał, 
to wcale bym się o tym nie dowiedział? Ja już tu, 
kurwa, nie wytrzymuję nerwowo!

Po zabitym kwatermistrzu kazano mi 
prowadzić buchalterię: stany magazynowe 
wszystkiego. Zgodziłem się, bo taki dostałem 
rozkaz, ale mam to w dupie. Interesuje mnie 
tylko amunicja. AMUNICJA. Połączyłem  dwa 
stany (to co pozostało po Francuzach) z naszym 
wykazem. Chryste Panie, weź opanuj te symbole 
(ściśle tajne). Każda cyfra alfabetu znaczy coś 
innego, na przykład przy literze Q1 jest podana 
liczba granatów ręcznych zaczepnych, a przy Q2 
liczba granatów obronnych (odłamkowych), 
pod pozycją Q3 znajduje się liczba granatów do 
granatników  podwieszanych. Pasują do naszego 
karabinka szturmowego Beryl. Pozycja C to 
ilość amunicji o kalibrze 7.62 mm. Połączyłem 
razem wszystkie 23 pozycje, wyznaczeni ludzie 
przeliczyli wszystko fizycznie (spis z natury). I 
tak się nie zgadzało – było wszystkiego mniej 
niż na papierze. Po połączeniu dwóch stanów 
magazynowych okazało się, że mamy środki na 
4-5 dni walki – wspaniały sukces, bo myślałem, 
że tylko na jeden dzień. 

*
- Wierzysz w Boga Chrześcijańskiego?
- A dlaczego pan pyta?
- Tak sobie. Bo jak ty się przyznasz do Chry-

stusa przed ludźmi teraz, to on się przyzna do 
ciebie potem na Sądzie Ostatecznym. – Zapadła 
cisza, słychać była tylko bzyczenie uporczywych 
owadów, atakujących odsłonięte części ciała.

 - Tak wierzę, moja matka była pastorką - 
odpowiedziała z lekkim wahaniem.

- Co takiego? To jakieś chore jest. Pastor-
ką  i nie obowiązywał jej celibat?  Ale czemu ja 
się dziwię, mnie już nic nie powinno zdziwić.  
–  Cholera, chyba ją niepotrzebnie wkurzyłem, 
ale brnę dalej.

- Jak jesteś chrześcijanką, to weźmiemy ślub 
i będziemy się kochać, co ty na to? 

- Co ty na mózg upadłeś, kapitanie! A może 
to jest molestowanie seksualne w pracy, czy jak 
wy na to mówicie? Wykorzystywanie stanowiska 
służbowego do niecnych celów! Zaraz składam 
skargę…

- Nie, to znaczy tak, wszyscy tu już na mózg 
upadliśmy, ale my w Polsce jeszcze w miarę 
normalni jesteśmy, a kobiety całujemy po rę-
kach prywatnie i puszczamy przodem przez 
drzwi. Takie mamy zwyczaje, a ty nie bądź taka 
zadziorna, wyluzuj.

       
*

Moja nowa znajoma zjawiła się w biały 
dzień. Byłem już po skromnym śniadaniu w na-
szej polskiej kantynie (duży namiot o sklepieniu 
jak gwiaździste niebo, bo dziurawy –  przeszyty 
kulami). Jest dużo namiotów na stanie, ale do-
póki deszcz nie pada, to nikomu nie chce się 
rozstawić nowego. Nie wydam ludziom takiego 
rozkazu – dosyć są zmęczeni i tak. Praktycznie to 
cały czas z bronią śpią. Jesteśmy podobno siłami 
rozjemczymi (pokojowymi), a musimy zabijać  
fundamentalistów islamskich, popaprańców 
jakichś o czarnym kolorze skóry –  odganiać 
ich jak natrętne robactwo. Ludzie  (nieważne o 
jakim kolorze skóry) mają bardzo krótką pamięć 
i nie potrafią wyciągać wniosków z historii. Prze-
cież kiedyś to Arabowie z północy zapuszczali 
się na południe i zabijali oraz porywali czarno-
skórych niewolników na handel. A teraz czarni, 
którzy przeszli na islam (chyba z wdzięczności za 
te wcześniejsze prześladowania) zabijają innych 
czarnych, którzy nie chcą przejść na islam. Ale to 

zło zabijania  przez nas naszych wrogów gdzieś 
tam się kumuluje – czuję to. Zemści się na naszej 
psychice ale już chyba tego nie dożyjemy. Albo 
my ich załatwimy albo oni nas. Kompromisy są 
tylko w teorii. Nie ma miejsca na mądrowanie 
się i dyskusje akademickie, gdy jakiś piękniś pod 
krawatem po Harvardzie lub Oxfordzie siedzi w 
zacisznej redakcji gdzieś tam w Europie lub w 
Nowym Jorku, pełna klima, napoje chłodzące, 
drinki z lodem  itd. Dziennikarze, których swego 
czasu pełno tu było w miasteczku i w obozie 
dla uchodźców,  do wszystkiego się wtrącali. 
Wyjechali jak zrobiło się gorąco, czyli uciekli w 
pośpiechu dwa miesiące temu. 

Tak więc było to już po porannej odprawie 
i po skromnym śniadaniu, gdy podoficerowi 
dyżurnemu zameldował posterunek przy 
południowej bramie, że czterech żołnierzy się 
narysowało,        i że to nasi (czyli ich) z plemienia 
Neurów. A jednak, sprawdziło się! Pojechałem 
sam, bardzo zaciekawiony – nie będę fatygował 
podwładnych, niech odpoczną, póki mogą, 
a ja i tak muszę osobiście robić rekonesans w 
terenie i szukać słabych miejsc w tym i tak walą-
cym się gmachu. Nie wierzę                            w 
rzetelność meldunków, zwłaszcza od naszych 
czarnych przyjaciół. Tuż przy płocie – granicy 
rubieży obronnej – chłopcy grali w piłkę. Mój 
Boże, świat się wali a oni spokojnie grają w piłkę. 
No cóż, przywykli do tego, że w strefie wojny 
prowadzi się zwyczajne codzienne czynności, 
a nawet zaznaje się zwykłej dziecięcej radości. 
Kto wie, czy żyją ich rodzice lub rodzeństwo. 
Uzbrojony amerykański żołnierz stoi w pobliżu 
i im kibicuje, zamiast lustrować okolicę. Małe, 
zwinne i niedożywione chłopaki, jakich pełno 
pod każdą szerokością geograficzną (w tym 
przypadku o czarnym kolorze skóry).

 - Ty, dlaczego im pozwalasz bawić się przy 
strefie? Chcesz, aby jakiś bandyta ustrzelił ich z 
kałacha. Nie wiesz, że odległość ognia skutecz-
nego, to jest kilometr! 

- Niech kapitan tak nie krzyczy, trzy razy 
ich przeganiałem stąd i nic. 

- Akurat, bo ci uwierzę. Bądź czujny, trze-
ba nadzorować naszych podopiecznych  na 
posterunku zewnętrznym. Po to tu jesteś jako 
ruchomy posterunek wewnętrzny. 

Na posterunku stałym, przy  południowym 
wyjeździe z Bazy regulaminowo ułożone były 
worki z piaskiem a na nich stał stary polski 
ckm (ciężki karabin maszynowy) bez amunicji. 
Atrapa, która ma przestraszyć napastnika. Jak 
zdobędziemy na wrogu ich broń (tandetne kała-
chy chińskiej produkcji), to wtedy ich amunicja 
pasować będzie do naszego ckm,  który ożyje 
żeby pluć ogniem i  zabijać. Dwóch czarnych 
z posterunku zewnętrznego akurat piło wodę 
i  rozmawiało z czterema przybyszami, co mają 
ocalić świat, jak chce nasz Szaman, i którzy mi 
się jednocześnie przyśnili. Ale w życiu jest ina-
czej niż                 w snach, bo nie tak ich sobie 
wyobrażałem. 

W wolnej chwili biegam na pogaduchy 
dla uspokojenia nerwów  (żeby nie zwariować) 
i krążę jak w „trójkącie bermudzkim” między 
Misją Katolicką,  której przewodzi od pięciu 
lat zakonnik ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Werbistów –  ojciec Maciej Strzeblewski, ksyw-
ka „Szczebel”, bo tylko to potrafią miejscowi 
wymówić, Szamanem (przywódcą plemiennym 
i uznanym guru) z plemienia Neurów oraz 
pułkownikiem Andersonem. Każdego z nich 
lubię i każdy jest diametralnie inny. Stanowią 
składowe mojego świata. Dopiero niedawno 
sobie uświadomiłem, że wszyscy GRAMY W 
TEJ SAMEJ  DRUŻYNIE. Szaman w jednym ze 

Misja...
dokończenie ze str. 31
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swoich hipnotycznych transów, przepowiedział 
nadejście czwórki żołnierzy, którzy ocalą NASZ 
ŚWIAT. Nawet mi się przyśnili dzisiejszej nocy: 
wszyscy byli wysmukli, czarni jak smoła z długi-
mi dredami, bransoletami na nogach i rękach 
(bardzo niepraktyczne w walce), wydłużonymi 
tarczami z dziwnymi żółtymi napisami  (tajem-
nymi znakami) i nieodłącznymi dzidami. 

*
- Chodź, pójdziemy się przejść, teraz jest 

już chłodniej i lubię nasłuchiwać wieczorem, jak 
budzi się nocne życie sawanny. A tak naprawdę, 
to czy nie ma podejrzanych odgłosów, bo jak tu 
wpadną  niepostrzeżenie do środka, to gardła 
nam poderżną jak kurczakom.

- Czy to jest rozkaz, kapitanie? – Zapytała 
z poważną miną.

- No co ty, to tylko prośba, chcę pobyć w 
twoim towarzystwie, przecież wiesz, że cię lubię?

- To akurat kobieta potrafi wyczuć, ale kto 
was tam wie, wy Europejczycy.

- Znasz utwór „Tornero” zespołu I Santo 
California, stary światowy włoski hit? 

              - ???
- Dzisiaj ktoś puścił na stołówce i pomyśla-

łem o tobie.
- Nie znam i dlaczego pan kapitan pomy-

ślał akurat o mnie? – Zapytała trochę nieufnie, 
wietrząc może podstęp.

- Bo to jest taki utwór, który się cudownie 
tańczy we dwoje…

- Nie umiem tańczyć  – wzruszyła ramio-
nami.

- Ale ten byś potrafiła i polubiła, uwierz mi. 
Jak przeżyjemy ten koszmar,  to obiecuję, Laura, 
że się z tobą ożenię. Co ty na to? 

- Tak od razu? – Zrobiła ni to zdziwioną, 
ni to złośliwą minę.

- A jaki problem. „Szczebel” jest na miej-
scu, da nam ślub a Anderson ma spory zapas 
amerykańskiego Burbona – na wesele w sam 
raz. Będziemy razem tańczyć „Tornero”, tylko 
ty i ja… No zgódź się, co ci szkodzi i tak prawdo-
podobieństwo, że przeżyjemy jest bardzo małe. 

- Przecież ty o mnie nic nie wiesz ani ja o 
tobie – powiedziała bez entuzjazmu.

- Wiem o tobie więcej niż ci się zdaje, jestem 
bacznym obserwatorem. Udajesz twardą, bo ży-
cie cię pokopało, ale tak naprawdę jesteś bardzo 
delikatna i wrażliwa. To jak, Lauro, wyjdziesz za 
mnie – powiedziałem cicho i gdzieś uleciała ze 
mnie cała pewność siebie.

- A będziesz mnie całował po rękach?
- Kiedy tylko chcesz…

„Nasz stary” – pułkownik Henry Anderson 
junior – oficer zawodowy z dziada pradziada. 
Mówią o nim, że on to jakby skóra zdjęta z ojca. 
Jego ojciec jest emerytowanym generałem. Żona 
odeszła od niego już dawno i nabuntowała je-
dyną córkę (naiwną smarkulę, ekoterrorystkę, 
co walczy o klimat).     A przecież prawdziwa 
walka odbywa się tutaj. To tu w Afryce trzeba 
bronić bezbronnych ludzi przed ludobójstwem. 
Anderson otrzymał jakiś czas temu postrzał w 
brzuch i po operacji  popuszcza mocz – chodzi 
w męskich pampersach. A co będzie jak mu ich 
zabraknie? Niedawno z troską go o to zapyta-
łem. „To w tej chwili mój najmniejszy problem, 
martw się czym będziemy strzelać, bo chyba nie  
z dupy?”.  Pułkownik nie nosi broni krótkiej 
przy pasie, bo mu wojskowy pas uwiera brzuch i 
powoduje ból. Ma polski pistolet P-83: malutki i 
można go schować do buta pod spodniami lub 
do kieszeni. Jest to model bardzo poszukiwany 
przez oddziały specjalne, bo łatwo go ukryć 

jako tzw. „zaskórniak”. Kto by pomyślał, że stary 
komunistyczny wynalazek będzie robił taką fu-
rorę po latach. Z pułkownikiem może być ten 
problem, że jak się akurat posika, gdy mu będą 
głowę obcinali albo na pal wbijali –  to będzie 
wstyd. Tak mi się jakoś głupio pomyślało…

Mam obsesję na temat godnego umie-
rania, nic na to nie poradzę. Może dlatego, 
że jestem z Polski. Przecież nasz kraj tak wiele 
przeszedł w historii, a jego bohaterowie, po 
bohatersku, nie umierali przecież w łóżku.  Ale 
kogo to teraz obchodzi. Niektórzy nawet nie 
potrafią pokazać, gdzie mój kraj leży na mapie. 
Co będzie, jak ja puszczę mocz, zesram się ze 
strachu, albo zacznę się jąkać. Z tym jąkaniem 
to pewnie wydumany problem, bo chyba nic 
takiego nie będę musiał mówić do moich 
czarnoskórych oprawców z plemienia Dinka, 
wyznawców Allacha. Wystarczy puścić wiązankę 
brzydkich wyrazów czyli „pofakać”  lub walnąć 
tekst: sram na waszego Allacha (jak rzeczywiście 
się zesram) lub szczam na waszego Allacha (jak 
naprawdę puszczę mocz i nogawką będzie się 
lał). Łatwo mówić…

Zwierzam się wam – tym co być może 
będziecie czytać ten pamiętnik, gdy mnie już 
nie będzie.  I nie mam zamiaru owijać wełny w 
bawełnę. Nawet nie wiecie, z kim ja tu muszę 
pracować – połowa ześwirowała lub przypomina 
żywe trupy. Zdecydowanie wolę tego trochę gru-
biańskiego, a zarazem prostolinijnego „amery-
kańca”  Andersona niż „angola” majora Arthura 
Jamesa Hamiltona: ta jego wyniosłość, lordow-
ska lodowata mość, „ą i ę”. Jest najmłodszy w 
rodzinie i nie ma takiej opcji, żeby dziedziczył  
spory majątek . Pozostała mu tylko, zgodnie z 
tradycją, kariera wojskowa.  Ów major drze ryja 
i mnie opierdala, za byle co. Jestem ciekaw, czy 
będzie taki mądry, jak mu łysiejącą główkę na 
tej cienkiej szyjce zaczną zwalać maczetą. No, 
ale jednak trzeba mu to oddać –  został. Mógł 
nawiać swego czasu, jak było jeszcze można, 
tak jak to zrobili Francuzi. Udaję, że słabo go 
rozumiem po angielsku. Faktycznie, jestem 
beztalenciem językowym. Ostatnio, chyba pod 
wpływem strachu, mam jakby jaśniejszy umysł 
– lepiej klecę zdania po angielsku i wydaję 
rozkazy. Jest to chyba związane z instynktem 
samozachowawczym. Zawsze, zwłaszcza w szkole, 
gdy się zdenerwowałem, to zaczynałem się jąkać. 
Zawsze się bałem, że z tego powodu będą się ze 
mnie śmiać.  Przez to miałem gorsze stopnie, nie 
zabierałem głosu w dyskusji, choć miałem wię-
cej mądrych przemyśleń niż niejeden, co miał 
lepsze stopnie ode mnie.  Kurwa, świat nie jest 
sprawiedliwy, ja to wiem. I bardzo popaprany, 
to też wiem.

