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Piotr Łączyński
Selekcja
Nabierzmy zbiorowej
odporności na cierpienie
poumierajmy częściej niż
zwykle, ubędzie zbędnych
aktorów codziennego tła,
a stado nabierze odporności
na nieszczęście, wpójmy
ideę sprawiedliwej selekcji
każdy ma do niej prawo
naturalne wyznaczone
przez człowieka, on pierwszy
nazwał prawa prawami
nikogo nie ominie boska
logika wymyślona przez
człowieka, przecież ktoś
musiał być winny
Bóg wszystko zniesie

Piotr Szczepański
Egoizm krewetki
znikają jak poranna mgła
mimo szybkich ruchów odnóży
podwodne światy
budki z przekąskami

Rys. Stanisław Chyczyński, „Mare dulcedinis”

lepszy był tamten świat
drzewa samotnie wychowujące
inne drzewa
stoicyzm czerwony
na gębie
patrzę trzymając w ręku ciężki kielich
z nalewką od sąsiada
kalkulując
jedynie własną gehennę i ból
nie ja ginę
ale wszystko co inne wokół mnie
przeżywam moją
alergię zamknięty
w skorupie

Waldemar Jagliński
***
Znowu wchodzimy w jesień:
dzieci zbierają liście
z wiosennym uśmiechem
trzymając się jeszcze
konika na biegunach,
w oczach kobiet
ciągle ślady lata
chociaż bylejakość
oszrania niemal wszystko,
mężczyźni przegrywają w kasynie
nowe chłopięce marzenia
stawiając wciąż swoje armie
w trójkątnych czapkach.
Znowu wchodzimy w jesień.

Dariusz Kadyszewski
Marek S.Podborski
ZMIERZCH ZBOŻA
O jakie noce gorące a parne
i zdaje się że zima
to mit zupełnie obcy
jak zabłąkany
Odys
ze swoją skórzaną zbroją
syrenami cyklopami
i łukiem którego nikt
oprócz niego napiąć
nie zdoła
My rozumiemy
przaśnego chochoła
co z naszych ciał wyschłych
na mróz jak złoty cierń
jak chrust
sznurem spętany
by się nie rozwiał
bez słowa
ciepłych tchnień
na wyczekany dźwięk
Nawy czekamy się żeńców
do rana
w szczebiotach ptactwa
szeleści nasz zgon

Rozważam wieczność
rozważam wieczność
wycinek światła w ciemności
nie ufam śmierci
ludzie się tylko chowają
przede mną a może
zapominam ich twarze
zaślepiony sobą jak ćma
w pogoni za mirażem
jasnego życia
przepytuję ziemię
o zaorane tajemnice
jak było miliardy westchnień
zdmuchniętych świeczek
przede mną - kimś - nikim
stoję mocno pokryty niemym
całunem zdziwienia
choć cień już tańczy
drżący liściasty taniec
świadom że drzew ubywa
nigdy nie jest za późno
dochodzi z trzewi zimy
prze-topionej jak bałwan
na piachu pustyni
więc pytam raz jeszcze
pustym pytaniem
o winę na wagę złota
kogo na skróty zabija życie
a kogo śmierć zamienia
w życie prawdziwe?
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Pi
Pijany sąsiad drwił w beł kotach, że tamten jednak się przeliczył, bo odkąd przestał komunikować się ze światem - wszystko liczył. Liczył każdą sekundę, w kontekście dnia i roku,
każde słowo, dźwięk, sylabę radiowej piosenki, ilość włosów na centymetr w sierści psa, wzorów
na tapecie, łyków wypitej herbaty, kroków na przystanek tramwajowy. Przeliczał, definiował i
uśredniał, nie zapisywał tych tajemnic, nie dawał szans na rozpracowanie, rozmawiał tylko ze
swoim wewnętrznym asy-stentem, wprost od siebie do siebie, gdy nie było nikogo w pobliżu.
Tylko z nim konsultował dane, wyniki chował w szufladach pamięci.
Idąc arytmicznie patrzył ciągle pod nogi, każdy kamyk, muszelka, kip i bilet miał swoje
miejsce, znaczenie, to przecież sam Bóg mianował go tajnym rachmistrzem, powierzył mu
strategiczną misję, miał misję od samego Boga!
Patrzył i liczył. Patrzył na drzewa i widział kołyszące się na wie trze liczby, patrzył na
piasek w piramidach potęg, patrzył w e-krany same jedynki i zera, patrzył na chmury –
zcumulowane loga rytmy kształtów. Liczby biegały wokół niego, przepychały się i śmiały z
pomyłek. Gdy w chłodne, krystaliczne noce nie mógł spać, siadał w ogrodowym fotelu na
tarasie i liczył gwiazdy, wytężał wzrok i jeszcze bardziej liczył. Liczył przy tym każdy oddech,
musiał, nie oddychał bez zaliczenia, lecz nie liczył na zrozumienie, wsparcie, na cud, liczył
tylko na to jedno, jedyne słowo, które było na początku i wciąż było.
Gdy je nagle usłyszał - przestał, oddychać, zapomniał.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Marek S.Podborski

Marek S.Podborski

KRETO WINY

ZABOBON

Na tarasie w wazonie
puchną kwiaty i
skronie
z poderżniętym gardłem

A jaki to wieczór wierny
kot
wy mościł mi na udach
ciężkich od niewiary

Niebo zawisło cierpliwe
i tyle
dziś widziało
że nagie zgasło

W dłonie, cuda
w podróż, prze baczenie
rozgwieżdżeniem senny
czytam

W powietrze rozcięte
bez krzty hałasu
nagle stop
niałe do ziemi

Czytam naprawdę gwiazd
sklepienie
w chłód co sączy
letnie mgły

Wilgocią wiotkiej krwi
więcząc zmysłowe struktury
łaskotaniem dżdżow nic

Wiem,
że w każdej chwili
mogę wejść do domu

Marek Słomiak
Przepowiednia
przejdziesz w ogień
stos pokutny
wypali zaciśnięte usta
spotkasz drzwi do edenu
a przed tobą otworzy się
skąpa błagalność zanikającego
ciała świadomości
trybun poda hostię
wzniesie twarz przed grot
włóczni dobitnej a ciężkiej
próbując zadać rany
- ranny czas się odwróci
- płomień stosu
wypchnie ciało w ogień
pustego powietrza
i zastygniesz w gniewie
i pokochasz wreszcie
prawdziwie i w nieskończoności
Słowa

Adam R.Prokop
Gazeta

I to się nazywa żar
cie pełną gębą
pod kreta

się szuka
uniesienie brwi
to jeszcze nie defenestracja
czyste ulice inaczej
odbijałyby się w okularach
samolot rozprasza myśli
bruk i ideał
egzaltowana codzienność
niczym rachityczny kot
się gubi

Marcin Stachelski
***

Szymon Florczyk
Wers schrödingera
nie będę nawet pamiętał
twojego elektryzującego słowa
kiedy jak kot przeskoczy
po grzbiecie dłoni
zamruczy wierszem  

Powracające sytuacje stały się już nie
immanencją nocną, ale ingredientem samego
mieszkania: ciężkiego stołu, spadkobierczych
krzeseł, pod którymi wędrował kocur; ciebie
- bosej, zwidzianej w satynowej podomce.
Świtanie z podziurawców żaluzji płomyczy
w szybkach art déco; zegar nadal wybija swoje,
ale mężczyźni wynieśli stół. Błąd, bo przecież
nie zasiądziesz przy nowym. Nieopatrznie
wyrzuciłem też miskę po kocie. Czy dlatego
teraz przychodzisz sama? Może kolejne wariacje
wywleką stąd zamysł o powrocie i rozwiejesz się
cała z uporczywym uźroczem.
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Tomasz Zontek

POMYLONY
Pamiętam. Wraca do mnie obraz – jak siedzę na rynku w Cieszynie i popijam piwo. Patrzę
na rynek i wiem, że to jest makieta! To przedstawienie teatralne, kiepskiej klasy oszustwo! Wiem,
że gdybym skupił się dobrze, wystarczająco
dobrze i mocno, to co widzę rozpłynęło by się
jak mgła i ujrzałbym prawdziwą naturę rzeczy.
Zabrakło sił. Piwo dziesiąte z kolei pociągnęło
mnie w przeciwną stronę. Ale idziemy! Idziemy
dalej… zamieszkałem więc w akademiku, otoczony niezliczoną ilością narkotyków i spirytusu.
Były we mnie resztki poezji, było przeczucie, było
pragnienie przekroczenia tej rzeczywistości i
naprawdę!, naprawdę wierzyłem, że te wszystkie
harce i hulanki zbliżą mnie choćby na centymetr do prawdy, do wolności… jak narkoman
w nocnym ciągu - chciałem być! Wiedziałem
że muszę zostawić dziewczynę cynamonową,
wiedziałem że ranię ją, że wbijam w jej serce
sztylet nienawiści… ostatkiem sił zrobiłem jej to,
co zrobił mi Umiłowany, co mój dziadek zrobił
babci, co babcia zrobiła mamie – ta cholerna
sztafeta pokoleń! Potrzebuję cię dziewczyno
cynamonowa, ale uciekam, uciekam jak najdalej.
Miłość została zdradzona… o miłości niekochana, kiedy tylko mówimy o tobie… Mieliśmy
w zanadrzu marihuanę, amfetaminę, spirytus
czeski, piwo, wino i pół wyposażenia apteki.
Ulice się rozmywały przed nami – byliśmy jak
zagubieni chłopcy w Nibylandii, których opuścił
Piotruś. Każdy ma swojego Piotrusia, który siedzi
w kącie duszy, truty przez dym z papierosów,
przez całe to gówno dilerów. Otrzymywaliśmy od
siebie nawzajem całkowitą akceptację… to nie
była przyjaźń, tylko toksyczny związek zagubionych dzieci we mgle – jedno wielkie ustawienie
hellingerowskie, z narkotykami w roli głównej.
Jak się czułem? Czasami opadała na mnie błoga
cisza, ukojenie, poczucie niesamowitości, ekstaza
(zwłaszcza przy amfetaminie). Moje emocje jednak były coraz bardziej chore, biczowane przez
duże dawki THC, leków itp. Osuwałem się w
coś co przypominało pustkę, w otchłań mojego
chorego ego – jego rdzeniem była właśnie ta
pustka, czarna dziura, która pochłaniała wszystko
co wpadło w jej zasięg.
UKRYTY POD POWIEKAMI SNU
Zapomniałem dowodu osobistego
zapomniał domu
w którym go otrzymał
ust z których go całował
i nie może sobie przypomnieć
oczu w których go widywał
Mój osobisty dowód na to, że żyję – moje
królestwo niebieskie – moje relacje – wszystko to
umierało, jak umiera zwierzę złapane we wnyki.
Szarpałem się jak nienormalny! Próbowałem się
wyzwolić, ale nie miałem żadnej świadomości,
że wpadłem w największą kabałę tego świata, a
najgorsze jest dopiero przede mną…
OGRYZEK
Oni twierdzą
że to Ty kochanie
zerwałaś owoc
błagam Cię
podnieś mnie
ogryzek

Część 3
i zabierz
do domu
Mam raka słów! Nie potrafię złożyć jednego
sensownego zdania. Słowa umierają na moim
języku. Gdzie jest znak i znaczenie !!!??? Tylko
jeden poeta z Krakowa zdawał się do mnie przemawiać. Czułem się tak wyalienowany, że nie
rozpoznawałem siebie w lustrze, nie patrzyłem
w nie nawet. Unikałem luster. Odwróciłeś się
ode mnie, Umiłowany! Starłeś mnie na proch!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Kazałeś mi
zaznać twardego losu i napoiłeś mnie winem
oszałamiającym i narkotykami. Wołałem do Ciebie z krańca ziemi i nie usłyszałeś wtedy mojego
głosu! Rozpacz była na moich ustach. Niemo
wołałem w głos!
CISZA
mama z dziećmi na tle
okrągłej kamienicy
kasztany kołyszą się do Satiego
Kościół i za nim miasto
idą pod górkę bardzo powoli
mama z dziećmi wspinają się
i delikatnie opadają w stronę Olzy
miasto oddycha
wsłuchuje się w ten oddech
w milczenie okien tynków
zaułków placów ławek
wsłuchuje się w rozmowy
palaczy tytoniu
emerytów i uczniów
psów i kotów
wszystko istnieje
w ciszy
w niej rozbrzmiewają kroki
ta sama ulica a jednak
zupełnie inna
ta sama cisza
a jednak ciągle świeża
jak otwarta droga
otwarta zawsze
na jeszcze jeden krok
miejsce
Wychodziliśmy wieczorami. Krążyliśmy po
mieście. Mówiliśmy: nie ma Boga! Byliśmy zepsuci i ohydne rzeczy popełnialiśmy... Przepadł
dzień naszego urodzenia i noc, gdy powiedziano: poczęci zostaliście… Dzień ten zamienił się
w ciemność i nie dbał o nas Bóg w górze, nie
świeciło nam światło, lecz pochłaniał nas mrok.
Ogarnęła nas praciemność. Nie mogliśmy
wejść do dnia, do miesiąca, do roku… Ta noc
bezpłodna została i nie zaznała wesela! Obudziliśmy Lewiatana w sobie! Zgasły nam gwiazdy
wieczorne, próżno czekaliśmy jutrzenki, źrenic
nowego dnia nie ujrzeliśmy – zamknięto przed
nami drzwi życia…
RANA
otwierani za pomocą żyletek słów
zadają sobie cios śmiertelny
jeżeli ich zapytasz
czy się kochają powiedzą - nie wiem
i czy jutro dalej będę - nie wiem
żyję w tym napięciu
kochanie niekochana
jesteśmy ubezpieczeni na życie

w kościele i państwie
śmiertelnie zapomnieliśmy
o nas kiedyś wolnych
wolnych na spotkanie
na sali rozwodowej żądają
zostaw mi moje ciało i moją duszę
Trzeba uciekać Pomylony, dalej… jest nadzieja przecież w ucieczce! Pobiegłem za moim
starszym bratem w góry i lasy i zabarykadowałem
się w domu. Narkotyki. Nuda. Alkohol. Czytałem
smutnych filozofów niemieckich. Tak bardzo
brakowało mi twórczości! Ale nie byłem w stanie,
nie miałem nic, czym mógłbym się podzielić
oprócz cierpienia niemego. Zawsze potrafiłem
słuchać… i pewnego wieczora usłyszałem taką
historię:
Urodziłam się 954 m. nad poziomem
morza, 66 lat temu. Lasy Beskidów od tamtej
pory mało się zmieniły. Wokół mnie, we mnie
zmieniła się każda gałązka. Jej ręce są twarde jak
buki, które tu rosną, postawa tej małej kobiety
- pochylona ku ziemi, jej ciało chyli się ku temu
zboczu, pokonywanemu od dzieciństwa tam
i z powrotem. Tak wyobrażam sobie postawę
Syzyfa, po wielu latach wtaczania gniewu pod
górę. Miałam piętnaście lat, kiedy postanowiłam
uciec od rodziców. Miałam dość wypasania krów
na łące, chodzenia w jednym ubraniu przez lato
i zimę, w jednych jedynych butach. Zeszłam w
dół i dolinami udałam się do kuzynki. Chciałam
pracować. Powiedziała mi: masz gębę?! Idź i gadaj! Pojechałam pod granicę do C. Tam trafiłam
do doktorowej. Mówiła z twardym niemieckim
akcentem, zgodziła się mnie przyjąć na pomoc
domową, najpierw jednak wzięła w samochód i
zawiozła do matki. Wdrapała się ze mną na szczyt
i czekałyśmy cały dzień, aż rodzice wrócą z pola.
Zgodzili się. To dobrzy ludzie.
Musiałam nauczy się wszystkiego - bardzo
dokładnie się nauczyć, sprzątałam i gotowałam
od świtu do nocy. Pracowałam pół roku kiedy
pojawił się „mój”. Chodził zakładać telefony po
mieście. U doktorowej telefon psuł się wyjątkowo
często... tak mnie podglądał, ale nigdy o nic nie
pytał, patrzył tylko. Latem malowałam płot przed
domem. Był upał. Przyszedł, że niby naprawia
coś w linii, wspiął się na słup i tam majstrował.
Bałam się że spadnie z tego słupa, ale upuścił
kombinerki, spadły mi pod nogi. Zszedł na
dół, pracujesz tu? Schylił się do ziemi i dotknął
mojej dłoni, przypadkiem. Wstałam, otarłam
ręką czoło, uśmiechnął się: pomazałaś się farbą.
Później przyszedł i powiedział doktorowej, że
będzie mnie zabierał na spacery. Pracowałam
jeszcze rok. Nie będziesz wiecznie sprzątaczką!
Wzięliśmy ślub.
Wtedy już pracował w odlewni, też przy
telefonach. Mieliśmy jedną izbę, było nas już
czworo. On przychodził pijany z mordą na mnie,
za siebie, tacy są pijacy. Tak, bił mnie czasami.
Kiedy nie wracał zaraz po pracy, gotowałam
wodę na piecu, i tak musiałam gotować, prałam
pieluchy, a on bał się, że go tą wodą obleję. Kiedyś poskarżył się matce, ona na mnie wyskoczyła,
ale ją krótko przytrzymałam, sama chowała się w
piwnicy, to co się będzie wtrącać w nasze życie.
Jak dzieci poszły do przedszkola, wróciłam do
doktorowej. Pamiętam jak dziś: wyłożyła na stół
13 tysięcy, tyle nam brakowało do mieszkania,
żeby w spółdzielni mieć członkostwo. Mam je
do dziś. wtedy liczył się czas - ja te pieniądze
odpracowałam. Kiedy dzieci się wyprowadziły,
zamieszkaliśmy w mniejszym - ja miałam swój
pokój, on swój. Mój syn pracował jako kierowca,
jeździł po całej Polsce. Zabierałam się z nim do
Krakowa, do Gdańska. Morze jest piękne.
Było nam wtedy raźnie razem. Samochód
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psuł się często, a syn naprawiał go leżąc godzinami na zimnej ziemi. Mówiłam mu, uszyję ci
coś, zmajstruję, żebyś tak na zimnie nie leżał,
wiesz że możesz wilka dostać. Zauważyłam, że coś
mu rośnie na szyi, twardnieje, niech mama nie
patrzy, to nie będzie widziała głupot. Weź sobie
wolne, dwa dni poleżysz to ci minie. Niech mama
nie cuduje. Ale miał już to wielkości kurzego jaja,
wycieli z jednej i złośliwe wyrosło z drugie strony.
Jak mąż się dowiedział, znowu zaczął pić.
Zamknął się w pokoju, palił jednego za drugim
i pił, majaczył, że on powinien. Umarł miesiąc
później, biedak. Tak obu straciłam.
Wtedy wróciłam tutaj. Musiałam się czymś
zająć, bo mnie do nich coś ciągnęło. Dom
rodziców już był sprzedany. Wybudowałam
ten. Wróciłam jakoś tutaj, do siebie. Wiesz jak
byłam mała, to czułam że coś mnie prowadzi,
wtedy to było bardzo mocne. Zaczęłam robić
po swojemu i znikło.
Ale później jak długo nasłuchiwałam, znowu się pojawiało i ufałam już mu. Tak modliłam
się kiedyś; Ojcze nasz, Zdrowaś Mario... ale teraz
już tylko Anie Boży. Nie, nie wierzę w niebo,
uśmiecha się przy tym, ale wiem że coś jest. Nie
czytam książek, słyszałam kiedyś o reinkarnacji i
gdybym miała powiedzieć, to powiedziałabym że
to mi najbardziej odpowiada, że się wymieniamy,
nawzajem sobie pomagamy, prowadzimy się.
Tak jak ty mówisz.
Jedźmy bracie dalej ! Na wschód ! Zamieszkaliśmy więc w Kazimierzu Dolnym. Mały biznes.
Pamiętam. LSD. Było to gdzieś na Warmii
– kolega przysłał mi kwasy w książce o mitologii
greckiej. Był środek lata. Mały drewniany domek, dookoła wysokie brzozy i pola, pola, pola.
Jezioro. Położyłem delikatnie mały kartonik na
języku. Czekam. Nic. Czekam dalej. Nic. Podszedłem na skraj wzgórza i wtedy poczułem jak
energia – jakaś przeogromna energia ekstazy
zbliża się do mnie ze wszystkich stron dookoła
- na początku poczułem przerażenie – wiedziałem, że jak mnie uderzy, jak wejdzie we mnie
do środka, nie będzie odwrotu – nic to ! Dawaj
skoro się zdecydowałeś! Szok ! Mój racjonalny
umysł został na ten czas po prostu zdmuchnięty z planety, z mojego systemu jak dmuchany
latawiec. Nie zostało po nim najmniejszego
śladu – na pierwszy plan wysunęło się Coś – To
czego doświadczałem w dzieciństwie, obecność
– granica została przekroczona pomiędzy mną
a światem. Nie wiedziałem już gdzie kończę się
ja, a zaczyna świat, wszystko zaczęło płynąć w
jednym nieprzerwanym strumieniu świadomości. Miałem ogromne halucynacje – żuki, które
latały wokół drzew, wydawały się być helikopterami, mięso na talerzach ożyło! Przyszła do mnie
jakaś wnikliwość, przejrzystość – wiedziałem że
jestem w filmie, że w nim gram, w kosmicznym
żarcie Bogdana. Wraz ze mną kwas wziął kolega
– usiedliśmy wieczorem na tarasie, popatrzyliśmy
na siebie i w tym samym momencie wznieśliśmy
nasze głowy ku gwiazdom - wtedy zostaliśmy
wciągnięci przez niebo – nie wiem, ile czasu
to trwało i nie wiem również gdzie byliśmy tak
naprawdę – pamiętam krzyk ekstazy i śmiech
– pierwszy raz w życiu tak bardzo się śmiałem
– dotknęły nas gwiazdy, usłyszeliśmy melodię
nieba – Bogdan jest Żartownisiem ! Zejście
jednak nie było już tak przyjemne… umysł powoli odzyskiwał swoją racjonalność nad ranem
i wpadliśmy na szalony pomysł pojechania na
rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Ok. Jedziemy.
Stare Iveco wiozło nas przez lasy, aż wylądowaliśmy na parkingu. Rycerze! Rycerze na koniach
– oddziały Zakonu i Polacy… ja wiedziałem tylko
żeby tam nie oszaleć, muszę się napić! Kolejka

po piwo ciągnęła się w nieskończoność. Nie
widzi Pan, że brat jest chory, musi się napić! powiedział T. kiedy ustawiliśmy się zaraz przy
dystrybutorze. Pierwsze piwo wypadło mi z ręki.
Dopiero drugie wypiłem powoli, pozwalając
żeby lekarstwo się wchłonęło. Później poszło z
górki. Nawet nie pamiętam kto wygrał tę bitwę.
Wracamy po dziesięciu piwach. Zatrzymaliśmy
się nad jeziorem… kiedy do niego wszedłem
napadł mnie lęk, jak nigdy przedtem, lęk przed
nieznanym zagrożeniem, lęk przed śmiercią…a
teraz wspomnij na mnie, wejrzyj na mnie, nie
karz mnie za grzechy moje i moich przodków,
moje i ich zapomnienia, którymi zgrzeszyliśmy
przeciwko Tobie - wydałeś nas na łup, niewolę i
śmierć, na pośmiewisko… Moje życie jest raną
otwartą, jak śpiewa przyjaciel.
Wrócę jednak do Kazimierza. Zainstalowaliśmy się tam na skraju miasta. Prowadziłem galerię i sprzedawałem obrazy szalonego artysty. Mieliśmy uroczą sąsiadkę – miała oczy pełne blasku
i medytowała, śpiewała mantry – podarowała mi
kilka książek O. Kiedy je czytałem, mój umysł się
rozjaśnił… dostałem olśnienia, zachwycenia! Jest
inny sposób myślenia, niż ten który proponują
mi dookoła, jest jakaś duchowość, która nie jest
religijna… Wstąpiło we mnie nowe życie i nowa
energia – przynajmniej na jakiś czas. Pewnego
dnia sąsiadka powiedziała mi - czy nie chciałbym
spróbować medytacji? Pewnie, że chcę! Okazało
się to prostsze niż myślałem. Wybrałem jednak
opcję na leżąco – położyłem się w swoim pokoju
na poddaszu – było ciemno – i zanurzyłem się w
ciszy, w głuchej ciszy… nagle poczułem, że ktoś
wchodzi do pokoju – jakaś istota – czarna istota
– i poczułem przeogromny lęk, serce zaczęło mi
bić jak oszalałe – myślałem, że wyskoczy mi z klatki piersiowej. Czy to ty, Pomylony? pomyślałem.
Cholera jasna, przestraszyłem się! Zbiegłem po
schodach na dół i usiadłem na krześle – poczekałem aż wszystko się uspokoi. To był mój pierwszy
kontakt z medytacją.
Zacząłem na powrót marzyć o innym życiu,
o życiu pełnym przygód i twórczości… rysowałem, recytowałem poezję, pisałem. Piłem dalej.
Dalej były narkotyki. Duże ilości. Nie mieliśmy
za dużo pieniędzy. Stany depresyjne przeplatały
się z chwilami szczęścia. Poznałem wtedy dużo
ludzi, ciekawych, twórczych, otwartych. Piłem
jak diabli.
ZAPOMINANIE SIEBIE
to
uchylanie przestrzeni
na spotkanie
tej chwili
w której
pojawiasz się
Ty - Przyjacielu
do Ciebie przynoszę
w drżących dłoniach
świstek papieru
ze słowami modlitwy
( kiedyś delikatnie
umieściłem ją pod stopami
Św. Antoniego
w Kazimierzu Dolnym
lover lover lover
come back to me )
teraz
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znajduję ją tutaj
jest prosta
czyta się ją
jak alfabet brajla
delikatnie wodząc
palcami ciszy
po tafli
spokojnego
oceanu
jednego
serca
Ognisko. Gwiazdy rozświetlają niebo. Przyjechali do nas znajomi studenci z Lublina. Jest
wśród nich H. Puściła nagle poetę z Plantów.
Od razu się zakochałem. Panika i lęk. Co to za
dziwne uczucie, obce, nie moje! Obce! Rozświetla umysł – a jednak czuję lęk… przed bliskością.
LĘK
wprawi cię w chaotyczne drganie
a trzęsiesz się ponieważ idzie
do ciebie miłość
nie mówi ponieważ jest odpowiedzią
na nie zadane pytanie
trzęsiesz się ponieważ
odbiera ci wszystko
byś mógł uczestniczyć
w jasnym widzeniu teraźniejszości
Nie chcieliśmy tak naprawdę z H. być
razem. Chcieliśmy za to przeżywać te dreszcze,
oszaleć kompletnie, uciec z systemu – a ucieczką było to uczucie… dziwne, oszałamiające. H.
zobaczyła we mnie dziecko z listkiem na twarzy,
z mojego ukochanego filmu. Wózek stoi na
wzgórzu. Jest jesień. Liść z klonu opada na twarz
T. Przychodzi wtedy Pomylony i wykorzystuje
nieobecność, a może roztargnienie Pani Światła
i kradnie dziecko, przeprowadza je na drugą
stronę. Od tamtej pory tam właśnie mieszka – z
dala od świata, ukryte przed wzrokiem ludzi w
przedczasie. Muszę ! Czas nagli ! Udać się tam
! Odzyskać skradzione wspomnienia… dobre
wspomnienia, które Pomylony nosi przy sobie w
parcianym worku – wyglądają jak małe kamyczki.
Zbieramy je razem nad rzeką zapomnienia i
wkładamy ostrożnie do worka. Małe otoczaki.
Wyciągam teraz ostrożnie jeden z nich – wygląda tak:
LATO
Wychodzą na pustynną plażę
oddalają się od świata
na bezpieczną odległość
on jest całkiem podobny do ciebie
ty podobna do tamtej dziewczyny
opadają na piasek
ich włosy mieszają się z ciepłem plaży
jego długie jej króciutkie uzupełniają się
jest południe słyszą wodę płynie dookoła
trzeba coś mówić ? Nie
coś się w nich gramoli
coś łaskocze w tym letnim słońcu
w środku coś uśmiecha się nieśmiało
otwierają piwo i palą jednego papierosa
opadają coraz niżej w piasek
nic nie wiedzą zupełnie nic o sobie
nie trzeba mówić
tylko podają sobie uśmiech
z ust do ust
uśmiech
milionów ziarenek piasku v

cdn.
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Zbigniew Kresowaty

Kazimiera Szczykutowicz

Być poetą!

Być poetą!

Sztuka, w tym poezja ma sens i
wartość kiedy mówi - snuje o zaklinaniu
życia lub mówi ambitnie o przesłaniu tzw.
programowym grup pojawiających się w
ważnych momentach życia społecznego
lub pojedynczych twórców, cykl od czasów
„Skamandra”, poprzez „Współczesność”
i „Nową Falę”... Poezja powinna być
sumieniem przy poszukiwaniu prawdy.
Poszukiwanie prawdy to szukanie Boga
(Edyta Stein). To uzmysławianie sobie
swojego czasu. Wielu poetów podjęło
swą myśl - barwę, na przykład Ryszard
Krynicki mówi: „Poeta tłumaczy z języka
nieznanego”, czyli jest jakby medium z
daleka. Krzysztof Karasek: „Poeta nigdy
nie spóźnia się na wiersz”, czyli czuwa...
. Edward Stachura ”Życie jest teatrem”.
Stachura pisał awangardowo niezależnie,
ale nigdy nie utyskiwał, a o ile, to w takim
radosnym bólu z siebie. Nigdy nie były
to teksty zaangażowane sensu – stricte
polityczne, mimo że był to okres ewidentnego socrealizmu. Można wysnuć tezę,
że Stachura podważał z innymi poetami
ówczesny system od dołu.
Poeta nigdy nie powinien wątpić w
swego odbiorcę. Zbigniew Herbert w
usta Pana Cogito włożył bardzo ambitne
przesłanie nieugiętego wędrowca bez nienawiści ale z przyłbicą. W innym wierszu
osobnym pt. „Marsjasz i Apollo” ukazuje
stosunek lepszy – gorszy i pokazuje do
czego prowadzi ślepa rywalizacja, zaślepienie poprzez nienawiść. U w/w poetów
zauważamy w twórczości echo przesłań
jakich się podejmowali, używali czasem
starych mitów i filozofii...
Natomiast w ostatnich latach zauważalne jest wzmożone zainteresowanie problematyką temporalną głównie w obrębie
badań językoznawczych i kulturowych, co
tłumaczy się m.in. swoistym napięciem w
dziejach, może nawet zamieszaniem. Tym
bardziej więc warto szerzej uwzględnić
problematykę temporalną, wydobywając
przy tym językowo-kulturowo-literackie
aspekty mówienia o tym zjawisku w polskiej poezji współczesnej.
Mimo to uważam, że poezja dziś jest
morzem martwym. W morzu martwym nie utopisz się. Jesteś zawieszony jak na lotni, być
może tylko spoglądasz. Wpadł mi do głowy wiersz E. Stachury właśnie o tym samym
tytule, kiedy mówi o swej Muzie: „Jesteś
morzem martwym”: „Byłabyś gdyby tak
było... ale ty jesteś z emalii i sadzą wokół”.
Jeżeli szukacie, to na pewno znajdziecie,
ale do tego potrzeba czasu. Brak poezji
wartościowej, która chwyciłaby za gardło
albo za serce... Poetyka ukazująca pewną
wiedzę w treści i filozoficzne znaczenie
mitu jest zawsze ciekawa.
Wszyscy dziś chcą być poetami. Aż
nasuwa się tu wiersz Andrzeja Bursy:
„chciałbym być poetą/ u poety długi sweter...”
Skoro każdy chce być poetą to po pierwsze
zapytać należałoby czy poezja dziś istnieje?
Na pewno zmienia oblicze, KAŻDY
twórca poszukuje oryginalności i często
wpada w kanał, gdy brak wiedzy, czy poezja

dziś jest tylko plewami, które spłyną z prądem jak np. bełkot raperski, gestykulowanie palcami w V, stękanie, bulgotanie, etc.
Co dnia trudniej odpowiedzieć i będzie jeszcze trudniej. Na pewno poeta nie
jest dziś mistycznym prorokiem, raczej degeneratem psyche, nawet nie epigońskim
błaznem, bo to już niezła funkcja.
Poezja dziś jako okruch absolutu?...
Być może tak! Poeci sami zniszczyli obszar
kreacji, wchodząc w rozgrywki i animozje
politykierskie we własnych środowiskach,
gdzie już na dobre, jak się zdaje, panuje
podskórna nienawiść. Pamiętam kiedyś,
gdy wielokrotnie namawiałem Tadeusza
Różewicza do „rozmowy” do mej książki,
to on powiedział mi tak: „Myśmy się za
dużo rozgadali – a teraz złóż mi życzenia”. Było to jednoznaczne, a były właśnie
imieniny Tadeusza, ja zapomniałem, stąd
ta aluzja...
Niedobrze, że jak brakło cenzury
wtedy jeden poeta staje się cenzorem
drugiego, a ten go w odwecie szkaluje,
zapomina o tym, że to nie czas Babińskich
i wszystko ujdzie.
– Szanowni! Sugerujecie: „W czasach,
w których właściwie każdy, przy pewnych nakładach środków, może publikować do woli własne
książki...” - i rozdawać jak wizytówki, ginie
dziś kod wartości, w tym samokontroli.
Sam gdziekolwiek pojawię się, zaraz dostaję bezpłatnie książki i to czasem dobrze
wydane, ale jak zajrzę do środka, odkładam po trzech stronach, bo nic nie wynika
z ich pojemności, jedynie piana.
Wielu często, ledwo wyda swój tomik,
a już uczy i doradza jak trzeba pisać, mimo
że nie drukował on w czasopismach, które pełnią przecież pierwszą rolę miejsc
opiniotwórczych, tak jak „Akant”. Dziś,
kiedy jest demokracja trudno, pisać
wiersze, bo nie ma na kogo a nawet dla
kogo. Powtarzam : brak kryteriów oceny,
kłótnie... Po morzu martwym dryfują hybrydy. Wiedzą, że nie utoną ale utrzymują
się na powierzchni nawet gdy nie umieją
pływać, choć woda stęchła i gęsta, słona
i krwawi... Poza tym znów powtarzam:
Sztuka powinna być wolna od polityki, a
jednak powinna reagować. Czas pisania
wierszy zaangażowanych już minął. Byłabyś, poezjo, gdyby tak było, ale ty jesteś z
emalii i sadza wokół, ... już mi się prawie
nie pokazujesz, przeźroczysta ty moja.
Oto dygresja do zadanego pytania. v

Stefan Pastuszewski

Być poetą

poezja to życie i wiosna w rozkwicie
i zimowa gruda jesienna szaruga
lato ciepłolubne i pomysły zgubne
euforie nostalgie i nudy na pudy
poezja to śmiech trylanie i granie
smutki i uciechy
wszystko co stoi leży płynie biegnie
obraca się i wiruje pąsowieje oraz blednie
lista długa różnych faktów
stylów barw ludzkich kontaktów
połączeń ściegów akordów
wzorów reguł i rekordów
no i jeszcze coś małego
czego nikt już nie posiada
prócz tego co wierszem gada
Poezja jest wszędzie, a poeta to człowiek wyposażony przez naturę w zmysły
wyczulone na otaczający go świat. Piękno,
samo życie jest cudem natury. Intelekt
pozwala stworzyć wiele, co czynią artyści
różnych dziedzin. Ekwilibrystyka słów, to
poetycki sposób przekazania myśli. Dziś
poeta jest traktowany jako ktoś, kto chce
naciągnąć na kupienie książki, gdyż kult
pieniądza zakorzenił się na dobre. Poezja
według wielu jest zbędna, niepotrzebna.
Dobry wiersz powinien zawierać impuls pobudzający do myślenia. Wówczas
można mówić o tym, że poezja wpływa
na rozwój osobowości. Natomiast niektórzy piszący wykorzystują swoją pozycję
społeczną – rozprowadzają swoje książki
podwładnym, zależnym. Stąd właśnie bierze się lekceważenie słowa pisanego oraz
poetów. Brak analfabetów, lecz piszących
bez wartości jest wielu (samokrytyka i
samoocena leży na łopatkach, a może
zbyt dużo kombinatorów - do tego zmusza wszędobylska bieda, chytrość, żądza
pieniądza).
Poezja zawsze była, jest i będzie, lecz
nie każdy ją czuje, nie każdy jest poetą
(chociaż popełnił wiele wierszy(?)). v

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

 FARBY
 LAKIERY
 KLEJE

Chyba zawsze jestem. Zawsze o coś się
obijam, brudzę spodnie, ludzie mają do
mnie o coś pretensje.
Dziwię się temu i nie dziwię, dziwię się.
W ogóle często się dziwię. I to chyba właśnie
znaczy Być poetą.

 ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
Specjalistyczne pow³oki ochronne
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Arkadiusz Lelek

Albert Hirserkorn

Wszystko jedno

***

Dzień czy noc
Raz trzeba wstać a drugi leżeć
Jeśli pada zabrać parasol
Albo poczuć zatopienie w żalu
Żadnych gwałtownych skrętów
Po prostu nic
Twarz obejrzana nie przynosi
Nowych linii ani zarysów
Wchodzenie i wychodzenie
Kroczenie po ścieżkach pajęczych
Ukrywanie w kufrach
Herbata albo kawa
Picie lub jedzenie
Brak nowej drogi

lata fizycznej pracy
potrafią człowiekowi
spieprzyć umysł
nie ma w tym żadnej wulgarności
życie jest wulgarne
półświatek odmieńców
prostych ludzi i zakapiorów
przesiąknięty językiem
kosmicznego słownika
wzbogacasz natchnienia
ropiejącymi dziąsłami
rozciągniętymi w głupkowatym uśmiechu.
całkowity upadek
proletariackiego artyzmu
zaczyna się kiedy
popadasz w ich rutynę
mylić dom z pracą
to odbijać na odchodnym czytnik
z lekkim przygnębieniem
dostając dzień wolnego
„odpocznij, zrób coś”
kiedy nie potrafisz już nic
jak tylko wrócić do pracy
i urabiać sobie ręce po łokcie.

Robert Skrzypek
***(z piątku na niedzielę)
Na pierwszej stronie zawstydzone spojrzenia
liryczne cuda i nekrologi
czarno biały człowieczek z papierosem w ustach

Anna Budzyńska- Cicha

różowy flaming ucieka przed dotykiem
niebieskie słońce pachnie jeszcze deszczem
mają siebie na weekend

Klauzula milczenia
Za zamkniętymi drzwiami,
ścianą, płotem,
kratą.
Zasznurowanymi ustami.
Krzykiem uwięzionym
w krtani.
Pustymi rękami,
pochylonymi plecami.,
szarą bezradnością,
kroplą wstydliwej rozpaczy.
Nie powinna obowiązywać,
jednak istnieje.

truskawki i rzodkiewki
z przygryzionej wargi kropla jedyna
dotykają się w miejscach intymnych
słońce tego lata nad nimi
księżycowa estrada i blada tancerka
kwiaty rosną na murze
i nie jest to ich jedyna fanaberia

***(od R do K)
ciepła noc, tak nie podobna
do innych ciepłych nocy.
ta kultura, niebieskie niebo, czas,
który mi ciebie przyniósł, dał,
zaraz po nawrocie, na Nawrocie,
- ewidentne echo z Węglowej.
boli głowa, duszno na mieście,
podziemne przejście. różowy pelikan.
rewolucja, kiedy dotykamy się,
delikatnie, pod kolorowym kocem.

Paulina Ulatowska
Pokolenie
więc powiedzą o nas
szaleńcy
szaleńcy
wycinają wielkie drzewa

Łukasz Kubicki
Proste pytania
Albo ktoś zapyta
Dokąd zmierzasz?
A Ty odpowiesz że do
Pracy
Prawdy
Szczęścia
I wszystkie będą poprawne
Ale dotrzeć tam nie zdołasz
I znów zapytasz
Dlaczego?
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w miastach z papieru
płoną szaleńcy kąpią się
w gorącym końcu świata
ziemia ma dziurawe kolana
w rzece sączącej się krwi
płyną skomlące psy
jest nas za dużo za gęsto
nie mieścimy się w swoich głowach
wyobrażeniach
matka nie dzieli się między dzieci
wiatr wieje wszystkim w oczy tak
samo

Jakub Wrzyciel
Genesis
My, praprawnuki krwawych rewolucji
i to chyba tych wszystkich.
Ofiary każdej oświeconej konstytucji,
o paluszkach w złości różowiutkich.
My wiecznie niewiedzące,
córy milczących tłumaczy.
Parzone pokojem sumienia,
obmyte szczypiącą niewinnością.
My synowie, dziarskich żołnierzy,
szkolonych na kuchennym poligonie.
My miękcy - efekt uboczny
wrzącego szkolenia.
My masa, glina.
My, znów symetria.
My waza kształtna.
My, wiatr, upadek.
My rewolucja.
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Bronisław Pastuszewski

ikonostasu zamocowano kopię ikony Zaśnięcia
Matki Bożej z Wielkiej Cerkwi. Do tej świątyni
przylega od zachodu chram Wszystkich Wielebnych Pieczerskich. Został wzniesiony w pierwszej
połowie XIX w. Umieszczono na dole cele dla
dokończenie z poprzedniego numeru
braci, a na piętrze urządzono cerkiew. Zamknięty przez sowiecką władzę, do służby Bożej został
Dolna Ławra
czar. Jest zwieńczona trzypoziomową kopułą. Ze
Po wysadzeniu w powietrze Wielkiej względu na obniżenie terenu dolna jej część po- przywrócony po uzyskaniu przez Ukrainę nieCerkwi na terenie Górnej Ławry w 1941 r. jej siada grubsze ściany. W czasie władzy sowieckiej podległości w 1993 r. W 2002 r. budynek zrekonnamiastką został chram Podwyższenia Krzyża w została pozbawiona dzwonów. Główny z nich, struowano według planów dawnej tzw. Ciepłej
centrum Dolnej Ławry. Tutaj na liturgię i mo- jeden z najstarszych w Kijowie, ważący ok. pół Cerkwi. Jest on obecnie miejscem modlitwy,
dlitwy gromadzili się mnisi i bracia z klasztoru. tony został odlany w 1683 r. Szeroka droga na pomaga w tworzeniu więzi między mnichami i
Styl świątyni i jej malowidła, freski i drogocenne wschód biegnie koło budynków, gdzie dawniej braćmi oraz przybywającymi licznie pątnikami,
ikony dobrze oddawały ducha prawosławia. Po mieściły się cele zakonników i braci żyjących szczególnie podczas odprawianych nabożeństw.
1988 r., gdy władze sowieckie USRR przed upad- przy Bliskich Pieczarach. W kierunku wschod- W jego wnętrzu umieszczono ikony znacznej
liczby mnichów, braci (inoków), świątobliwych
kiem ZSRR oddały klasztorowi część obiektów
mężów, oraz osób zasłużonych
na obszarze Dolnej Ławry, zagospodla Ławry. Znajdują się też ikodarowano ponownie cele mnichów,
ny z relikwiami męczenników i
namiestnika i zarządu klasztoru. Do
świętych mieszkańców klasztoru
czasu odbudowy Wielkiej Cerkwi
oraz duży relikwiarz w kształcie
Zaśnięcia Matki Bożej tu mieściło
arki. Ozdobą cerkwi jest censię centrum monastyru. Pod pony ikonostas oraz drewniany,
wierzchnią znajdują się Bliskie i
kolebkowy strop z sylwetkami
Dalekie Pieczary, gdzie od wieków
wielu świętych i wielebnych. Napanuje atmosfera i duch modlitwy
zwa Ciepły Chram pochodzi od
wśród mieszkańców klasztoru i licztego, że wnętrze cerkwi zamyka
nie przybywających pielgrzymów.
z góry drewniany sufit, a z dołu
Przykład życia wielebnego Ewstrata
drewniana posadzka. Zgodnie
w 1096 r. poprzez Kuszę, Joana i Niz tradycją przyjętą w Ławrze
kona Suchego i innych skłonił wielu
śpiewa się tutaj w czasie Wielpanujących książąt do głębokiego
kiego Postu znany prawosławny
nawrócenia się na chrześcijaństwo i
Pokutny Kanon wielebnego
znalezienia spokoju wewnętrznego
Kritskiego. Od wschodniej
oraz inspiracji do działań w czasie
części chramu Podwyższenia
burzliwych dziejów Rusi Kijowskiej
Krzyża znajduje się kryta galeria
w wiekach średnich i późniejszych.
a z niej wejście prowadzące do
Dolna Ławra leży na południe
Bliskich Pieczar. Są to wąskie
Na
zdjęciu:
Kijów,
Główne
Wrota
Dolnej
Ławry.
Fot.
B.
Pastuszewski
od Górnej oddzielona od niej mupodziemne katakumby, w którem i szeroką ulicą. Prowadzą do
rych chronione są nie ulegające
niej Główne Wrota od strony miasta
na południowy – zachód od muru Górnej Ławry nim leży taras schodzący w dolinę Dniepru rozkładowi relikwie staroruskich świętych oraz
oraz Pieczarne Wrota od północnych murów otoczony wzmocnionymi murami zwiększającej kości wielu, zmarłych w tym miejscu wielebnych
Górnej Ławry. Istnieje również wejście przy się wysokości. Wybudował go w poł. XVIII w. Ojców Pieczerskich. Po raz pierwszy opisano
studniach wielebnych Antoniego i Teodozjusza inżynier Debosqet, stąd nosi nazwę mur debo- ich w kronice z 1051 r. Mnisi Ławry Kijowsko
– Pieczerskiej wykopali te szczątki umieszczając
od wschodu, od nadbrzeża Dniepru.
sketowski. Niedaleko wznosi się pobudowany w
Od Głównych Wrót biegnie na wschód 1700 r. malowniczy i dobrze zachowany chram je w relikwiarzach i odpowiednich miejscach
lekko w dół główna ulica. Przy niej na prawo Podwyższenia Krzyża. Jest on orientowany ku celem umożliwienia oddawania im czci przez
braci oraz wiernych pielgrzymów.
za chramem Matki Bożej Pocieszenia
W 1061 r. przełożonym klasztoru,
znajduje się duży sklep z dewocjonaliaczyli ihumenem został Warłaam,
mi, literaturą religijną i pamiątkami, w
ale Antoni, który w skromności
formie galerii schodzącej w dół poniżej
nie przyjął święceń ani funkcji
poziomu ulicy. Niedaleko mieści się
pozostawał faktycznym kierownidobrze zaopatrzona księgarnia z wielu
kiem
i ojcem duchownym braci.
wydawnictwami klasztornymi. Na rozPierwszymi pochowanymi tu
gałęzieniu dróg wiodących na teren
byli wielebny Antoni w 1073 r. i
Dolnej Ławry znajduje się platforma
Teodozjusz w 1074 r. Z biegiem
widokowa. Z lewej strony stoi solidna
czasu Bliskie Pieczary nazwano
ściana oporowa z XIX w. a z prawej
Antoniowymi Pieczarami. Od
rozciąga się sad i ogród. Przy rozstaju
XIV w. za panowania litewskiego
dróg w 2000 r. w rocznicę Narodzenia
księcia Włodzimierza OlgierJezusa Chrystusa wystawiono granitowy
dowicza życie zakonne zaczęło
Krzyż Pokłonny, czyli Krzyż Adoracji
rozkwitać, sława Ławry rosła, co
(Czci). Z tego miejsca rozciąga się panoprzyciągało wielu naśladowców
rama Dolnej Ławry, rzeki i wschodnich
oraz rzesze pielgrzymów. W
okolic Kijowa. Poniżej sadu leżą Bliskie
okresie staroruskim na południe
Pieczary a pod północno – wschodnim
od Kijowa wzdłuż rzeki powstało
wzniesieniem – Dalekie Pieczary. Taras
kilka mniejszych społeczności
zamykają Pieczarne Wrota, a naprzeciw
Na zdjęciu: Kijów, widok na Dolną Ławrę. Fot. B. Pastuszewski
mnisich żyjących także w pieczaznajduje się pawilon z kolumnami i
rach. Obecnie pieczary stanowią
krytym wejściem do Bliskich Pieczar.
Na zachód od niego – budynek dawnej księ- wschodowi. Główne trzy części cerkwi mieszczą labirynt podziemnych korytarzy o wysokości
garni, obecnie biuro obsługi pielgrzymów. Na się w zachodniej części budowli. Prowadzą do 2 – 2,5 m i szerokości ok. 1,5 m. Leżą one na
prawo w dole stoi dzwonnica Bliskich Pieczar niej trzy wejścia. W krypcie i w otoczeniu chramu głębokości od 10 do 15 m, a nawet do 20 m.
zbudowana w poł. XVIII w. przez architekta umieszczono groby znaczniejszych duchownych Długość Bliskich Pieczar wynosi 383 m. W ściaStefana Kownira mająca 27 m wysokości. Przez i fundatora świątyni – pułkownika Giercyka, nach korytarzy znajdują się pozostałości cel piejej pierwszą kondygnację biegnie długa na 100 a we wnętrzu relikwie świętego męczennika czerskich pustelników, mnichów pokutników,
m. kryta galeria z Górnej Ławry do Bliskich Pie- archidiakona Stefana. Nad carskimi wrotami którzy spędzili tu życie na modlitwie w ascezie i

Ławra kijowsko-pieczerska (2)

Akant 9(295)2020

dziękczynieniu Bogu. Obrzęd grzebania zmarłych braci wprowadził ihumen Nikon. Jest on
wzorowany na Studyjskiej regule (wg. zasad
wschodnich pustelników – przyp. B.P.), obowiązującej w całym klasztorze pieczerskim. Ciała
zmarłych okryte ozdobną materią, z rękoma
złożonymi na piersi z zakrytą twarzą składano
na desce i umieszczano na specjalnie wykutych
w skale półkach – niszach. Od strony korytarzy
były one zakryte ikonami lub zamurowywane.
Odsłaniano je po trzech latach. Gdy ciało uległo
zniszczeniu, oznaczało to, że zmarły prowadził
bogobojne życie, ale nie był świętym. Wówczas
czaszkę i kości umieszczano w innym miejscu.
Gdy ciało nie uległo rozkładowi (było naturalnie zmumifikowane), to zamykano półkę z
powrotem i modlono się. Po następnych dwóch
latach znowu je odkrywano i zmarłego zaliczano
w poczet świętych. Część mnichów i braci
bez święceń dobrowolnie zamykało się w
ciasnych celach – komorach, by spędzić
tam resztę życia. Nazywano ich prawdziwymi pustelnikami. Przebywali w nich nie
oglądając słonecznego światła, tylko blask
lampek, modląc się i poszcząc. Pierwszy
stopień pustelnictwa pozwalał na wspólne
modlitwy i rozmowy między sobą. Drugi był
zaś bardzo surowy – polegał na zamknięciu
się w wąskiej celi wydrążonej w skale w
oddaleniu od innych braci. Zostawiano
w niej otwór, doprowadzający powietrze i
przez niego podawano chleb oraz wodę.
Gdy stwierdzono, że nie zostały one zużyte,
oznaczało to śmierć pustelnika. Po dwóch
latach celę jego otwierano, a ciało (szczątki) przenoszono do krypty – kostnicy. Gdy
zaś nie uległy rozkładowi, zostawiano je w
celi, którą zamurowywano. Długie lata pieczary były niedostępne dla osób postronnych. W „Patieriku Pieczerskim” opisano cud,
który zdarzył się w dzień Zmartwychwstania
Pańskiego w 1463 r. Brat Dionizy mający
święcenia wszedłszy do pieczar oznajmił
głośno według prawosławnego zwyczaju:
„Chrystus Zmartwychwstał!”. Na co usłyszał
radosną odpowiedź: „Prawdziwie Zmartwychwstał!”, którą chórem wypowiedzieli
święci pochowani tu na przestrzeni wieków.
W XV w. dokonano przeglądu relikwii
i szczątki świętych umieszczono w specjalnych grobowcach ustawionych w niszach i
obu stronach korytarzy, opisując na tabliczkach ich imiona i mocując lampki. Twarze
świętych i pozostałe części ciała zakrywano.
Obecnie górne płyty tych grobowców wykonane
są ze szkła i odkrywane tylko w dniach imienin,
by wierni i pielgrzymi mogli oddać im cześć. Już
w XVII i XVIII wiekach pieczary zaczęto poszerzać, by udostępnić je rzeszom pątników. Ściany
ich wzmocniono i ozdobiono sztukateriami. W
XIX w. decyzją Duchownego Soboru Ławry nie
zniszczone przez czas relikwie umieszczono w
nowych sarkofagach z cyprysu, dębu i lipy, pokryto jej ozdobnymi tkaninami i ustawiono na
specjalnych płytach. Bliskie Pieczary tworzą trzy
korytarze połączone ze sobą przejściami z bocznymi odgałęzieniami. Głównym jest Ulica Pieczarna. Do niej przylega podziemna cerkiew
Wprowadzenia do Świątyni Przeświętej Bogurodzicy, wykuta i urządzona w końcu XVI w. Jest
ona najstarszą w tych pieczarach. Drugą jest
cerkiew wielebnego Antoniego Pieczerskiego z
przełomu XVI i XVII wieków. Trzecia podziemna cerkiew wielebnego Warłaama Pieczerskiego
pochodzi z końca XVII w. i znajduje się na
miejscu jego komory grobowej. Koło tych chramów znajdują się cele mnichów. Tutaj mieściła
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ku Bliskich Pieczar – studnia wielebnego Antoniego i na południe w kierunku Dalekich Pieczar – studnia wielebnego Teodozjusza. W 2002
r. wzniesiono nad nimi kaplice, gdzie wierni w
czasie Bożego Narodzenia pobierają wodę
święconą. W ciągu całego roku także przybywa
do nich wielu pielgrzymów. Na wschodnim
skraju terenu Dolnej Ławry na wzgórzu naddnieprzańskim w początkach XX wybudowano
chram ku czci ikony Matki Bożej „Życiodajne
Źródło.” Początkowo była tu kaplica. W czasie
władzy sowieckiej została zburzona. W 2001 r.
odbudowano piękny chram. Świątynia otoczona
murem znajduje się na wschodniej granicy
Ławry. Poniżej wypływa źródło Matki Bożej
Chwały Pieczerskiej, a nad nim kaplica z kopią
ikony tego wezwania. Na południowy wschód
na niewielkim wzniesieniu za murem rozdzielającym zbocza wzgórza znajduje się
mogiła mnicha Michała, będącego na
początku XIX w. ojcem duchownym
Ławry. Dalej na południu stoi założony
w końcu XVII w. chram Narodzenia
Matki Bożej. Przebudował go w następnym wieku Johann Schedel. Znajduje
się on na południowym krańcu Ławry.
Uznawany jest jako główna świątynia
Dalekich Pieczar. W końcu XX w. była
kościołem akademickim seminarium
kijowskiego. Z podestu obok cerkwi
rozciąga się wspaniała panorama klasztornego zespołu, z dominującą Wielką
Cerkwią, kopułami innych chramów,
a dalej widokami na Dniepr i lewobrzeżny Kijów. Naprzeciw w zachodniej
stronie znajduje się dwupoziomowa
dzwonnica Dalekiej Ławry zbudowana
w połowie XVIII w. przez Stefana Kownira, jako nadbranna licząca 41 m.
wysokości. W jej otoczeniu znajduje się
cmentarz. Stróż Dalekich Pieczar ihumen klasztoru Artemij w XIX w. uznał
to miejsce za znaczące dla rozwoju
klasztoru już od czasów wielebnego
Antoniego. W pieczarach tych w ciągu
wieków chowano wielu innych mnichów i pracujących dla dobra klasztoru. Niedaleko na północ dawny dom
dozorcy Dalekich Pieczar, a obecnie
Na zdjęciu: Kijów, Kijów - Ławra, rozmowa mnichów. kancelaria Kijowskiej Metropolii UkraFot. B. Pastuszewski ińskiej Cerkwi Prawosławnej. Został on
wzniesiony na początku XIX w. Na
placyku przed nim wystawiono pomnik
wznieśli i ozdobili w XI w. pierwszy kamienny świętych Cyryla i Metodego. Ich twarze są zwróchram Ławry, późniejszy Sobór Uspieński a cone na zachód do idących od Krzyża Adoracji
także wielu innych zasłużonych ludzi. Ich reli- do Dalekich Pieczar wiernych i pielgrzymów. Z
kwie są przyozdobione ikonami z połowy XIX drugiej strony znajduje się biskupi dom gościnw. Na wschód od wyjścia z pieczar znajduje się ny. Niedaleko na wschód znajduje się cerkiew
były dom dozorcy Bliskich Pieczar z końca XVIII Poczęcia Świętej Anny, zbudowana w drugiej
w. W początku XX w. mieszkał tu namiestnik połowie XVII w. Po przebudowach w końcu XIX
Ławry. Na południowy – zachód od budynku w. umieszczono w niej dębowy ikonostas, który
koło sadu nad Bliskimi Pieczarami stoi wybudo- przetrwał rewolucję i sowieckie czasy. Od 1988
wany w końcu XIX w. obiekt z celami mnichów, r. wznowiono tu nabożeństwa. Z wnętrza cerkwi
a na wprost wejścia do pieczar – kaplica na prowadzi górne wejście do Dalekich Pieczar przy
mogile kijowskiego, podolskiego i wołyńskiego pawilonie z małą wieżyczką. Przed nim stara lipa,
generał – gubernatora Aleksandra Bezaka. Plac według podania zasadzona przez Teodozjusza.
Bliskich Pieczar zamyka od południa Grota Ma ona wysokość 18 m. i obwód 6,5 m. Pod nią
Narodzenia Chrystusa. Przypomina ona wier- znajdują się mogiły braci Innocentego i Wasjanym prawdę o człowieczeństwie i skłania do na. Obok znajduje się budynek z celami mnirefleksji nad życiem, które otrzymali od Stwórcy. chów i źródełko z fontanną. Przez cerkiew
Święto Bożego Narodzenia rozpowszechniło się schodząc w dół dociera się do Dalekich Pieczar.
na Rusi w X w. wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Są one głębsze sięgając 15 do 20 m pod poi stało się szczególnie ulubionym i radośnie wierzchnię. Długość labiryntu korytarzy dochoobchodzonym przez ludność. Na wschód za dzi do 293 m bez przylegających do nich pieczar
schodami koło wysokiego muru, schodzącego Waregów o długości ok. 150 m. Nie są przygow kierunku rzeki, postawionego w XIX w. usy- towane do masowego zwiedzania, ale jako
tuowane są dwie studnie: na północy w kierundokoñczenie na str. 10