*
- Pułkowniku, ja pójdę z nimi, ja też chcę 

ratować świat.
- Mamy tu trzy kontyngenty, kapitanie: 

amerykańskim dowodzę ja, brytyjskim major 
Hamilton, a polskim – ty. I tak ma zostać. Ni-
gdzie nie pójdziesz. Mamy konkretne rozkazy. 
Nie słyszałeś, co przepowiedział Szaman: tylko 
wojownicy z plemienia Nuerów mogą uratować 
świat, NASZ ŚWIAT.

- Ale Laura, to jest pani sierżant, sobie 
nie poradzi!

- Poradzi sobie bardziej niż myślisz, zna 
teren, najlepszy dowód, że sama się do nas 
przedarła. Jej ludzie to wojownicy, tropiciele 
i zwiadowcy. 

- Daj jej może dwóch swoich żołnierzy 
o czarnym kolorze skóry, na przykład tego 
małego, co umie drony obsługiwać, taki dron 

może im się przydać.
- Mówisz o dronie bojowym? Tylko jeden 

nam został!
- Nie, wystarczy ten zwiadowczy, wtedy ich 

szanse dotarcia do Ugandy wzrosną… 
Gdy zapadła już noc mały oddział ubra-

ny w kamizelki kuloodporne był gotowy do 
drogi. Ojciec Strzeblewski zjawił się razem z 
szamanem Ngoro i wspólnie pomodlili się na 
okoliczność szczęśliwego powrotu. A nawet 
okadzili dymem przyszłych bohaterów – każ-
dy po swojemu, aby odgonić zło. Pojawił się 
księżyc, to źle dla wymykających się po cichu 
wędrowców, ale włosy Laury tak pięknie zalśniły 
w jego blasku, że szok!

- Jak napotkacie pierwszy posterunek 
wojsk Ugandy, to zaraz każcie się wieźć do 
Kampali          

  i przekażcie mój oficjalny list, adresowa-
ny do  prezydenta Ugandy, z prośbą o pomoc.

- Tak jest, panie pułkowniku! – Stanęła 
na baczność Laura.

 - Pamiętaj, wróć ukochana, będę czekał 
tu na ciebie, Lauro, i się z tobą ożenię. Ja nie 
żartuję. 

- Teraz już wiem.
 - Daję ci mojego glocka i tabliczkę cze-

kolady, uważaj na siebie… – zniżyłem głos. 
Przyciągnąłem ją i mocno przytuliłem. Mam 
gdzieś, że wszyscy  patrzą… Całowałem ją długo 
w usta, a ona wcale się nie wyrywała, chociaż 
z nią to różnie jest… Wyszło to tak, jakbym 
się właśnie jej oświadczył… Szkoda tylko, że 
zamiast pierścionka zaręczynowego dałem jej 
pistolet. Co za czasy porąbane…

- Uda nam się Derek, uda…musi się 
udać… 

- Mam taką nadzieję, chociaż, kurwa, 
świat nie jest sprawiedliwy, ja to wiem. I bardzo 
popaprany, to też wiem. – Patrzyłem długo za 
odchodząca Laurą: małą kukiełką miotaną 
falami wzburzonych żywiołów i kaprysów losu. 
A potem przybłąkał się do mnie wiersz, jak 
bezpański pies. Są to słowa człowieka z moje-
go rodzinnego miasta nad rzeką Brdą. Pasują 
jak ulał do rozterek mojej duszy. Jakoś tak to 
szło:   
Wołajmy – niech nas usłyszą głusi
piękniejmy w tańcu z każdym dniem –
niech nas zobaczą niewidomi
gdy chcę ocalić twój śmiech

Nie zapominajmy jednak o Wielkiej Rzece
choć umacniamy jej brzegi naszą silną wolą
to ona kieruje naszymi losami
 papierowymi stateczkami  

Cudowne masz kształty ciała moja pani
krucha porcelanowa figurko
gdy tańcząc  unosisz się na palcach
jesteś bliższa nieba o wyciągniętą dłoń
  
Chciałbym cię ocalić –
dlatego uzbroję nasze bezradne ręce
trzeba mieć ostateczny argument
argument poderżniętego gardła

Dobro darowane światu  już nie przemawia 
reszta jest niewypowiedzianym słowem
niemym oskarżeniem lub 
usprawiedliwieniem 

cieniem odciętym od światła

Arnetteville, Sudan Południowy, Roku Pań-
skiego 2031.
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Dariusz Kadyszewski

Twa dłoń to za dużo

Czy jeśli wezmę Twą dłoń 
Mogę potrzymać choć przez chwilę 
To będzie za dużo wszystkiego? 
Niemy spektakl w teatrze cieni 
W promieniu stężałego słońca 
Błyszczysz w aureoli czułości 
Czasami jestem sobą 
Czasami kochasz mnie przez pięć minut 
Eony drogocennej litości 
W wolnym ruchu gesty 
Tajniki gry którą prowadzisz 
Moje oczy wewnątrz twych powiek 
Widzą co widzieć nie powinien 
Ten co wiecznie pragnie 
Myślami ucieka daleko 
Poza wierzchołki marzeń 
Wiruje kurz z serca zdmuchnięty 
To za dużo jeszcze? 
Gdy nocą uprawiasz magię 
Śnię mocą czarów zaklęty

Igor Eliseev

*** 

Jeśli to miłość - te rzadkie spotkania,
niechęć by wiedzieć, gdzie jesteś i z kim
w niebo patrzysz, rozmowy nie kończące się wiedziesz
o miłości i o wieczności – to jestem niemy.

Jeśli to miłość – czekać uparcie, kto pierwszy
zadzwoni i głośno swoimi wypowie swe myśli,
o tym jak drżą, w napięciu ostatecznym nerwy
od bezlitosnej zazdrości – to jestem głuchy.

Jeśli to miłość – zastygać w zdumieniu
widząc, jak zakochany żałośnie i głupio,
patrzy bez obawy, wstydliwe i gorąco,
gdy czuję jego nadzieję i lęk – to  jestem ślepy.

Czyżbyś była jak wszystkie wiarołomna,
I diabeł ni anioł ci nie dorówna
Gdy zaglądasz w mego serca czarną otchłań
i nawet iskra nie zapłonie w twoich oczach? 

– to jestem martwy.

Izabela Ptak

***

Wejdź we mnie głęboko
zaszeptaj krew
dotknij duszy ustami
bym Cię mogła odnaleźć
w każdym kolejnym wcieleniu

Jacek Mroczek

Spacer z Anną

już zawsze
tylko z tobą gnieść białe kulki 
z krzaków na placu Wilsona 
co strzelają dzieciom pod podeszwami
kapiszony Żoliborza

masz rude włosy z tych liści 
cośmy się w nie zapatrzyli na Cytadeli 
niesiesz w głowie Warszawę jak gołębia

a te okna pamiętasz przy Fortecznej
do których z bluszczem dorastają książki
szukałaś tam marzeń zadzierając głowę 
ciekawa świata jak Magellan kontynentów

pokazały się 
nam
latarnie nad fosą
w kałuży

jeszcze 
wino z placu Inwalidów
pizza ze Słowackiego
masz palce
które trzeba chować 
w dłoniach tylko dla siebie
jak skarb 
wiedziałem o tym od lat

potem zabrało mi cię metro
do centrum  
posmutnieliśmy
ja i ten Żoliborz   

Katarzyna Nandzik

***

czekaniem zapleść
warkocze ciszy
przed odejściem
przed powrotami
smugi witraż światło tchnienie
świt przed świtaniem
zmierzch przed zaśnięciem
gdy wracasz do mnie

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Coffeehouse
 

nie zdążyłeś przypomnieć że mam usta
sięgnąć
jak po pluszowego króliczka
teraz z wierszy wyjdzie na jaw
że nie dotknąłeś ud
że stałam wieczorami przed lustrem
w nowej bieliźnie 
myśląc o pozycjach
które chciałeś przybrać
jak ołtarz w Boże Ciało
jak rozwarta piwonia
gubię płatki
opuściłeś mnie kiedy przekwitła 
ostatnia lilia
a miałeś kłaść dłonie
pod policzki
zrywać sukienki 
jak papierowe serwetki
brudzić pościel

Mariusz S.Kusion

Wcielenie 

ubrana tylko w zegarek 
z czasem przyszłym 
sprawdzasz palcem po 
mojej twarzy czy na 
pewno jestem blisko 
myślą 

mową uczynkiem 
może 
zaniedbaniem 

Tadeusz Zawadowski

Bez ciebie

Ewie

gdy ciebie nie ma sprzęty przestają mnie słuchać. 
zegarek przestaje chodzić jakby chciał powiedzieć
że bez ciebie czas przestaje się liczyć.
psują się okulary i moje książki obrażone
kryją się po kątach na znak protestu
że nie mogą być czytane.
telefon milknie i pokazuje tylko sygnały że nie chce
ze mną rozmawiać.
nawet woda z kranu płynie jakby wolniej.
bez ciebie czują się samotne

nawet sprzęty w naszym mieszkaniu.
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Koronawirus, słowo, które podbiło Pol-
skę i cały świat. Dziwna to nazwa, coś w rodzaju 
„Sopot Festival”. Takich niepolskich określeń 
współczesnej nowomowy jest, niestety, pełno 
wokół nas.

Ale do rzeczy.
Nowoczesny sport narodził się w końcu 

XIX wieku. Wymyślono, głównie w Anglii, 
dyscypliny sportowe, które opanowały ludzki 
glob. Mam na myśli piłkę nożną, rugby i 
tenis. Później doszły inne dyscypliny masowe 
– lekkoatletyka, boks, hokej, koszykówka, w 
USA futbol miejscowy i baseball (palant), 
narciarstwo i wiele innych. Wraz z postępem 
technicznym na plan weszły sporty motory-
zacyjne. Po I wojnie światowej, wymęczona 
ludność znalazła w sporcie iście romantyczną  
odskocznię od wspomnień tragicznej wojny i 
codziennych, późniejszych trudności. W spo-
rcie widziano szlachetną rywalizację, w której 
lepszy wygrywa a przegranemu nie grożą 
obozy jenieckie. Przeciwnicy nie są wrogami, 
po walce podają sobie rękę. A nad rycerskimi 
pojedynkami czuwają nieskazitelnie czyści 
sędziowie.

Świat ogarnęło szaleństwo trwające do 
dziś. Wybitni sportowcy są na ustach całych 
narodów, są przedmiotem westchnień atrak-
cyjnych kobiet. Reklamodawcy prześcigają się 
w umieszczaniu ich wizerunków w swych rekla-
mach. Bez względu na ustrój, czy socjalizm czy 
kapitalizm czy inny „izm” - wszędzie to samo. 
Wszyscy ich uwielbiają, nimi się interesują. 
Czy pokój czy wojna – sport jest na wierzchu. 
Działacze sportowi wymyślili ogólnoświatowe 
imprezy gladiatorów i gladiatorek cieszące 
się niesłabnącym zainteresowaniem mas. Są 
to igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i 
kontynentów,  rozgrywki pucharowe krajowe 
i międzynarodowe, ligi krajowe, wyścigi kolar-
skie, samochodowe i wiele, wiele innych. Stwo-
rzyli płatne kanały sportowe w telewizji – cały 
dzień, na okrągło, możesz śledzić to wszystko.

Lud się cieszy a organizatorzy tych rozry-
wek zacierają ręce z radości. Pieniądze same 
cisną się do ich przepastnych kieszeni. W 
sportowym biznesie miliony ludzi biorą udział 
w dzieleniu wielkiego tortu. Dla każdego coś 
skapnie.

Do sławnych sportowców garną się 
politycy, aby się grzać w ich blasku. Przed 
wojną, bohaterowie naszego sportu – Jadwiga 
Jędrzejowska, Halina Konopacka, Janusz Ku-
sociński przyjmowani byli na salonach władzy, 
błyszczeli na arystokratycznych przyjęciach 
(szczególnie Konopacka). Podczas  olimpiady 
w Berlinie w roku 1936 sam wódz Adolf Hitler 
codziennie bywał na stadionie i oklaskiwał, 
głównie swych rodaków.

Sport przed wojną tak się rozkręcił, że 
do dziś nie ma siły, aby go trochę choćby 
zakręcić. Świat zwariował, nawet II wojna nie 
złamała kibiców żądnych wrażeń. Niemcy 
zaatakowali Europę, a piłka nożna miała się 
dobrze mimo wojny. Niemiecka liga konty-
nuowała rozgrywki, reprezentacja Niemiec 
stała w pełnej  gotowości do meczów, tyle, że 
nie mieli za bardzo z kim grać. Ale znaleźli 
przeciwnika – Rumunię i 16 sierpnia 1942 ro-
zegrano w Bytomiu mecz Niemcy – Rumunia. 
Megafony ryczały na ulicach w całych Niem-

czech, gospodarze wygrali 7:0. Na stadionie 
obecnej „Polonii” zasiadło 55 tysięcy widzów! 
Proszę zwrócić na datę spotkania – armia 
niemiecka parła w stronę Stalingradu (tydzień 
później rozpoczęło się tam piekło) i na Kau-
kaz, a lud podniecał się meczem! Propaganda 
hitlerowska działała - „Jesteśmy najlepsi”.

Po wojennej nawale, kołowrót sportowy 
znowu się rozkręcał. Do gry przystąpił Zwią-
zek Radziecki; w roku 1952 po raz pierwszy 
wystąpił na olimpiadzie w Helsinkach bowiem 
przed wojną Międzynarodowy Komitet Olim-
pijski nie dopuszczał tego państwa do ruchu 
olimpijskiego. Zaczęła się równolegle  zimna 
wojna, która odzwierciedliła się w ruchu 
sportowym. Sport zamienił się w bitwę naro-
dów. Dochodziło nawet do bojkotu olimpiad, 
brali w nim udział Amerykanie, Rosjanie, 
Kubańczycy i inni. Nasi też byli zmuszeni. 
W sporcie coraz mniej było sportu a coraz 
więcej polityki.

Po upadku realnego socjalizmu machina 
sportowa jeszcze bardziej się rozkręciła. Mamy 
wolność! Zaczęły się rządy pieniądza. Już nikt 
nie marudził jak dawny szef MKOl Avery 
Brundage (1887-1975), w którego umyśle 
chodziła szlachetna idea sportu amatorskiego 
i wszystkim naokoło zawracał tym głowę (sam 
był milionerem, nie rozumiał ubogiego ludu).