się pierwsza jadalnia (podziemny refektarz),
gdzie bracia zbierali się na posiłki i narady.
Relikwie samego Antoniego nie zostały odkryte,
lecz znajdują się w zawalonej w trzęsieniu ziemi
w XVII w. części pieczar. Miejsce to nazywane
jest jego grobem. Zbudowano tu jego symboliczny grobowiec. Z lewej strony mieści się jego
cela, a z prawej chram jego imienia. W Bliskich
Pieczarach znajdują się relikwie 73 świętych.
Wśród nich szczątki Nestora Kronikarza, autora
„Powieści dawnych lat” – pierwszej historii Rusi,
wielebnych Szymona i Polikarpa – autorów
„Patierika Pieczerskiego”, wielebnego Alipija – ikonopisarza, pierwszego znanego malarza dawnej
Rusi, wielebnego Agapita – lekarza, wielebnego
Ilii Muromieca – staroruskiego wojownika,
który rozsławił Ruś, a także dwunastu świętych
budowniczych i mistrzów z Bizancjum, którzy
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tworzące pierwotny klasztor są niezwykle cenne.
Na końcu pieczar znajdują się dwie podziemne
cerkwie: na południowym – zachodzie chram
Zwiastowania Przeświętej Bogurodzicy i na
północnym – wschodzie chram Narodzenia
Chrystusa i wielebnego Teodozjusza. Razem z
korytarzami około tych cerkwi można je obejść
wokoło. W Dalekich Pieczarach znajdują się
relikwie 49 świętych. I w Bliskich i Dalekich
Pieczarach pochowano też szczątki kilku pobożnych braci, którzy zginęli śmiercią męczeńską
w początkach chrześcijaństwa w okolicach Kijowa i zostali zaliczeni w poczet świętych. Przy
podziemnej cerkwi Narodzenia Chrystusa
znajduje się pomieszczenie, gdzie w naczyniach
zachowane są czaszki świętych, wydzielające
olejek używany w celach leczniczych i liturgicznych. Według podania taki był używany do namaszczenia w Starym Testamencie a potem w
Cerkwi Prawosławnej. Głowy (czaszki) te nazywane są „olejotwórcze”. Przypuszcza się, że
jedna z nich należała do świętego Klemensa
Rzymskiego, czwartego papieża zamordowanego w Chersoniu i została tu przeniesiona w X w.
z ruin zniszczonej przez Mongołów Dziesięcinnej Cerkwi w Kijowie. Niektóre z czaszek podobno wydzielają substancję olejową w różnych
okolicznościach. Badając ten fenomen sowieccy
uczeni stwierdzili na nich występowanie białka
charakteryzującego istoty żywe, ale nie rozwiązali zagadki. Prowadzono w latach 60. XX w.
prace archeologiczne zajmując się także relikwiami tu pochowanych i ich stanem biologicznym, mierząc wilgotność i temperaturę, lecz
naukowo nic nie wyjaśniono. Działania te miały
głównie charakter propagandowy z ateistycznym
przesłaniem. W Dalekich Pieczarach znajduje
się cela wielebnego Teodozjusza, w której został
pogrzebany. W 1091 r. jego relikwie zostały
przeniesione do Soboru Uspieńskiego. Nestor
Dziejopis opisywał, że ciało było dobrze zachowane, twarz jasna i usta zamknięte. W uroczystym przeniesieniu uczestniczyli biskupi z Perejesławia, Czernihowa, Włodzimierza i ihumeni
okolicznych klasztorów oraz wierni. W 1240 r.
w czasie mongolskiego najazdu na Kijów Batu
Chana relikwie zostały one ukryte. I tak pozostało do naszych dni. Po trzęsieniu ziemi w 1620
r. pieczary poszerzono, sklepienia podwyższono
a w XIX i XX wiekach ściany wyłożono drewnem
i ozdobiono. W XVIII r. do Wielkiej Cerkwi

przeniesiono szczątki metropolity kijowskiego
Michała. W Dalekich Pieczarach znajduje się
symboliczny sarkofag z ikoną czcigodnego
Teodozjusza. Obecnie w tych pieczarach spoczywają relikwie 49 świętych prawosławnych. W
1992 r. z chramu Podwyższenia Krzyża do chramu Zwiastowania Matki Bożej przeniesiono
relikwie męczennika metropolity kijowskiego i
halickiego Włodzimierza rozstrzelanego w 1918
r. przy murze Ławry przez bolszewików. Na
przestrzeni wieków Ławrę opisywali pielgrzymi,
podróżnicy i wysłannicy władców z innych krajów jak Włoch, Litwy, Polski i Rosji. W XVII w.
Atanazy Kalnofojski wykonał nawet schemat
pieczar i ich opis. Archimandryta i kijowski
metropolita Piotr Mohyła uzyskał w Konstantynopolu pozwolenie za uznanie świętych pochowanych tu zakonników i zostali oni umieszczeni
w 1643 r. w „Kanonie Pieczerskich Świętych”, a w
1762 r. władze Cerkwi uznały ich za świętych
ogólnoruskich postanowieniem Synodu Cerkwi.
W okresie staroruskim nadziemne budowle
powstawały nad Dalekimi Pieczarami, a nie było
ich nad Bliskimi. Pielgrzymi wchodząc do pieczar oddają hołd świętym mnichom z dawnych
wieków modląc się przy ich szczątkach, licząc na
ich wstawiennictwo. Cześć oddawana relikwiom
świętych oraz świątobliwych mężów wynika z
nauki chrześcijańskiej o godności ciał i ich
przeznaczeniu do zmartwychwstania na Sądzie
Ostatecznym. Dalekie Pieczary są nazywane
Teodozjuszowymi. Po opuszczeniu schodami
pieczar przez zakrystię z XVIII w., gdzie znajdował się chram apostoła Andrzeja droga prowadzi
na zachód ku budynkowi Akademii Duchownej
i Seminarium. Pochodzi on z XIX w., a pierwotnie był domem obsługi Ławry, a za sowieckich
dni mieszkaniem dla pracowników. Akademia
mieści się tutaj od 1990 r. Przed nim stoi pomnik
Piotra Mohyły założyciela uczelni. Opodal na
zachód stoi biblioteka Akademii. … W południowo – zachodniej części w pobliżu murów
wybudowano rezydencję zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. W 1992 r. była to
siedziba metropolity Włodzimierza na terenie
Ławry Kijowsko – Pieczerskiej. Oznaczało to
powrót zwierzchnika Cerkwi do kolebki ruskiego monastycyzmu. Na zachód znajduje się budynek mieszczący wydziały Synodu Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej. W kierunku północnym
rozciąga się Gościnny Dziedziniec otoczony
budynkami zajmujący zachodnią część Dolnej
Ławry. To tutaj wielebny Teodozjusz w latach
60. XI w. stworzył miejsce dla chorych mnichów
i braci.
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W XVII w. urządzono ogrody, a później
domki dla służby. Obecne zabudowania pochodzą z XIX w. mieszcząc dom gościnny, cele
i pomieszczenia gospodarcze. Teren zamyka
od północy chram ikony Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (lub Radości Strapionych)
sąsiadujący z główną ulicą Dolnej Ławry. Dawna
ikona tego wezwania była w szpitalnym chramie
Mikołajewskim. Według podania, niektórzy
chorzy widywali Nieznajomą Niewiastę,
która na ich zapytanie nazwała Siebie
Radością Strapionych. Modlący się do ikony
rozpoznali w Niej Bogurodzicę. Gdy w XIX w.
wybudowano nowy szpital dla pątników na ok.
100 pacjentów, tam również umieszczono tę ikonę. W czasie I wojny światowej stał się lazaretem
a potem domem inwalidów. Zamknięty przez
komunistów, został przywrócony obecnie jako
świątynia, gdzie sprawowana jest liturgia. Na
zewnątrz terytorium klasztornego, naprzeciwko
Głównych Wrót Dolnej Ławry usytuowany jest
odsłonięty w 1988 r. pomnik wielebnego Nestora Dziejopisarza (Kronikarza), XII –wiecznego
autora najstarszej ruskiej kroniki „Powieści z dawnych lat”, mnicha pieczerskiego, pochowanego
w Bliskich Pieczarach. Został on wystawiony w
rocznicę 1000 – lecia chrztu Rusi upamiętniając
zasługi Nestora dla historii klasztoru oraz całej
Rusi. Niedaleko, przy zachodnim ogrodzeniu
Ławry w północnej dawnej baszcie na prawo
od głównego wejścia urządzono niedawno
niewielką kaplicę wielebnego Sergiusza Radonieżskiego, ihumena klasztoru w Radonieżu.
Przy miejskiej ulicy i murze Ławry na prawo od
wejścia znajduje się chram Zmartwychwstania
Chrystusa .W tym miejscu w czasie zakładania
klasztoru w XI w. gromadzili się świeccy żyjący
przy nim. Dla nich wzniesiono w XVI w. drewnianą świątynię. Sto lat później pułkownik
kozacki Mokijewski zbudował kamienny chram.
Cerkiew z dzwonnicą od XIX w. przylega do
głównej bramy Dolnej Ławry. Obecnie nazywa
się ją Afgańską, gdyż naprzeciwko w końcu XX
w. postawiono memoriał Ukraińcom poległym
w Afganistanie w czasie sowieckiej inwazji na
ten kraj w latach 70.tych. Po drugiej stronie
miejskiej ulicy w końcu XVII w. staraniem płka
Mokijewskiego wzniesiono chram wielebnego
Teodozjusza Pieczerskiego w miejscu poprzedniego drewnianego. Według podania w końcu
XI w. mnisi niosący jego relikwie z Dalekich
Pieczar do Wielkiej Cerkwi odpoczęli na pniu,
który się zazielenił. Uznali to za cud i wybudowali niewielką cerkiew z ołtarzem nad owym
pniem. Cerkiew należała do Ławry, potem do
kijowskiego biskupstwa, a obecnie do Patriarchatu Kijowskiego.
Świątynie Ławry to byłe i obecne bogactwo duchowe i kulturowe Ukrainy. Przez nią
przeszły pokolenia mnichów, braci, pobożnych
wiernych i pielgrzymów wypraszając łaski i modląc się przede wszystkim przy głównej ikonie
Zaśnięcie Matki Bożej. Spis wszystkich ikon
z obszaru klasztoru znajduje się w chramie
Podwyższenia Krzyża. Władze niepodległej
Ukrainy większą część terenu i obiektów Ławry
Kijowsko – Pieczerskiej zwróciły Ukraińskiej
Cerkwi Prawosławnej. Jest to bogactwo duchowe
i kulturowe narodu. W świątyniach odprawiane
są nabożeństwa, jak przed wiekami, gdy miejsce
to tworzyli mnisi i bracia wówczas trwający na
modlitwie i umartwieniu. Obecnie tysiące wiernych, pielgrzymów oraz turystów przybywa w
tutaj modlić się, wypraszać łaski oraz podziwiać
piękno i kunszt architektury ikon i malowideł w
cerkwiach i chramach Górnej i Dolnej Kijowsko
– Pieczerskiej Ławry. v
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Ewa Kłobuch

WIZJONERKA
widziałam naszą śmierć Igo widziałam wielokrotnie
za pierwszym razem spłoszyły ją psy
wczoraj wiatr z hukiem zatrzasnął drzwi
gdy przebrana za inkasenta próbowała nas podejść
ale o tym cicho sza zwłaszcza o tej porze
gdy słowa stają się namacalne potrafisz nas zdefiniować
nienagannie dobierając określenia do podmiotu
i okoliczności przyrody zdają się nam sprzyjać
wbrew podszeptom nie patrz pod światło
pulsujące przed oczami plamy są jak małe zaćmienia
żadnego z nich pożytku tylko chaos
w obszarach odpowiedzialnych za kolejny ruch
trzymaj się lewej strony ale prawą miej w odwodzie
na wypadek gdyby skończyła się droga
albo niebezpiecznie głęboko otarło ramię
badające strukturę mijanych w pijanym marszobiegu ścian
czy może ścianek gdzieś między dnem a zakrętką
gdzie może i szerzej ale za to gorzko tak
że nie warto już zbawiać tym bardziej czekać
aż wszystko przyschnie

CYMBAŁ I MIEDŹ
ta wyrwa mogłaby wessać świat jaki znasz
oczyszczając go z toksyn
i emulgatorów
przebite ciało mogło stać się świątynią
wystarczyło nie dać wiary słowom
które krążąc obrosły w kanty
krawężniki i kolce
(wszystko na ka
bo ból kojarzy się z krwią
kijem krzyżem konaniem)
ta wyrwa ma swój początek i koniec
o który oparły się ostrza wbijanych umocnień
łby nadal przyjmują razy
tędy nie przejdę
zabite na głucho
(uwaga uwaga otwarto bok
włócznią
w pakiecie z przejściem krew i woda
do obmywania pustych naczyń)

PRZYMIERZE
umarł jak żył
leżąc
podpierał dzień butelką
czasami nie starczyły trzy
wtedy świat pochylał się nad nim
niebezpiecznie nisko
odurzał falą wydechów
kochał ten stan
i nienawidził się za tę nową zażyłość
zaborczą
wyniszczającą przyległe horyzonty tak
że tylko jałowość kwitła za oknem
spróchniały krzyż rozpadł się wreszcie
zwalniając Jezusa z posługi
trochę mu pomógł
w końcu obaj umarli z miłości

PUNKT OPARCIA
ziemia obróciła się
cicho tak że nikt nie usłyszał
omszały drzewa od południowej strony
poza Marią wszyscy spali
i śnił się im zgiełk
rozsadzał głowy i mury
zburzone obnażyły brud
grzebiąc przy tym gapiów
przez otwarte usta uchodziło z nich ciepło
a wszelkie światło wsiąkało w glebę
by świecić od wewnątrz
dziwili się takim cudom
mimo wszystko wątpiąc
kopali studnie by czerpać do pełna
a jednak wiadra pozostały puste
a niebo czarne jak myśli Marii
kurczowo trzymającej się krzyża

DEKALOG
tak się nie kocha
rankiem gdy wszystko drży od pośpiechu
to trzasną drzwi
to coś upadnie z hukiem
pryska czar ostatniej nocy
tak się nie wierzy
gdy kłamią w telewizji w radiu
stek bzdur przekuwanych na prawdy
a ilu kowali tylu wyznawców
„Bogów cudzych przed nami”
tak się nie mówi
nie przy ludziach bo ci rozniosą
doniosą gdzie nie trzeba
ustawią stos
pod lasem
w szczerym polu gdzie zdziczały wiatr
wznieci co zaniechane
może słusznie mówią o nas więcej
niż jest do powiedzenia
tak się nie czeka
na próżno
dolewając do pełna

REMEDIUM
nie przychodź na mój pogrzeb Igo
nie noś żałoby
dni nachodzą na siebie
noce wsiąkają w zasłony
wystarczy rozciągnąć by sprowokować sny
złe wróżby
przed którymi nikt nie obroni
ani dziś ani jutro
nie przychodź Igo z bukietem bzu
różą
tak ci do twarzy z życiem
martwą naturę schowaj do szafy
na samo dno apaszki i buty
słowa złożone w testament
dasz wiarę niebu wieczności
chyba nie tym razem
z nas dwóch to ty miałaś rację
i słuch absolutny
tak że fałsz
wychwyciłaś zanim wybrzmiały
pierwsze akordy
ja biłam brawo
ufając cudzym dłoniom kopałam grób
trzy kwatery od diabła
„tu leży Bóg” chciałam napisać wtedy
kiedyś
teraz tylko pluć i odczyniać uroki
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Krzysztof T. Dąbrowski

Dobry
Maciek został sam w domu. Mama poszła
na zakupy do galerii. A zawsze jak je tam robiła,
to długo jej nie było. I dobrze, bo on potrzebował teraz czasu, nawet mimo tego, że miał
dopiero sześć lat. Czas był na wagę słodyczy.
Dosłownie!
Gdzieś w domu ukryte były cukierki i miał
na nie ogromną ochotę.
Wiedział, że prędzej czy później by je dostał, ale pewnie musiałby się sporo naczekać,
a na dodatek mama dawałaby mu po jednym,
dwa, w nagrodę za dobre zachowanie.
Ale przecież to bardzo niesprawiedliwe,
że mama robi co chce i może mieć cukierki w
każdej chwili, a on tak nie może i jeszcze musi
się o nie prosić. I co, tylko dlatego, że ona jest
taka duża?
Duża, właśnie - na logikę dorośli chowają
takie rzeczy wysoko wykorzystując tę swoją
dużość w taki sposób by dla małych było to
niedostępne.
Ale niedoczekanie! Liczy się spryt, a nie
to, jaki kot duży czy mały!
Maciek rozejrzał się po kuchni i pokierował wzrok w stronę zawieszonych nad kuchenką szafek. Spojrzał jeszcze wyżej i bingo!

Mama myślała, że jak położy je na szafce,
to będą nie do znalezienia. Ale cóż, bardzo
się pomyliła. Owszem, przytaszczone z dużego
pokoju krzesło to będzie trochę za mało, ale
jakby tak dać dwa krzesła i postawić na nich
stołek... tak, to musiało się udać.
Po paru minutach konstrukcja była gotowa, teraz pozostawało tylko wspiąć się i ściągnąć
stamtąd skarb.
- O! - wykrzyknął, bo przyszło mu do
głowy, że zrobi mamie kawał.
Uznał, że skoro mama tak postępuje, to
powie jej, że przyszedł tu wujek, taki śmierdzący
tym, co jest w szklanej butelce - tym samym
przez co tata z nimi nie mieszka.
A żeby było zabawniej – pomyślał chłopiec. - powie jeszcze, że ten wujek wziął sobie
parę rzeczy z domu oraz cukierki z szafki. I
powiem, że to był bardzo dobry wujek bo mnie
poczęstował dając dwa cukierki.
Tak, to świetny pomysł!
Mama już dawno przestała mu mówić,
że ma nikomu nie otwierać, choćby dzwonił
i dzwonił.
Jak jest sam, to w takich sytuacjach miał po

prostu udawać, że nie ma nikogo w domu. A
Mama pewnie uznała, że już o tym wie, więc nie
musi mu o tym przypominać. Ale tym razem
będzie udawał, że o tym zapomniał.
Ha, ale będzie ubaw!
A wystarczyłoby, żeby była dobrą mamą i
po dobroci dała mu całą paczkę cukierków i to
od razu po wczorajszym przyjściu ze sklepu. A
tak to będzie miała, na co zasłużyła.
Maciek bardzo ostrożnie wszedł na rozchybotany stołek. Spojrzał w dół i musiał przyznać, że było całkiem wysoko. I wcale mu się
nie uśmiechało spaść z tej meblowej wieży. Ale
trzeba było zaryzykować i wspiąć się na palce,
bo mimo wszystko źle wyliczył i cukierki nadal
pozostawały poza jego zasięgiem. Lecz kiedy
to zrobił i chwycił brzeg torebki, wszystko pod
nim zaczęło bujać się na boki. Wystraszony,
czym prędzej zeskoczył na krzesło i zrobił to w
ostatniej chwili bo stołek runął na podłogę. Na
dodatek krzesło też zaczynało się przewracać,
więc Maćkowi nie pozostawało nic innego jak
tylko dać susa na podłogę. Zapomniał jednak
o tym, że ma śliskie skarpetki. Poskutkowało
to tym, że wpadł w poślizg i wpadł na stół, z
którego spadł dzbanek z wodą.
Brzdęk i katastrofa! Na podłodze była
teraz wielka kałuża i sporo szkła...
- Cóż, będzie na ‚wujka’ – chłopiec szybko
znalazł rozwiązanie problemu, a na jego twarzy
pojawił się cwaniacki uśmieszek.
Piętnaście minut później Maciek siedział
na kanapie i oglądał bajkę w telewizji. Zajadał
się przy tym zdobytymi cukierkami. Jednak
wszystko co dobre kiedyś się kończy. Gdy po
chwili znowu sięgnął do torebki, palce trafiły
na pustkę.
Z niedowierzaniem zajrzał do środka.
- Rany, tak szybko się skończyły? - był
naprawdę zaskoczony.
A z drugiej strony, faktem było, że pojadł
sobie całkiem solidnie.
Zmiął torebkę i wrzucił za szafkę, w końcu
trzeba zacierać ślady zbrodni.
Bajka się skończyła.
Maciek wyłączył telewizor i zastygł z pilotem w ręku. Nastała taka cisza, że aż zaczął słyszeć swoje myśli. A nie były one zbyt przyjemne:
‚Rozbiłeś mamie dzbanek’
‚Ukradłeś cukierki’
‚Obżartuch!’
Zrobiło mu się nieswojo. Potoczył wzrokiem po pokoju skąpanym w słonecznych
promieniach, po żółtej ścianie, po kominku, na
którym było zdjęcie taty ze strzelbą i łowieckim
trofeum w ręce. Zerknął na wiszące nad drzwiami rogi - Mama chciała je wyrzucić, podobnie
jak zdjęcie, ale Maciek za każdym razem protestował, więc ‚na razie’ (jak to określiła) zostały.
Rzucił okiem na obraz nad telewizorem,
a potem jego wzrok skupił się na wiszącym na
środku ściany krzyżu.
‚Rozbiłeś mamie dzbanek’
‚Ukradłeś cukierki’
‚Obżartuch!’
Znowu słyszał te okropne myśli w głowie.
Czy ja jestem dobry?... Ojej, chyba jednak
nie - Maciek zmartwił się, bo mama zawsze
mówiła, że jak się nagrzeszy, to ma się potem
przechlapane u Boga. A on nie chciał mieć
przechlapane u kogoś, kto mieszka w niebie,
bo skoro Bóg się tam wdrapał, to musi być
bardzo duży i silny.
Przypomniało mu się jeszcze, że aby uniknąć jego gniewu, trzeba się pomodlić.
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Maciek nie lubił się modlić, ale uznał, że
w tej sytuacji trzeba przemóc niechęć i zrobić
to, co należy.
Uklęknął przed krzyżem, przeżegnał się
i cicho się pomodlił, na tyle, na ile pamiętał
wymęczone na pamięć formułki.
Gdy skończył, znowu się przeżegnał i
wstał. I wtedy pomyślał, że może zamiast paplać coś czego do końca nie rozumie, może
najprościej będzie, jak odezwie się do Boga i
pogada z nim o tym, co go trapi.
- Boże, czy jestem dobry?
- Tak - rozległ się basowy głos.
Przerażony Maciek rozejrzał się dookoła,
ale w domu nikogo nie było.
No tak, przecież jest w niebie! - skojarzył
i wybiegł na balkon.
Spojrzał do góry, ale poza rażącym w
oczy słońcem, kilkoma puchatymi chmurami i błękitem nieba, nikogo tam nie było.
Był za to rozbzykany bąk, który krążył wokół
przyjemnie pachnących kwiatów rosnących
w doniczkach.
Maciek uznał, że widocznie Bóg jest
niewidoczny i dlatego go nie widzi. Zresztą
miałoby to nawet sens, bo inaczej wszyscy by
w niego wierzyli, a przecież są tacy, których
nazywa się niewierzącymi.
- Że też głuptaki nie wpadli na to, że
wystarczy się do Boga odezwać - pomyślał
ubawiony.
Tylko dlaczego na religii mówią, że Bóg
to taki stary pan z długą siwą brodą i świecącym kółkiem nad głową?
Na to pytanie nie znał odpowiedzi więc
uznał, że spyta o to mamę.
A w zasadzie czemu ma pytać mamę,
skoro Bóg sam może mu odpowiedzieć na
to pytanie.
- Boże, a czemu, skoro jesteś niewidoczny, to rysują cię jako starszego pana z długą
siwą brodą?
- Bo to są głuptaki - odparł.
- Tak myślałem.
Nagle przypomniał mu się stłuczony
wazon i zjedzone cukierki i wystraszył się,
że zostanie za to ukarany - w końcu Bóg
na pewno już o tym wiedział, jest przecież

wszechwiedzący.
- Boże?
- Tak?
- Ten stłuczony wazon i cukierki, co je
ukradłem mamie i zjadłem... jesteś pewnie
bardzo, że tak zrobiłem?
- Nie, wcale nie - odparł Bóg. - Przecież
to twój dom, nie tylko twojej mamy. A skoro
tak to przecież masz prawo jeść cukierki.
- Uff - Maciek poczuł ogromną ulgę i
pomyślał, że Bóg to jednak spoko gość.
Ale nadal martwił go potłuczony wazon.
Bóg uspokoił go i w tej sprawie:
- A co do wazonu, to przecież mamie zdarza się czasem niechcący coś potłuc, prawda?
- Prawda – przytaknął malec.
- Więc jak mama może, to ty też.
Nagle Maćkowi przyszła do głowy szalona
myśl:
- A jakbym tak ukradł cukierki ze sklepu?
- Każdy może zbłądzić - odparł spokojnie
głos.
- Czyli na lekcjach religii kłamią - pomyślał zadowolony z odkrycia, bo będąc z mamą
na zakupach często miał ochotę podebrać
niepostrzeżenie trochę cukierków
Oczyma wyobraźni widział siebie na
łowach, jak chodzi po sklepach i podjada
słodycze - bo przecież kto by takiego małego
chłopca zauważył?
Właśnie, łowy... - Maciek zerknął na wiszące nad drzwiami rogi, a potem na zdjęcie
taty trzymającego upolowanego królika.
Na początku Maćkowi było strasznie
smutno jak tata zastrzelił tego królika. I nawet
długo z tego powodu płakał. Ale z czasem
pomyślał, że skoro to dla taty zabawa, to królik
jest taką zabawką, a skoro tak...
- Boże, a jakbym zabił zwierzątko?
- Ludzie polują na zwierzątka. Stworzyłem je specjalnie dla was. I przecież jest nawet
święty od polowań.
Bóg coraz bardziej go zaskakiwał. Wyglądało na to, że można robić wiele rzeczy,
o których ksiądz i zakonnice mówili, że nie
można.
Czyli tata miał rację, kiedy krzykał na
mamę twierdząc, że klecha nie wie co plecie.

Andrzej Wawrzeńczak

- A człowieka? - Maciek postanowił iść
na całość i wyjaśnić nurtującą go kwestię walczących na wojnach żołnierzy, którzy przecież
zabijali się nawzajem.
- To jak w tej grze, w którą dziś grałeś.
Życie to taka gra.
To było tak zaskakujące, że aż go zatkało.
Nigdy nie myślał o świecie w ten sposób.
Czyżby Bóg stworzył świat specjalnie
dla niego, żeby on, Maciek, mógł się bawić
życiem?
Wiele na to wskazywało, ale...
- Ale...
- Stworzyłem was śmiertelnymi, ale i
na swoje podobieństwo - Bóg uprzedził jego
pytanie.
- Czyli jestem takim małym bogiem?
Czyli… mogę zabić tego wrednego Krystiana
z trzeciej C, co mi na przerwach dokucza? - Na
twarzy Maćka pojawił się szeroki uśmiech, bo
wszystko wskazywało na to, że jego szkolne
problemy rozwiążą się w mgnieniu oka.
- Skoro jesteś Bogiem.
- Super! - Maciek aż podskoczył z radości.
- Dzięki ci Boże, super z ciebie gość!
- Cała przyjemność po mojej stronie –
odparł Bóg. - A teraz wybacz, ale musimy się
pożegnać, bo mam ochotę skoczyć na piwko.
- To Bóg pije piwo? - zdumiał się chłopiec.
- Tak, w końcu jestem dorosły.
- No tak, fakt.
- Żegnaj więc. Czas na Niebiańskie Miodowe.
- Pa! - Maciek pomachał w stronę krzyża i
w pokoju znowu zapanowała niczym niezmącona aksamitna cisza.
Chłopiec w podskokach wybiegł z pokoju. Nigdy nie czuł się tak dobrze, jak teraz.
Miał wrażenie, że może góry przenosić.
Przycupnięty w rogu za fotelem niewidzialny diabeł cieszył się jak diabli.
Udało mu się przekabacić niewinną duszyczkę. Statystyka została poprawiona.
- A teraz czas skoczyć do piekła na piekielnie zimne i diablo mocne Szatańskie Muchomorowe – pomyślał diabeł i wesoło zamlaskał. v

Polityka historyczna

Przede wszystkim fakty
Rafał Jaworski w swoim artykule Nieuchronna konieczność, czy makiaweliczna propaganda porusza temat polityki historycznej w
różnych aspektach. Nie z wszystkimi poglądami można się zgodzić, ale na pewno nie
z takimi, jak „pogrom kielecki inspirowany
przez NKWD” oraz „antypolskie działania
społeczności żydowskiej wobec II Rzeczypospolitej”.
W pierwszym przypadku autor popełnia
błąd, ponieważ żadne materiały, zeznania
świadków, dokumenty nie świadczą o inspiracji NKWD. Potwierdzeniem tego było
opracowanie IPN na temat pogromu polskich
Żydów. To sprawa współobywateli przy udziale
milicji, wojska, UB. Warto nadmienić, że
żołnierzami tych formacji byli bardzo często
Polacy o poglądach narodowych, z których
Kielce słynęło już przed II wojną światową.
Pisząc o polityce historycznej, edukacyjnej
trzeba pisać prawdę.
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W drugim przypadku autor pisze: „Polscy Żydzi zabijali i równali z ziemią polskie
wioski (Koniuchy, Naliboki). Poprzednio
autor pisał o antypolskich działaniach polskich Żydów wobec II RP. I co się okazało?
Faktycznie, były mordy na mieszkańcach tych
wsi, w większości Polaków, ale przez oddziały
sowieckich partyzantów z Brygady im. Stalina,
składające się z dezerterów Armii Czerwonej.
W przypadku Naliboków, według jednej z
wersji również Żydów z Oddziału Bielskiego,
co nie jest udowodnione, bo obozy żydowskie
założono w Puszczy Nalibockiej w II połowie
1943 roku, a więc już po ataku na Naliboki
(10 maja 1943 r.). Śledztwo prowadzone
przez oddział IPN w Łodzi nie wykazało
jednoznacznie partyzantów pochodzenia
żydowskiego, ale że było to możliwe, to kiedyś ktoś udowodni. W Koniuchach zbrodni
dokonali partyzanci radzieccy i litewscy pod
dowództwem Zimausa oraz żydowscy z grupy

Preunera stacjonujący w Puszczy Rudnickiej.
Pretekstem było powstanie grupy samoobrony w tej miejscowości, która miała ochronić
mieszkańców przed rekwizycją żywności, bydła
i ubrań przez partyzantów ale też przez zwykłe bandy rabunkowe, działające na terenie
województwa nowogródzkiego. Zbrodnia ta
została dokonana już w styczniu 1944 r., a więc
po powstaniu obozu partyzantów żydowskich
w Puszczy Rudznickiej.
Dla wielu mieszkańców tego regionu,
ogromnym zagrożeniem były grupy żołnierzy
radzieckich, którzy nie poszli do niewoli niemieckiej i gromadzili się w lasach. Zwani oni
byli „okrużeńcami”. Stąd grabieże żywności,
ubrań i innych rzeczy. Zdaje sobie sprawę, że
każdy, w tym i historyk, może interpretować
fakty w różny sposób, ale wtedy będzie on daleko od prawdy. Materiały autorów związanych z
ruchem narodowym nie zawsze są obiektywne i
o tym należy pamiętać, kiedy je się przytacza. v

str. 14

Akant 9(295)2020

Andrzej Ossowski

Krzysztof Gruse

***

***

Jest takie miasto
gdzie znam wszystkich
       
miasto ulic
brukowanych kocimi łbami
którymi na piątkowy targ
ciągnie sznur wozów konnych
a moi koledzy pędzą środkiem
popychając kijem
hałasujące na bruku
felgi rowerowe
       
czasem dostrzegam wśród nich
siebie
       
jest takie miasto
świecących na żeliwnych słupach
gazowych latarni
które zapalał latarnik
cierpliwie prowadząc
od słupa do słupa
stary rower
czasem latarnie gasły
wtedy wołaliśmy
panie Szalski panie Szalski
gaz się ulatnia
pan Szalski zostawiał rower
wracał zapalać ponownie
zgasłe latarnie
pewnie nigdy się nie dowiedział
że dla żartu gasiliśmy je
kijem z zakrzywionym gwoździem
             
jest takie miasto które trwa
w mojej pamięci.

kiedy kumple wzięli się za knajpy za rudery
które wyglądały jak świetlice strażackie
i tam zaczęliśmy wieszać nasze chude obrazki
które potrzebowały całodobowej opieki
opieraliśmy się o laminowane stoliki
nasłonecznienie Bydgoszczy robiło z nas wariatów
piliśmy piwo i co chwilę przekwitaliśmy
przypominało to majsterkowanie przy zarwanym tapczanie
ktoś musiał to widzieć i słyszeć
mam wrażenie ze cudzoziemcy wysiadali z autobusów PKS
więc staliśmy się panami sytuacji
jakbyśmy byli ponakłuwani małymi szpileczkami
chodziliśmy ulicami i sprawdzaliśmy miasto
jak dobrze jest pospawane i czy ma konstrukcję rakiety
nie wiem ilu nas wtedy było ale mieliśmy w zasięgu ręki
wrażenie istoty żywej
niewiele jest rzeczy przyjemniejszych od pisania elementarza
od 1991 roku od średniej wielkości psa który ma swojego pana
problem płaszczyzny posklejanego obrazu
równorzędnie wpisał się w geometryczne dociekania
o szczelności tzw. szarej strefy
kochamy szarą strefę i prawdziwe przygody

Dorota Czerwińska
Kac
moje miasto zawiane, w słońcu lśnią odłamki
po wczorajszej libacji. brak szkła, brak bajarzy,
stukają buty kobiet w twardej wyobraźni,
ona nijak nie może w wrak się przepoczwarzyć.
zasnęło tętno miasta, upojone pustką,
huczy cisza, pękają z samotności szyby,
mury stoją jak stały - murem za historią,
która dziś histerycznie bije nas po twarzy.
budzę się z przebudzenia, zasypiam z przespania,
coś umknęło, coś spadło, coś się nie potoczy,
prawda kłamstwo oswaja, gwiazda noc zaciemnia,
Ziemia płonie ze wstydu, patrząc w boskie oczy.

Piotr Szczepański
In plus
spacerem daleko od murów
getta
wkręceni w inne
niewinne murale

Hubert Czarnocki

dłonie
z szybko potliwego materiału
twoja zasłaniała prażące niebo
śniada i silna

Tutaj dni przetkane cierpieniem
wędrują z babim latem. Własne cienie
ścigają nas. Nasze życie jest tu mgiełką na szybie.
Nasze dramaty roztapia słońce w zimie.
Ulice znają tu jedną melodię,
wszystkie ucieczki są do siebie podobne.
Zostali, zostaną z małymi miasteczkami
w oczach następni. Z twarzami zadymionymi
przez czas. Porty, do których mieli
dopłynąć staną w ogniu. W bieli.

stąd małymi krokami
na skrzydłach
do Pragi Kościuszkowców
zobaczyć na własne oczy
znikające szyldy cichych nazwisk
wgłębienia po kałużach
w asfalcie
i pijące z godnością szerszenie
wszystkie zdarzenia
z małymi pieczątkami
„już tu byłem”

Miasteczko

Przepadniemy tu pod popiołem, śniegiem.
Może sprzedadzą nas do muzeum, gdzie białym płótnem
ktoś nas przykryje i zamknie w jakiejś sali.
Może nawet będziemy wołali.
Ktoś kopnie w drzwi kilka razy.
Potem cisza nas zwali z nóg, przerazi.
Zaszepczą nas, zaciszą, zapomną za karę
strażnicy, zwiedzający, rzeźby, lustra, stare
obrazy, rękopisy książki. Zostaniemy sami.
Zapiszemy się na oknach nienapisanymi wierszami.
Potem spróbujemy się rozmarzyć,
że coś się jeszcze zdarzy.
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Ariana Nagórska

NISZA KOZIOROŻCA

Żaden skandal
U schyłku bujnych lat sześćdziesiątych XX wieku nieraz słyszałam, jak
seniorzy mówili do młodych: – Może to
i dobrze, że nie dożyjemy czasów, kiedy wy
dorośniecie i zaczniecie rządzić! Okazywali
jednak spore zaskoczenie, gdy zgodnie ze
swym przekonaniem grzecznie potwierdzałam: – Macie rację. Zmieniali wtedy
front i pocieszali: – Może wcale nie będzie
tak źle, tylko my po prostu lepszych czasów nie
doczekamy. Współczesny senior jest inny.
Nie bierze nawet pod uwagę, że mógłby
czegoś nie doczekać. Kto mu przypomni
nieopatrznie o finale ziemskiej wędrówki, może usłyszeć niezłe wyzwiska. Cóż
dopiero mówić o takim, który przypomni
umyślnie i przez złośliwość!
Pewien lewicowy aktywista, świadom,
że większość seniorów głosuje na PiS,
raczył stwierdzić publicznie, że wystarczy
cierpliwie parę lat poczekać, a elektorat
ten zmniejszy się z przyczyn naturalnych.
Uznano to za szczyt chamstwa, jednak ani
ten „przewidujący”, ani jego oponenci nie

zauważyli, że siedzi on i kracze na gałęzi,
którą sam podcina. Przecież awangarda
jego formacji, która nabrała rewolucyjnego wigoru po obniżeniu esbeckich
emerytur – też od dziesięcioleci nie jest
już młodzieżą. Bywa nawet znacznie starsza od seniorów-„pisiorów”, cierpliwości
więc w oczekiwaniu na rozstanie wymaga
znacznie mniej.
Rozumiem, że aktywista stawia przede
wszystkim na młodzież lewicową i proeuropejską, jednak właśnie te jej walory mogą
okazać się przeszkodą w jakimkolwiek
głosowaniu. Popularny w tych kręgach
program Róbta co chceta prowadzi nieraz
do takiego „samorozwoju”, że delikwent
nie daje rady zrobić nic. Chce na przykład
zagłosować, ale nie zdoła pojąć, jak i gdzie
postawić krzyżyk, by świat zmienić na
lepsze. Z kolei najżarliwsi Europejczycy,
uciekający z „Ciemnogrodu” jak najdalej
na Zachód, mogą mieć kłopoty z głosowaniem wskutek islamizacji Europy. Przy
takiej opcji trafienie do urny wcale nie
musi oznaczać wyboru!

Nina Barankiewicz-Tyc

Harlekiny
Stoją szpitalne harlekiny na szpitalnych półkach w szpitalnych korytarzach.
Zamieszkują semibiblioteki zawieszone na
ścianach gdzieś w nieokreślonych przejściach pomiędzy poradniami, w niepozornych między oddziałowych tranzytach,
nieszczególnych kątach obok szpitalnej
kaplicy czy osobliwie pachnącego bistro.
Stoją i czekają, aż pochwyci je spragniona wielkiego romansu drżąca kobieca
ręka. Aż zostaną zabrane do szpitalnego
łóżka w białej kilkuosobowej sali przesyconej intensywną wonią środków dezynfekujących. Aż wsuną się ze swoją właścicielką
pod oddziałową kołdrę i dadzą jej uciec do
świata romantycznej, bajkowej perwersji.
Zmienią wyobcowany, jałowy pobyt w szpitalnych murach w niezapomnianą ekstazę.
Wpędzą dojrzałe niewieście serce w oszalałą galopadę, gdy zamożny José Carloso
śnieżnobiałym uśmiechu oświadczy się
przepięknej acz biednej Consueli Rojo
Fernández. Policzki najdą szkarłatem rumieńców, kark i dłonie zaleją się deszczem
potu, gdy przystojny szejk Kharastanu porzuci tytuł i wytworne pałacowe życie dla
nietrakcyjnej rozwódki z piątką brzydkich
dzieci i dodatkowym palcem u lewej stopy.
Czytelniczkom (bo już nie pacjentkom) znikną dłużące się godziny pomiędzy jednym a drugim badaniem,
całkowicie wypełni się czas oczekiwania
na zabiegi. Będą z niecierpliwością wyczekiwać końca porannej wizyty, odejścia
profesora ze swoim orszakiem docentów,
rezydentów, pielęgniarek i studentów.

Bo na co ich nieszczere uśmiechy, na co
sztuczne, interesowne potakiwania, na co
deklamowanie historii choroby przy każdym pacjencie. Niech już skończą tę drogę
krzyżową ze stacją przy każdym łóżku, tę
litanię z powtarzanym jak mantra „Oczywiście, panie profesorze”, i szybko wyjdą do
kolejnych sal sakralnych. Z zamknięciem
drzwi za ostatnim z nich będzie można
od razu pochwycić odłożonego na stoliku
nocnym harlekina, wrócić do ostatnio napoczętego akapitu i w końcu dowiedzieć
się: czy ciężarna Natasza Piotrowna ucieknie z żonatym kuzynem, którego poznała
w teatrze Bolszoj? Jak Moskwa zareaguje
na wieść o inceście?
Niech nadejdzie szósta trzydzieści,
o której przyjadą z głośnymi wózkami
i wydadzą niesmaczną kolację. Po tej
godzinie, kiedy w świecie zewnętrznym
ludzie zaczną wchodzić do kin, kawiarni
i restauracji, do szpitala wkradnie się cichutko na paluszkach doskonały spokój,
jakże sprzyjający wciągającej lekturze!
Niech nie przychodzą zmartwiona ciotka,
głupia teściowa i zbuntowana, rozpuszczona córka. Niech nie będzie ich uścisków,
łez, słów zmartwień, świeżych ręczników,
rosołu w słoiku, byleby tylko móc, jedynie
w pozornej z zewnątrz samotności, zanurzyć się – póki współlokatorki-pacjentki
nie poproszą o zgaszenie światła – w świat
harlekina, w którym autor z niebywałą
swobodą szermuje dramatycznymi losami
wykreowanych przez siebie postaci.
Ach, piękne panie! Ach, piękni panowie! Królewicze na białych koniach,

Nim jednak nastąpi nieprzewidywalna przyszłość, tu i teraz z radością
odnotowuję, że od prawicy do lewicy, od
nastolatków do staruszków KAŻDY jest wojującym wolnościowcem. (MNIE niby czegoś
nie wolno??? JA wam zaraz pokażę, że właśnie
wolno!!!). W czasie epidemii jest szczególnie dużo okazji, by dać temu wyraz. – Gdzie
tu wolność, skoro każą chodzić w masce albo siedzieć w domu. Człowiek wtedy tylko myśli! Co
racja, to racja! Nie ma większej niewoli niż
myślenie. Promują więc wolność, pchając
się bez masek (i bez refleksji) w największy
tłum! Sugerując wolnomyślnemu, że może
umrzeć, uzyskamy odpowiedź: – Owszem,
mogę, ale ważne, że NIE MUSZĘ!
Choć świadomość śmiertelności bóstwa zwanego człowiekiem trochę ostatnio
wzrosła, nadal insynuowanie komukolwiek, że kiedyś umrze, uważane jest za
wyjątkowo skandaliczny fake news. Ponoć
ludziska nie znają już łaciny, a jednak na
Memento mori każdy umie odpowiedzieć
adekwatną wiązanką! v

opaleni, egzotyczni kochankowie z Barbadosu, bogaci szejkowie, zmysłowi sycylijscy
mafiosi, niewinne królewny, znużone białogłowy pragnące nowej miłości i piękne
markizy ze złamanymi sercami! Ach, wy
– niedocenieni bohaterowie szpitalnych
harlekinów, cisi towarzysze naprzemiennie znudzonych i przerażonych pacjentek
– trwajcie! Trwajcie odwiecznie na stronnicach wielkich, romantycznych powieści,
tak niesłusznie posądzanych o kicz czy
grafomanię! Zamieszkujcie kartki tej
potężnej literatury, która skondensowała
kobiece marzenia i fantazje, skrystalizowała ich pieczołowicie skrywane, nigdy niewypowiedziane ekstatyczne pragnienia. A
to wszystko w jakże prostym, klarownym i
przystępnym dla każdego języku!
Bo po wypisie znów wrócą pacjentki
do kuchni, do garów, do niewdzięcznych
dzieci, do kotów, do sterty prasowania,
do prania, do podlewania cyklamenów
stojących na parapecie, do nudnego
męża. Przytłoczy ich szara codzienność,
ogłuszy rozdźwięk pomiędzy wzruszeniem
i wyśnioną miłością romantyczną, jakich
zaznały w szpitalu, a oczekującą ich rzeczywistością. Znów staną przed lustrem,
poczują się przekwitnięte i nieatrakcyjne,
na wskroś i ostatecznie określone.
Lecz w sercu będą nosić wspomnienie
wielkiej miłości, jaką przeżyły na stronnicach arlekina podczas hospitalizacji. I gdy
przed snem położą się do łóżka –już pod
domowym sufitem, obok chrapiącego,
zapuszczonego męża –w przypływie reminiscencji na powrót w emocjach zadrży ich
ciało, zasiedlą się w brzuchu motyle. Może
harlekinowa historia zawita pod postacią
marzeń sennych, by o poranku odejść w
nicość… ale czy na zawsze? v
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Urszula Małgorzata Benka

IRONIE

W Parku Południowym
1.
Chopin zakamieniały
w zasłuchaniu
plusk
w stawie na przeciw
plusk topiącego się poety

Bogdan Łoś
Bahamy, Kanary, Bermudy.
Siedzimy. Nudy.
Co robić? Sex? Sex już był.
Było dużo erotyki. Filmów też mnóstwo.
Gier, gierek. Podchodów.
Książki? E, marudy, monotonia,
nie lubimy czytać przecież.

wierzbowa witka
wita trupa Witka
2.
Nocą poeta zachwiał się za ptakiem
chciał go złapać jak szczęście z dmuchawca
i spadł z mostku
jaki to ptak leciał nie wiedział
jaka żaba to widziała nie widział

Szachy? Brydż? Za trudne.
Warcaby, gra jakaś inna w karty?
A, tam – to dla nieuków...Mam!
Podróże!
Pojedźmy gdzieś daleko.
Kiedy wrócimy, smak domu będzie inny.

ale rzeczy ostatecznych się dowiedział
staw w parku nocą jak atrament
tajemnice ma pospisywane
każda śmierć to litera
każde z jajeczka skrzeku wymknięcie
zdmuchuje gwiazdy
modlitwą żaby

Pytasz, co to dom?
To wszystko dookoła.
Te ściany, w których mieszkamy
– to zaledwie schronienie.
Gdy wyjedziemy, przesuniemy jakby granice
– i wtedy nasze domostwo stanie się bezkresne.

3.
Kiedy się urodziłeś byłam dziewczynką
kiedy mnie całowałeś byłam dziewczynką
kiedy mnie opłakiwałeś też byłam dziewczynką
i kiedy piliśmy wódkę marząc o poezji
i kiedy katowaliśmy swoje bezsenne widmowe psy
i kiedy baliśmy się księżyca
bo uczyłam cię angielskiego i w tej mowie księżyc jest
zawsze pamiętaj: she

Ja jadę, a Ty?
Przecież nie zostaniesz tu sama w tym
obscenicznym marazmie.
Jedźmy. Jedźmy! Świat woła.
Zajrzę prędko do sieci, kupię bilety
– i hejże ho! Jakie to proste!
Spakuj torby, szczepienia zrobimy po drodze.
Aha, i weź gumki. Dużo gumek.
Chuć w podróży najlepsza.   

byłam dziewczynką
4.
Ciekawe czy Chopin nad stawem bywa przerażony
aż do swojego kamiennego szpiku przerażony
przy pełni księżyca?
Ciekawe czy jego kamienne myśli
jego myśli pełne kamiennej muzyki
trzęsą się podczas pełni?
Ciekawe czy umieranie w pełnię księżyca
jest tym samym co umieranie przy nowiu
I czy muzyka to ten sam kamień do dotykania
i wpisywania kocham cię
czy zupełnie inny kamień
który rośnie i znika przy pełni i przy nowiu?

Angelika Włusek
Jem w towarzystwie
Przy stole
wiele prawd
potrafi wyjść
na jaw,
na dobre,
na przekór,
na złe.
Jem w towarzystwie.
Na… Na… Na… Na…
Ktoś nuci po wódce.
Przy wódce łatwo jest orzec
czy dżentelmenem, czy chu…
Jem w towarzystwie.

Tomasz Stefaniuk
Pod ziemią

Beata Stępień
WĄTEK I OSNOWA
Nie wiem jaki jesteś
w praniu.
Może się wyciągniesz,
albo skurczysz.
Nie wiem
czy prać Cię ręcznie,
w automacie,
z wirowaniem,
czy bez.
Może z praniem wstępnym
chcesz...
W czymś delikatnym,
czy w mocnych detergentach?
Może zaczniesz się snuć,
na szwach pękać,
a ja będę musiała Cię
zszywać,
łatać kawałkami innej
materii,
szydełkiem podciągać
oczka,
albo dorabiać na drutach
dobre zakończenia...