Władcy światowych organizacji, jak wspo-
mniany MKOl, dalej FIFA,UEFA (obydwie 
piłkarskie) i IAAF (lekkoatletyczna) to ludzie 
obrzydliwie bogaci nie swoimi pieniędzmi. 
Władcy, wokół których  tańczą wszyscy po-
litycy, koronowane głowy. Szef IAAF Primo 
Nebiolo (1923-1999) otrzymał w roku swej 
śmierci, godność...Honorowego Obywatela 
Bydgoszczy! A za co? Za to, że Bydgoszcz 
otrzymała rolę gospodarza prawie nic nie 
znaczących młodzieżowych mistrzostw świata. 
Nebiolo przyjechał, odebrał hołdy i ...odleciał 
prywatnym samolotem. Nie raczył być nawet 
na otwarciu imprezy. Zlekceważył i miasto i 
mistrzostwa. Takiego to mamy honorowego 
obywatela. Jego portret wisi, niestety, w byd-
goskim ratuszu.

Politycy wszelkich szczebli starają się 
dogodzić gustom ludu sportowego, aby mieć 
ich poparcie w Państwa wyborach. Budują 
mało użyteczne obiekty sportowe, często 
„jednorazowego użytku” Podam przykład 
– pobudowane stadiony w Portugalii na 
Mistrzostwa Europy w roku 2004  ostatnio 
wyburzono, gdyż koszty utrzymania były po-
nad możliwości finansowe. W Pekinie - burzą 
obiekty z olimpiady 2008. Nikt z polityków 
nie liczy się z kosztami – to przecież wszystko 
państwowe pieniądze. W Polsce też nie lepiej 
– w Warszawie, na Euro 2012, pobudowano 
Stadion Narodowy za dwa miliardy złotych, 
choć wszyscy fachowcy twierdzili zgodnie, 
że co najmniej dwa razy za wiele. I żeby było 
weselej, w tym samym czasie pobudowano 
stadion Legii, tuż po sąsiedzku! Jak by nie 
było na co wydawać pieniędzy. Zbudowane 
stadiony na tę imprezę – w Gdańsku, Wro-
cławiu i Poznaniu przynoszą tylko straty. W 
Bydgoszczy przebudowano stadion „Zawiszy” 
twierdząc megalomańsko, że to miasto będzie 
„stolicą polskiej lekkoatletyki”. 120 milionów 

poszło w dym - dziś stadion straszy pustkami. 
Nic wielkiego, ba nawet średniego, tam się nie 
dzieje, na zawody jak przyjdzie ze dwa tysiące 
ludzi, z czego połowa to rodziny lekkoatletów, 
to dobrze. Sam byłem kilka razy tego świad-
kiem. Takich przykładów w Polsce i na świecie 
jest cała masa.

Machiny owej, wydawałoby się, że nie 
można jej wyhamować. Nagle, ni stąd ni 
zowąd, wyhamowanie przyszło! Maleńki 
wirus, ponoć jedna milionowa milimetra,  
zaatakował z furią sportowy świat. Zrobił 
„porządek” z ogłupianiem ludu przez wszech-
władzę sportowych bonzów. Życie sportowe 
zamarło. Lud musi nagle żyć bez sportowych 
widowisk. Sportowcy zaczynają pojękiwać, 
choć większość z nich ma wiele odłożonych 
zaskórniaków. Bonzowie sportowego biznesu 
liczą straty. Ale jak długo jeszcze to potrwa? 
Co z olimpiadą, co z mistrzostwami Europy w 
piłce nożnej? Co z tenisowym Wimbledonem, 
co z kolarskim Tour de France?  Z niepoko-
jem patrzą w przyszłość. Gladiatorzy muszą 
pogodzić się z nowymi faktami. Ich portfele 
też chudną.

 A lud? Co z wolnym czasem? Jak żyć bez 
takiego nałogu?

Tu zaczyna się historyczny problem. Do 
końca XIX wieku sportu, w obecnej formie, 
nie było. Ludzkość jednak żyła, świetnie 
się rozwijała bez sportowego otumanienia. 
Przypomnę -  wiek XIX oraz pierwsza dekada 
XX wieku to czasy największego rozkwitu 
gospodarczego, kulturalnego i naukowego 
w historii dziejów. 

Podam kilka przykładów – w roku 1825 
George Stephenson(1781-1848) zbudował 
pierwszą linię kolejową w Anglii. Niedługo 
potem, raptem w roku 1839 pobudowano linie 
kolejową Wrocław – Drezno z fantastycznym wia-
duktem nad rzeką Bóbr – do dziś podziwianym. 
Warszawa już w roku 1845 została połączona 
koleją z Wiedniem a Bydgoszcz w roku 1851 
z Berlinem. Co za tempo! Cała Europa tak się 
rozwijała. W zaborze pruskim pobudowano 
gęstą sieć kolejową w tempie przyprawiającym 
o ból głowy. W Ameryce, Azji i południowej 
Afryce tak samo. A w niby to zacofanej Rosji 
carskiej, zbudowano linię transsyberyjską w 
latach 1891 – 1917 o długości ponad dziewięciu 
tysięcy kilometrów. Czyli  prawie 400 kilometrów 
podwójnego toru na rok! Niepojęte to wszystko. 
I to w erze łopaty i furmanki. Pobudowano Ka-
nał Sueski, wieżę Eiffla, pola naftowe w Baku i 
wiele, wiele innych obiektów.

Dochodzą do tego inne wynalazki tech-
niczne – z prądem elektrycznym zmiennym 
genialnego Serba Nikoli Tesli (1856-1943) na 
czele. To był pewnikiem największy wynalazek 
inżynierski w dziejach. Prąd z generatorów 
elektrycznych rozwijał całe połacie ziemskie i do 
dziś jest podstawą rozwoju cywilizacyjnego. Elek-
tryfikacja zmieniła życie i zmienia je dalej. Bez 
prądu nie byłoby dzisiejszej epoki komputerów 
czy telefonii komórkowej. Nawet Włodzimierz 
Lenin (1870-1924) mówił: komunizm to władza 
radziecka plus elektryfikacja. O ile „komunizm” 
jest abstraktem, to „elektryfikacja” absolutną 
prawdą.

Roman Sidorkiewicz

Sport. Czy światowa pandemia wyleczy ludzkość ze światowego ogłupienia

dokoñczenie na str. 36
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Samoloty – wynalazek braci Wright: 
Orvilla (1871-1948) i Wilbura (1867-1912),  
silniki, benzynowe, niskoprężne Nikolausa 
Otto (1832-1891) i ropniaki, wysokoprężne  
Rudolfa Diesla (1858-1913), telefon Alek-
sandra Bella (1847-1922),  żarówki Tomasza 
Edisona (1847-1931), film braci Lumiere: 
Augusta (1862-1954), Louisa (1864-1948) i 
wiele, wiele innych. 

Rozwój kultury w XIX był także impo-
nujący. Pisarze, kompozytorzy, malarze tego 
wieku dalej są wśród nas. 

W literaturze światowej - Lew Tołstoj 
(1828-1910), Fiodor Dostojewski (1821-1881), 
Aleksander Puszkin (1799-1837), Mikołaj 
Gogol (1809-1852), Antoni Czechow (1860-
1904), Henryk Sienkiewicz (1846-1916), 
Adam Mickiewicz (1798-1855), Juliusz Verne 
(1828-1905), Karol Dickens (1812-1870), 
Wiktor Hugo (1802-1885), George Byron 
(1788-1824), Henryk  Heine (1797-1856), 
Józef Conrad (1857-1924)... 

W muzyce – Piotr Czajkowski (1840-
1893), Modest Musorgski (1839-1881), 
Fryderyk Chopin (1810-1849), Giuseppe 
Verdi (1813-1901), Georges Bizet (1838-
1875), Franciszek Liszt (1811-1886), Ryszard 
Wagner(1813-1883), Aleksander Borodin 
(1813-1887), Mikołaj Rimski-Korsakow (1844-
1908)…

W malarstwie – plejada nieśmiertelnych 
europejskich artystów, a wśród nich wielu 
naszych rodaków...

W nauce – Karol Darwin (1809-1882), 
Henri Becquerel (1852-1908), nasza Maria 
Skłodowska – Curie (1867-1934), Wilhelm 
Roentgen (1845-1923), Robert Koch (1843-
1910), Ludwik Pasteur (1822-1895)…

Listy wielkich nazwisk można mnożyć w 
nieskończoność.

Wszystkich ich łączy jeden pewnik – nie 
żyli w epoce ogłupiającego sportu. Mieli czas 
na lekturę nowości naukowych, na rozmowy 
intelektualne, na czytanie gazet, książek, na 
grę w karty w swym towarzystwie, na pisanie 
listów. Nie marnowali czasu na bierne oglą-
danie telewizji, na podniecanie się wyczynami 
gladiatorów. A i lud miał inne zajęcia i na 
pewno był bardziej pracowity. Ich to rękami a 
także mózgami pobudowano wspaniałą cywili-
zację XIX wieku. Praca robotników na pewno 
była cięższa ale efekt jej był piorunujący.

Czy koronawirus coś zmieni w naszym 
życiu? Czy ludzie się opamiętają i powrócą do 
życia bardziej  intelektualnego, towarzyskie-
go, kulturalnego? Czy będą tylko wyłapywać 
sensacje rodem z pism brukowych? Czy będą 
jeździć bezmyślnie po świecie tylko po to, 
aby przesyłać zdjęcia i chwalić się nimi przed 
znajomymi? Czy zaczną żyć życiem swoim 
a nie cudzym? Czy młodzi ludzie nauczą 
się niełatwej sztuki pisania listów? Wszystko 
przed nami...Choć słychać już pomruki ludu 
francuskiego - jak to? a co Tourem w lipcu? 
jak można lato spędzić bez niego, co go za-
stąpi?…Wtedy wstępuje we mnie pesymizm. 

Na postawione pytanie w tytule artykułu 
nie mogę dać jednoznacznej  odpowiedzi. 
Światowego ogłupienia sportem nie da się, 
niestety, całkowicie wyleczyć. Za daleko 
wszystko poszło. Jednak  można sobie wy-
obrazić, częściowe choćby, przyhamowanie 
tego zjawiska.

Autor jest  postacią znaną w świecie 
kultury. Dziennikarz, felietonista, animator 
życia muzycznego. W  felietonach porusza 
wiele ważnych spraw; w szczególności  bli-
skie są jemu stosunki polsko – niemieckie. 
HENRYK MARTENKA to ponadto zamiło-
wany podróżnik, wręcz globtroter. Kiedyś 
prasa dużo się rozpisywała na temat jego 
podróży dookoła świata w 80 godzin. On 
sam też wiele o swym wyczynie pisał. To 
widoczna paralela do powieści Juliusza Ver-
ne´a „ W 80 dni...” Wszędzie zdążył już być, 
nie zaliczył tylko Antarktydy, ale jak wróble 
ćwierkają, niedługo tam zawędruje. Ciągle 
w ruchu, ciągle w działaniu. Nie usiedzi 
bezczynnie w papciach przed telewizorem 
w domowych pieleszach. Dużo pisze, z jego 
licznych podróży czytelnik poznaje wiele 
ciekawych spraw i zdarzeń. Zapoznaje go z 
nietuzinkowymi osobami.

 Autor co tydzień drukuje felietony w 
„Angorze”. Można z jego poglądami nie 
zawsze zgadzać, potrafi być denerwujący ale 
nie ma takiego mędrca, który by wszystkim 
dogodził. Martenka jest wyrazisty w swych 
ocenach i poglądach, przez co jest bardzo 
interesujący. Felietoniści, którzy starają się 
dogodzić wszystkim naokoło – najczęściej 
wypadają z gry, gdyż są nudni jak olej z 
flakami (lub odwrotnie - zależy co do czego 
się dolewa). Za żadne skarby nie można 
zatem umieścić Martenkę w zacnym gronie 
beznadziejnych nudziarzy; a takowych jest 
wielu. Nie można przejść obojętnie obok 
jego twórczości.

Mam przed sobą najnowszą jego książ-
kę „Czas przeszły odnaleziony czyli Polak 
Niemiec dwa bratanki”. Zawarte są tam jego 
felietony drukowane, regularnie co dwa 
tygodnie, w polskim piśmie  „Samo Życie” 
w Dortmundzie w latach 2014 – 2018.

Podziwiam autora za  jego regularność, 
a pisze do tego pisma od początku tego 
wieku. Trzeba wiele się nagłowić, śledzić 
życie polityczne, kulturalne, sportowe, czy-
tać tamtejsza prasę, zawsze być na bieżąco, 
spłodzić coś interesującego aby nie wiało 
nudą. Do tego dochodzą cotygodniowe, jak 
już wspominałem, felietony do „Angory” 
oraz organizowanie wydarzeń i konkursów 
muzycznych (także międzynarodowych) w 
Bydgoszczy. Uff! 

Ten przybysz z Chodzieży (Porcelana! 
niestety w likwidacji), rocznik 1957, absol-
went polonistyki i filologii klasycznej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (łacina, greka - aż 
wierzyć się nie chce) doskonale zaaklimaty-
zował się w bydgoskim środowisku. Należy 
on do „elementu napływowego”(brzydkie 
określenie ale prawdziwe w swej istocie) 
w Bydgoszczy, który bardzo wiele wniósł w 
dosyć leniwe i mocno ospałe intelektualnie 
miasto. Można też ich nazwać „uchodźca-
mi” ze swych rodzinnych stron. Wymienię 
kilku z nich, znanych mi osobiście: Andrzej 
Szwalbe z Warszawy (1923 - 2002), Marian 
Turwid z Wrześni (1906 - 1987), Józef Eliasz 
z Inowrocławia (ur. 1954), Jerzy Derenda z 
Golejewa koło Mogilna (ur. 1942), Józef Ba-
naszak spod Poznania (ur. 1947), Zdzisław 
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Pruss z Wiśniewa koło Konina (ur. 1942), Jó-
zef Herold z Dębna Lubuskiego (ur. 1953), 
Andrzej Krystek z Tomaszowa Lubelskiego 
(ur. 1947), Krzysztof Błażejewski z Torunia 
(ur. 1955), Zbigniew Ostrowski z Braniewa 
(ur. 1955). Wszystkich ich przygarnęła Byd-
goszcz a oni bardzo jej się odwdzięczyli. „Ku 
chwale ojczyzny!” chcieliby odpowiedzieć 
stojąc w szeregu, niczym odznaczani żołnie-
rze na uroczystym apelu.

A teraz do rzeczy.
Opasłe tomisko, blisko 600 stron dru-

ku, może być źródłem wiedzy dla przyszłych 
historyków. Felietony w gazecie, choćby były 
bardzo atrakcyjne, są w rzeczywistości bar-
dzo ulotne. Czytelnik po przeczytaniu gaze-
ty – pytam sam siebie - co dalej z nią uczyni?  
Odpowiadam - wyrzuca ją na śmietnik. 
To jest ból wszystkich felietonistów. Życie 
felietonów jest bardzo krótkie, poruszane 
problemy znikają jak kamfora. Martenka 
jednak nie poddał się tym wyrokom i wydał 
swoje felietony w formie książkowej co za-
pewni jego twórczości długi byt. 