Pod ziemią, pod tamtą
Stacja metra. Pod płotem
Wykopałam swą jamę
Zostawcie mnie w spokoju
Na czubku drzewa
Wśród ptaków pancernych
Uwiłam swoje gniazdo złote
Zostawcie mnie w spokoju
Wśród śmieci, w rynsztoku
Gdziekolwiek.
Na tamtym oddziale
Tamtego szpitala
Pod łóżkiem wariatki
Założyłam swe królestwo
Przybyły do niego łanie i jelenie rącze
Zaproszono klaunów, akrobatów, mima
I ujrzysz w nim suto zastawione stoły
I jeszcze ta muzyka, której nie słyszycie
I jeszcze bez kwitnący
I matki z dziećmi, i taniec
I ciepły deszcz letni, bo w końcu żyjemy
W najwspanialszym z możliwych światów
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i świetny kompan do wszystkiego, inżynier
Henryk Kaczmarek (ur. 1942). Dużo pomagał
ludziom „Solidarności”, choć formalnie należał
do PZPR (w latach 1989 -1991 był posłem na
Sejm z ramienia tej partii). Osobiście obydwu
znałem z okresu wspólnej pracy na budowie
Krzysztof Gotowski (1954 – 2003) to wybit- postacią dobrze znaną w Bydgoszczy. Nie miał socjalizmu – wytwórni sody ciężkiej „Mątwy 2” w
ny działacz bydgoskiej Solidarności. Człowiek zatem żadnych problemów z dotarciem do Inowrocławiu. Mam o nich jak najlepsze wspozupełnie nietypowy, który wypłynął podczas wielu świadków tamtych rewolucyjnych czasów, mnienia. Nikt na tej wielkiej budowie, w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych nie spodziewałby
rewolucji solidarnościowej. Robotnik - elektryk, łącznie z Lechem Wałęsą.
do dziś dnia pozostaje we wdzięcznej pamięci
Czy wykorzystał to by przybliżyć nam oso- się, że goszczący tam wielokroć, z ciężką torbą
wielu bydgoszczan. Niebywale uzdolniony bę Gotowskiego? I tak i nie. Postaram się dać różnych przyrządów, skromny elektryk Gotowski
odegra tak wielką rolę w rewolucyjnych czasach
organizator, dał się poznać w okresie pierwszej odpowiedź.
Autor podzielił swą książkę na cztery części: 1980 – 1981.
Solidarności a konkretnie w czasie od sierpnia
W sierpniu 1980 roku wybuchły strajki.
1980 do lipca 1981 roku. To raptem jedenaście - Krzysztof Gotowski. Kalendarium
Początkowo miały charakter socjalny, później
miesięcy, które pozwoliły mu się wybić ponad - Gotowski – historia człowieka „Solidarności”
przeciętność. Wyrzucony z pracy w roku 1982 - O Krzysztofie Gotowskim mówią: rodzina, nabrały charakteru politycznego. Klasa robotnicza zbuntowała się przeciw partii mającej w
zajął się produkcją prefabrykatów budowlanych, przyjaciele i znajomi
nazwie „Robotnicza”. Gotowski stanął na czele
w firmie nominalnie swego ojca. Harował z - Materiały prasowe i dokumenty
Postaram się przekazać w wielkim skrócie buntowników w swym zakładzie, a niedługo
bratem Markiem(ur. 1962) od świtu do nocy.
Produkty ich były rozchwytywane, gdyż na rynku to co autor napisał a także, czego nie napisał, potem wybrany został wiceprzewodniczącym
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.
wszystkiego brakowało. Zbyt był więc nieogra- choć mógł.
Jego szefem został Jan Rulewski (ur. 1944)
niczony, kłopotem zaś był permanentny brak
A zatem co autor napisał o Gotowskim.
Już wtedy, w sierpniu 1980 roku,
cementu. Bracia sobie jakoś radzili, a
zaczęła się niestety ujawniać nasza zła cejak - to tylko jeden Pan Bóg wie. W grudcha – walka o stanowiska. Jeszcze nic nie
niu roku 1988 władza ludowa uchwaliła
było, coś tam się ledwo tliło a walki już się
tzw. ustawę Wilczka (Mieczysław, 1932
zaczęły. W Bydgoszczy strajki zaczęły się od
- 2014), ministra w rządzie Mieczysława
unieruchomienia komunikacji miejskiej.
Rakowskiego (1926 - 2008) dotyczącą
Tramwajarze i kierowcy autobusów rościli
swobodnej działalności gospodarczej.
sobie zatem prawa do odgrywania wiodącej
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
roli w ruchu strajkowym. Autor cytuje słowa
niedługo później, w styczniu 1990 roku,
Antoniego Tokarczuka (ur.1951): „Członkodokonała żywota, ale zostawiła po sobie
wie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
rewolucyjną i zarazem liberalną ustawę.
obradowali dzień i noc, przygotowując swoja
Nikt potem nie ustanowił takiej wolnowersję 21 postulatów gdańskich, co miało być
ści gospodarczej; władze wolnej Polski
bydgoskim wkładem do ogólnopolskiego strajku.
jeśli coś ustanawiały to tylko krępowały
Ani na chwilę nie opuszczali swych krzeseł, obaprzedsiębiorców. Taka jest, niewygodna
wiając się utraty miejsc. Gdy musieli wyjść do
dla wielu, prawda.
wc, sadzali na swych miejscach zaufanych ludzi.
Krzysztof Gotowski, przygotoIch obawy potęgowały częste wizyty Rulewskiego,
wany już finansowo i organizacyjnie
a którym upatrywali największe zagrożenie dla
na takie novum, wykorzystał sytuację
swoich pozycji”. Niestety, to prawda co do
i w wolnej Polsce osiągnął ogromny
bratobójczych walk.
sukces. Jego życiorys można porówAutor dobrze analizuje działania
nać, w odpowiedniej skali oczywiście,
Gotowskiego
w bydgoskiej „Solidarności”.
z życiorysem wielkiego Billa Gatesa
(ur. 1955) - obydwaj zakładali firmy w Na zdjęciu: Krzysztof Gotowski w otoczeniu Lecha Wałęsy i Andrzeja Był zupełnym przeciwieństwem do Jana
Celińskiego (ze zbiorów Marka Koczwary), skan z tytułu książki Rulewskiego, który posiadał duża charyzmę
garażowych warunkach. Obydwaj nie
ale też był despotyczny. Gotowski natomiast
przejmowali się formalnym wykształcebył skromny, lubiany przez otoczenie, doniem. Gates zakończył edukację po roku pobytu
Krzysztof Kopyciński interesująco ukazał
w uniwersytecie Harvarda twierdząc, że żaden nam drogę młodego robotnika do ruchu „So- skonale nadawał się do pracy organizacyjnej.
Nie wysuwał się zanadto do przodu. Tak wspowykładowca nie pomoże mu w tworzeniu swych lidarności”.
Pochodził ze skromnej rodziny z przed- minają go liczne osoby, z którymi autor rozmarewolucyjnych zamierzeń. A nasz bohater założył firmę budowlaną, działającą głównie na niwie mieścia Bydgoszczy. Rodzina jego ojca od- wiał. Natura obdarzyła go wieloma talentami,
budownictwa drogowego i dużych konstrukcji mówiła podpisania tzw. volkslisty, która gwa- szczególnie organizacyjnymi, które pomogły
stalowych. Pozostawił trwałe pomniki swego rantowała pewne przywileje ale jednocześnie osiągnąć wielkie sukcesy w pracy związkowej i
wysiłku fachowego i organizacyjnego jak choć- zobowiązywała mężczyzn powyżej 18 lat do później w pracy biznesowej.
Krzysztof Gotowski odegrał ogromną
by hala sportowo – widowiskowa „Łuczniczka” służby w Wehrmachcie. Do zapisywania się na
w Bydgoszczy, imponujący most drogowy na listę zachęcały razem władze emigracyjne i Ko- rolę po wypadkach marcowych w roku 1981.
obwodnicy Wyrzyska w ciągu trasy krajowej S10, ściół rzymskokatolicki. Chodziło o biologiczne Po leżącym w szpitalu Janie Rulewskim, przejął
przebudowa układu komunikacyjnego obok przetrwanie narodu. Ojciec Krzysztofa trafił stery władzy w Bydgoszczy i nie tylko. To on
centrum „Auchan” w Bydgoszczy przy ulicy na roboty przymusowe do ogromnej fabryki doprowadził na do ugody z rządem PRL w
Fordońskiej, z dwoma wiaduktami drogowymi chemicznej w Łęgnowie. Po kolejnej odmowie sprawie zakończenia akcji strajkowej z końcem
i wiaduktem kolejowym oraz wieloma innymi wpisania na volkslistę został zesłany do obozu marca 1981, która mogła zakończyć się krwawo.
koncentracyjnego w Buchenwaldzie. To była On, skromny robotnik, decydował o losach
obiektami użyteczności publicznej.
Autorem książki Krzysztof Gotowski jest katorga, niewolnicza praca, którą przeżyła tyl- Polski wraz z takimi tuzami jak Lech Wałęsa
Krzysztof Kopyciński (ur. 1952) - polonista ko połowa więźniów z liczby 35 tysięcy. Młody (ur. 1943), Tadeusz Mazowiecki (1927 - 2013),
Bronisław Geremek (1932 - 2008), Jacek Kuroń
i ekonomista. W latach 1976 – 1985 pracow- organizm pokonał jednak wszystko.
nik dydaktyczny w bydgoskiej Wyższej Szkole
Krzysztof Gotowski zdobył zawód elektryka (1934 - 2004), Karol Modzelewski (1937 – 2019),
Pedagogicznej. Później parał się działalnością w szkole zawodowej przy elektrowni wodnej Andrzej Gwiazda (ur. 1935). W tym czasie wojparabiznesową, był także dyrektorem spółek ra- w Smukale (obecnie dzielnica Bydgoszczy). ska Armii Radzieckiej prowadziły złowieszcze
diowych „Agory”. Zajmuje się społecznie działal- Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej roz- manewry wojskowe w Polsce, bez wiedzy i zgody
nością rotariańską, współorganizował w Polsce począł pracę w bydgoskim „Elektromontażu”, polskich władz! Dziennik telewizyjny co dzień
tę organizację. W latach 2016 – 2017 mianowany nowoczesnym, jak na owe czasy, zakładzie. pokazywał „pokojowe ćwiczenia wojsk Układu
został gubernatorem polskiego dystryktu Ro- To był dobry początek zawodowej a później i Warszawskiego”, a nasi wojskowi, po kryjomu,
tary International (uff! nazewnictwo niebywale związkowej kariery Krzysztofa. Zakładem rządził przygotowywali plany stanu wojennego.
mocarstwowe). Jest człowiekiem towarzyskim, światły, rzetelny a ponadto bardzo towarzyski
dokoñczenie na str. 18

Dobra książka lecz z pewnym niedosytem
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Dobra...
dokończenie ze str. 17

Sam Leonid Breżniew (1906 – 1982),
władca Kremla, mocno, brutalnie wręcz ganił
I Sekretarza PZPR Stanisława Kanię (1927 –
2020) za ustępstwa wobec kontrrewolucji. Najważniejsza radziecka gazeta - „Prawda” nazwała
Jana Rulewskiego „kryminalistą”, czym zapewniła panu Janowi wielką, nawet międzynarodową
sławę. To najlepsza dla niego reklama w życiu.
Pozwoliła mu spokojnie, w wolnej już Polsce,
bytować przez 22 lata w naszym parlamencie.
Czyli pobity ale w sumie szczęśliwy. Wielu mu
tej bijatyki zazdrościło.
Wróćmy do Gotowskiego; jego postawa nie
wszystkim się podobała. Zarzucano mu tchórzostwo; celował w tym Jan Rulewski. Nasz bohater,
zniechęcony, wycofał się z pracy związkowej w
lipcu 1981 roku.
Autor interesująco opisał życie polityczne
i związkowe w latach tzw. karnawału „Solidarności”.
Przytoczę kilka szczegółów.
„Stanisław Kania w swoich wspomnieniach,
pod datą 27 marca zapisał, że o godz.12.00 zadzwonił do niego Breżniew, który powiedział, że sytuacja
według ocen radzieckich weszła w krytyczną fazę…
Powstało śmiertelne zagrożenie dla socjalizmu. Trzeba
obezwładnić przeciwnika, zwołać na 30 marca Sejm
i potem ogłosić stan wojenny – zdławić prowodyrów,
postąpić wobec nich według wojennych zasad. Wziąć
zakłady i inne ważne obiekty pod ochronę armii i
sił MSW. Zamknąć granice, zakazać demonstracji,
wprowadzić wojenną cenzurę. Wszystkie środki winny
być stosowane pod hasłem obrony demokracji”. I jak tu
można mówić o tchórzostwie ekipy Krzysztofa
Gotowskiego?
Śmiertelnie chory Breżniew, w długich
agonalnych drgawkach, mógł jeszcze wiele
narozrabiać – mało mu było awantury w Afganistanie, oburzenia na całym świecie, bojkotu
olimpiady w Moskwie w roku 1980. Dalej parł
z całą mocą do „obrony socjalizmu”. W grudniu 1981 roku dostał „prezent” urodzinowy
od naszych władz w postaci ogłoszenia stanu
wojennego i na pewien czas uspokojono nastroje w Polsce. Władca Kremla mógł spokojnie
świętować w dniu 19 grudnia swe 75 - lecie. A
sam komunizm padł w Europie Wschodniej w
latach 1989 – 1991, a przy okazji cały Związek
Radziecki. Tyle zostało po groźnym Breżniewie.
Miał on w jednym aspekcie rację - „Solidarność”
stanowiła śmiertelne zagrożenie dla socjalizmu.
Słowo ciałem się stało.
Krzysztof Kopyciński zwraca uwagę na
ścieranie się różnych koncepcji prowadzenia
walki z obozem rządowym. Jedni liczyli na siłę
klasy robotniczej, inni zaś na siłę argumentów
inteligencji, która gremialnie poparła robotniczy protest. Dał temu wyraz Jan Rulewski :
„Naszego pisma „Wolne Związki” po dobrym starciu,
dotknęły spory w redakcji. Częste zmiany naczelnych
wywoływały poślizgi wydawnictwa. Informacje
okazywały się zwietrzałe. Chybione pod względem
tematycznym, np. o filozofii Peipera. Działo się to w
warunkach dużego zatrudnienia w redakcji...Treści
redagowane przez prawnika – prokuratora i poetę
zagubiły robotniczy etos”.
Redaktorzy byli w stałym konflikcie z
Janem Rulewskim. Od siebie dodam, że w
czasach rewolucji siła mas ludowych musi być
skorelowana z siłą umysłową inteligencji. Jedno
bez drugiego nie może istnieć. Mięśnie muszą
być sprzężone z mózgiem. Osobne działanie
nic nie da. Sławny Niccolo Machiavelli (1469 1527) pisał, iż rację musi wspierać siła. Czyli racja

warstwy inteligencji plus siła mas ludowych. Dla
porządku dodam, że ów prawnik – prokurator
to Jarosław Wenderlich (1948 – 2016), a poeta
to Stefan Pastuszewski (ur. 1949).
Ten ostatni przytacza fenomen lat pierwszej „Solidarności”: Pamiętam takie wydarzenie. Do
Galerii Oblicza Sztuki przy ulicy Farnej 2 potrzebne
było pianino. Załatwił je, nie wiem skąd, Józef Herold
– dziennikarz tygodnika „Kujawy”. Jest wrzesień
1980 roku, jedziemy z tym pianinem ulicą Gdańską
i Józef na tym pianinie gra. Ludzie na chodnikach
zatrzymują się i patrzą na to jak na karnawał w Rio.
Był to karnawał wolności, także w kulturze”. Taka
jazda na ciężarówce i publiczny koncert na
pianinie zdarza się raz w życiu. Józef Herold (ur.
1953), dziennikarz, pisarz, pianista, filmowiec,
animator kultury czyli człowiek - kombajn, ma co
wspominać.
K. Kopyciński przypomniał także złowieszczą postać Stefana Olszowskiego (ur.
1931). To jeden z najbardziej twardogłowych
działaczy PZPR. Dwukrotnie piastował urząd
ministra spraw zagranicznych (1971 – 1976 oraz
1982 - 1985). Pod koniec lat siedemdziesiątych
podpadł Edwardowi Gierkowi (1913 - 2002) i w
lutym 1980 roku został wysłany w „ambasadory”
do NRD. Zmartwychwstał szybko bo w sierpniu
1980 w czasie strajków. Reprezentując twarde
skrzydło PZPR, nawoływał do bezkompromisowej walki z „Solidarnością”. W roku 1986 nagle
wyemigrował do ...USA! Powodem były jakieś
sprawy damsko – męskie. Krzysztof Kopyciński
przytomnie zapytuje, jak Biuro Imigracyjne
USA mogło przyjąć takiego komunistycznego
imigranta, wroga wolnego świata, który pozwolił
sobie zamieszkać w bogatej dzielnicy Nowego
Jorku i żyć bez cienia strachu? Skąd miał on tak
duże pieniądze? Istnieją uzasadnione podejrzenia, że był na usługach CIA. Nie wykluczone
jest, że był także na usługach radzieckiego KGB.
Czyli mógł być podwójnym agentem niesłychanie cennym dla obu instytucji. Na razie sprawę
okrywa tajemnica.
Autor wielką uwagę poświęca wypadkom
19 marca 1981 roku. Cały kraj o tym mówił,
pojawiła się możliwość konfrontacji siłowej z
władzą. O tym już wspomniałem. Wypadki te
wielokrotnie były omawiane w środkach masowego przekazu, w opracowaniach historyków.
Co roku, każdego 19 marca obchodzone są w
Bydgoszczy wielkie uroczystości ku czci 19 Marca. Główny bohater – Jan Rulewski do znudzenia ciągle mówi to samo. Zawsze jest obecny, w
świetnej kondycji, nigdy nie zachorował lub był
zajętym czymś innym. Ile razy można tego słuchać? Krzysztof Kopyciński poświęcił kilkadziesiąt dobrych stron na wałkowanie tego tematu,
który jest powszechnie znany. Także historyk
i bojowiec „Solidarności” Stefan Pastuszewski
poświęcił aż 10 stron.
S. Pastuszewski twierdzi: „Całym krajem w
tamtym okresie wstrząsnęły dwa wydarzenia, które
przeszły do historii Polski : Marzec 1981 i Październik
1984 - śmierć Popiełuszki”. Moim zdaniem to mocna przesada. Czuć w takiej filozofii atmosferę
małego, sennego miasteczka - „wreszcie i u nas
coś się zdarzyło, przyjechała telewizja, piszą o nas, że tu
pobili, tu zamordowali, fajnie jest”. Wypisz wymaluj
jak atmosfera w mieścinie Holcomb na preriach
Kansasu, które zasłynęło w całym świecie z powodu zamordowania całej rodziny w roku 1959
przez dwóch degeneratów świetnie opisanych
przez Trumana Capote (1924 – 1984) w powieści „Z zimną krwią”.
Krzysztof Kopyciński cytuje wypowiedź
sławnego działacza, robotnika Władysława Frasyniuka (ur. 1954): „Prowokacja bydgoska była dla

nas szokiem. Jednak szokujące było nie to, że ich pobito,
tylko sposób zachowania Rulewskiego. Jeśli ktoś robi
zadymę, nie chce opuścić budynku publicznego, no to
wiadomo, że przyjdzie do niego Milicja Obywatelska.
I wiadomo, jak się milicja w takich sytuacjach zachowuje. Dla mnie szokiem był ten płacz Rulewskiego.
Zastanawialiśmy się, czego on właściwie się spodziewał, przecież było wiadomo, że wpierdol dostanie...”
Frasyniuk trafił w samo sedno powodu
wypadków marcowych.
Zaś nasz bohater, Krzysztof Gotowski wycofał się z działalności związkowej. Wrócił do swej
pracy zawodowej. Miał już dosyć swarów. Zrobił
wielką sprawę, uznał, że jego czas się skończył.
Do „Solidarności” docierało pełno różnych karierowiczów, którzy wywąchali szanse dla siebie
w przyszłych władzach. Dla jego – robotnika
było coraz mniej miejsca. „Solidarność” traciła
impet w działaniu, zachwiała się równowaga
inteligencja – robotnicy. Odszedł z honorem.
Teraz zajmę się tematem, o którym autor
mógłby napisać a nie napisał.
Pomyślałem to samo czym podzielił się
ze swymi przemyśleniami, znany historyk prof.
Andrzej Paczkowski w krótkiej, zwięzłej recenzji
książki (na tzw. skrzydełku). Pisze on: „Sylwetka
bohatera książki jest interesująca i można sądzić, że
dałoby się więcej „wycisnąć” , np. podnosząc wątek
tego, że w odróżnieniu od wielu działaczy „Solidarności” nie ruszył do aktywności politycznej po 1989
roku, a zrobił karierę (dobrą robotę) jako biznesmen.
A nawet to, że był mało aktywny po stanie wojennym.
To ciekawe, bo o tego rodzaju postawach życiowych
bardzo rzadko się pisze...”
Właśnie tego zabrakło w książce Krzysztofa
Kopycińskiego.
Nasz bohater był jednym z przywódców
rewolucyjnego buntu, których historia wyniosła na szczyty. Taka sytuacja nigdy nie zdarza
się w czasach pokojowych. W czasie rewolucji
liczy się charyzma, cechy przywódcze, osobista
odwaga, porywająca retoryka trafiająca do tłumów. Wykształcenie jest nie istotne. Takimi byli
Włodzimierz Lenin (1870 – 1924), Lew Trocki
(Lejba Bronstein, 1879 – 1940), Dolores Ibarruri (1895 – 1989), półanalfabeta Pancho Villa
(1878 - 1923), Fidel Castro (1926 – 2016), Georges Danton (1759 - 1794), Napoleon Bonaparte
(1769 - 1821), Lech Wałęsa (ur. 1943). Wiele
tu postaci złowrogich. W czasach pokojowych
do awansu nade wszystko potrzebne są inne
zdolności – dyplomatyczne, do intrygowania,
przebiegłość, karierowiczostwo, kolesiostwo.
Można być nikim i nagle wyskoczyć jak Filip z
konopi na ważne stanowisko. Pełno jest obecnie
takich karier.
Krzysztof Gotowski jest typowym przedstawicielem tej pierwszej grupy, choć mówcą
wielkim to on nie był. Wyczuł, że należy
skończyć z działalnością w „Solidarności” gdy
nadszedł czas rządów biurokratów. W czasach
ustabilizowanych, robotnicy nie mają żadnych
szans na przewodzenie. Biurokraci i intryganci
zawsze będą górą.
K. Gotowski poszedł drogą własnej działalności gospodarczej. Osiągnął ogromny sukces;
wspominałem już o tym. Pozostał dalej takim
człowiekiem jakim był – życzliwym, skorym do
pomocy bliźnim, świetnym organizatorem.
Robotnik, społecznik z ogromnym sukcesem.
Nie dziwota, że o jego względy zabiegali wszyscy - politycy, biznesmeni, dziennikarze no i
oczywiście biskupi, proboszczowie, kapelani.
Starzy i młodzi, zdrowi i chorzy. Ustawiali się
doń w długiej kolejce. Nikomu nie odmawiał,
oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. A co
byłoby gdyby nie odniósł sukcesu i zostałby zwy-
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kłym elektrykiem? No, niestety, byłby anonimowym obywatelem, zapomnianym działaczem.
Taka jest brutalna prawda. Siła pieniądza jest
niesłychana.
Niewielu jest działaczy dawnej „Solidarności”, którzy rozwijali się w zawodowym życiu
samodzielnie na bazie własnego talentu. Poznałem trzy osoby – Józefa Herolda, Andrzeja Kobiaka i Stefana Pastuszewskiego. O Krzysztofie
Gotowskim już wspomniałem. Nie zapomnieli
oni o działalności publicznej. Mają to we krwi.
Wszystkich można nazwać, bez cienia złośliwości, kombajnistami.
Odnieśli duże sukcesy na poletkach swego
działania.
Andrzej Kobiak (ur. 1951) został dużym
przedsiębiorcą w branży cukierniczej. W Tucholi kieruje zakładem o nazwie „Łuczniczka”,
produkującym wyroby czekoladowe. Zatrudnia
kilkaset osób. Prowadzi działalność charytatywną. Był radnym miejskim w Bydgoszczy, radnym
Sejmiku Wojewódzkiego a od dziewięciu już lat
zasiada w Senacie RP.
Józef Herold przez długi czas, w latach
1989 – 2006, był redaktorem naczelnym bydgoskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. To
bardzo wpływowe stanowisko, tym bardziej, że
w tamtych latach gazety miały jeszcze duże powodzenie. Potrafił przeforsować wiele inicjatyw
– trafnych i mniej trafnych. Z „Gazetą” liczyli się

wszyscy. Do mniej trafnych inicjatyw zaliczam
przeforsowanie nadania stadionowi „Zawiszy”
imię Zdzisława Krzyszkowiaka (1929 - 2002) oraz
nadania teatrowi miejskiemu imię bydgoskiego
aktora Hieronima Konieczki (1920 – 1994).
Niestety, aż prosiło się by uhonorować Adama
Grzymałę – Siedleckiego (1876 - 1967) dramatopisarza znanego w Polsce, bydgoszczanina z
wyboru. Swoje racje przedstawiłem w książce
„Bydgoszcz – mój fyrtel”. Po odejściu z „Gazety” pan Józef działa z dużym powodzeniem w
branży artystycznej posiadając własną firmę pod
nazwą „Biuro Koncertowe Herold”.
Stefan Pastuszewski, dawny opozycjonista,
to pisarz, poeta, animator kultury. Długoletni
radny miejski, poseł na Sejm w latach 1991 –
1993, wiceprezydent Bydgoszczy w latach 1994
– 1998. Od roku 1998 prowadzi ogólnopolski
miesięcznik literacki wraz z dodatkiem „Świat
Inflant”. Tyle lat praktycznie samodzielnego
kierowania! Nie będę wiele o nim się rozpisywał,
przypomnę tylko treść listu otwartego Józefa
Herolda do redakcji „Akantu” w roku 2015 z
okazji wydania pisma z kolejnym numerem 225.
„...Radzę Pastuszewskiemu rozpisać konkurs
na następcę w „Akancie”. CV niepotrzebne, wystarczy
kilka wierszy i trochę kasy ( „Akant” jest fenomenem
w skali światowej, przez prawie 20 lat jest pod kreską
i wychodzi). Kandydat może zacząć przegląd napęczniałych szuflad redakcyjnych, gdzie prozy i poezji

Stefan Pastuszewski

23 czerwca
Od czasu do czasu, a może nawet cały
czas przez Polskę przebiegają fale myślenia
magicznego. Jakiś rząd światowy, oni, którzy
coś tam knują, samoloty, które rozsiewają
chmury pełne trucizn. Zawsze coś tam jest,
ale głęboko ukryte. Teraz natomiast czegoś
nie ma, to znaczy nie ma pandemii Covid 19.
- Czy widział pan kiedyś chorego na
koronawirusa? – pada pytanie.
- Nie widziałem – odpowiadam szczerze.
- Oni znów nakłamali.

wystarczy do 1000 numeru… Na numer milenijny z
wysokości, w otoczeniu hurys spoglądał będzie protoplasta Miesięcznika. Bydgoszcz będzie miała wtedy 28
tysięcy mieszkańców i gazet już nie będzie. Z wyjątkiem
Akantu”.
Dobre to, trafne i dowcipne.
Większość dawnych opozycjonistów wybrało inną drogę– zakotwiczyli się na państwowych
synekurach tam gdzie tylko trafiła się okazja.
Rzucili się na nie jak stado wygłodniałych wilków. A takich okazji było niesłychanie dużo,
włącznie z ministerialnymi. Praca organiczna,
u podstaw, zupełnie ich nie interesowała. Poszli
drogą życiową łatwą, bezpieczną, bez ryzyka
finansowego. No, ale nie każdy potrafi tak postępować jak nasi wymienieni kombajniści.
Książkę Krzysztofa Kopycińskiego czyta się
z dużym zainteresowaniem choć o pewnych jej
wadach wspomniałem. Autor przybliżył nam tę
zasłużoną postać, o której z dużym uznaniem
wspominał sam Lech Wałęsa.
Polecam wszystkim tę interesująca lekturę.v
Bibliografia
Krzysztof Kopyciński, Krzysztof Gotowski, Wydawca SCOLA, Bydgoszcz 2020, ss. 189
Roman Sidorkiewicz, Bydgoszcz- mój fortel,
Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz
2018, ss. 122

interesują się nauką. One niczym, co nie dotyczy biurokracji miejskiej i pieniędzy, się nie
interesują.
Idąc na to zebranie niczego się nie spodziewałem.

Dziennik czasów zarazy (4)
22 czerwca
Michał Pasternak narzeka, że w prezydenckiej kampanii wyborczej nie ma klarowności programowej. Doktryny i programy
mieszają się. Nie dziwię się, że narzeka, bo
jest politologiem z wykształcenia.
- Teraz mamy politykę masową, zwaną
nieprecyzyjnie populizmem. Mówi się nie to,
co jest sensowne i realne, ale czego masy
oczekują – konstatuję.
Na rynku w Bydgoszcz-Fordon wiec wyborczy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Myślałem, że mówi on cicho,
tak przynajmniej pokazują go w telewizji, a
tu trochę ochrypnięty, męski „myślący” głos.
Podoba mi się jego metafora namawiająca
do wodniackich tradycji Bydgoszczy.
- Co będzie, gdy wiosłujemy jednym
wiosłem? No co? Łódź kręci się w miejscu.
Premier trochę zaskakuje, gdy dziękuje urzędującemu prezydentowi za to, co
zrobił rząd.
Wiecowość na najwyższym diapazonie!
Odchodząc spotykam strasznie znudzonego operatora telewizyjnego.

str. 19

24 czerwca
Dla wielu nienoszenie maseczki stało
się oznaką odwagi, niezależności, tożsamości
wręcz. Tak dali się stłamsić w czasie eskalacji
rygorów. Teraz odreagowują. Oby ludzie byli
niezależni i tożsami także w innych sprawach,
na przykład w stosunku do szalejącej biurokracji i perfidii światowych korporacji. W Paryżu
podczas festiwalu muzycznego mówiono o …
wyzwoleniu.
21 kwietnia pisałem, że po ustaniu pandemii większość ludzi mieć będzie poczucie
ocalenia. Teraz wydaje mi się, że ci którzy (na
chwilę) ocaleli mają już poczucie nieśmiertelności. Jakaż to potęga życia!
25 czerwca
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Wysoki
stopień odrealnienia i schematyzmu. Dobre
samopoczucie z wzajemnej obecności. Feudalizm zmieszany z paternalistycznym, żartobliwym demokratyzmem. Wybory nowych władz.
Sami swoi. „Obcych” nie wybierają; zgłoszono
dwóch, przepadli. Wykroczenie proceduralne:
kandydatów nie zapytano o zgodę.
Klucz polityczny. Zawsze śmieszą mnie takie inteligenckie, w tym także artystyczne, gremia, które między sobą rozgrywają polityczne
wojenki. Terytorium zastępcze, pandemiczne,
on-line bez mała. A przecież można oddzielić
sztukę i naukę od polityki a politykę uprawiać
z otwartą przyłbicą, na forum publicznym,
bezpośrednio a nie zastępczo. Mnie nigdy nie
interesowały poglądy polityczne artystów
i naukowców, tylko ich dzieła. Niektórzy mają
mi za złe, że przyjaźnię się z „takim H.J.”
W dyskusji trochę narzekania na miejskie
władze samorządowe w Bydgoszczy, że one nie

1 lipca
Spotkanie z trzema praktykującymi w
redakcji „Akantu” studentami kierunku edytorstwo UKW. Rzeczywiście, chcą się czegoś
nauczyć.
2 lipca
Pandemia jest jednak twórcza. Ludzie
wymyślają przeróżne scenariusze ochrony
przed wirusem. Maseczki i dezynfekcja nie
wystarczają. Niektórym potrzebne są skomplikowane scenariusze wejścia i wyjścia. Czasem
za okazaniem dowodu tożsamości.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bydgoszczy zakazano czytelnikom
korzystania z ubikacji. Nie zmieniono jednak
nazwy z publicznej na elitarną, czyli dostępną
dla elit, które mają wielbłądzie pęcherze i
jelita grube; przez wielbłądziość rozumie się tu
odporność na długie nieużywane, wymienionych organów, choć wielbłądy jednak te organy
używają w zależności od potrzeb. One tylko zbyt
często nie piją.
Najprostszy scenariusz wymyślili jednak
urzędnicy.
Zaczerpnęli go z „normalnych czasów”:
- Nie można – mówią.
Teraz mają mocniejszy argument niż „
odpowiednie przepisy”:
- Pandemia. Pan rozumie, pandemia…
- Nie, nie rozumiem.
3 lipca
Codziennie przed szóstą rano przejeżdżam obok jakiejś montowni i widzę idących
do niej z wszystkich stron pracowników. Jak idą,
jak wyglądają... Niech nikt nie mówi mi, że nie
ma już klasy robotniczej.
dokoñczenie na str. 20

str. 20
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Dziennik czasów...
dokończenie ze str. 19