Autor porusza wiele spraw łączących 
lub dzielących Polaków i Niemców. Oczy-
wiście, najwięcej jest tu bieżącej polityki. 
Moim zdaniem zbyt dużo. Polityka jest od-
wieczna, jest  teatrem stałym – tylko aktorzy 
na scenie się zmieniają. Polityka jest swego 
rodzaju wabikiem, piękną kobietą, którą lud 
bardzo się nią interesuje, szczególnie dziś w 
dobie hegemonii telewizji, radia i internetu. 
Lecz cóż z tego; przytłoczony codziennymi 
relacjami i tzw.”newsami” nie za bardzo 
umie odróżnić zła od dobrego, wiadomości 
ważnych od nieważnych. Lud błyskawicznie 
zapomina różne szczegóły,  wszystkie afery 
łącznie z ich bohaterami. Zapomina też 
przeróżnych polityków, których Henryk 
Martenka po latach przypomina. Nie będę 
tych nazwisk przypominał, niech czytelnicy 
sami poszukają ich w książce. Może to i 
dobrze z tym zapominaniem – po co robić 
śmietnik z głowy. Ciągłe opisywanie bieżącej 
polityki ma jeszcze jedną wadę – nie jest 
obiektywna. Tylko fakty są obiektywne – ale 
ich interpretacja jest dowolna, subiektywna. 
Każdy może sobie mówić, pisać co chce. To 
jego prywatny pogląd. Autor - moim zda-
niem - za dużo przedstawia życie polityczne 
według własnej interpretacji. Gołym okiem 
widać, kogo lubi, kogo gani bez względu 
na różne okoliczności. Powinien zachować 
więcej obiektywizmu. Proszę przypomnieć 
sobie znakomitego felietonistę, muzykologa 
Jerzego Waldorffa (1910 - 1999). Karierę 
zaczynał przed wojną, a w latach powojen-
nych był on fenomenem w tej dziedzinie. 
Jego artykuły i recenzje w „Polityce” Mieczy-
sława Rakowskiego (1926 - 2008) w latach 
sześćdziesiątych i późniejszych, pisane cię-
tym i pełnym humoru językiem, potrafiły 
wstrząsnąć całą warszawką. Na jego recenzje 
wszyscy z niepokojem czekali. Był wyrocznią. 
Nikogo się nie bał, władzy ludowej także. Po-
trafił z pełnym obiektywizmem opisywać np. 
heroiczne boje w Filharmonii Narodowej 
dwóch sławnych dyrygentów  – Witolda Ro-
wickiego (1914 - 1989) i Bohdana  Wodiczki 
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(1911 – 1985), w których jeden wykańczał 
drugiego. Stąd brał się jego wielki autorytet, 
wszędzie go szanowano. Nigdy nie stawał 
w pozycji jednostronnego obserwatora – 
zawsze starał się wydobyć racje wielu stron.

Dobrze a nawet bardzo dobrze, że Hen-
ryk Martenka poruszał różnorodne tematy w 
dziedzinie polsko – niemieckiej a nie tylko 
polityczne.  Przedstawił nam tematy histo-
ryczne, kulturowe, sportowe, obyczajowe 
czy nawet techniczne. Są one interesujące, 
często pisane z dużym humorem. Dzięki 
temu zbiór felietonów jest bardzo atrakcyj-
ny, chętnie się go czyta.

Autor, humanista z wykształcenia i 
powołania, potrafi realnie opisywać nasze 
osiągnięcia w inżynierii. Nie każda osoba 
jego pokroju czynić to potrafi. Większość 
humanistów w świecie techniki  porusza 
się niczym słoń w składzie porcelany. W 
felietonie pt. „Pan Twardowski czyli ko-
smiczna różnica” Martenka podkreśla, że 
w dziedzinie innowacyjności to my Polacy 
możemy imponować co najwyżej Bułgarom, 
Macedończykom, Marokańczykom. Mocne 
ale prawdziwe słowa choć trochę podcho-
dzą pod rasizm. Do czołówki światowej nam 
bardzo daleko. Nasi naukowcy, w wolnej 
Polsce, wynaleźli  niewiele. Primo - produkcję 
grafenu, ale tylko na papierze. Na produkcję 
nie ma już funduszy. Secundo - wynalazek, 
pewnej „niebrzydkiej pani doktor”, a miano-
wicie rewelacyjnej folii produkującej prąd 
elektryczny. Jednak produkcję  zgarnęli inni 
– Japończycy, a my będziemy co najwyżej od 
nich kupować. Według autora w Polsce, w 
tej dziedzinie jest pełen socjalizm. Kasy jest 
tyle, że za dużo aby umrzeć, a za mało aby 
żyć… Czyja to wina? Chyba nas samych. Piszę 
to od siebie – u nas zawsze była tytułomania, 
wypinanie się, pisanie bezużytecznych roz-
praw doktorskich, habilitacyjnych a prestiż 
wynalazców sytuował się na samym końcu. Tą 
„niebrzydką panią doktor” tylko raz pokazali w 
telewizji a jej nazwisko pozostało całkowicie 
zapomniane. Natomiast bez przerwy goszczą 
tam półgołe a nawet całkiem gołe celebrytki, 
aktorki i aktoreczki, sejmowe awanturnice 
i inne osóbki tego pokroju. Niemcy zaś to 
potęga w wynalazczości, w technice. Dzieli 
nas „kosmiczna różnica”. Szkoda, że autor 
nie „pociągnął” dłużej tematu. A temat jest 
niezmiernie szeroki… Wystarczy spojrzeć na 
mapę kolejową Polski aby zobaczyć wyraźnie 
granice zaborów. Jego rodzinna  Chodzież 
wraz z Wielkopolską, opleciona jest liniami 
kolejowymi i drogami bitymi…

To niestety smutne dla nas.
Henryk Martenka, z dużym poczuciem 

humoru analizuje porażki naszych sportow-
ców z Niemcami w piłce nożnej i skokach 
narciarskich. Piłka nożna to dyscyplina stwo-
rzona jakby specjalnie dla tej nacji. Piłkarze 
muszą działać kolektywnie, nie ma miejsca 
na indywidualną improwizację. Szkolenie 
młodzieży winno być planowe, systematycz-
ne. Przyszłemu sukcesowi należy całkowicie 
się poświęcić, podporządkować swoje życie 
prywatne. Nam Polakom jakoś ciężko z tymi 
cechami. Wynik jest jasny – Niemcy od lat 
są w ścisłej czołówce światowej, cztery razy 
zdobywali mistrzostwo globu. A nam, jakże 
daleko do ich sukcesów.

Natomiast autor nijak nie potrafi 
skomentować porażkę naszych skoczków 
narciarskich z Niemcami na olimpiadzie w 

Korei. Przeciętny Niemiec jest grubszy od Po-
laka. A waga jest decydująca w tej dziedzinie 
sportu. Nasi sąsiedzi jedzą smacznie i tłusto. 
W kraju jest 300 gatunków chleba i 1000 
rodzajów kiełbasy! Świadczy to dobitnie, że 
o ascetę trudno w Niemczech. Piją ogromne 
ilości piwa. Najlepiej czynią to w Oktoberfest 
w Bawarii. W ciągu trzech tygodni potrafią 
wyżłopać pięć  milionów litrów piwa! To 
niebywałe osiągnięcie narodu niemieckiego. 
A ile zamawiają dań do tego trunku! Tysiące 
ton mięsa, cysterny sosów, hałdy warzyw z 
kartoflami na czele – wszystko to ląduje w 
ich ogromnych brzuchach. Miliony stworzeń 
bożych - świń, krów, kur, kaczek musiało 
dokonać żywota ku chwale pijakom. Polacy 
w żaden sposób nie „dorównują” im pod tym 
względem. - No i dlaczego nasi przegrali? 
- głowi się Martenka. Nie znajduje mądrej 
odpowiedzi.

Martenka potrafi bić się o godne upa-
miętnienie pamięci polskich ofiar II wojny. 
W felietonie „Szklana pułapka” podnosi ten 
problem. Pomniki swych rodaków posiada-
ją Romowie, Rosjanie a także niemieckie 
ofiary Hitlera i homoseksualiści. Niestety, 
dyskusje trwają a pomnika jak nie ma tak 
nie ma. Niemieckie społeczeństwo ma dosyć 
niskie mniemanie o nas. Autor dosadnie 
wspomina  rozmowę  w samolocie, podczas 
swych niezliczonych podróży: „Prawdopo-
dobnie, zresztą jak dwie trzecie Niemców, mój 
sąsiad obieżyświat, nigdy nie był w Polsce, więc 
trwał w przekonaniu, że my, nad Wartą, Sanem 
i Narwią, na co dzień chodzimy w budionówkach 
na głowach i jemy surowe mięso. Może dlatego 
niemal 30 procent Niemców nie darzy nas sym-
patią? Bo jak można kogoś lubić, gdy się siebie 
nie zna?” To niestety jeden z wielu powodów 
trudności z pojednaniem.

Czasem Martenka popełnia błędy – 
przytaczam: w felietonie „Bilans, który nie 
mieści się w głowie ani na fakturze”notuje: 
„Niemcy mało wiedzą o powstaniu warszawskim...
prezydent Roman Herzog w Warszawie w roku 
1994 czcił powstańców, ale nie wiedział jakich… 
Identycznie było z kanclerzem Willym Brandtem, 
którego słynny gest i uklęknięcie przed Pomnikiem 
Bohaterów Getta, Polacy odebrali jako oddanie 
hołdu polskiemu bohaterstwu, gdy Niemiec okazał 
gest pokuty wobec Żydów i Holocaustu”. Autor 
nie ma racji. Ja dobrze pamiętam to wyda-
rzenie z 7 grudnia 1970 roku, miałem ponad 
dwadzieścia lat. Kanclerz Willy Brandt (1913 
- 1992), niespodziewanie, poza protokołem 
dyplomatycznym, klęknął przed pomnikiem. 
Żadnej pomyłki z strony społeczeństwa nie 
było w kwestii interpretacji słynnego gestu. 
Polacy, jak jeden mąż, jak jedna żona, rozu-
mieli, iż Brandt klęczy i składa hołd wyłącznie 
ofiarom narodu żydowskiego. Natomiast wła-
dze PRL chciały inaczej  pokierować opinią 
publiczną z uwagi na antysemicką nagonkę 
jeszcze niedawno bo w roku 1968 i wmawiały 
zupełnie co innego. Gest kanclerza był dla 
niej bardzo niekomfortowy. Autor jak  widać, 
uległ tej interpretacji. No cóż, każdemu 
może błąd się zdarzyć; błędów nie popełnia 
tylko ten co nic nie robi.

Henryk Martenka nie waha się przedsta-
wić sprawę rozliczeń wojennych. W felietonie 
„Bilans, który nie mieści się w głowie ani na 
fakturze” jasno opisuje brutalne dziedzictwo 
II wojny światowej. Propaganda hitlerowska 
klasyfikowała nas jako „podludzi- Untermen-
sche” Wiele jednostek „rycerskiego Wehr-
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machtu” popełniało zbrodnie już we wrze-
śniu 1939 roku. Autor przytacza ich wiele. 
Zwykli żołnierze, strzelając do  Polaków byli 
przekonani, że ci podludzie słusznie skazani 
są na nieistnienie przez zwycięską tysiącletnią 
Rzeszę. A jak byli tresowani ideologicznie to 
Martenka przytacza słowa generała Franza 
Haldera (1884 - 1972), szefa sztabu wojsk 
lądowych „Polska armia to tylko wielka kupa 
pobieżnie przeszkolonych żołnierzy, którzy nie mają 
żadnych szans w wojnie przeciwko niemieckim si-
łom lądowym, polski żołnierz jest bodaj najgłupszy 
w Europie...”

Nic jednak w życiu nie jest stałe, łącznie 
ze zmianą świadomości Niemców wobec 
Polaków, z którą jest coraz lepiej. W felie-
tonie „Ślady na Unter den Linden” Henryk 
Martenka opisuje bliskie kontakty polskich 
twórców z Niemcami. W latach 1956 – 1976 
zapraszani byli m. in. Henryk Mikołaj Gó-
recki (1933 - 2010), Witold Lutosławski 
(1913 – 1994), Krzysztof Penderecki (ur. 
1933), Bogusław Schaeffer (1929 - 2019). W 
Darmsztadcie działał Instytut Polski na czele 
z Karlem Dedeciusem (1921 – 2016), naszym 
przyjacielem, tłumaczem. Polskie Pracownie 
Konserwacji Zabytków znakomicie pracowały 
przy renowacji zabytków w Stralsundzie, 
Trewirze, Frankfurcie nad Menem, Ko-
blencji, Lubece, Bonn...Dziś przenikają się 
miasta, odgrodzone przez kilkadziesiąt lat 
granicą: Gubin i Guben, Görlitz i Zgorzelec, 
Frankfurt nad Odrą i Słubice. Coraz więcej 
Polaków błyszczy w Niemczech – to znani 
sportowcy, intelektualiści, filmowcy, aktorzy, 
kompozytorzy, politycy. Ten trend współpra-
cy sąsiednich narodów jest optymistyczny. 
Jesteśmy skazani na pokojową egzystencję i 
gospodarczą współpracę.

Można rzec, że Henryk Martenka wiel-
ce się natrudził  aby przekonać czytelnika 
niemieckiego do zmiany swej dotychczaso-
wej filozofii, do zmiany swych wyobrażeń o 
Polakach. Dużo musiał się intelektualnie 
nagimnastykować, choćby w kwestii zbrodni 
ich ojców; żaden naród nie lubi gdy przypo-
mina się mu zło w jego historii.

A to wszystko z dużym humorem w 
jego – uwaga -  117 felietonach! Chwała 
autorowi za to.

A więc czytelnicy – do lektury!

Henryk Martenka, Czas przeszły odnaleziony, czyli Polak 
Niemiec dwa bratanki, Dom Wydawniczy  Margrafsen, 
Bydgoszcz 2020. ss. 588
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Funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeń-
stwa mogą być, po trzydziestu latach od zejścia 
ich instytucji w niebyt, moralnie usatysfakcjo-
nowani, bowiem ich mrówcza praca została 
dostrzeżona przez dzielnych historyków z Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Funkcjonariusze, co 
prawda nie uratowali systemu, choć powinni, 
gdyż za to brali niezłe pensje i korzystali z wielu 
przywilejów, ale zostawili po sobie dokumenty, 
z których ochoczo korzystają różni badacze 
historii. Ba! Są dla nich autorytetami, bez któ-
rych dorobku co niektórzy, szczególnie młodzi 
historycy, nie umieją w ogóle pracować i nawet 
myśleć. Buszują w przepastnych archiwach IPN-
-u i co tam znajdą to dla nich świętość.

Mam przed sobą opasłe dzieło pt. „Biskupi 
w rzeczywistości politycznej Polski < ludowej>”, 
wydanej  w ramach Centralnego Projektu Ba-
dawczego IPN „Władze komunistyczne wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 
1944 – 1989”

Referat wstępny, narzucający ton opraco-
wań kilkunastu historykom, napisał Jan Żaryn 
– znany historyk, polityk. Jego język jest zwięzły 
i zrozumiały. Stwierdza, iż w latach 1945 – 1989 
w gronie Episkopatu znaleźli się biskupi z co 
najmniej trzech pokoleń. Do najstarszego 
pokolenia zaliczyć można kardynała Adama 
Sapiehę (1867-1951), kardynała Augusta 
Hlonda (1881- 1948) i kilku innych mniej 
dziś znanych. Do drugiego pokolenia należy 
zaliczyć kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-
1981), biskupa Michała Klepacza (1893-1967), 
kardynała Bolesława Kominka (1903-1974), 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka (1904-1977). 
Jan Żaryn nie wymienił w tym spisie arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka (1890-1962), co jest bardzo 
znamienne a ja do tej osoby jeszcze powrócę. 
Trzecie pokolenie biskupów to kardynał Karol 
Wojtyła (1920-2005), kardynał Józef Glemp 
(1929-2005), kardynał Franciszek Macharski 
(1927-2016), arcybiskup Bronisław Dąbrowski 
(1917-1997) i arcybiskup Ignacy Tokarczuk 
(1918-2012). Ci kapłani nadawali ton w powo-
jennym Kościele.