4 lipca
W szpitalu im. Antoniego Jurasza. Nie
sam, tylko z kimś, dla kogoś. Całkiem przyzwoita obsługa – bez paniki i histerii koronawirusowej. Świetna organizacja. Bardzo spolegliwy
i psychologicznie podchodzący do pacjenta dr
med. Marek Mackiewicz. I słusznie, bo choroba
i zdrowie w znacznym stopniu tkwią w głowie.
5 lipca
Po raz pierwszy od czterech miesięcy na
basenie. Nic się nie zmieniło, z wyjątkiem tego,
że na całym basenie byłem sam. Nad głową, te
same chorągiewki znaczące poszczególne odcinki 25-metrowego dystansu. Lubię bowiem
pływać na grzbiecie i myśleć leniwie, spokojnie.
Niejedna dobra myśl wtedy do mnie przypływa.
6 lipca
Kolega przestał się golić. Wygląda nie
najlepiej, ale nie to budzi refleksję. W pewnym
wieku rezygnacja z części codziennego rytuału
to jakby wyjęcie cegły z całej budowli. Zaczyna
ona niebezpiecznie chylić się ku upadkowi.
7 lipca
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych twórcom i animatorom kultury.
Cztery razy na piśmie przez cztery miesiące
musiałem mobilizować Urząd Wojewódzki
do wypełnienia tego obowiązku państwowego. Raz tylko otrzymałem odpowiedź, gdy
– zdenerwowany – napisałem nieco złośliwie,
iż Prezydent RP, przyznający ostatecznie odznaczenia, nie działa tak jak UW w Bydgoszczy
on line. Być może opieszałość urzędników, na
maxa wykorzystujących na usprawiedliwienie
swej inercji pandemię jest jednak elementem
stabilności państwa. Bo gdy coś się nie rusza,
to stoi. Mocno! Na paragrafach a przecież Polacy przez czterdzieści lat tresowania nauczyli
się przestrzegać prawa. Władza, urzędnicy,
prawnicy robią z nimi co chcą. I sami robią co
chcą. Mityczna praworządność ma więc dwie
warstwy, dwa piętra…
Niemniej groteskowo wyglądali oznaczani
z krzyżami i medalami na piersiach a z maseczkami na twarzach.
8 lipca
W kinie studyjnym „Orzeł” na znakomitym filmie „Zdrajca”. Świetna kreacja sędziego
Falcone i prymitywnej, choć po włosku rubasznej, hałastry mafijnej. Robiące wrażenie, czyli
podniecające, dwie sceny erotyczne, bardzo
ludzkie zresztą. Nie jest to więc film grozy, choć
śmierci w nim też niemało.
9 lipca
Wraz z Markiem Szypulskim, w pałacu w
Lubostroniu w celu omówienia planowanego
sympozjum literackiego. Wielkie wrażenie,
oprócz samego pałacu, wywiera dyrektor ośrodka Andrzej Budziak. Już 20 lat wyprowadza z
zapuszczenia klasycystyczny kompleks wraz z
ogromnym parkiem w stylu angielskim.
Wprawdzie jest to instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego, to utrzymuje się głównie
z restauracji i noclegów w oficynie. Dyrektor,
choć ma 31-osobową załogę, jest osamotniony.
Zna każdy szczegół, jest bardzo pomysłowy
i wiele tych pomysłów zrealizował. Według
mnie jest niedoceniony, co zresztą jest cechą
regionalnej teraźniejszości. Z sentymentem

wspomina wizytę Krzysztofa Pendereckiego,
z którym fachowo porozmawiał o drzewach.
Pamiętam, jak maestro sadził swój dąb za
sprawą Józefa Herolda, w Alei Zasłużonych w
Bydgoszczy. Przed posadzeniem kazał w dół
wrzucić kopę jajek.
10 lipca
W ostatni dzień przed urlopem jak zwykle
mnóstwo roboty. I to, i tamto… Zawsze u mnie
tak było przed urlopem. I jest.
11 lipca
Racjonalność przeważa nad irracjonalnością, choć dla mnie wiara też jest racjonalna,
mimo że inaczej. Pozazdrowotne efekty pandemii są w Polsce poważne, podobno jedne z
poważniejszych w Europie.
Wprawdzie w kościołach śpiewają suplikację: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw
nas Panie”, trzy razy, ale podczas tych trzech
razów czuję, że klęczącym nogi już rwą się do
wyjścia, aby na kościelnym dziedzińcu zapytać
sąsiada, czy to prawda, że osocze ozdrowieńców jest
najlepszym lekarstwem? oraz, kiedy wreszcie będzie
szczepionka?
13 lipca
Ustronie Morskie. Na ulicach dominują
wyborcy. Zaskakujący brak pięknych i zadbanych kobiet, brzuchaci i wytatuowani mężczyźni, tylko dzieci uroczo żywe. To widać, słychać
i czuć. A wokół same metafory: Ogród tajemnic,
Słodkie inspiracje, Lody naturalne, Bukowe tarasy
oraz neologizmy: plażnig, smażing. Około
godziny 20.00 idę przywitać się z morzem. Zaskoczenie – usytuowany tuż przy plaży Gminny
Ośrodek Kultury jest o tej porze otwarty. Na
drzwiach wyjaśnienie – wielki napis: WC 2 zł.
Mężczyzna o wyglądzie rybaka z talerzykiem na
monety w ręce pilnuje przybytku. Dziś zarabia
się na wszystkim, ale żeby kultura zarabiała na
sraczu, to już przechodzi przynajmniej moje
wyobrażenie.
14 lipca
Czytam w jednej z gazet, za brak telewizji
lub Internetu pogarsza samopoczucie współczesnego człowieka. Brak telewizji – starszych,
brak internetu – młodych. Moje samopoczucie
czasem bywa nienajlepsze, ale nie z powodu
braku tych uzależnień. Wciąż nie wiem dlaczego. A może uzależnić się i będzie lepiej?
Wolność rzeczywiście jest trudna.
15 lipca
O godzinie 16.00 do posiadłości Eugeniusza Koźmińskiego w Ustroniu Morskim
zjeżdża się Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Magiczna po trzykroć to nazwa. Z jednej
strony nawiązuje do Stowarzyszenia Umarłych
Poetów, z drugiej sam Kołobrzeg jest dla Polaków magiczny: morze, uzdrowisko, koło brzegu,
pociąg Warszawa-Kołobrzeg… No i przede
wszystkim poezja jest magią.
Prawdziwi fascynacji poezji. Wciąż mówią
o niej, czytają swoje wiersze, spierają się o słowa,
Emanuela Czeladka z pamięci recytuje mój
wiersz sprzed kilkunastu lat o poetach- ministrach
w państwie wyobraźni. Nie ukrywam, że jestem
jej wdzięczny.
Warto zapamiętać te nazwiska, bo to
rzeczywiście prawdziwi poeci: Emanuela
Czeladka, Gabriela Anna Wojtczak, Wojciech
Czaplewski, Eugeniusz Koźmiński, Piotr Piątek,
Maciej Wódz.
Pijemy wino, kłócimy się o poezję. Odjazd

- jakby mafia odjeżdżała. Eleganckimi samochodami. Największe wrażenie robi czarny
mercedes Emanueli Czeladki z kołpakami
oblamowanymi na czerwono. Piszę wiersz na
cześć czarnego mercedesa.
16 lipca
Na placu przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Ustroniu Morskim dwaj chłopcy w
takt muzyki bawią się, a raczej tańczą z piłką.
Piłka klei się im do rak, do nóg, do głowy,
ucha, szyi. Maestria najwyższej klasy. I radość,
szczera radość bawiących się. Wyborcy prezydenta, bądź przechodzą obojętnie, bądź stoją
z rozdziawionymi gębami.
Wrzucam 50 groszy do stojącego przed
magikami pudełka, lecz nikt nie idzie w moje
ślady. Chcąc sprowokować, wrzucam jeszcze
20 groszy. Zero reakcji. Mam jeszcze 5 złotych,
ale skąpstwo zatrzymuje je w kieszeni. Gdy
oddalam się na 100 metrów wyrzuty sumienia
każą mi zawrócić. Mistrzostwo, sztukę, dzieło
trzeba docenić! Bo co ja zrobię z tymi 5 złotymi? Wydam je na jedzenie, gazetę? Obrzydliwy
egoizm!
17 lipca
Jak co roku sprawdzam się w parku
linowym. Wybieram trasę średniego stopnia
trudności- zieloną. Po drodze napotykam
zapłakanego małolata. Nie może wejść na
krążek dyndający na stalowej na linie niczym
guzik na nitce.
- Idziesz? – pytam.
- Nie, rezygnuję – płacze.
Rodzice z dołu dopingują go. Proszą
mnie, abym go podsadził.
- Podsadzę cię – zachęcam.
Ryk coraz większy:
- Rezygnuję, ja rezygnuję!...
Lada moment przyjdzie obsługa i go
sprowadzi.
Zaglądam do swojej pamięci: Ja chyba
nigdy nie rezygnowałem ze swoich zamiarów.
Co innego, gdy przeszkody uniemożliwiały ich
realizację. Prawdopodobnie moje cele były
zbyt małe, że w drodze do nich nie musiałem
ze strachu rezygnować.
18 lipca
Na plażowym kocu strzępek człowieka.
Blada, wychudła, przykurczona, pomarszczona, zbrzydniała kobieta ze złotymi pierścionkami na pergaminowych wręcz palcach
i ze złotym zegarkiem na nieistniejącym już
niemal przegubie. Obok ogromny, brzuchaty,
ogorzały mężczyzna lat (na oko) pięćdziesiąt z
hakiem, chyba mąż.
„A słońce sobie lśni, jak niby nigdy
nic”… - śpiewano w latach siedemdziesiątych
XX wieku.
Natura, w tym natura choroby, nie jest
wrażliwa na nasze myślenie.
19 lipca
Pandemia ma złą energię. Osią jej jest
strach, który swoimi wielkimi oczami widzi
wszędzie i zawsze niewidzialnego wroga. Wywołuje więc ucieczkę do norki swego domu i
skuloną bezczynność. Paraliż ten osłabia organizm, i to zarówno psychiczny jak i fizyczny,
co w konfrontacji z naturą homo faber, czyli człowieka czynnego rodzi frustrację, stress, depresję.
Pojawia się agresja wobec świata i wobec siebie.
Ta druga jest chyba bardziej niebezpieczna,
bo przybiera postać alkoholizmu, narkomanii,
samobójstwa.
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Nie dziwię się ludziom, którzy zamykają
się w domach, by ogłupiać się Internetem (telewizją) i urzędnikom, którzy zamienili swoje
urzędy w twierdze, w których teraz – dobrzeopłacani – nic nie robią, ale nie dziwię się
też tym, którzy chojracko lekceważą ośrodki
ostrożności, czy miłym nam sercu Serbom,
którzy atakują swoje władze za próby ograniczenia „normalnego życia”, choć oczywiście
nikt nie zna miary „normalności”. Osobiście
utożsamiam się z tą drugą kategorią i czytam,
piszę, jeżdżę na rowerze, chodzę na spacer,
na basen, przeciągam rozmowy telefoniczne
czy nawet uliczne, choć rozmówca jest bez
maseczki.
20 lipca
Nie bez zażenowania patrzę na starych
ludzi trzymających się za ręce. I to nie tylko
dlatego, że są to brzydkie, pomarszczone
ręce. Wiem, że część z nich, po przejściach,
zdradach, wzgardzeniach, obojętnościach, o
których nie warto już teraz wspomnieć, pragnie
dokonać w ten sposób rekompensaty. Znaczna
część starych trzymających się za ręce realizuje
głoszący w kościołach i na uniwersytetach trzeciego wieku program budowania wspólnoty.
Jeden ze znajomych opowiadał mi, że ksiądz,
gdy podczas spowiedzi zwierzył mu się, że
zdradza żonę, bo ona jest chora i nie może,
to radził mu, aby choć pieścił ręką jej organy
a idąc na spacer trzymał ją za rękę.
21 lipca
Cytuję z dziennika Sānodra Māraiego,
bo sam nie potrafię lepiej napisać: „Stary człowiek nie powinien zmieniać miejsca pracy. Gdy
pozostaje na swoim miejscu, jego współpracownicy głupieją razem z nim i wtedy starość nie
jest już tak widoczna”.
A ja, wracając rano z bułkami ze sklepu,
zastanawiałem się, w jaki sposób zmienić swoją
pracę i na jaką.
22 lipca
Wspomnienie Święta Odrodzenia Polski
w PRL. Zawsze mnie zaskakiwało, ale też trochę
martwiło (przyznaje się bez bicia), że takie wielkie, polskie jednak święto, obchodzone było
skromnie. Zdawkowe artykuły w gazetach, witryny w sklepach, flagi na ulicach, ale żadnej, z
wyjątkiem warszawskiej defilady, większej hecy.
Zresztą te oglądane na biało- szarym ekranie
telewizora defilady, tez były jakieś takie biało-szare. A na prowincji - lipcowa, przysypana
pyłem (tak odbierałem wówczas lipiec) nuda.
Późnym popołudniem, o godzinie 18.30,
po pieśni dzwonów z pobliskiego kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, wreszcie odpala wytęsknione Podwórko z Kulturą.
Atmosfera niesamowita, mimo interwencji młodych spłoszonych trochę policjantów,
nasłanych przez jedną z lokatorek, której ….
jest za głośno. Znakomity, szalenie wrażliwy
i czuły bard oraz poeta Juliusz Rafeld, wspomagany przez kabaretowca Zenona Imbirowskiego (skecze i piosenka Wiktora Hulewicza
Obietnica) oraz Jarosława Stanisława Jackiewicza
(recytacja wierszy).
Nie chce się kończyć, nie chce się odchodzić…
23 lipca
Upał przewiewany wiatrem, który lubię.
Miasta pustawe jak w drugiej fazie izolacji społecznej. Gdzie są ci ludzie? Nad wodą, w lesie
w ogródkach, w mieszkaniach z pootwieranymi

oknami… Zażywają lata z przyjemnością, którą
odczuwa skazaniec jedząc ostatni posiłek przed
wykonaniem wyroku.
24 lipca
Z Romanem Sidorkiewiczem kajakami na
Brdzie. Spływ 8 kilometrów z leśniczówki Świt
do Stanicy Gostycyn-Nogawica. Przepiękna
pogoda, widoki aż dech zapiera. Na odcinku
o szczególnie wartkim nurcie zwanym Piekiełko-wywrotka. Fantastyczna, gwałtowna wędrówka
w głąb nasłonecznionej wody. Zadziwiające, że żadnego strachu, tylko to wrażenie
niezwykłości. Aż dziw, że straciliśmy tylko
skarpetki i jedną czapkę. Aż dziw, że telefon
mobilny zamókł, ale po pewnym czasie wrócił
do siebie, zaś z kieszeni spodni nie wyleciały
kluczyki do samochodu i redakcji. Przyczyną
wywrotki była kłoda olchy. W ogóle po wichurze w 2018 roku ten odcinek Brdy zawalony
jest drzewami. Trzeba je taranować, gdy są
głębiej zanurzone i schylać się pod nimi, gdy
tworzą nad wodą mosty. Najgorsze są konary,
które mogą wybić oko lub pocharatać rękę.
Dotąd Piekiłeko oglądałem na fotografiach. Było
bardzo malownicze. Teraz do tego dopisuję
cechę – złowieszcze.
25 lipca
Remont w redakcji „Akantu”. Odnoszę
wrażenie, że bardziej mnie on wciąga i daje
większą satysfakcję niż pisanie i redagowanie.
Zresztą – jak pamięcią sięgam- nigdy nie
lubiłem pisać. Czy to znaczy, że nie jestem
grafomanem?
26 lipca
Jadę rowerem za trzema chłopakami w
różnych- jakby się umówili trykotach: biały,
czerwony, niebieski (barwy flagi miasta Bydgoszczy). Dziewczyny idąc na spotkanie umawiają się, aby ich stroje były różne, ale chłopaki?
Tańczą na tych rowerach po szosie, raz w lewo
raz w prawo, ścigają się i zwalniają. Balet! Są w
wieku Sebastiana: lekko zgarbiona sylwetka
czyste, trochę niepewne spojrzenie.
Młodość, której nie było za naszej młodości i to nie tylko dlatego, że o rower było trudno
i, że rower nie nadawał się do baletu.
27 lipca
Poziom agresji w ogólnopolskim sporze
o prezydenta jest tak wysoki, że zaczynam
doceniać rzymską zasadę rządzenia Panem
et circensis. Gdyby pandemia nie wypłoszyła
kibiców ze stadionów piłkarskich i innych, to
na pewno byłoby łagodniej. Wyborcy – kibice
nie zdają sobie sprawy, że nie ma o co do oczu
sobie skakać, bo i tak politycy będą robić swoje.
Raz, że sam mechanizm polityczny odrywa ich
od ludzi, dwa, że egoistyczna arogancja trawi
ludzkość już od kilku dziesięcioleci. Dlaczego
oni mieliby być inni?
28 lipca
Mamy z Sebastianem takie same kurtki,
lecz różnego koloru. Wiszą w przedpokoju.
Nigdy nie wiem, która jest moja, a która jego.
Zawsze muszę się pytać.
Swego czasu na konferansjerkę poszedłem w jego butach z czerwoną lamówką wokół
podeszwy.
- Ale pan jest elegancki! – podziwiano.
No cóż, Sebastian mnie przerósł. Ja mam
180 centymetrów wzrostu i tendencję do kurczenia się, on 185 centymetrów i tendencję
do garbienia się. Gdyby nie ona, to mógłby mi
napluć na głowę.
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29 lipca
Lato.
30 lipca
Dominującą cechą relacji międzyludzkich
w czasie zarazy jest zazwyczaj nie okazywanie ale
okazywanie nieufności. Czy ten człowiek, którego
spotykam, z którym rozmawiam, obok którego stoję
nie jest przypadkiem zarażony? Pytania te cisną
się na usta nawet w rodzinie, kiedy jeden z jej
członków wraca z pracy lub ze sklepu. Pojawiają się też w innej formie: A gdzie idziesz Po co
idziesz? Czy tam będzie dużo ludzi? Pogłębia to,
i tak wykopaną przez klimat globalizacyjno-konsumeryczny XXI wieku przepaść egoizmu.
Iluż ludzi nadaremnie marzy o tym, żeby ktoś
zarzucił im ręce na szyję i ufnie się przytulił.
31 lipca
Przytaczam najbardziej chyba rozsądne
orzeczenie dzisiejszej sytuacji pandemicznej:
„Jesteśmy bogatsi o doświadczenie z
początku pandemii i wiemy, że poprzez lockdown, czyli zamrożenie życia i zamknięcie się
w domach, nie pozbędziemy się wirusa. Teraz
chodzi o to, aby nauczyć się z nim żyć, czyli
przede wszystkim unikać miejsc, które on zdecydowanie lubi - a więc zamkniętych, tłocznych
i słabo wentylowanych pomieszczeń. A już na
pewno nie pojawiać się tam bez zasłoniętej
twarzy. Trzeba zachować dystans odległościowy
przy kontaktach z ludźmi, ale przede wszystkim
często myc ręce.
Wydaje się, że mogę już zakończyć ten
Dziennik czasu zarazy, lecz nie wiem co na to
powie Józef Herold.
1 sierpnia
Wzrusza mnie ten Sebastian, wydając mi
polecenia typu:
- Schowaj już te sandały do torby, dziadku!
Koniecznie chce być przywódcą stada,
czuje już w sobie tę opiekuńczą moc.
2 sierpnia
Chyba jestem samotny, bo podczas pandemicznych rowerowych przejażdżek, mając
do dyspozycji kilkanaście tras, w tym piękne
leśne, to najchętniej, wybieram te z budynkami
i ludźmi.
3 sierpnia
Po raz pierwszy od wielu lat ludzie spędzają wakacje w mieście. Włóczą się całymi ulicami
w strojach bez mała plażowych. Znacznie więcej
miejscowych niż przyjezdnych, chociaż i tak
tych drugich jest więcej niż w poprzednich
latach, bo media reklamowały turystykę miejską,
jako bardziej bezpieczną. Wszystko to efekt
rządowo-kościelno-medialnego zastraszenia
w marcu i kwietniu oraz równie medialnego
ogłaszania sensacji, że w kurortach ceny są
horrendalne. Nieprawda, panująca w nich
konkurencja czyni je w miarę znośnymi.
4 sierpnia
Obserwuję jak u kolegi wraz z procesem
starzenia wzrasta stopień oczekiwania na hołdy,
a przynajmniej na pozytywną ocenę. Od czasu
do czasu przebąkuje o jakimś odznaczeniu
państwowym.
Znam jego biografię. Całe życie szalał,
wszystko podporządkowywał swemu ego. Wiele
krzywd uczynił. Może to i dobrze, że nie ma teraz
samokrytycyzmu, bo gdyby miał, to powinien…
Ale ja na to się nie zgadzam. Życie ponad wszystko. Ono ze swej natury jest czyste. v
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Sławomir Krzyśka

Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie
Najwyższą cnotą Zakonu jest miłość do ksiąg
/pierwszy artykuł Ustawy Konstytucyjnej
Kapituły Orderu Białego Kruka/
Ruch bibliofilski na świecie został
sformalizowany na przełomie XIX i XX w.
W wielu krajach powstawały towarzystwa
miłośników pięknej książki. W II Rzeczpospolitej, szczególnie w latach dwudziestych XX w., w Odrodzonej Polsce
również zaczęły powstawać towarzystwa
bibliofilskie. W latach 1921-1927 powstało
ich dziesięć. Pierwszym było Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie,
które zostało założone w 1921 roku,
a w roku 1922 powstało Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie, którego inicjatorem
był m.in. prof. Kazimierz Witkiewicz
(1880-1973), zwany polskim Michałem
Aniołem, artysta o wielu zainteresowaniach,
charyzmatyczny miłośnik ksiąg i niespokojny duch swoich czasów. Od 1912 roku
zatrudniony był najpierw w charakterze
pomocnika bibliotecznego w Miejskim
Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, a później po zmianach w Muzeum w
1920 roku na stanowisku bibliotekarza. W
1935 roku został powołany na stanowisko
wicedyrektora Miejskiego Muzeum Przemysłowego. W 1930 roku stworzył unikatową
„instytucję bibliofilską”, a mianowicie Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu
Białego Kruka. Był przez prawie czterdzieści lat prezesem Towarzystwa Miłośników
Książki w Krakowie, które zorganizowało
w 1925 roku I Zjazd Bibliofilów Polskich,
będący wydarzeniem na skalę europejską.
Na zjeździe nastąpiła integracja bibliofilów,
którzy wytyczyli kierunki prac, mających na
celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa książką i jej umiłowaniem. Członkowie
krakowskiego TMK podejmowali różnorakie działania związane z promocją książki:
propagowali czytelnictwo i miłość do książki
poprzez cotygodniowe odczyty, wystawy w
znanych miejscach, aukcje książek. Organizowano wycieczki do drukarń i introligatorni. Anonsowano je zaproszeniami o wysokiej
wartości edytorskiej. Wydawano również
katalogi, druczki bibliofilskie oraz czasopisma „Silva Rerum” i „Exlibris” odznaczające
się europejskim poziomem sztuki edytorskiej. Bibliofile krakowscy nie zapominali
o dowcipie oraz wysublimowanym żarcie.
W 1929 roku prezydent Czechosłowacji
Tomáš Masaryk odznaczył Kazimierza
Witkiewicza Rycerskim Krzyżem Orderu
Białego Lwa podkreślając zasługi w zbliżeniu kulturalnym Polski i Czechosłowacji.
Uroczysty wieczór zorganizowany na cześć
kawalera Kazimierza Witkiewicza był uświetniony wykonaniem utworu śpiewanego na
nutę krakowiaka: „Leci lew przez pole, /
Ogonem wywija, / Pewno to Witkiewicz, /
Szczęśliwa bestyja. / Na berneńskim rynku /
Czesi tańcowali, / Witkiewicz ruszał brodą,
/ Więc mu order dali”. Podczas kolejnego
spotkania z najznakomitszymi krakowskimi
bibliofilami w lutym 1930 roku w Grand
Hotelu, zwanym przez bywalców „Pałacem
Kapitulnym”, Kazimierz Witkiewicz zapro-

ponował powołanie Zakonu Bibliofilskiego
na wzór zakonów średniowiecznych z regułą
opartą na przepisach i nomenklaturze związanej z książką i drukiem. Jak pisze obecnie
panujący Wielki Mistrz Zakonu Jerzy Duda
„Witkiewicz natchniony chwilą sympatyczną, żartobliwą rozmową z biesiadnikami i
przeświadczony o atrakcyjności pomysłu,
nie wahał się 13(!) lutego 1930 roku zaproponować utworzenie takiego zakonu”. W
jego nomenklaturze „makulaturą” był Lud
Bibliofilski skupiony wokół Zakonu, gdy
makulaturzyści zaś poczynią odpowiednie
starania i zostanie to uznane im za zasługi,
awansują wtedy na „suplementów”. Przedtem jednak musi się taka osoba poddać
badaniu cnót bibliofilskich i obywatelskich.
Takie badanie odbywało się publicznie na
„zgromadzeniu suplementów”. Na czele
Zakonu i Kapituły stoi Wielki Mistrz, którego mianuje Wielki Komandor Wschodu, a
tego natomiast Wielki Budowniczy Piękna,
Mądrości i Miłości do Ksiąg. Funkcja Wielkiego Mistrza jest dożywotnia. W godnościach zakonnych i tytulaturze byli także:
Jałmużnik, Orator, Pieczętarz, Kantor, a
także Siostry Zakonu zwane Kapitałkami
w XXXII0, czyli w trzydziestce dwójce. W
stosownej tytulaturze do Wielkiego Mistrza
Zakonu należy zwracać się Wasza Kontynuacjo albo Dostojny Woluminie, a do
Kanclerza, którego mianuje Wielki Mistrz,
Wasza Sygnaturo lub Dostojny Sygillancie.
Witkiewicz określił tytulaturę Dostojnych
Braci, insygnia, emblemat, oraz rytuał
„zmyszeń”, bo tak nazywają się zakonne
spotkania. Nazwę wzięto od symbolu białej
myszki bibliofilskiej przejętej z Towarzystwa
Miłośników Książki. Bardzo ważne były w Zakonie odznaczenia przyznawane za zasługi
w księgarstwie, literaturze pięknej, nauce i
sztuce, a przede wszystkim za zasługi w bibliofilstwie, drukarstwie, introligatorstwie i
grafice książkowej. Były nimi m.in. następujące odznaczenia: Kustosz Orderu Białego
Kruka ze Wstęgą Inkunabułu lub Wstęgą
Białej Myszy, Suplement Orderu Białego
Kruka in Tricesimo. Ordery projektowane
przez Kazimierza Witkiewicza były połączeniem haftu artystycznego z metaloplastyką.
Spotkania bibliofilów odbywały się
na początku w gabinecie kustosza biblioteki Miejskiego Muzeum Przemysłowego
Kazimierza Witkiewicza oraz przy Stoliku
Bibliofilskim w krakowskim Grand Hotelu
przy ul. Sławkowskiej 5/7. Po II wojnie światowej „Gniazdo Białego Kruka” posadowiło
się w mieszkaniu Kazimierza Witkiewicza
w budynku Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie przy ul. Smoleńsk 9/2. W okresie międzywojennym w świecie rozeszła się
wieść o Zakonie i jego działalności, a także
o nadawaniu Orderów Białego Kruka wybitnym bibliofilom, który otrzymał m.in.
minister spraw zagranicznych Francji Louis
Barthou (1862-1934) oraz biskup chełmiński dr Stanisław Okoniewski (1870-1944),
opiekun jedynego w Polsce egzemplarza
Biblii Gutenberga znajdującego się w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego
w Pelplinie.