Każde pokolenie było inne. Przedstawicie-
le trzeciego pokolenia, zwłaszcza Karol Wojtyła i 
Józef Glemp, górowali wśród innych kapłanów 
światowym obyciem, znajomością języków ob-
cych , umiejętnością poruszania się w kuluarach 
Watykanu. Wielce to pomogło im w późniejszej 
karierze kapłańskiej. Karol Wojtyła w listopa-

Roman Sidorkiewicz

Biskupi w PRL. Służba Bezpieczeństwa autorytetem dla wielu historyków

dzie 1946 roku, tuż po święceniach, wyjechał 
do Rzymu na studia. Jeszcze zdążył się załapać 
przed czasami represji. Tak samo Józef Glemp 
tylko kilkanaście lat później, który ponadto był  
tłumaczem prymasa Wyszyńskiego podczas jego 
wizyt w Rzymie (prymas wychowany w innych 
warunkach nie znał języków obcych).

Jan Żaryn podsumował swój referat na-
stępująco: „ Biskupi w okresie Polski < ludowej> 
zachowali nie tylko ster w Kościele katolickim w Polsce, 
podtrzymując jego autonomię wobec totalitarnego pań-
stwa, ale sami zachowali suwerenność myśli...Dzięki 
temu stali się nauczycielami narodu, który nie stracił 
związku z wiarą i własną historią...”.

Jan Żaryn napisał referat na podstawie 
własnej wiedzy, własnych przemyśleń. Korzystał, 
rzecz jasna, z wielu źródeł. Bibliografia jego re-
feratu jest bardzo bogata, i uwaga! nie ma tam 
odwołania do archiwów  IPN.

Natomiast zupełnie inaczej jest w refera-
tach historyków w rozdziałach „Ordynariusze 
i administratorzy apostolscy” , „Sufragani”, 
„Portrety zbiorowe” i „Szare eminencje”.

Na szesnastu referentów – historyków, 
tylko czworga  poszło drogą Żaryna.

Tych czworga historyków to: Michał 
Białkowski, historyk, doktor nauk o polityce z 
toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Andrzej Grajewski, doktor politologii, zastępca 
redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, 
Barbara Świtalska – Starzeńska, doktor historii, 
adiunkt w Instytucie Pileckiego oraz Stefan 
Pastuszewski, doktor nauk humanistycznych, 
historyk, sekretarz redakcji miesięcznika lite-
rackiego „Akant”. 

Michał Białkowski w referacie „Karol Woj-
tyła jako członek Konferencji Episkopatu Polski” 
skupił się na aktywności przyszłego papieża na 
forum tej instytucji w latach 1958 – 1978. Bar-
dzo wnikliwie to wykonał, łącznie z kontaktami 
międzynarodowymi arcybiskupa Wojtyły. Jego 
aktywność podczas prac na Soborze Watykań-
skim II, jego umiejętności dyplomatyczne, na-
ukowe, połączone z towarzyskimi spowodowały, 
że Karol Wojtyła jeździł po całym świecie, składał 
wizyty wysoce  usytuowanym notablom, których 
poznał w Rzymie. Wiedział dobrze z kim trzeba 
się przyjaźnić. To był klucz do wielkiej kariery. 
Tego za Boga nie można powiedzieć o Stefanie 
Wyszyńskim. Szkoda, że  toruński historyk tak 
gładko prześlizgnął się po obydwu nominacjach 
Karola Wojtyły – na biskupa pomocniczego w 

roku 1958 oraz na urząd arcybiskupa – metropo-
lity krakowskiego w roku grudniu 1963 roku. To 
historia wręcz frapująca, do niej jeszcze wrócę.

Andrzej Grajewski  skupił się nad opisem 
postawy  biskupa ordynariusza katowickie-
go Herberta Bednorza (1908-1989) wobec 
„Solidarności” w gorących latach 1980-1981, 
zaś Barbara Świtalska – Starzeńska opisała 
działalność charytatywną biskupa – sufragana 
katowickiego Czesława Domina (1929-1996) w 
latach stanu wojennego 1981-1983. 

Stefan Pastuszewski napisał referat „Bisku-
pi gnieźnieńscy w procesie przeciwstawiania 
się komunizacji i ateizacji Bydgoszczy w latach 
1945-1981” Wiele jest tam istotnych szczegółów 
tejże walki, lecz są to sprawy rangi miejscowej, 
bardzo podobne do innych przypadków w 
całej Polsce. Jednak najcenniejszą uwagę, do-
tyczącą całego Kościoła, poruszył Pastuszewski 
w następujących zdaniach: „Okres po roku 1981 
to okres schyłkowy PRL  wiążący się ze swoistą for-
mą „kondominium” państwa i Kościoła, którego 
początków należy się jednak doszukiwać podczas pię-
ciogodzinnej rozmowy prymasa Stefana Wyszyńskiego 
z I sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką 
26 kwietnia 1963 roku. Od tego momentu zaczęły 
kształtować się dwa bieguny-ośrodki oddziaływania 
na społeczeństwo, pomiędzy którymi toczyła się kon-
kurencja, ale które wzajemnie się ze sobą liczyły. W 
latach osiemdziesiątych „biegun” kościelny, ale też 
narodowy zarazem, zdobył przewagę na coraz bardziej 
wyalienowanym „biegunem” socjalistycznym”

Szkoda, że takich cennych prawd nie 
ujawnili inni historycy w omawianej książce.

Cała reszta referentów to głównie history-
cy na etatach w Instytucie Pamięci Narodowej, 
korzystających na potęgę z archiwów tej insty-
tucji. I stamtąd czerpali mądrości wyproduko-
wane przez agenturę Służby Bezpieczeństwa. 

Władysław Bułhak, doktor historii, pra-
cownik w Biurze Badań Naukowych IPN w 
Warszawie napisał referat „W kręgu złudzeń 
i rozczarowań. Kariera kard. Karola Wojtyły 
z perspektywy informatorów, operatorów i 
analityków wywiadu MSW PRL (1962-1978)”. 
Ze względu na osobę przyszłego papieża, 
wydawałoby się, ze referat będzie bardzo inte-
resujący, odkrywczy. Niestety, niewiele jest tam 
odkryć. Czy dziś, po pięćdziesięciu latach warto 
poświęcać wiele czasu na prezentowanie jakiś 
kontaktów, opinii funkcjonariuszy wywiadu i 
SB, które często mogły być nie sprawdzone 
i wyssane z palca? Kto to sprawdzi obecnie. 
Wszyscy agenci, czy to w Polsce czy w Watyka-
nie, mieli „normę” do wykonania. Ich szefowie 
żądali ciągle nowych rewelacji – za to przecież 
im płacili za pobyt na atrakcyjnych placówkach 
oraz działanie w kraju.

Autor podaje kilka i ważnych opinii SB, 
ale większość materiału donosicielskiego to 
najczęściej teoretyczne dywagacje, czasem 
zwykłe plotkarstwo nie wnoszące nic cenne-
go dla przyszłych badaczy. Przeważa w tych 
donosach „myślenie życzeniowe” tak aby 
przełożeni w Warszawie odnosili wrażenie, że 
ich agent dobrze pracuje. W ten sposób całe 
MSW i SB były zadowolone, nie mogli  bowiem 
samodzielnie przetrawić wieluset sygnałów i 
opinii. W bardzo ciekawym rozdziale „Sprawy 
obsady krakowskiej metropolii i „kapelusza” 
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dla Polski” aż roi się od błędów i tego rodzaju 
myślenia (tj. życzeniowego).

Autor pisze: „ Już w roku 1962 „Konrado” 
(ks. Józef Penkowski SVD), jeden z kluczowych 
agentów w Kościele...wskazywał na znaczenie 
obsady metropolii krakowskiej wakującej po 
śmierci abp. Eugeniusza Baziaka… „Konrado” 
przywoływał w tym kontekście nazwiska abp. 
Antoniego Baraniaka, bp. Michała Klepacza, 
abp. Bolesław Kominka. Owe nominacje miały 
być  konsekwentnie blokowane przez Prymasa. 
W tym czasie wśród kandydatów do tej godno-
ści  bp Wojtyła pojawił się jedynie pośrednio...
Posiada opinię człowieka, który liczy się z konkretną 
sytuacją, w której Kościół winien pójść na pewne 
kompromisy po to aby w następstwie wzmocnić swoją 
pozycję”.  Agent wskazywał także, że „Prymas 
Wyszyński jest skłonny zaakceptować kandydaturę 
Wojtyły wychodząc z założenia, że ten nie ma na 
razie szans, by zostać kardynałem”. Autor podaje 
jeszcze jeden donos  innego agenta :„ To sam 
Prymas miał ostatecznie przechylić szalę na rzecz bp. 
Wojtyły”. I tak dalej w tym stylu. Jest to masło 
maślane. To nie Wyszyński miał przechylić 
szanse na rzecz Wojtyły (dobry przykład myśle-
nia życzeniowego Władysława Bułhaka) tylko 
Zenon Kliszko, ideolog, prawa ręka Władysława 
Gomułki (1905-1982). Kliszko uparcie i kon-
sekwentnie czekał na kandydaturę Wojtyły. 
Posiadał w ręku nie byle jaki oręż. Bez zgody 
władz PRL nie można było nominować arcybi-
skupów, biskupów diecezjalnych, koadiutorów 
z prawem następstwa, proboszczów i admini-
stratorów parafii (dekret Rady Państwa z 31 
grudnia 1956 roku o organizowaniu i obsadza-
niu stanowisk kościelnych). Kandydatury Bara-
niaka, Klepacza, Kominka nie były blokowane 
przez Wyszyńskiego tylko właśnie przez Kliszkę. 
I co są warte takie relacje agentów i ich obecne 
wykorzystywanie? Moim zdaniem nie warte są 
funta kłaków. Do frapującego tematu – kariery 
ks. Karola Wojtyły jeszcze wrócę.

Po cóż taki wysiłek doktora z IPN w po-
szukiwaniu prawdy o Wojtyle z perspektywy 
MSW i SB? Czy nie prościej byłoby pójść do 
archiwów państwowych, do archiwów kościel-
nych i wyjawić wszystkie sprawy dotyczące ks. 
Karola Wojtyły? Chyba, że archiwa kościelne są 
zamknięte to wtedy w ogóle nie warto zajmo-
wać się tymi tematami.

Inny badacz, Ryszard Gryz, doktor, pro-
fesor z Kielc napisał referat „Biskup kielecki 
Czesław Kaczmarek wobec komunistycznej 
dyktatury”. Pełno w nim braków, historycznych 
niedomówień. Biskup Kaczmarek (1895-1963) 
to człowiek o skomplikowanym życiorysie. 
Bardzo był niewygodny  nie tylko dla władz 
PRL ale także dla Episkopatu. Ryszard Gryz 
dużo o nim pisze w świetle dokumentów 
agenturalnych. Kaczmarek miał osobistego 
wroga, księdza Leonarda Świderskiego, byłego 
konfratra z diecezji kieleckiej, kanclerza kurii 
kieleckiej i TW ps. „Iwa”. Tak się pokłócili, że 
Świderski napisał pamiętnik Oglądały oczy moje, 
w którym zarzuca biskupowi niemoralne życie 
i romans z zakonnicą. Ucieszona tym faktem 
SB nakazała druk tych wspomnień w bardzo 
popularnym wówczas tygodniku „Przekrój”. 
Sprawa nabrała rozgłosu, Kaczmarek żądał 
powołania specjalnej komisji Episkopatu. 
Powołano ją; biskupa jednak nie oczyszczono 
z zarzutów. Prymas Wyszyński skierował list do 
papieża Jana XXIII (1881-1963 ) z wnioskiem 
o zwolnienie go z funkcji. Kaczmarek jednak 
był twardym człowiekiem, nie posłuchał władz 
wyższych i do śmierci, w roku 1963, trwał na 

posterunku. Na pogrzebie zabrakło prymasa 
Wyszyńskiego. Odetchnął widać z ulgą. Biskup 
Czesław Kaczmarek popisał się rzadkim i sku-
tecznym nieposłuszeństwem w Kościele.

Co można zarzucić autorowi referatu? 
Ano to, że nie opublikował owego tekstu w 
swym referacie. Wydał tylko własny wyrok, iż to 
był paszkwil. „Nie ulega wątpliwości, że w znacznej 
części były one oszczerstwami i zostały spreparowa-
ne”. Rasowy historyk powinien pokazać taki 
dokument, aby społeczeństwo miało prawo 
do własnej interpretacji. Ryszard Gryz tego nie 
wykonał, tylko kazał wierzyć wszystkim naokoło, 
że to był paszkwil. Typowe „pranie mózgów”, 
działanie z epoki „Indeksu ksiąg zakazanych”. 
Niestety koniunkturalni historycy boją się 
ujawnić prawdę, gdyż mogą być posądzeni o 
działanie na szkodę Kościoła. A to wielki strach.

Podobnie ma się sprawa z ruchem „księ-
ży patriotów”, którzy się zorganizowali pod 
koniec lat czterdziestych. Wielu referentów o 
tym pisze. Był to ruch oddolny, wewnętrzny, 
skierowany przeciwko wszechmocnej hierar-
chii kościelnej. Księża ci znaleźli, niestety, 
opiekunów w postaci władzy ludowej. Władza 
zacierała ręce – okazja na rozbicie wewnątrz 
Kościoła sama przyszła. Niestety, znowu widzę 
„pranie mózgów”. Żaden z historyków  nie 
pokusił się o poblikowanie ich argumentów 
aby czytelnicy sami mogli wyciągnąć wnioski. A 
nie był to ruch kilku jakichś szaleńców,   tylko 
ruch, w którym zaangażowanych pozostawało 
ponad tysiąc duchownych! A drugie  tyle ich 
popierało tylko, że po cichu. Skądinąd sami 
dobrze wiedzieli do jakiego świata idą. 

Niewiele można się dowiedzieć z tych 
publikacji. Tematy najczęściej znane od lat, 
mało szerszych  refleksji. Za dużo pisania pod 
aktualne zapotrzebowanie polityczne, za dużo 
powoływania się na „dorobek” SB. Jej agenci, 
tzw. OZI czyli osobowe źródła informacji to 
ludzie, którzy podjęli donosicielską współpracę 
z zupełnie różnych przyczyn. Byli wśród nich 
ludzie ideowi na swój sposób,dalej - karierowi-
cze pragnący osiągnąć dobra materialne i sta-
nowiska, następnie ludzie zawistni donoszący 
na wszystkich wokół oraz ludzie zaszantażowani 
przez Służbę Bezpieczeństwa.

Wspomniany już Stefan Pastuszewski – 
wieloletni podopieczny tej służby, weteran 
ich więzień – często o tym problemie pisał. 
Przytoczę dwa cytaty z jego pracy pt. „Osobowe 
źródła informacji SB w bydgoskiej przestrzeni 
kulturalnej”. Dotyczą one o pracy SB w Polsce. 
„W zwalczaniu  wrogiej działalności podstawowe 
znaczenie ma zapewnienie dopływu informacji z inte-
resujących Służbę Bezpieczeństwa dziedzin. Istotnym 
był kontyngent tajnych współpracowników (TW), 
uzupełniony przez kontakty operacyjne zwane też 
obywatelskim (KO) oraz kontakty służbowe, głównie 
z kierownikami instytucji. Tajny współpracownik 
(TW) zobowiązany był do stałych comiesiecznych kon-
taktów, za które mógł otrzymywać wynagrodzenie”.