W czasie okupacji działalnością konspiracyjną zajmował się Kazimierz Witkiewicz,
który zorganizował m.in. dwie wystawy ku
czci dwóch wybitnych bibliofilów, a mianowicie kustosza Muzeum Czartoryskich i
Kanclerza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego doc. Stefana Komornickiego zamordowanego 17 kwietnia 1942 roku i Kazimierza
Piekarskiego, historyka książki, bibliografa i
kolekcjonera ekslibrisów, zmarłego w 1944
roku w Łowiczu. Po wojnie bibliofile zrzeszeni w TMK już w 1946 roku rozpoczęli działalność organizując m.in. okolicznościową
wystawę pt. „Książka – Ekslibris – Druki
okolicznościowe”, a w 1947 roku wystawę
prac typograficznych Jana Bukowskiego,
który zasłużył się w podnoszeniu estetyki
drukarstwa polskiego. W nowych powojennych warunkach politycznych działalność
Towarzystwa Miłośników Książki była ograniczana, a spotkania Rycerskiego Zakonu
Bibliofilskiego, konfraterni niezarejestrowanej, wykluczone. Spowodowało to podjęcie
w 1963 roku przez Wielkiego Mistrza decyzji
o „zakryciu” Zakonu sformułowanej na
piśmie i potwierdzonej podpisami dwóch
Braci.
Po śmierci Kazimierza Witkiewicza
w 1973 roku w Gnieździe Białego Kruka
pozostał syn Tadeusz Eugeniusz Witkiewicz, który podjął się zorganizowania
nieformalnych spotkań bibliofilów krakowskich, które na propozycje redaktor
Ewy Zagórskiej zostały nazwane „Imieninami Książki”. Odbywały się one w marcu, ponieważ założyciel obchodził wtedy
imieniny. W rocznicę śmierci Kazimierza
Witkiewicza odprawiana jest każdego roku
msza św. w bazylice oo. Franciszkanów w
Krakowie, również w intencji zmarłych zakonnych dostojników. W trakcie mszy św.
wielki przyjaciel Zakonu Chór Cecyliański
z Krakowa wykonuje, od 1934 roku, hymn
Zakonu „Błogosławiony Duch”. Hymn jest
autorstwa Justyna Piotra Sokulskiego (18721949), który był historykiem, bibliofilem i
wydawcą m.in. katalogów pt. „Wiadomości
antykwarskie bibliofila polskiego”. Muzykę do hymnu skomponował Kazimierz
Garbusiński (1883-1945), profesor konserwatorium i organista w kościele św. Anny
w Krakowie. Do najciekawszych inicjatyw
podejmowanych przez Rycerski Zakon
Bibliofilski w okresie II Rzeczypospolitej
była „biblioterapia”, czyli leczenie książką.
Inicjatorem i prowadzącym biblioterapię był
prof. Franciszek Walter, Orator w Zakonie,
a po II wojnie światowej rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Uważał, że „ten jest najlepszym bibliofilem, kto drugiemu toruje
drogę ku doskonaleniu umysłów, wiedzy i
charakteru. Kto wskazuje na książkę, najlepszego wychowawcę”.
27 czerwca 1992 roku po wielu aktywnych działaniach krakowskich bibliofilów
Zakon odrodził się. Po odnalezieniu notatki
pisanej ręką Kazimierza Witkiewicza, pozwalającej odkryć Zakon przy sprzyjających okolicznościach, uchylono decyzję o zakryciu
Zakonu. Wielkim Mistrzem został Tadeusz
Eugeniusz Witkiewicz, którego wspierała
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żona Urszula i krakowscy bibliofile: prof.
Tadeusz Ulewicz, prof. Roman Banaszewski,
dr med. Adam Maciejasz, doc. dr hab. Zdzisław Gajda, mgr Stanisław Skarbiński, red.
Tadeusz Zygmunt Bednarski, mgr Kasper
Świerzowski. W Odrodzonym Zakonie pozostawiono godności dodając do nich tytuły:
Typografa, Dziejopisa i Dostojnej Makulatury oraz Damy Książki w miejsce Kapitałki.
W 2015 roku w Supplementum do Ustawy
Konstytucyjnej dodano kolejne godności
powiązane ze specjalizacją: Miniaturzysta,
Bibliograf, Kustosz, Archiekslibrisofil. Wrócono do nazwy Kapitałka, ale zachowano
tytuł Dama Książki. Za zasługi dla książki,
bibliofilstwa i Zakonu jest przyznawany
Patent ze Złoceniami.
Dzieje Zakonu i jego współczesność zaprezentowano szerokiej publiczności w 1996
roku na retrospektywnej wystawie zorganizowanej wspólnie przez Zakon i Bibliotekę
Jagiellońską. Wzrosło społeczne zainteresowanie Zakonem i jego działalnością. Ukazało
się sporo informacji w prasie, emitowano
programy radiowe i telewizyjne nagrywane
podczas zmyszeń. Odrodzony Rycerski Zakon
Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka
w Krakowie zachowuje witkiewiczowskiego
ducha, przestrzega konstytucji z 1930 roku,
która jest wieczna oraz krzewi ideę miłości
do ksiąg. Dzięki wspólnej inicjatywie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego i Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie w 2007 roku
powstało muzeum drukarstwa. W wyremontowanym budynku starej zajezdni znalazły
się „uratowane od zniszczenia sprzęty,
maszyny i urządzenia z zakresu drukarstwa
i introligatorstwa”.
W ramach zmyszeń zainicjowano omawianie wydawnictw członków Zakonu, wprowadzono dyskusje nad wybranymi publikacjami i oceny nowości wydawniczych, a także
zaproponowano nową formę działalności
pod tytułem „Miłość do ksiąg niejedno ma
imię”, otwierając możliwość wykorzystania
kolekcji związanych z książką – widokówek,
znaczków pocztowych, dokumentów itp. przez konfratrów.
22 października 2000 roku nadano
Urszuli Walerii Witkiewiczowej, Kapitałce w
XXXII–ce, w uznaniu i docenieniu Jej zasług
dla Zakonu i Kapituły, godność Pieczętarza
w Zakonie. Równocześnie pełniła ona wraz z
Tadeuszem Eugeniuszem Witkiewiczem rolę
Strażniczki Gniazda Białego Kruka. W 2001
roku zmarł Tadeusz Eugeniusz Witkiewicz.
Drogą sukcesji Wielkim Mistrzem Zakonu
został dotychczasowy Kanclerz Zakonu dr
Jerzy Duda.
W latach 2005-2007 odbyło się również
wiele działań promujących Zakon, w tym
nawiązano współpracę z Galerią Ekslibrisu
w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie.
Zakon przygotował także zmyszenie poświęcone bibliotekom oraz wystawę, na której
można było zobaczyć małe formy graficzne
(ekslibrisy, znaczki pocztowe i widokówki o
tematyce związanej z bibliotekami).
Członkowie Rycerskiego Zakonu biorą czynny udział w różnych wydarzeniach
bibliofilskich, np. w 2000 roku w Pelplinie
podczas uroczystości z okazji 600-lecia urodzin Jana Gutenberga Kanclerz i Kapitałka,
w strojach które im przynależą, rozmawiali
z politykami i bibliofilami. W 2012 roku
nawiązano kontakty z założycielem Związku
Monarchistów „Cracovia” i księciem Wiel-

kiego Księstwa Krakowskiego Ryszardem
hr. Bochenkiem-Dobrowolskim i jego żoną
Elżbietą z domu Żórawską, które zaowocowały włączeniem obojga do Zakonu z tytułami
Dostojna Makulatura i Dama Książki. Wielki
Mistrz Jerzy Duda uczestniczył w kolejnych
Ogólnopolskich Zjazdach Bibliofilów z referatami, np. w Kaliszu w 2007 roku omówił
„Bibliofilstwo w kręgu Witkiewiczów” oraz
w 2019 roku w Poznaniu i Kórniku, gdzie
wygłosił wykład pt. „Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w
Krakowie”, a także w spotkaniach międzynarodowych m.in. w Wiedniu oraz w Krakowie
w XXVII Kongresie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bibliofilów.
Po śmierci w 2007 roku Walerii Witkiewiczowej, ostatniej Strażniczki Gniazda Białego Kruka, Odrodzony Rycerski Zakon Bibliofilski stał się zakonem wędrownym. Przez
krótki czas wykorzystywano do spotkań i
zmyszeń Stolik Bibliofilski oraz wytworne sale
w Grand Hotelu, dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Mrzygłoda. Od 2010 roku spotkania odbywają się w różnych miejscach m.in. w
Pracowni Projektowania Książki i Typografii
ASP w Krakowie, która prowadzona jest
przez Damę Książki dr Dorotę Ogonowską,
w Archiwum Narodowym w Krakowie dzięki
Damie Książki dr Kamili Follprecht, w Bibliotece Jagiellońskiej u Brata Arcykustosza
prof. Zdzisława Pietrzyka, w sali Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa za
zgodą prezesa Towarzystwa prof. Jacka Purchli, w Dworze Czeczów w Bieżanowie filii
Domu Kultury „Podgórze”. Do wyjątkowych
miejsc, gdzie odbyło się zmyszenie należy
Pałac Larischa w Krakowie. 20 października
2017 roku odbyła się tutaj uroczystość z
okazji 25-lecia Zakonu.
Brat Pieczętarz prof. Piotr Dobosz
postarał się o pomieszczenia na I piętrze
do przyjęcia zaproszonych Gości i członków
Zakonu, a Brat Miniaturzysta Kazimierz
Wiśniak zaprojektował i wykonał rysunek
do zaproszenia, na którym wśród książek
pokazany jest Biały Kruk sięgający po
lampkę szampana. Spotkanie było bardzo
ciekawe. Było wiele wspomnień, były gratulacje, życzenia i owacje oraz oczywiście
przechwałki bibliofilskie, które dotyczyły
m.in. zabytkowych sztambuchów przedstawione przez „Brata Arcykustosza prof. Zdzisława Pietrzyka oraz krasnoludków”. Wielki
Mistrz podsumował 25-lecie Zakonu po jego
odkryciu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa
zakonnego fotografa Władysława Malca
i wystawa kolekcji Wielkiego Mistrza. Były to
książki dla dzieci i młodzieży, do których ilustracje wykonali wybitni polscy ilustratorzy,
nagradzani od 1967 roku na międzynarodowym Biennale Ilustracji organizowanym w
Bratysławie. Miejsce spotkania było godne
jubileuszu Zakonu, bowiem w sali, gdzie
odbyło się zmyszenie w 1934 roku, podczas
którego miało miejsce wręczenie Louisowi
Barthou Orderu Białego Kruka.
Odrodzony Zakon Bibliofilski świętował organizowane przez siebie Majówki
z Książką i to jako spotkania wyjazdowe. Odbyły się one w Zamku Kmitów i Lubomirskich
w Wiśniczu Starym, a także w Nowej Białej,
gdzie biesiadowano z bibliofilami słowackimi.
W lutym 2020 roku obchodzono 90-lecie erygowania Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka.
Wspólnie z Biblioteką Jagiellońską zorgani-
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zowano wystawę „Najwyższą cnotą Zakonu
jest miłość do ksiąg”, na której zaprezentowano historię Zakonu przedstawioną w
dokumentach, fotografiach, publikacjach,
nagraniach telewizyjnych, a także przypomniano życie i działalność twórcy Zakonu,
jego następcy, także konfratrów oraz Gniazdo Białego Kruka.
Dzisiaj w skład konfraterni wchodzą
dostojnicy zakonni, także w randze Suplementów, Dostojna Makulatura oraz Damy
Książki. Łącznie trzydzieści cztery osoby
z Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi.
Wśród konfratrów i Dam Książki większość
to pracownicy książki, pracownicy naukowi,
bibliotekarze, antykwariusze, artyści malarze,
podróżnicy, prawnicy, redaktorzy czasopism i
radia, w większości autorzy książek, artykułów,
kolekcjonerzy. Łączy ich miłość do ksiąg,
przyjemność uczestniczenia w zmyszeniach,
w czasie których następuje „przede wszystkim
dzielenie się z innymi bibliofilami swoją pasją
do ksiąg. Spotkania te wypełniają żywe dyskusje, rozmowy oraz wspominanie wydarzeń.
Wszystkie wypełnia niesamowita atmosfera,
której nie sposób odtworzyć w innym czasie i
okolicznościach. Są to jedyne w swoim rodzaju
towarzyskie spotkania z książką, pozwalające
na spełnianie i rozwijanie swoich zainteresowań oraz na humorystyczne gawędy z ludźmi,
którzy, każdy na swój sposób, kochają książki”,
jak napisała Paulina Pietraszak w pracy dyplomowej „Działalność Odrodzonego Rycerskiego
Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie w latach 1992–2013”. v
Przy pisaniu artykułu wykorzystano następujące
opracowania:
Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971,
s. 1719.
Wildhardt T., Towarzystwo Miłośników Książki w
Krakowie w latach 1922-1962, w: Kraków - Lwów:
książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku.
T. IV, J. Jarowiecki (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków
1999, s. 154-169.
Duda J., Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie, Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w
Warszawie, Tom I/2006, s. 98-102.
Duda J., Bibliofilstwo w kręgu Witkiewiczów, w:
Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007, oprac. E.
Andrysiak, K. Walczak, Towarzystwo Przyjaciół
Książki w Kaliszu, Kalisz 2008, s. 57-65.
Duda J., Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie w latach 1930-1973,
Studio Cubus, Kraków 2016.
Duda J., 25 lat działalności Odrodzonego Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego
z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, Krakowski Rocznik Archiwalny XXIII, Archiwum
Narodowe w Krakowie, Kraków 2017, s. 277-297.
Pietrzyk Z., Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą
Orderu Białego Kruka, czyli „Piękna Polaków zabawa”, w: L. Rotter, A. Giza (red.), Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-Profanum,
Prace ofiarowane ks. prof. dr hab. Józefowi
Mareckiemu, Wydawnictwo AVALON, Kraków
2017, s. 487-494.
Duda J., Najwyższą cnotą Zakonu jest miłość do
ksiąg. 90-lecie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego
z Kapitułą Orderu Białego Kruka (1930-2020).
Katalog wystawy, Biblioteka Jagiellońska oraz
Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie, Kraków
13 lutego – 13 marca 2020 roku.
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Piotr Szczepański

Anna Budzyńska- Cicha

Głuchy jak pień (ojciec)

Pani Kernerowa
Mojej Babce poświęcony

Ma carte blanche na wejście do pokoju.
Długie pożegnanie przed pójściem do łóżka,
nocne nachodzenie z bajką pod pachą.

Pani Kenerowa
biegła przez las
do doktora Duszy
(tego od psychicznych).
Lewą ręką ściskała
obcięty kciuk prawej.
Nie zdjęła fartucha,
nie przygładziła włosów.
Pędziła mimo bólu
a
w uszach dudnił jej stukot pociągu,
którym wracała z Ufy do Polski.
Bolało ją ciało
od przegniłych podłóg,
cuchnących strachem i uryną.
Czuła zapach kartofli,
które gotowała niezaradnym
inteligentom.
Obierzyny były okładem
na bolące i poranione kości.
Pamiętała z tej widmowej
podróży, że ostatnie suchary
zjadła pod Moskwą.
Władek, jej mąż
na każdym postoju
sprzedawał srebrne łyżeczki,
za kostkę cukru.
Ten skarb, moczony w wodzie
dostawała paromiesięczna Zosia,
urodzona jeszcze tam..
Pani Kernerowa nigdy
nie wspominała czasu,
który się dla niej zamknął.
Dopiero bieg po ratunek
obudził przeszłość,
epilog: Po zszyciu kciuka
Pani Kernerowa zabrała się
do szykowania trzydaniowego
obiadu dla córki i zięcia.

Pomnik zakotwiczony w ziemi. Ciężki brąz.
Garnitur jak kaftan bezpieczeństwa.
Ujrzycie go w cichej chwale po powrocie
z pracy. Nie musi siedzieć z wami. Obierać ziemniaków
i marchewek, ani głaskać po włosach czy za uszami.
Przychodzi i odchodzi z pustymi dłońmi.
Znika, a Mamacita zostaje w domu.
Nauczy nie tylko hiszpańskiego, ale i innych języków.
W zatoczce liczne kurwy kołyszą chudymi biodrami.
Przestań marzyć, tylko jedź do domu.
Jad sączony przez prawe ucho. Na szczęście lewe jest zapchane.

Małgorzata Anna Bobak Końcowa
CIOTKA
kręciła włosy na wałki
nosiła obszyte lamówką
stylonowe fartuszki w kwiatki
pachniała gnojem i mlekiem
z wielkiego stołu w kuchni
na posadzkę spadały dzieci
zostawione na pierwszym skraju piekła
za oknem głogi bez i dzikie róże
owce beczały jak niemowlęta
grad strącał niedojrzałe czereśnie
co gniły w zagłębieniach po racicach
w kurniku czekały na rosół
przywiązane do żerdzi gołębie
rodzina męża mieszkała na piętrze
przed niedzielą schły umyte schody
na złość spacerowała na strych
tam i z powrotem
załamywali ręce
zawsze znalazła kałużę
by ubłocić gumowce
i sypała zbożem
za ścianą cicho
szukano skwarków
w talerzu z kapuśniakiem
nikt nie wiedział z jakiego powodu
tak bardzo się starała
przed mszą wieszała lepy
nad stołem i w oborze
w fartuszku dojrzewały kacze jaja
kiełkowała pszenica
jaskółki wynosiły na skrzydłach
zapach wełny
maślanej bułki z kruszonką
rosołu z gołębi
lubiłam ją i kostki cukru
z porcelanowej kury
toaletkę grzebień czerwone szminki
były śladem życia
zanim stała się jak kwaśne mleko
chude i zimne
lubiłam ciotkę
nie rozumiałam dlaczego
przestali mnie lubić
tamci z góry

Ewa Kłobuch
SCHOWEK NA CZERWIE
wszędzie strupy
Iga mówi żeby nie zdrapywać
nie wiadomo co jest pod spodem
może dziura
wypalona na dwa trzy życia wstecz
po przejrzeniu łatwo pogubić się w życiorysach
a może zwyczajnie
żywa tkanka i zero tłuszczu
z chudych lat
zachowało się tylko kilka zmarszczek
żłobionych nocami
na przedwcześnie wyblakłym horyzoncie
wrzesień
deszczu jak na lekarstwo i wszystko robaczywieje
nawet myśli nieśmiało zahaczające o przestrzeń
nieograniczoną słowami
odtąd dotąd nienawiść
dalej miejsce na inny dowolnie wybrany występek
u schyłku dnia miłość do ciszy i drzew
pod zwalonym schowek na czerwie
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Piotr Łączyński

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Spóźniona miłość

***

Za późno na miłość,
gdy ona unurzana w mroku
stąpa po złowrogim podłożu
bezsennego korytarza, krwawiąc

snuję się
po twoim swetrze
jak nić babiego lata
pod opuszczonym
mostem ramion
łowisz jasne księżyce
wejdź w wilgotny sen
i cieniem palców
porusz we mnie różę
w erze dryfujących nenufarów
mijamy
jeszcze jeden port

boleśnie stopami wędruje
zupełnie donikąd, podłoże połyka
kolejne ślady obleśnie, już za późno
na miłość, gdy nasienie diabła wylewa
z pustki waszych serc wprost do jej
oziębłego krwioobiegu, straciliście ją, jej
oczy już niewidzące zaszły przesłoną smutku
czekaliście patrząc ślepo na jej piękne ciało

Dariusz Kadyszewski

teraz umarłe, wspinała się po stopniach
nastroju otwartych ranach, które znały jedynie
pieszczotę ostrza, zapadało się za każdym
razem coraz głębiej w ciało
jakby ciało
było jedyną prawdą, prawdą
jest, że jest za późno
na miłość

Beata Poczwardowska
***
Strącam niebo na ziemię jedną myślą
z okna dziewiątego piętra.
Słońce maluje teraz na mnie obrazy
i czyta wiersze miłosne.
Piekło wydobywam na ziemię jedną myślą
zza okna dziewiątego piętra.

Kiedy powiem winna
ze strachu nie pokonasz
Goliata procą
ani z miłości jak trucizny
nie utkasz szczęścia
postrzeliłaś mnie kamieniem w serce
kochałem jak tresowany piesek
i klepałem retoryczne erotyki
jutro może być dzień
gdy powiem jesteś winna
poproszę oddaj mi blask w ciemności
choć spalę się jak proch
zgasnę jak napis ognisty
i nikt mi nie zajrzy w ostatni
przebłysk drżenia na twarzy
para militarny oddział
uzbrojony staro świecko
odczyta z śmiercio(z)nośną powagą
wyroki naszych ciał
nasza ślepa broń
wypali w niebie ozonową dziurę
oddamy hołd pamięci przeklętym
złudzeniom

Angelika Włusek
Piknik bez koca
To nie będzie piknik
jak z filmu:
kraciasty, wiklinowy,
z zastawą dla dwojga,
z toastem na trawie
z wyreżyserowanym
pocałunkiem.
Bez koca chodź,
bez kosza chodź,
bez końca
kochaj.

Ziemia teraz pisze o mnie i kwiatami obsypuje  
oczy zamknięte.

Szymon Florczyk
Limbus
pogrążać w barkach kołysać czy zadrapywać
komarze oczy rojące dookoła głowy
z głuchym otworem o kształcie
niewymawialnym
żeby w tej dziurze nie utkwić
nie mogąc się na ten przykład udusić
oddechem wtłoczonym za żebra przeciskam
między ścianami by tylko
nie zostawić plamy palcami nie
otrzeć się zetrzeć na niej
za kolejnym pożądaniem
okrążaniem automatycznie
wystukuję metalicznie syntetyczne
wzory
i linie proste
się stają
nieostre
falują
twoje włosy - przebijają
skórę odnajdują zaciskają wiedzą
gdzie płożę się snuję gdzie gnieżdżę
nie patrzę zasklepiam się mniejszę
po
nic
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Hubert Czarnocki
Partyzant
To było tak, ze wszystkich
mgławic tego miasta
wybrałem ciebie.
Jaka noc cię wchłonęła,
zgarnęła i kto nauczył cię sztuki
przepadania w najbardziej nieodpowiedniej
chwili? Które ze świateł
w szemraniu tego miasta to ty i którym
autobusem jedzie się do twoich
ust? Jestem chory,
moja choroba nazywa się tak
jak twoje imię i oprócz ciebie
nie znam już innego tlenu.
Oprócz ciebie nie ma ani jednego
oddechu, a ja mam w sobie
wojnę, wiele wojen,
które wybuchły we mnie
bez wypowiedzenia.
I jest przeciw mnie niejedno
miasto, a ze mną tylko ten staroświecki
partyzant serce o wiecznie
zamglonych niebieskich oczach.
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Józef Herold

Dziennik 2020 (3)
1 lipca
Targ na placu Piastowskim to mój sklep
warzywniczy. Rozpoznaję sprzedawców i
niektórzy z nich też mnie rozpoznają. Czasami zamienimy dwa zdania o tym i owym.
Lubię też przysłuchiwać się rozmowom kupujących, o tym że drogo, że pogoda ciągle
zła. Ani słowa o koronawirusie. Masek tyle
co kot napłakał, a dystans społeczny wynosi
nie więcej niż 30 centymetrów. Czasem ciała
są na styk i nikt nie krzyczy: Co się pan tak
pcha.
Przypominają mi się czasy komuny i
jazda przeciążonymi autobusami. Jak na
zakrętach jedni lecieli na drugich, zwłaszcza
ci stojący na tych siedzących.

nosem i zajmuje półtora stanowiska. Mówię
mu, żeby się posunął, tak bym i ja mógł
zaparkować, ale on kompletnie mnie ignoruje i wypakowuje z samochodu rowerek
dla syna. W tym momencie na horyzoncie
pojawia się strażnik miejski. W dodatku z
psem. No nareszcie do czegoś się przyda,
myślę (strażnik oczywiście).
Krótko donoszę, co tu się wyprawia i
liczę na skuteczną interwencję funkcjonariusza. Ten ze spokojem oświadcza, że straż
miejska karze tylko za parkowanie w miejscu
nieoznakowanym. Osłupiałem. Raz jeszcze
okazało się, że straż miejska w Bydgoszczy
jest głównie po to, aby zasilać kasę miejską
po polowaniach na kierowców.

Już wychodziłem z targu, gdy przypomniało mi się, że nie kupiłem rzodkiewki.
Wracam i kupuję pęczek za 3 zł. Odchodzę od straganu i widzę coś nowego w
tym miejscu, małe stoisko z książkami. Na
samej górze stosu książek czyściutki, jakby z
drukarni „Dwór” Isaaca Bashevisa Singera.
Też za 3 zł.
Nie pojmuję, czy rzodkiewka za droga,
czy noblista tani jak barszcz, przepraszam,
rzodkiewka.

Dla przełożonych strażnika z psem zapamiętałem jego numer na blasze w klapie
(oczywiście strażnika). 270.

W sumie jestem zadowolony. Rzodkiewka pójdzie na śniadanie, a Singer
zostanie na dłużej.

Wszystkich pozostałych absolwentów
i aktualnych uczniów tej szkoły bardzo
przepraszam.

2 lipca
W majowym Dzienniku opisałem krótką scenę mojego spotkania po 40 latach w
Starym Porcie z kolegą ze studiów. Umówiliśmy się, że usiądziemy któregoś dnia z
wieczora i do rana opowiemy, co się z nami
przez ten czas działo.

6 lipca
Dziś kupiłem 153. parasol w moim życiu. W przyrodzie nic nie ginie, więc gdzieś
te 152 parasoli musi być. W sumie nie jest
istotne, kto je kupił, ważne, że czyjeś głowy
chronią przed deszczem.

Ale wczoraj umarł. Wysiadł z taksówki
i upadł. Zawał serca.
Ksiądz Jan Twardowski pisał, żeby kochać ludzi, bo szybko odchodzą. Tu można
powiedzieć: Rozmawiajcie szybko, bo jutro
może być za późno.
Może mi się Rysiu przyśni i coś opowie.
3 lipca
Wreszcie otworzyli moje ulubione kino
Orzeł na Marcinkowskiego, gdzie mieszkam
i mógłbym na seans w szlafroku przeskoczyć
ulicę. Poszedłem na „Zdrajcę”(znakomity).
Było nas 12.,jak na Ostatniej Wieczerzy.
Zgodnie z wymogami siedzieliśmy w maskach, w szachownicy, jeden od drugiego co
najmniej kilka metrów. Gdyby 20 lat temu
ktoś pokazał taki film (od strony ekranu), że
na widowni siedzą ludzie w maskach, to pewnie część uznałaby to za dokument science
fiction, albo że był koniec świata i zostało
kilka procent populacji. Kino w kinie.
4 lipca
Próbuję zaparkować samochód przy
młynach Rothera, ale ubiega mnie łysy gość
około czterdziestki, który wjeżdża mi przed

5 lipca
W Onecie zobaczyłem filmik z Maxem
Kolonko w roli głównej. Ogłosił, że jest prezydentem Polski. Tak się, niestety, składa, że
ten samozwaniec jest absolwentem bardzo
dobrego Liceum Ogólnokształcącego nr 1
w Bydgoszczy.