Następnie Pastuszewski przytacza jedną 
z wielu instrukcji SB, która cynicznie i reali-
stycznie wymienia na pierwszym miejscu, jako 
podstawę pozyskania OZI, „materiał kompromi-
tujący, jeżeli można domniemywać, że obawa przed 
jego wykorzystaniem skłoni kandydata do wyrażenia 
zgody na współpracę, w wyjątkowych wypadkach, 
posiadane dowody przestępczej działalności oraz 
dążenie do uzyskania korzyści osobistych” (pisownia 
oryginalna). A więc typowy szantaż.

Jak zatem dzisiejsi historycy mogą polegać 
na dokumentach wytworzonych przez takich 
ludzi? Po co tak duży zbiorowy wysiłek history-

ków bazujących na „pracy” mało wiarygodnych 
agentów?

Czy nie lepiej aby kierownictwo IPN 
zaproponowało inny projekt ale o zbliżonej  
tematyce:  „Centralny Projekt Badawczy IPN 
– Kościół w Polsce w latach 1944 – 1989”, czyli 
bez tego dodatku o „władzy komunistycznej”. 
Podejrzewam, że temat byłby bardzo ciekawy, 
lecz politycznie niebezpieczny. Kościół, w 
odróżnieniu do nieboszczki Służby Bezpie-
czeństwa, dalej żyje...

Pozwalam sobie podrzucić kilka pro-
jektów badawczych, których nie znalazłem w 
rozważanym  projekcie:

- sprawę arcybiskupa  Eugeniusza Bazia-
ka, którego osobę całkowicie pominięto – nie 
odgrywał on większej roli w Episkopacie, był 
tam sekowany. Interesujące są jego relacje z 
prymasem Wyszyńskim, który szerokim łukiem 
omijał archidiecezję krakowską. (Czyli relacje 
były żadne).

- sprawę ks. Ignacego Tokarczuka. Jak 
to się stało, że władze PRL zezwoliły na jego 
nominację, choć doskonale go znały z antyko-
munistycznych przekonań. Nie pozwoliły mu 
kiedyś objąć probostwa na Warmii. Miały okres 
trzech miesięcy aby odrzucić jego kandydaturę. 
Podobno „zapomniały”...

- sprawę mianowania ks. Karola Wojtyły 
na biskupa pomocniczego w Krakowie w roku 
1958 wolą papieża Piusa XII ale z rekomendacji 
arcybiskupa Baziaka i z pominięciem osoby 
prymasa jako legata - nuncjusza papieskiego. 
To było kuriozum.

- sprawę mianowania biskupa Karola Woj-
tyły na stanowisko metropolity krakowskiego 
w grudniu  1963 roku. Tu są niejasne sprawy, 
należy uwypuklić rolę Zenona Kliszki (drugiej 
osobie w PRL), którego upór, wbrew takiemu 
samemu uporowi prymasa Wyszyńskiego, do-
prowadził do mianowania Wojtyły. Bez zgody 
Kliszki, biskup Wojtyła nie miał szans awansu.

- sprawę bardzo chłodnych stosunków pry-
masa Wyszyńskiego i ks. Karola  Wojtyły. Prymas 
cały czas był „hamulcowym” jego kariery, choć 
pozory były inne. Kardynał Wojtyła samotnie 
musiał pracować na forum międzynarodowym, 
a jego głównym promotorem w awansie na tron 
papieski był arcybiskup Wiednia kardynał Franz 
König (1905-2004)

Te wszystkie problemy winny być ukazane 
w tym projekcie badawczym IPN. Lecz niestety, 
lepiej było skupić się na Służbie Bezpieczeństwa, 
dokopać jej, niż narazić się hierarchii kościel-
nej, która nigdy nie lubiła uzewnętrzniania ich 
tajemnic.

Do sprawy arcybiskupa Baziaka wrócę 
w najbliższym czasie. Przedstawię dorobek 
twórczy jego krewnej Jolanty Baziak – poetki, 
literatki, redaktora naczelnego pisma literac-
kiego „Akant” w zakresie zachowania pamięci 
o osobie arcybiskupa Eugeniusza. Bez niego nie 
byłoby „polskiego” papieża a przedtem biskupa, 
metropolity, kardynała. Wojtyła zostałby do 
końca życia kurialistą krakowskim, wykładałby 
na wyższych uczelniach i mało kto by go znał.  
Chyba, że byłby znanym poetą...A dzisiaj, nawet 
w Wadowicach pies z kulawą nogą  by o nim 
nie pamiętał. Co byłoby gdyby nie trio, bardzo  
egzotyczne: Baziak – Kliszko - König?!

Biskupi w rzeczywistości Polski „ludowej”. Centralny projekt ba-
dawczy IPN – władze komunistyczne wobec kościołów i związków 
wyznaniowych w Polsce w latach 1944 – 1989.  Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu, Warszawa 2020. ss. 448
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Przyjechała do Warszawy po nagrodę 
literacką z Polskiego Związku Niewidomych 
ANNA BŁACHUCKA z Małogoszcza, powiało 
rześkością i budującą energią twórczą, zostawi-
ła i swoją książkę bardzo poważnie wyglądającą 
„Ostatni chłop”. Można by tylko uzupełnić 
tytuł: Ostatni Chłop Świętokrzyski. Nie dziwię 
się, ze to już drugie wydanie, w poważnym kie-
leckim wydawnictwie civitas Christiana w 2018 
roku, z solidnym wstępem Zofii Korzeńskiej. O 
jak mi się to czyta, jakby ktoś nas samych czytał. 
Zawsze dostawałem od Pani Anny coś cieka-
wego, bo oprócz książek, jak inne, też jakieś 
wymyślne żarty, limeryki, przekorne sonety, 
jak choćby te z mitycznymi, Malewiczowskimi 
ilustracjami Jerzego Świątkowskiego „Piać do 
podświadomości”. Przecież jej Świętokrzyskie 
to też moje góry, niziny i rzeki. Jak w tym jej 
sonecie: „Zaproszę rzeki, czyste kryształowe,/
by ci przybliżyć mądrość panta rhei./Podejmę 
szczyty górskie boskogłowe,/by cię uczyły po-
kory, nadziei”.

Jako człowiek urodzony nieopodal… 
od razu przyjąłem powieść Błachuckiej jako 
zaproszenie do tej krainy. Bo my wszyscy ci ze 
wschodniej strony Kielc, jak autorka i zachod-
niej, jak ja, i od Skarżyska czy Starachowic i 
od północnych pogórzy Chęcin będziemy 
całe życie pielgrzymować wewnętrznie w górę 
ku Łysicy, Świętemu Krzyżowi, Łyścu, Świętej 
Katarzynie. Akurat tak się złożyło, że też mnie 
wkręciło w podobne obszary pisarskiej zady-
my co autorkę, chłopskiej psychodramy. Bo 
pomysł jest rzec można zielony. Cały postaw 
fabularny zamyka się w prostej sytuacji chłopa 
świętokrzyskiego w sanatorium z kąpieliskiem, 
zamieszkałego w pokoju z doktorem filozofii. 
Tak to zetknęły się dwie cywilizacje i podkul-
tury: wsiowa i miastowa, pracująca głową i 
rękami, pędząca w wydaniu techniki cyfrowej 
i z dala od komputera smartfona i Internetu w 
opłotkach zaplątanej. Ktoś więc po Reymoncie, 
Wyspiańskim, Żeromskim, Ozga-Michalskim, 
Kawalcu wzuł znowu buty chłopskie, tylko po-
chodził i z tej perspektywy popatrzył na to, co 
się dzieje dzisiaj. Przypomniałem sobie swoje 

Jan Zdzisław Brudnicki

Zaproszenie w okolice Świętokrzyskie

zauroczenie Żeromskim z młodości. Wycieczki 
wakacyjne po szczytach od Św. Katarzyny, do 
Św. Krzyża /i Kazań Świętokrzyskich/. Potem 
do Bodzentyna, do Nałęczowa. Potem przy-
jaźnie z Bożeną Piastą i całym środowiskiem 
Skarżyska-Kamiennej, całej okolicy. Wyjazdy 
do Kielc, do Nyczaja i przyjaźń z Henrykiem Ja-
chimowskim i wieloma  autorami, co kończyło 
się wielgachnymi artykułami, nawet słownikami 
literackimi. Ktoś żartował o juhasach  i zbójni-
kach świętokrzyskich. Ten żart teraz prawie się 
spełnił. Otrzymuję stamtąd listy pełne zawzię-
tości, żeby się do czegoś słusznego przyłączyć 
i żeby się z czymś brzydkim rozłączyć na wieki 
wieków amen. A więc duch w narodzie nie 
ginie i rwie się do walki, do szabli. A moje serce 
rozdarte, że ci bracia i kumple brzydko o sobie 
mówią, pokazują sobie nie ten paluszek co trze-
ba. Tyle tylko, że jako chłopak obyty z historią, 
dawnych naszych obyczajów po cichu mówię 
sobie, ze te połajanki i szczęk broni mogą się 
szerzej ponieść i dłużej być pamiętane.

Oj Pani Anno, a chłop świętokrzyski dziwi 
się  bardzo, jak ONI z miasta i z tej elity przez 
te smartfony kłócą się i oszukują, jak oni żyją 
z tych słówek zmyślonych i pożyczonych, jak 
ono ciągle przy tych klawiaturach i ekranikach 
ślęczą, jak się nagminnie podrywają, jak im 
kazanie w kościele nie jest potrzebne, bo mają 
swoje ambony na uniwersytetach, w teatrach, 
w domach kultury. Wstydzi się nieobycia na 
co dzień, zacofania. Na swobodę obyczajów 
odpowiada: „Za rodziną jestem”. Czuje na 
sobie pogardę dla chłopów i wsi w wielu miej-
scach. Wobec nowych relacji myśli: „Jestem 
staroświecki”. Wzdycha, gdyby to stare dało się 
połączyć z nowym.

Dla doktora filozofii personel od począt-
ku szuka przyzwoitego lokalu. Ale okazuje się 
że na apartament trzeba poczekać trzy dni, 
czego pan doktor, wykładowca uniwersytecki, 
autor wielu książek, musi razem pomieszkać, 
a zatem wejść w relację z człekiem „z dłońmi 
brązowemi”, jak to Norwid powiadał. Po pierw-
szych szokingach, zaskoczeniach, emocjach 
Franciszek Bąk i filozof dostrzegli korzyść z 

tej różnorodności. No bo dla mózgowca taki 
naturszczyk to też korzyść. Można się wreszcie 
przekonać jaki jest ten nasz ludek, jak jest 
ta nasza lekceważona, wstydliwie traktowana 
wieś. I tu odebrałem najlepszą część powieści 
zapraszającej na agroturystykę. Współlokatorzy 
zaczynają się sondować, podchodzić chyłkiem. 
Chłop by chciał się dowiedzieć, co naprawdę 
dzieje się w naszym kraju, jak to jest z wiarą, mo-
ralnością, a potem też z seksem, z feminizmem, 
z ekologią, z tradycją, z muzyką. I też zrozumieć 
te „zboczenia”, napastliwość, pazerność, prze-
pychanki, kult mamony. „Żeby było bezrobocie 
na wsi? Tyle naokoło do zrobienia, ale się nie 
opłaci. Nie opłaci się hodować, nie opłaci się 
uprawiać.” Zaparłem się w sobie, bo wydawało 
mi się, że przeczekam te zawirowania. Chłop 
taki jak ja kończy się”. Ale przy okazji odwiedził 
Franciszek restaurację, małżonkowie zabrali go 
do prawdziwego nowoczesnego teatru, dostał 
coś do poczytania.

Autorka co chwila przerzuca się z jednego 
języka do drugiego, z jednych pojeść do dru-
gich, z konwencji inteligenckich do wsiowych. 
Ile tu obserwacji, anegdot. Gienio, drugi chłop 
w sanatorium, nie a ambicji ani głodu wiedzy. 
Poznajemy też biernych uczestników naszego 
świata. W tym trójkącie okazuje się, że filozof też 
nie ma komfortu, bo uczelnie przeżywają kryzys, 
studenci są na ogół mało ambitni, a czasem im 
ich brak w ogóle. Idee trudno upowszechnić. 
Władze naciskają na instytucje kultury i oświaty, 
żeby je wykorzystać dla propagandy. Jest też świa-
tełko w tunelu. Okazuje się, że fundamentem 
wszystkiego jest rodzina, że trzeba o nią zadbać. 
Że wieś musi się modernizować. Pojawia się 
student Marcin, który to pojmuje i chętnie uczy 
Franciszka elektroniki. Że jeszcze żywe są trady-
cje chleba, polskiego kalendarza. Ale na samym 
szczycie jest siła i piękno, a nawet „moralność 
samej ziemi, która wychowuje/sobie/ ludzi. 
Wreszcie filozof robi uwagę w pełnej uprzęży. „A 
to ciekawe, co pan mówi. Chłop miał w sobie coś 
w rodzaju … łaski w sposobie pojmowania spraw 
roli. Tę jego ostrożność, brak rozmachu, brak 
eksploatacji ziemi ponad miarę, tylko dla zysku, 
pole zapamięta. Zapamięta ten czas wspólnej 
doli i niedoli. Chłopstwo… było kiedyś rodzajem 
naznaczenia duchowego, jakiegoś charyzmatu, 
mimo równoczesnej pogardy ze strony klas, 
które się dobiły przewagi społecznej”.

Pod koniec książki /i księgi/ autorka może 
trochę za dużo chciała „upchać” tematów serio. 
Trochę można ich było zostawić do rozważenia 
czytelnikom. Ale Pani Anna Błachucka zawsze 
chciała pójść w literackich rozważaniach jak 
najdalej. Wiem coś na ten temat, bo „zajeż-
dżam” różne sprawy starym rowerem i też nie 
mogę się pohamować. Tym razem odbiłem 
ku stronom rodzinnym, za co muszę autorce 
szczerze podziękować. Zwłaszcza, że to książka 
nowego typu, o których się mówi: uczą nas 
tego, kim jesteśmy. Rozmawiają z nami. Dodam 
tylko na marginesie, że ukazała się podobna 
powieść, w której otoczenie jest sklejone z opi-
nii skrajnie różnych społecznie i obyczajowo. 
Michał Komar, też po raz drugi wydał prozę „ 
Wtajemniczenia”, gdzie w opuszczonym zamku 
konfrontują się służący i arystokratka E. Rzecz 
w tym, żeby w prozie nie przesadzić z agitacją. 
Najlepiej bowiem sprawdzają się finezyjne 
obrazki, charakterystyczny język, ździebko hu-
moru. A nam teraz też bardzo, bardzo potrzeba 
obśmiania tego, co ktoś nazwał „szczujnią”, w 
przekaziorach i życiu codziennym.

Anna Błachucka, Ostatni chłop

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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HENRYK STOKŁOSA to człowiek, który 
przebojem wszedł do współczesnej historii 
Polski. Dokonał kilku wyczynów, z których 
najważniejsze to:

- w pierwszych wolnych wyborach do 
Senatu w roku 1989, sam jeden w pojedynkę 
wygrał z wszechpotężną wówczas „Solidarno-
ścią”. Na stu senatorów tylko on jeden był z 
poza tego obozu.

- założył, jeszcze w PRL, wielką firmę 
w branży rolno – przemysłowej,  bazując na 
własnym kapitale, zatrudniającą, z biegiem 
czasu, kilkanaście tysięcy ludzi.

W roku 2010 Instytut  Wydawniczy 
„Świadectwo” w Bydgoszczy wydał książkę „W 
szponach władzy” pióra ANNY STOKŁOSY, 
żony Henryka. Książka przeszła bez większego 
rozgłosu, a szkoda. Dziś chcemy ją przypo-
mnieć – wiele zawartych w niej wątków jest 
nadal aktualnych. 

Henryk Stokłosa był wówczas w niełasce 
opinii publicznej, mass – mediów, polityków, 
kontrolerów, sądów, prokuratur, ekologów, 
policjantów czyli w praktyce wszędzie gdzie 
tylko się dało. Długa to litania, jeszcze można 
by coś dodać. A gdzie miał przyjaciół? - tylko 
we własnej załodze, w Śmiłowie pod Piłą w 
gminie Kaczory. No i oczywiście, we własnej 
rodzinie. Dodam jeszcze, że książkę nikt nie 
chciał wydać, tak się bano wszystkiego. Dopie-
ro w Bydgoszczy znalazł odważnych przyjaciół.

Dziś, po dziesięciu latach, można poku-
sić się na refleksje - jak to się stało, że:

- człowiek wielkiego sukcesu gospodar-
czego, dobrodziej dla ogromnej załogi, którą 
zatrudniał w czasach szalejącego bezrobocia, 
tak sprowadził na siebie  niechęć i wrogość 
wszystkich wokół, że musiał aż kilkanaście 
miesięcy spędzić w areszcie?

- człowiek, który winien być chwalony za 
odwagę i przedsiębiorczość wpychany był w 
totalne bagno?

- człowiek, będąc 16 lat był senatorem 
RP, nie miał żadnych przyjaciół w kręgu 
polityków?

Roman Sidorkiewicz

W szponach władzy. Refleksje po dziesięciu latach

- człowiek, który reprezentował polski, a 
nie obcy kapitał, był tak namiętnie zwalczany 
przez wszystkie partie polityczne, łącznie z 
tymi hurrapatriotycznymi?

Niełatwe to pytania, trudno znaleźć 
dobrą odpowiedź.

Postać naszego bohatera przybliżyła nam 
jego małżonka Anna, prawa ręka w domu i 
interesach. Kobieta  energiczna, przedsiębior-
cza. Dobrze się dobrali.

Książka ma niecodzienny charakter – na-
pisana została przez Annę Stokłosę w formie 
wywiadu ze sobą i z mężem. Występuje tam 
dziennikarz Aleksander Radek, którego rola 
została sprowadzona do roli moderatora 
pilnującego czytelności, klarowności całości 
konstrukcji i zadającego „niby to” pytania. 

Henryk Stokłosa przebojem wszedł do 
krajowej polityki. Był już dużym, znanym 
przedsiębiorcą, wykorzystał dobrze lata 
osiemdziesiąte, w czasie których było już 
sporo wolności gospodarczej. Wszystkiego 
wtedy brakowało na rynku - każdy kto tylko 
chciał i miał głowę na karku mógł w miarę 
swobodnie działać i rozwijać się. Przyszedł rok 
1989… Zapanowała euforia. Wolne wybory 
do Senatu! To jest to! Każdy może startować, 
każdy nosi buławę marszałkowską w plecaku. 
Do Senatu wystartowała „drużyna Wałęsy”. 
100 pewnych miejsc w Senacie. Cudów nie 
ma! Kandydaci tej drużyny nie musieli się 
napracować – wystarczyło zdjęcie z legendą 
„Solidarności”.

Humor „drużynie” popsuł jeden czło-
wiek – Henryk Stokłosa. Zapragnął dostać 
się do Senatu i na swój sposób reprezentować 
zdrowy rozsądek w problematyce gospodar-
czej i społecznej. Ale jak tu wystartować bez 
zdjęcia z Wałęsą? 

- Dostanę się do parlamentu, wykonam 
gigantyczną pracę, posiadam środki finansowe i 
zgraną drużynę do działania – zdawał się mówić 
Stokłosa.

Jak pomyślał, tak zrobił.
Objeździł ze swoimi ludźmi wszystkie so-

łectwa (ponad 500) w okręgu 
wyborczym pilskim. Rozma-
wiał z sołtysami i mieszkańca-
mi, rozdawał losy na wielką 
loterię fantową, zapraszał 
na wielki festyn w Pile. W 
dzień festynu, 28 maja 1989 
roku, cała Piła zablokowana 
była samochodami. Wszyscy 
jechali i szli na stadion. Po 
mieście, od rana maszerowała 
orkiestra dęta. Na stadionie 
nie można było szpilki włożyć 
między widzów. Kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi! Stokłosa wjechał 
meleksem i przemówił krót-
ko ale treściwie - „Zaprosiłem 
Was na mój festyn nie po to, by 
mówić o sobie przez dwie godziny. 
Tak robią inni, widocznie mają 
czas...” Na stadionie wybuchł 
entuzjazm...To był przełomo-
wy moment kampanii. Stokło-
sa objawił się jako człowiek 
konkretny, a nie jakiś gaduła. 

Idealnie trafił do serc publiczności.  No i oczy-
wiście loteria fantowa. A fantem nie było byle 
co tylko..ciągnik! Wylosował go rolnik spod 
Czarnkowa, przedstawiciel ludu wiejskiego.

Ta kampania przeszła do historii pol-
skiego parlamentaryzmu – nikt przedtem ani 
potem nie przeprowadził podobnej. Nawet się 
do niej nie zbliżył.

Stokłosa wszedł z impetem do Senatu. 
Ten jego wielki sukces był jednak zaczynem 
późniejszych tarapatów senatora. Nie dał się 
skusić na jakieś deklaracje polityczne, nie 
dał się „kupić” partiom politycznym, które 
widziały w nim tylko bogatego sponsora na-
stępnych kampanii. Jego niezależność finan-
sowa i polityczna zaczęła drażnić wszystkich 
naokoło, którzy byli i dalej są w szponach 
politycznych szefów - panów ich kariery... To 
takie dobrowolne niewolnictwo. Natomiast 
Stokłosa był naprawdę wolnym człowiekiem. 
Ale do czasu… Zawiść ludzka nie ma granic. 
Najpierw Stokłosa poddany został ostracyzmo-
wi w Senacie.

„Któż to zacz?” - zdawali się mówić. „To 
jakiś dorobkiewicz, dorobił się za komuny, na 
pewno był z nią w konszachtach”. Atmosfera 
wokół  Stokłosy gęstniała. Przeciwników nie 
zabrakło ze wszystkich stron polityki i mass 
– mediów. Wszyscy – huzia na Józia. Partie 
polityczne prześcigały się w walce z polskim 
przedsiębiorcą. Bez różnicy – czy to Platforma 
Obywatelska, czy Porozumienie Centrum czy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej. Gazety także 
– od „NIE” Urbana po „Gazetę Wyborczą” 
Michnika i lokalne.  Przytoczę tytuły niektó-
rych artykułów: „Bezkarny bogacz – senator”, 
„Pan na Pile”, „Król flaków” czy „Powrót króla 
flaków”. Nie szczędził wrogom Stokłosy łam 
prasowych w „Naszym Dzienniku” ojciec 
Tadeusz Rydzyk. Satyryk Jan Pietrzak też 
dokładał swoje. Demony obudziły się. Nawet 
tłumaczka sądowa fałszowała dokumenty!

Kolejne rządy nasyłały swych funkcjo-
nariuszy do kontrolowania firm Stokłosy. 
Bez przerwy czatowali w zakładach holdin-
gu,  powodując chaos w normalnej pracy. 
Ba, rozsiadali się nawet w jego prywatnej 
rezydencji, traktując domowników jak swych 
podwładnych. Nie szczędzili czasu ani środ-
ków budżetowych, aby zniszczyć polskiego 
przedsiębiorcę. Prokurator Robert Kiełek 
zdobył wręcz nową specjalizację: sprawa Sto-
kłosy. W Pile funkcjonowała placówka Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która nic nie 
robiła tylko namierzała Stokłosę. Ile w ten 
sposób zmarnowano społecznych pieniędzy!? 
Dokopać Stokłosie chciały też konkurencyjne 
firmy, opanowane przez zachodni kapitał, 
na wąskim rynku utylizacji padłych zwierząt. 

Stokłosa wykazywał ogromny hart ducha. 
Rozwijał swój holding przemysłowy w myśl 
starej zasady: „Psy szczekają, karawana idzie 
dalej”. Startował do Senatu i zasiadał w nim 
przez pięć kadencji! Takie miał poparcie 
społeczne. Poległ dopiero w roku 2005 po 
niebywałej nagonce telewizyjnej i różnej maści 
ekoterrorystów.

Stokłosie zarzucano korupcję w bankach 
i w ministerstwie finansów. Jego przygody z 
wymiarem sprawiedliwości to nie kończąca 
się telenowela. Cała Polska ją obserwowała. 

W sumie niczego Stokłosie nie udo-
wodniono, wyszedł na wolność po rocznym 
pobycie w areszcie za kaucją trzech milio-
nów złotych. Jego uwolnienie relacjonowały 

dokoñczenie na str. 42
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wszystkie stacje telewizyjne. Te miały dopiero 
używanie!.

Anna Stokłosa celnie zauważa: „Z naszych 
doświadczeń wynika, że dostawaliśmy od Solidar-
ności, a przynajmniej od jej najbardziej radykalnej 
części, ciągłych prześladowań. Według mnie oni 
zamienili się z dygnitarzami z poprzedniego syste-
mu tylko rolami i miejscami. Znaleźli sobie innego 
wroga, a czyny i metody pozostały te same, a może 
nawet gorsze, bo zrealizowane pod szyldem wolności 
i pobożności..”

Henryk Stokłosa pisze z kolei:
„Najbardziej ubolewam nad tym, że media w 

pogoni za pieniędzmi, a niekiedy służąc zagranicz-
nym właścicielom, często nieświadomie podkopują 
polski fundament, na którym wszyscy się opiera-
my. W czasach globalizacji i szybkich przepływów 
kapitałowych jest to proces bardzo niebezpieczny. 
W wielu przypadkach media kontrolowane przez 
zachodnie koncerny, a jest u nas takich sporo, re-
alizują interesy tych koncernów, zbieżne z interesami 
zagranicznych partnerów gospodarczych. Uważam, 
że nasze państwo, gdzie tylko może, powinno się 
bronić przed takimi zjawiskami”

Niestety, jak najbardziej prawdziwe i 
smutne spostrzeżenia. Ciekawe uwagi wnosi 
także Marek Barabasz, rzecznik prasowy „Far-
mutilu”. Dotyczy to tzw. wolności mediów:

„Żyjemy w czasach <demokracji medialnej>, w 
której to media nadają rangę wydarzeniom. Kreują 
rzeczywistość, a nawet zaczynają panować  nad 
umysłami co bardziej podatnych na to ludzi. Myślę, 
że prokurator prowadzący sprawę Henryka Stokłosy 
doskonale to rozumie, bo np. jedno wydarzenie 
posłużyło mu do sporządzenia aż ośmiu zarzutów. 
Jestem przekonany, że decydując się na to kierował 
się przyszłym odbiorem medialnym. Dwadzieścia 
jeden brzmi lepiej niż trzynaście, to przecież kilka-
dziesiąt, a nie kilkanaście”.

Rzecznik mówi dalej o istniejącej korup-
cji w świecie mediów. Mianowicie otrzymał 
on propozycję: „Wy (ekipa Stokłosy) zlecicie nam 
kampanię reklamową, a my może nie będziemy pana 
Stokłosę wznosić pod niebiosa, ale przynajmniej 
nie będziemy szczekać jak inni. Jak pokazują nasze 
doświadczenia, nie trzeba tu się nawet specjalnie 
dogadywać. Kilka lat temu, przed wyborami parla-
mentarnymi, zleciliśmy publikacje reklam w jednym 
z ogólnopolskich dzienników i muszę przyznać, że 
przez długi czas gazeta ta zupełnie nie poruszała 
spraw Stokłosy, choć w konkurencyjnych tytułach 
był on na czołówkach, oczywiście w negatywnym 
kontekście”

I jak tu żyć, działać, pracować w takim 
systemie? Ale jednak można mając silny cha-
rakter i jasny cel w działaniu.

Anna Stokłosa przypomina pewną kon-
cepcję niespotykaną w żadnym kraju w Euro-
pie – zbudowania kapitalizmu bez rodzinnych 
kapitalistów. Owa historyczna „mądrość” 
została sformułowana przez Ryszarda Bugaja, 
teoretyka ekonomii i gadułę telewizyjnego, 
jeszcze w roku 1989 podczas obrad Okrągłe-
go Stołu. Tą patologiczną koncepcją zaraził 
otoczenie rządzących już w wolnej Polsce, co 
spowodowało, iż w obce ręce dostały się tak 
kluczowe dziedziny jak system bankowy, rynek 
medialny czy telekomunikacja. I oczywiście 
wiele gałęzi przemysłu. Można jakoś zrozu-
mieć te fakty, iż Polakom brakowało kapitału 
do unowocześnienia gospodarki. Ale po co 
niszczyć rodzimego kapitalistę zamiast mu 

pomagać? Niszczyć swego a forsować obcych? 
Tego żadnym racjonalnym rozumowaniem 
nie można pojąć.

Książka Anny Stokłosy jest bardzo inte-
resująca, przybliża czytelnikom problemy nie 
tylko Henryka Stokłosy i jej samej. Pozwala – i 
to jest chyba najważniejsze – poznać mecha-
nizmy życia politycznego i gospodarczego w 
latach 1990 – 2010. Ukazuje różnych intry-
gantów, ludzi małych, ziejących nienawiścią 
do ludzi sukcesu. Sami, najczęściej niczego w 
życiu nie dokonali a tylko potrafią wykańczać 
osoby twórcze, kreatywne.

Myślę, że potrzebne byłoby dalsze utrwa-
lanie historii twórczej pracy Henryka Stokłosy 
w następnych dziesięciu latach. Przez te lata 
wiele działo się w życiu państwa Stokłosów. 
Znowu siedział, został uniewinniony, ale nikt 
z tych śledczych i łowców sensacji nie poniósł 
jakichkolwiek  konsekwencji. Stokłosowie 
odsunęli się od życia publicznego ale holding 
firm działa znakomicie. Pobudowano bardzo 
nowoczesne instalacje utylizacyjne spełniające 
surowe normy higieniczne i ochrony środo-
wiska. Firmy Henryka Stokłosy działają na 
terenie całej Polski. Zakłady mięsne też się 
rozwijają. Kilkanaście tysięcy ludzi ma dobrze 
płatną pracę. Holding zatrudnia blisko 1000 
osób z wyższym wykształceniem! Niech takimi 
osiągnięciami popiszą się wrogowie Stokłosy! 
Niech któryś z polityków, parlamentarzystów, 
prezydentów, europosłów wstanie i powie – 
ja też tyle samo w życiu dokonałem! Niech 
któryś z nich powie – ja też dawałem na cele 
charytatywne blisko milion złotych rocznie! 
Takiego nie znajdziesz...Nawet pisku z ich 
strony nie usłyszysz... Jak to łatwo siedzieć 
na państwowej posadzie i tylko opiniować, 
intrygować, kontrolować!

H. Stokłosa przeszedł na inny poziom 
aktywności społecznej – jest radnym powiatu 
pilskiego. Jego ugrupowanie ściśle współpra-
cuje z radnymi...Prawa i Sprawiedliwości! 
I słusznie, o ile zgodnie pracują dla dobra 
wspólnego. Sądzę, że w Radzie Powiatu dużo 
lepiej czuje się niż w zawistnej warszawce. 
Stokłosa nie jest stworzony do intryg a tylko 
do realnej, organicznej pracy.

Książka „W szponach władzy” ma jedną 
wadę i to zasadniczą: została napisana przez 
żonę przedsiębiorcy. Nie można jej niczego 
większego zarzucić, ale zawsze pewne zda-
rzenia opisywane będą subiektywnie. Nie da 
rady – żona jest tylko żoną, kochającą a nie, 
chłodną pisarką czy  dziennikarką.

I co jeszcze? - po 10 latach wiele prawd 
się nie zmieniło, są wieczne, choćby te, któ-
re wymieniłem. Jednak pewnych zdarzeń, 
pomniejszej wagi, nie było po co tak szcze-
gółowo opisywać i nadawać im dużą rangę. 
Nie odegrały większej roli. Za dużo jest tam 
nieistotnych szczegółów, przedstawiania  
nijakich osobników jak Waldemar Piątek, 
Bogdan Gasiński i kilku im podobnych. Ta-
kich ludzi nie należy utrwalać w przestrzeni 
publicznej.

I co jeszcze – brak indeksu nazwisk. 
To spora wada. Powinien on być, bardzo 
pomaga podczas studiowania książki ale też 
analiz procesów społeczno-ekonomicznych 
w Polsce.

Polecam lekturę tej książki napisaną 
dobrą polszczyzną; wiele mądrości można 
z niej wynieść. Czyta się ją jednym tchem.

Anna i Henryk Stokłosowie, W szponach władzy, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2010, ss. 248

,,Otwarci na wolność – Szkice i omówienia” 
to wyjątkowa pozycja wydawnicza, która ujrzała 
światło dzienne pod koniec 2019 roku. Książka 
ukazała się pod patronatem Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie i 
Podkarpackiej Historii. Zakresem pracy są wy-
brane zagadnienia z historii Polski jak również 
regionalne związane z ziemią mielecką. 

We wprowadzeniu do tej publikacji, autor 
STEFAN ŻARÓW między innymi pisze:

Historia jest tym w dziejach ludzkości, 
czym dla pojedynczej jednostki jest codzienna 
zapobiegliwość o efektywne funkcjonowanie. 
Śmiem postawić tezę, że jako nauka jest istot-
na nie tylko jako opis dziejów cywilizacji, ale 
przede wszystkim stanowi niezbędny element 
kreowania rzeczywistości. To w dziejach zapisa-
ne są nie tylko daty ważnych wydarzeń, dlatego 
szczególnie należy zwrócić uwagę na otoczenie 
tych symbolicznych zjawisk by wyciągnąć wnioski 
z ówczesnych wzorców do których one dopro-
wadziły. W tym niedocenianym niejednokrotnie 
źródle doświadczeń można odnaleźć odpowiedź 
na bolączki współczesności. Odwołam się tutaj 
do myśli słynnego amerykańskiego filozofa 
George Santayana, który napisał znamienne 
słowa ,,ci którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są 
na jej powtarzanie”. Zatem dążenia do obiektyw-
nej prawdy i przełamywania zakorzenionych 
stereotypów są obowiązkiem każdego odpowie-
dzialnego człowieka. Bez odrobienia tej lekcji 
pozostaniemy nadal uwikłani w bariery dzielące 
jednostki, grupy społeczne czy całe narody. 

Nieocenionym źródłem a zarazem istotą 
poznawania historii jako jedną z kluczowych 
nauk humanistyczno-społecznych jest ,,historia 
żywa”, ta szczególnie zapisana w pamięci nadal 
jeszcze żyjących naocznych świadków. Istnieje 
wówczas możliwość weryfikacji kontekstu ogól-
nego zdarzeń z relacjami pojedynczych jedno-
stek biorących czynny udział w ich przebiegu. 
Wspominanie indywidualnych przeżyć sprzyja 
wymianie doświadczeń, skłania do szerszej dys-
kusji, prowadzenia dialogu wewnętrznego czy 
międzynarodowego.

Zadaniem historyka jest ustalenie faktów 
i wykrywanie związków między nimi w określo-
nych chronologicznie ramach czasowo-prze-
strzennych i obszarze dociekań empirycznych. 
Ponieważ historia jak pisał Fryderyk Nietzsche 
służy temu ,,który z wiernością i miłością tam odwra-
ca spojrzenie , skąd przychodzi , gdzie się stał”.

W niniejszej pracy autor przedstawił własne 
opracowania dotyczące wydarzeń i związanych 
z tym osób w kontekście międzynarodowym jak 
i krajowym czy regionalnym. 

Część I 
Na poruszaną tutaj tematykę złożyły się 

przypadające rocznice: 1050 Rocznica Chrztu 
Polski oraz stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości i związane z tym zagadnienia. 
Kolejnym tematem jest okrągła przypadająca w 
2019 roku setna rocznica nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Część II
Dotyczy początków społecznych ruchów 

Bronisław Dryja

Otwarci na wolność

W szponach...
dokończenie ze str. 41
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chłopskich w drugiej połowie XIX wieku ze 
szczególnym uwzględnieniem jego historii na 
ziemi mieleckiej. Kontynuacją tego tematu w 
zupełnie innym kontekście czasowym, tragicz-
nych wydarzeń II wojny światowej jest zbrojny 
opór przeciw agresorowi mieszkańców wsi w 
tym powstanie Batalionów Chłopskich, a w skali 
regionalnej ich działalność w obszarze ziemi 
mieleckiej. 

Części III 
Przedstawia dwie znaczące postaci również 

związane ze wspomnianym regionem, prof. 
Akademii Krakowskiej Piotra Słowacjusza oraz 
wybitnego działacza ludowego - literata Stani-
sława Harlę. Osobowości odległe od siebie w 
czasie, które łączy wspólny mianownik: miejsce 
pochodzenia i poszukiwanie sensu bytu.

Zawarte w tej książce opracowania, druko-
wane były na przestrzeni ostatnich lat w Zeszytach 
Wiejskich UŁ, Roczniku Historycznym MHPRL, jak 
również w czasopiśmie poświęconym historii 
regionu Polski południowo-wschodniej Podkar-
packa Historia oraz w dwutygodniku polonijnym 
Biały Orzeł i innych. 

Autor ma nadzieję, że różnorodność 
poruszanych w książce zagadnień zachęci czy-
telników do zapoznania się z ich treścią. 

Stefan M. Żarów. Otwarci na Wolność- Szkice i omówienia. 
Rzeszów 2019.
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Utwory młodej debiutującej poetki są po-
szukiwaniem własnego miejsca w narastającym 
okresie intensywnej egzystencjalnej refleksji. 
To czas dojrzałej socjalizacji, wchodzenia w 
dorosłe życie.  Wyjście poza dookreślony do-
tychczasowy krąg. To niepokój i podskórne 
poszukiwanie. Podjęte próby osobistej kreacji 
poprzez odnalezienie swojego miejsca w dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości. Umiej-
scowienie siebie w zaskakujących meandrach 
codzienności. Podparte wewnętrznym prze-
konaniem o własnej ,,inności”. Umiejętność 
opowiedzenia czegoś niemożliwego pomiędzy 
poznaniem, namiętnościąa rozumem.

Tomik zatytułowany Momenty WERO-
NIKI BUKOWSKIEJ zawiera wybór 30 wier-
szy napisanych w okresie ostatnich dwóch 
lat.W wierszurozpoczynającym ten zbiorek 
zatytułowanym To właśnie ja pisze:,,Ta zwykła 
postać,/która krąży po ulicy bez celu -/to nie jestem 
ja// Ta spokojna osoba,/ która siedzi w kawiarni 
/ wpatrzona w pustą ścianę - / to nie jestem ja/ /
Ten człowiek, może smutny,/ który w moim odbiciu 
widzi/ kogoścałkiem innego -/ to nie jestem ja‘’, 
by następniew konsekwencji szerszej perspek-
tywydostrzec zewnętrzną powierzchowność:,, 
Ta normalna dziewczyna/która zamiast dostrzec 
piękno/świata, zauważa tylko swoją/ cudowną do-
skonałość- / to nie jestem ja”. Budowanie sensów w 
sposób zawoalowany z całą dozą niedomówień 
w poczuciu, że życie to odnalezienie siebie, jak-
że umiejętnie i dojrzale zostało wypowiedziane 
w zakończeniu tego wiersza:

Ale ten mały ptaszek,
który niezauważony przez nikogo
śpiewa swoją własną pieśń,
jakiej nikt inny nie zna-
to właśnie ja.
W strofach wiersza bez tytułu, mamy do 

czynienia z delikatną finezją skojarzeń i próbą 
budowania nastroju ciszy w pastelowym obrazie 
wiosny pogłębionym przenikaniem metafizycz-
nej przestrzeni. Czy to jest wiosna podparta 
opisem szaleństwakolorów i bujnej roślin-
ności? Nie, to coś więcejo zupełnie szerszym 
spektrum. Przejawia się w tym obrazie zaduma 
podparta refleksją nad lekkością przestrzeni. 
Przekonanie, że wiosnę należy ,,odkryć w swoim 
sercu‘’ by móc dostrzec jej przymioty.

Rozmarzyć się wiosną to znaczy
spojrzeć gdzieś ponad ogrodem,
złotem kwitnących kwiatów
i wszechobecną zielenią.
To polecieć razem z motylem
w podróż do siódmego nieba.
To zobaczyć jak słońce
zakwita na ziemi letnią radością.
To odkryć w swoim sercu
prawdziwą wiosnę…
Tak właśnie powinno się wtedy marzyć.
Zachwyt otaczającą przyrodą zawsze inspi-

rował ludzi, tym bardziej nie był i nadal nie jest 
obcy każdemu wrażliwemu poecie. Przykłady 
tych zachwytów odnajdujemy w literaturze pol-
skiej. Dla Juliusza Słowackiego w wierszuSmutno 
mi, Boże zachwyt pięknem krajobrazu istotnie 
wpływa na odczucia podmiotu lirycznego. 
Nieco odmiennie ujmuje to Bolesław Leśmian 
w swoim wierszu Łąkadla którego przyroda 
jako ciągłość natury jest źródłem życia. Bliższy 

nam Leopold Staff w znanym wierszu Deszcz 
jesienny, oddaje wpływ natury na nasze nastroje. 
Poprzez podane przykłady przekonujemy się 
jak opisy przyrody wpływają na nasze zmysły 
swoim urokiem pełnym metafor,stymulująwy-
obraźnię intelektualną. Pozwala to na poczucie 
harmonii, osiągnięcie wewnętrznego spokoju 
przylegającego do naszych marzeń i oczekiwań. 
W konsekwencji prowadzi do uchwycenia sen-
su bytu, w którym człowiek staje się naturalnym 
elementem świata natury. 

Życzę poetce by ,,Zwykła kartka papieru,/ 
wyrwana bezwstydnie z notatnika,/ pełna wspo-
mnień, czeka na radość…”,wypełniła się głębią 
artystycznych refleksji zgodnie z przesłaniem 
zawartymw jednym z wierszy, bez tytułu: ,, Po-
ezja gra we mnie/swoją życiową melodię,/ wprawia 
w ruch struny, / które od lat siedzą cicho, /wiruje w 
żyłach,/ tańczy w duszy,/zdaje się wołać jak tonący: 
Wypłynę. Niech wypływając ma świadomość 
niebezpieczeństw czyhających w nieznanych 
poetyckich akwenach.  Żeglowania w gęstwinie 
pokus i skalnych załomów przypozornie sprzy-
jającym wietrze. Dla wielu zgubną okazała się 
jakżeułagodzona, pociągająca swą formą, lśnią-
ca tafla nieogarniętej poetyckiej przestrzeni:

Może się ona we mnie dusi? 
Może po prostu tonie
w moim ciągłym braku czasu? 
Może powinnam zamknąć oczy
na chwile, usłyszeć drganie duszy
i pozwolić jej płynąć…?

Czy to dla mnie tak wiele aż tak
wiele? 
W wierszu pt. Rozwiązania pisze:,,Posłu-

chaj…/ Życie bywa czasem trudne,/jak trudne może 
być rozwiązanie / jakiegoś skomplikowanego równa-
nia/ w matematyce/Ale w tamtym logicznym/ świecie 
zawsze udaje się znaleźć/ jakieś proste rozwiązanie”. 
Zarysowuje się w tym spostrzeżeniu świado-
mość skomplikowanycha zarazem zmiennych 
relacji międzyludzkich, jakże istotnychw naszej 
codzienności.Umiejętność zdiagnozowania 
wynikających z tego faktu problemów, po-
zwala na w miarę swobodne poruszanie się 
po labiryncie zdarzeń.W takich przypadkach 
parafrazując przyjętą zasadę: brak rozwiązań jest 
rozwiązaniem,odpowiem zaprzeczeniem:brak 
rozwiązania nie zawsze jest rozwiązaniem. By nie 
tęsknić jak ta ,,zamarzła czerwona róża” z wiersza 
pt. Ocalenie nie nadchodzii pozostać ,, Ukryta 
pod kopułą lodu i zdaje się wołać : ‘’/,,Czekam wciąż 
na pomoc, / ocalcie mnie…”.

Na zakończenie powrócę jeszcze raz do tej 
przysłowiowej, niezapisanejzwykłej kartki papieru, 
która obarczona jest narastającym dylematami 
autorki w kwestii relacji z poezją, w natłoku 
codziennych stopniowanych porcji informacji. 
Odpowiedźznajduję w wierszu pt. Cisza:,,Cisza 
nie zawsze jest zła (…) Jednak zawsze tylko ona / 
potęguje piękno ulotnej chwili, / jakie spotykamy 
tak rzadko / na swojej krętej drodze życia…”. Niech 
to odwołanie się do wyciszenia i odczytanie 
wewnętrznego głosu stanie się swoistym credo 
autorki. Tej nieograniczonej wolności poety, 
jakim jest cisza i zamyślenie.

Wiersze polecam!

Weronika Bukowska, Momenty, Krosno 2019

Stefan Żarów 

Kreowanie metafizycznej przestrzeni

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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Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aleksander Puszkin, Wiersze, z rosyj-
skiego przełożył Andrzej Lewandowski, Byd-
goszcz 2020, Instytut Wydawniczy Świadectwo

Janina Drążek, Na drogach i rozdro-
żach XX wieku, Barcin 2020, Wydawnictwo 
Autorskie, ss. 128

Piotr Dmochowski. Zapiski z przeded-
nia Apokalipsy, Warszawa 2020, Wydawnic-
two MD, ss. 688

Nadesłane Werdykt

-	Edward Baumgart – Jerzy Utkin Nikt nie 
powie (s. 13)
-	Maria Bielińska – Dariusz Kadyszewski I 
dalej jeszcze (s. 17)
-	Grzegorz Misiewicz – Dawid Bunikowski 
Modlitwa (s. 7)
-	Sabina Rasz – Paweł Kuszczyński DRUGA 
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-	Aleksandra Wolak – Stefan Pastuszewski 
Nawet poezja (s. 25) 
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