Kto był w wojsku ten wie, że zawsze
komuś ginie pas wojskowy. Na krótko, bo
zaraz go podbiera innemu. I tak w kółko.
Nie oznacza to wcale, że jak zgubiłeś swój
parasol, to możesz brać cudzy. No chyba, że
strasznie leje i nie możesz wyjść ze sklepu,
urzędu, teatru. A jak ma w tej sytuacji wyjść
właściciel parasola? Musi poczekać aż przestanie padać. Ostatecznie może wziąć cudzy.
7 lipca
W gazecie sprzed kilku dni czytam
cytowaną tam myśl Bartosza Kownackiego
- posła z Bydgoszczy. Otóż poseł zadaje publicznie pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu,
czy w darmowych żłobkach i przedszkolach
będzie obowiązkowa nauka masturbacji.
Gdybym był na spotkaniu, na którym
poseł zadałby to pytanie, sprawdziłbym,
czy na sali jest lekarz. Gdyby go nie było,
wezwałbym pogotowie ratunkowe z pełnym
oprzyrządowaniem.
8 lipca
Krótki urlop na morzem. Jestem
kolejny raz w Karwieńskim Błocie Drugim (Pierwsze też jest). Jedna ulica, ale
3 - kilometrowa, na której jest sześć gniazd
bocianich na słupach elektrycznych. (To

chyba rekord Polski).140 dusz, albo po
dawnemu- dymów. Plaża szersza od tej w
Dębkach. Na tej plaży jeden koc od drugiego w odległości 100. metrów. Rok temu
też tak było, więc nic to nie ma wspólnego
z koronawirusowym dystansem społecznym.
Trzy knajpy, w których za 30 zł. można zjeść
dobry obiad, np. dorsza. Dwa sklepy, w których jest wszystko. Aż się boję o tym pisać, bo
za rok tych kocyków może być więcej. Tak
było w Dębkach. 50 lat temu oprócz trzech
chat na krzyż miejscowych rybaków było
kilka domków profesorów z poznańskiego
uniwersytetu.
A dziś tysiące ludzi od maja do września
depcze ten kurort wśród wrzasków, głośnej
muzyki, gier w piłkarzyki. Niektórzy to lubią.
Adresu dobrej kwatery w Błocie nie
udostępniam.
9 lipca
Drugi dzień w Karwieńskim Błocie
Drugim. Zachód słońca, krótko po 21. Ten
spektakl, szczególnie w momencie, w którym słońce topi się na horyzoncie w morzu,
ma chyba rekordową oglądalność. Setki
milionów ludzi przez setki lat na wszystkich kontynentach. Mnóstwo zer z tego
rachowania wychodzi. I co najważniejsze,
ten widok nigdy się nie znudzić. To zawsze
jest nostalgiczne.
Myślę, że każdy oglądający zachodzące
słońce jest choćby na chwilę lepszy.
Przypomina mi się film włoski, którego
tytułu nie pamiętam, gdzie pół miasteczka
wieczorem paraduje nad morze i siadając na
przyniesionych krzesełkach, w ciszy, ogląda
zachód słońca. Jak w kinie.
Kiedy słońce w całości zapada w wodę,
wszyscy biją brawo.
10 lipca
Trzeci dzień w Błocie. Jest tu też kort
tenisowy. Zatrzymuję się, żeby zobaczyć, jak
radzi sobie dwóch mężczyzn w nienagannych białych strojach.
Mają też markowe rakiety. Niestety
słabo im idzie. Piłka bez przerwy siedzi w
siatce albo na aucie. Próby serwisowe mają
charakter kabaretowy. Założę się, że jak
wrócą do domów, to będą opowiadali jaki
to pasjonujący pojedynek rozegrali. Oczywiście, na wysokim poziomie.
Przygotowany na niepogodę zabrałem
ze sobą kilka filmów, wśród nich „Zeliga” w
reżyserii i z udziałem Woodye”go Allena.
Otóż w tym filmie Allen w ciągu kilku sekund dwukrotnie bardzo poprawnie uderza
forhendem.
Kto by pomyślał, że ten neurotyk o
wąskiej budowie ciała może świetnie grać w
tenisa. A może to był sobowtór, bo „Zelig”
jest kameleonem.
11 lipca
Czwarty dzień w Błocie. Skoro świt
zadzwoniła E. z zapytaniem, jaka jest nad
morzem pogoda. Odpowiedziałem szczerze, że nie wiem. Nie uwierzyła i szybko się
rozłączyła, Nigdy nie zwracam na to uwagi.
Śledzenie prognoz uważam za stratę czasu,
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mówiąc delikatnie. Amerykańscy badacze
pogody mówią, że ten, kto przepowiada
na więcej niż trzy dni, jest oszołomem. Nie
lubię słońca i wysokich temperatur. Jesienna szaruga, szklaneczka whisky w fotelu z
książką i Rachmaninowem w tle to mój żywioł, jeżeli można tak powiedzieć o sielskiej
atmosferze. -To po cholerę jeździsz nad
morze ? - zapytał przed wyjazdem kolega.
Po to, żeby stać i patrzeć na fale. Im
większe, tym lepiej. Może powinienem to
skonsultować z lekarzem. A dziś nad morzem widziałem piękne obrazki. Był potężny
wiatr i wszelkiej maści surferzy gnali po
falach jak szaleńcy.
To było ekscytujące. Strach patrzeć, a
co dopiero płynąć.
PS W Karwieńskim Błocie Pierwszym
i Drugim oznak wyborów niewiele, więc tu
cisza wyborcza trwa pewnie od pierwszej
tury, a może i wcześniej. Szczęśliwi ludzie tu
mieszkają, a może morze łagodzi obyczaje.
12 lipca
Dzień piąty nad morzem i ostatni.
Trzeba do 21 wrócić do Bydgoszczy. Żeby,
jak mówił Tadeusz Rydzyk wczoraj na Jasnej
Górze - dobrze wybrać. Obawiam się, że nie
będziemy głosowali na tego samego kandytata. Jutro okaże, się komu będzie dobrze.
Przekleństwem dla Polski jest to, że krótko
po 21 połowa obywateli Polski skacze radośnie do góry, a druga połowa, nie bacząc
nawet na obecność dzieci, wypowiada jedno
słowo, które te dzieci i tak znają, a nawet czasem używają. Za ten podział trzeba będzie
zapłacić. Prędzej czy później.
13 lipca
Nie będę udawał, że nic się nie stało
i patrzę z optymizmem w przyszłość mojej
ojczyzny. Głosowałem na Trzaskowskiego.
Komentujący wybory w większości mówili, że
rekordowa frekwencja to święto demokracji,
która w Polsce ma się dobrze. Nie podzielam
tego poglądu. To było według mnie święto
strachu. 10 milionów bało się, że im albo ich
bliskim zabiorą 500+,14. i 13. emeryturę, a
w przedszkolach ich dzieci albo wnukowie
będą poddani wyuzdanym praktykom seksualnym. Drugie 10 milionów bało się, że
kolejne 5 lat prezydentem Polski będzie
ktoś, kto jest dyspozycyjny dla jednej partii.
Został prezydentem głównie wsi i małych miast, głównie ludzi mało i średnio
wykształconych i głównie ludzi starszych
i starych. To ci ostatni zgotowali los na
najbliższe lata swoim dzieciom i wnukom,
którzy głównie głosowali na kontrkandydata
Andrzeja Dudy.
Co do Polski najbliższych lat jestem
umiarkowanym pesymistą.
14 lipca
Lubię ulicę Gdańską. Patrzę na nią z
dumą. Zamiast starzeć się, młodnieje.
Cieszy mnie, jak widzę stawiane rusztowania, bo to oznacza, że jeszcze jedna kamienica
przyda blasku ulicy. Choć nigdy na niej nie
mieszkałem, to spędziłem na Gdańskiej ćwierć
wieku. Najpierw, gdy pracowałem pod nr. 20.
w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym, a potem pod 27 w „Gazecie Wyborczej”.

Są miejsca na głównej ulicy miasta,
które się nie zmieniają i chyba nie powinny.
Mam na myśli zakład zegarmistrzowski naprzeciw Muzeum Okręgowego, na początku
ulicy i obok niego sklep z ziołami. Kto choć
raz mając 50 + nie był tam naprawić zegarek
nie może nazywać się bydgoszczaninem.
Natomiast ekspozycja w oknie wystawowym
sklepu zielarskiego nie była zmieniana od
zakończenia II wojny światowej i to ma swój
urok, nazwijmy, prowincjonalny.
Ale ten sklep ma niepowtarzalny atut.
Zapach. Jak się tam wejdzie i weźmie głęboki wdech, to aż się w głowie kręci od tych
szałwii, majeranków, mięty i innych. Nie
wierzycie, to idźcie i powąchajcie.
15 lipca
Podbydgoska gmina Osielsko z wynikiem ponad 70% poparcia na Rafała Trzaskowskiego w głosowaniu w II turze wyborów
prezydenckich zajęła pod tym względem 3.
miejsce w Polsce. W I turze zajęła 1. miejsce
w województwie jeżeli chodzi o procentowy udział mieszkańców w głosowaniu. Za
to rząd obiecał 16 najlepszym gminom w
Polsce (po jednej w województwie) wóz
strażacki. Ale pojawił się problem, Osielsko
nie ma remizy. Teraz rządowi doszedł nowy
problem z Osielskiem (patrz głosowanie w
drugiej turze).
Idę o zakład, że władza będzie chciała
udowodnić, że kocha także tych, którzy jej
nie kochają. Osielsko na pewno dostanie
wóz pożarniczy, a może także w bonusie
remizę strażacką.
16 lipca
Słucham internetowego Radia Nowy
Świat, firmowanego przez Wojciecha Mana
trochę jak radia powstańczego. Gdyby jeszcze byli redaktorzy Trójki stworzyli inny od
pozostałych magazyn informacyjny, bylibyśmy bliżej Radia Wolna Europa.
Miał być nowy świat, jest stary.....
17 lipca
Czytam w internecie o tym, że ludzie
wysyłają w przestrzeń medialną życzenia
śmierci dla poważnie chorego Jerzego
Stuhra, używając najpodlejszych określeń,
których nie mógłbym wystukać na klawiaturze. Ogarnia mnie strach, bo mogę tych
hejterów spotkać na ulicy. A może nawet
zamieniłem z nimi kilka słów w sklepie.
Kiedyś cham, prostak krył się ze swoją
podłością. Dziś dostał przyzwolenie na to.
Więcej - zachętę. Dostał też poczucie równouprawnienia. Myślenie o skali tej podłości
może prowadzić do zasadniczego pytania:
w jakim ja kraju żyję. Co ja mam wspólnego
z tymi osobami, oprócz tego, że mówimy
podobnym językiem. Nakłanianie mnie do
tego, żeby rozmawiać ze wszystkimi, także z
nimi, jest tak chore, jak chorzy są ci ludzie.
Ich powinno się identyfikować i izolować, bo
oprócz jadu, jaki wysyłają, za chwilę mogą
zrobić to, co zrobił ten opętaniec w Gdańsku, mordując prezydenta Adamowicza.
Ale najważniejszy w tym wszystkim
jest Jerzy Stuhr, człowiek, który musi jednocześnie pokonać chorobę i znieść ataki
tych, których nie umiem określić, bo w tym
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przypadku słownik języka polskiego jest
zbyt ubogi.
Wierzę, że sobie poradzi, życzę mu tego
najlepiej, jak umiem. Dobro musi zwyciężyć,
bo inaczej trzeba byłoby palnąć sobie w łeb.
19 lipca
Powstał nowy dom kultury - Fabryka
Lloyd. Pomieści maksymalnie 400 widzów.
Po czterech latach adaptacji dawnej
bydgoskiej stoczni rzecznej, przy utrzymaniu dawnych elementów fabrycznych
wewnątrz, nowa instytucja kultury może
stać się obok Miejskiego Centrum Kultury
miejscem dla ambitnych wydarzeń artystycznych. Za rok będzie to można potwierdzić
albo nie. Ważny jest pomysł. Na razie w
planach są koncerty: Zawiałow, Staszczyka,
Lipnickiej. Tę instytucję mogą utrzymać
widzowie, kupując bilety, i bar. Ten wygląda
okazale, choć umieszczony jest przy scenie.
Też okazałej. Wbrew pozorom Fabryka
jest dobrze zlokalizowana. Mniej więcej
na środku Fordońskiej, więc fordoniakom
będzie bliżej niż do Śródmieścia. A tym,
którzy będą chcieli się zabawić przy czymś
mocniejszym, mogą posłużyć tramwaje zatrzymujące się pod nosem Lloyda.
Witający gości ze sceny nowego domu
kultury szef Łukasz Gliński, mimo zrozumiałej tremy, okazał się niezłym konferansjerem. Może to robić częściej.
Czego najbardziej należy życzyć nowemu Lloydowi? Żeby na wieczny odpoczynek
poszedł koronawirus.
20 lipca
Na ekrany kin wszedł „xABo: Ksiądz
Boniecki”. Bohater filmu twierdzi, że wobec
tragedii jest bezradny. Staje obok człowieka
dotkniętego tragedią.
Nic nie mówi. Jest z nim.
Wiele razy, zwłaszcza w czasie pogrzebów, słyszałem, jak księża mówią: “Bóg tak
chciał”. Czy Bóg chciał, aby kilkuletnie
dziecko wyrwało się z rąk matki i zginęło
na jej oczach pod kołami ciężarówki? Bóg
miłosierny?
Skąd my możemy wiedzieć, czego Bóg
chce.
21 lipca
Strasznie gorąco. Nie wychodzę z
domu, bo nie lubię słońca, a zwłaszcza
temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza.
Wpadam na niezbyt mądry pomysł, że
zrobię porządek w bibliotecznej szafie.
Nie robiłem tego od dobrych kilku lat.
Układanie książek w takiej temperaturze
to jest wyzwanie. Co godzinę biegam pod
prysznic. Natrafiam w czasie tej układanki
na „Drugie życie” Krzysztofa Nowickiego,
dobrego pisarza, bydgoszczanina.
Pamiętam go, jak u schyłku XX wieku
przychodził do “Gazety Wyborczej” i ustalaliśmy kolejne daty druku jego felietonów.
Wysoki jak koszykarz, lekko zgarbiony,
flegmatyczny, zawsze uśmiechnięty. Umarł
zdecydowanie za wcześnie.
Zostawiłem sprzątanie i przeczytałem
to jego „Drugie życie”. Autor poprzedza
swoją książkę cytatem z Eliasa Canettiego:
„Najdoskonalszą definicją ojczyzny jest
biblioteka”.
dokoñczenie na str. 28
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Dziennik...
dokończenie ze str. 27

Warto było sprzątać choćby tylko po to,
by trafić na tę pozycję. Nie wiem, jak do mnie
trafiła, bo jest dedykowana w 1996 roku pani
Jolancie (???).
Mam takie wrażenie, że książki czasem
zmieniają właścicieli bez ich wiedzy.
22 lipca
Zagrałem w toto-lotka, za zawrotną sumę
3 zł. I trafiłem trójkę. Państwowy Monopol
Loteryjny wypłacił mi 24 zł. Ośmiokrotne
przebicie. To trzeba mieć fart.
23 lipca
Ratuszowa gazeta pt. „Bydgoszcz informuje” pisze, że Wyspa Młyńska jest najchętniej
odwiedzanym miejscem przez bydgoszczan i
turystów.
To cieszy, ale na tej wyspie nie ma gdzie
się napić kawy. Żeby to zrobić, trzeba kładką
wyjść na Poznańską albo zasiąść w Karczmie
Młyńskiej, która mimo wielu atutów kawiarnią
nie jest. Jedynym punktem gastronomicznym
w zielonym obszarze wyspy jest wózek z cukrową watą. A może takim miejscem mógłby być
biały spichlerz, jego piwnica. Wiem, że tam
jest stała muzealna ekspozycja, ale co by się
stało, gdyby można było wypić też kawę. Może
zamiast trzech odwiedzających dziennie tę
wystawę byłoby trzydziestu, którzy po lodach
lub herbatce dowiedzieliby, jak się dawniej w
Bydgoszczy żyło.
24 lipca
Kupiłem sobie pierwszy raz w życiu czerwone buty. Mój starszy syn się śmieje i mówi,
że wyglądam jak papież. Czy ten zakup jest
powodem do zmartwienia?
Być może.
Przypomina mi się w tym miejscu historia, którą opowiedział mi kilka lat temu
ulubiony aktor wszystkich kobiet powyżej
pięćdziesiątki, amant Jan Nowicki. Otóż na
jakimś spotkaniu z nim, w małym miasteczku,
kobiety komplementowały go ponad miarę,
twierdząc, że gdyby urodził się w USA, Oscarów miałby kilka. Po spotkaniu pan Janek
postanowił do hotelu pójść pieszo. Czy to
zmęczenie, czy kilogramy komplementów
sprawiły, że idąc, zachwiał się i potknął. I wtedy
jakaś pomocna dłoń podtrzymała jego ramię.
Obejrzał się i zobaczył kobietę co najmniej 10
lat starszą od siebie. Podziękował jej, skręcił w
swoją stronę i do siebie burknął pod nosem:
Tak k... przychodzi starość.
Czy starość może przyjść w czerwonych
butach?
25 lipca
Na trzy dni wyjechałem w Bory Tucholskie. Mam tam taką leśniczówkę w Woziwodzie
(tzn. leśniczy ma, a my wynajmujemy pokój),
przy której płynie Brda. Miejsce jest cudowne,
cisza, ptaszki świergolą i pluszcze woda. Jest
też ławeczka, z której ten raj można oglądać i
odpaść, zapominając skutecznie o bożym świecie. Zabrałem ze sobą „Moskwę - Pietuszki”.
Uwielbiam Wieniedikta Jerofiejewa, nawet się
kiedyś nauczyłem fragmentu tego poematu na
pamięć i chodziłem do znajomych, przyjaciół
i cytowałem recepturę na nalewki własnej
roboty, m.in. Łzę komsomołki. Składniki
tego koktajlu mogę wyrecytować obudzony
w środku nocy: lawenda - 15 gramów, wer-

bena - 15 gramów, woda kolońska „Las” - 30
gramów, lakier do paznokci - 2 gramy, płyn do
płukania ust - 150 gramów, lemoniada - 150
gramów. Jerofiejew dodaje, że już od samego
aromatu tego trunku można utracić zmysły i
przytomność.
26 lipca
Krzysztof Błażejewski, dziennikarz
“Expressu Bydgoskiego”, opisuje dzieje swojego niezrealizowanego od dwóch lat pomysłu.
Otóż pan redaktor wymyślił, że na budynku
muzealnym na Wyspie Młyńskiej, tam, gdzie
są numizmatyczne zbiory, można namalować
mural, którego treścią byłyby ważne postaci w
historii Bydgoszczy. Pomysł świetny, zwłaszcza
w 100-lecie odzyskania przez nasze miasto
niepodległości.
I zaczęły się schody. Najpierw zarządca
budynku, czyli dyrektor muzeum Michał
Woźniak, uznał, że nie wyobraża sobie jakichkolwiek malowideł na zabytkowej ścianie. Na
szczęście już nie jest dyrektorem, ale nie przez
mural. Za całokształt. Następnie ratuszowy
dyrektor Wojciech Jazdon stwierdził, że to nie
leży w jego kompetencjach, a potem na długie
miesiące zajął się tym plastyk miejski Marek
Iwiński. Ze skutkiem zerowym.
Panie redaktorze, proszę się nie zniechęcać.
Ten pomysł jest cały czas dobry. Dłużej
klasztora niż przeora.
27 lipca
Ma rację Michał Tabaczyński, pisząc
w wakacyjnym numerze “Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”, że gdyby Festiwal
Prapremier Teatralnych w Bydgoszczy miałby
się odbyć w tym roku, to nowy dyrektor Teatru
Polskiego będzie miał na przygotowanie miesiąc. Łukasz Gajdzis porzucił bydgoską scenę
w czasie remontu, pandemii i pewnie bez
pomysłu na wspomniany tegoroczny festiwal.
Koronawirus nie może być alibi na wszystko.
Odnośnie tegoż festiwalu, to pomysł, jaki
sprzedałem za piwo ówczesnemu dyrektorowi
bydgoskiego teatru - Adamowi Orzechowskiemu, był taki, żeby w Bydgoszczy pojawiały
się co roku rzeczywiste prapremiery, czyli
pierwsze wykonania, a nie jak to potem było
w praktyce, spektakle już po premierach w
swoich siedzibach. Byłaby wówczas szansa, że
do Bydgoszczy przyjadą krytycy, fani teatru
z całej Polski, dyrektorzy scen. Tu miał być
spektakularny początek nowego sezonu teatralnego w Polsce. Może nowy dyrektor wróci
do prapomysłu. Ale nie widać go (dyrektora).
Nic też nie słychać o konkursie.
Bydgoscy zarządcy kulturą na wakacjach.
28 lipca
Ryszard ma dziś urodziny. Ryszard to
polski Żyd (po ojcu), którego pół wieku temu
wyrzucono z Polski, grożąc, że nie zda matury.
Wyjechał do Szwecji, tam się urządził i pędzi
dostatni żywot. Często odwiedza Polskę.
Kocha ją niezmiennie, choć ona nigdy
mu tego uczucia nie odwzajemniła. Robiła
wszystko, żeby mu ten kraj obrzydzić. Na przykład po śmierci matki wpuszczono go na trzy
godziny przed pogrzebem. Ryszard dzwoni
do mnie w dni nieparzyste i pyta zaniepokojony, co się w tej Polsce dzieje, a ja dzwonię
do niego w dni parzyste i pytam o zdrowie,

bo w Szwecji wybrano oryginalny sposób na
walkę z koronawirusem, co skutkuje znacznie
większą skalą zachorowań niż w państwach
ościennych. Ustaliliśmy, że jak ja nie zdzierżę
coraz lepszej dobrej zmiany, a on metod walki
z COVID-19 w Szwecji, to się spotkamy gdzieś
w połowie, np. na Bornholmie.
Może na dłużej.
29 lipca
Dziś byłem świadkiem takiego wydarzenia w Biedronce. W długiej kolejce stoi tata
i jego synek. W wózku w torebce foliowej
krówki, których domaga się synek. Ojciec tłumaczy mu, że najpierw trzeba za nie zapłacić,
ale synek nie rozumie. Wówczas tata wyjmuje
jedną krówkę. Wkłada w dłoń i każe synowi
losować z jednej z dwóch rąk. Synek nie ma
szczęścia i beczy jeszcze głośniej. Na szczęście
są już blisko kasy.
W dzieciństwie mój ojciec też się ze mną
tak bawił. Zawsze dobrze odgadywałem, w
której dłoni ukrył słodycz. Teraz wydaje mi
się, że miał je w obu.
30 lipca
Miejscowe gazety opisują pomysły mieszkańców w ramach kolejnej edycji Bydgoskiego
Budżetu Obywatelskiego. Dowodzą one, jak
kreatywni są bydgoszczanie. Można dyskutować, czy część z tych pomysłów nie powinna
być już dawno zrealizowana przez ratusz, np.
sublokalne mierniki emisji trujących gazów, i
czy 16 milionów złotych to jest w porównaniu
z innymi metropoliami kwota adekwatna.
Kilka pomysłów jest „odjazdowych”, jak dzień
kapusty na Kapuściskach czy interaktywna
rzeźba Mistrza Twardowskiego.
W piśmie skierowanym do szefa ratuszowej promocji Łukasza Krupy sugerowałem
stworzenie specjalnej strony pt. Biblioteka
Pomysłów dla Bydgoszczy, gdzie nie tylko
od święta bydgoszczanie mogliby wrzucać
swoje pomysły promocyjne. Pomysły, którymi
wydział promocji Urzędu Miasta nas nie zasypuje. Dyrektor Krupa nie raczył się odnieść
do tej propozycji.
Może pojawiłby się pomysł na festiwal
filmowy, który dwa lata temu wybył z Bydgoszczy (Camerimage). Zaraz potem rzeczniczka
ratusza Marta Stachowiak zapewniała, że niebawem taki pomysł zostanie zaprezentowany.
Nie został.
Tylko proszę się nie tłumaczyć koronawirusem. Ten nie przeszkadza w myśleniu
kreatywnym.
31 lipca
Wyskoczyłem na dwa dni do Szczecina,
do mojej siostry. To miasto ma dla mnie znaczenie szczególne. Urodziłem się w kilkunastotysięcznym miasteczku - Dębnie Lubuskim,
sto kilometrów na południe od Szczecina i
była to dla mnie, małego chłopca, metropolia
nie do ogarnięcia. Jeździłem tam z mamą na
większe zakupy, ale częściej do lekarza.
Otóż moja siostra mieszka na ul. Ku Słońcu, na której jest największy w Polsce i trzeci
w Europie cmentarz. Cóż za lokalizacja. Nie
„Do Hadesu”, ale „Ku Słońcu”. v
herold@herold.com.pl
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Smutna historia samotnrgo nawigatora
Wyciągnąłem się na sienniku, zamknąłem oczy, wyrównałem oddech i rozpocząłem podróż po wirtualnych sub-światach
mojej wyobrażonej krainy, którą nazywam
Unterwelt. Panują w niej niepodzielnie
królowa Miłość i król Czas, najpotężniejsi
władcy jakich znam, sprawiedliwi, a jednocześnie trudno uchwytni i względni w swojej
szczodrości wobec nas, maluczkich. Królowa
Miłość obdarowuje czymś, co określam jako
proces zmiany, który rodzi się w doświadczaniu sytuacji krytycznej, jak śmierć czy
narodziny, rozstanie, powrót, zakochanie
lub choroba. Wyjątkowość miłości polega
na tym, że nie zmienia na gorsze, zawsze
zmienia na lepsze. A król Czas tę zmianę
mierzy. Co za dobrana para. I jaka hojna,
dla nas, maluczkich.
W karczmie „Pod Wyrwigroszem Alfa-Centauri“siedzą trzy barczyste postacie:
Galaktyczny Wojownik, Samotny Nawigator
i jego młodszy brat, Samotny Ratownik.
Twarz Samotnego Nawigatora ma fakturę mapy satelitarnej, są na niej kaniony
i kratery, wzgórza, przełęcze i doliny. To
twarz starej, ciężko doświadczonej planety,
przedziurawionej oczami koloru fioletowo-pomarańczowego, błyszczącymi i pustymi.
Galaktycznego Wojownika definiuje
ruch, przy czym jest on najczęściej bezcelowy. Galaktyczny Wojownik wierci się,
nerwowo macha stopą, to lewą, to prawą, to
środkową i mnóstwo przy tym pali, jednego
za drugim.
Przy stole siedzi jeszcze trzeci osobnik
- Samotny Ratownik - młodszy brat Samotnego Nawigatora. Samotny Ratownik to monstrum ludzkie, które służy innym monstrom
dowyrażania ich własnych emocji. Jego praca sprowadza się przede wszystkim do stałej
obecności i słuchania, a w razie potrzeby
uratowania degenerata przed jego własnymi słowami, myślami lub działaniami. Na
ratunek rzucał się wielokrotnie, wściekłym
kraulem płynął po tonących i najczęściej
tonął razem z nimi. Jak się ma na koncie
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więcej utonięć, niż uratowań, to się siedzi
cicho. Taki już los pechowych ratowników.
Na ekranie zawieszonym nad trzema
degeneratami leci talk show pt. „Byłem
z Czarną Dziurą“. Formuła programu polega na tym, że zranieni degeneraci ze łzami
w oczach opowiadają o swoich tragicznych
przeżyciach z degeneratkami określanymi
jako emocjonalne Czarne Dziury.
Samotny Nawigator, jego młodszy brat
Samotny Ratownik oraz Galaktyczny Wojownik są w nastrojach nihilistycznych, żeby
więc rozweselić atmosferę postanawiają powspominać. Opowiada Samotny Nawigator:
-Kiedy się poznaliśmy nie miała jeszcze
czterdziestu lat, ale jedno dłuższe spojrzenie
w jej oczy przekonało mnie momentalnie,
że Julcia już na dobre umościła się w swojej
przedwczesnej starości. Mówię wam, degeneratka przedwcześnie zajeżdżająca smrodkiem starości to zgroza.Powielokroć utwierdzała mnie w tym przekonaniu ulubiona
sukienka Julci, ten ohydny pastelowy róż, do
tego krótkie szpilki z odsłoniętymi piętami.
Moja stara ciotka lepiej się ubierała.
-Opisz ją - wtrąca brat opowiadającego,
Samotny Ratownik.
Samotny Nawigator waha się, coś bolesnego drga w jego głosie:
-Była drobna i niska. Mordkę miała
małą, mysią, z wysokim czołem i brązowymi
oczami osadzonymi zbyt blisko osi, na której
wykwitał duży nos. Jego kształt zawsze kojarzył mi się ze zjeżdżalnią.
-A włosy? - odzywa się Galaktyczny Wojownik - Jakie miała?
-Do ramion, ciemno-szare i matowe.
-O, to ładne - mówi Galaktyczny Wojownik i jest przy tym rozmarzony, jak gdyby
wyobrażał sobie Julcię ślepiami swojej zdegenerowanej wyobraźni.
-Dalej, śmiało - zachęca Samotny Ratownik.
Samotny Nawigator, opowiada więc
dalej: -Dosyć szybko zorientowałem się, że
Julcia należy do wielkiej rzeszy degeneratek,
które idą przez życie jedynie po to, żeby od-
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trącić i upokorzyć, a najchętniej zdeptać jak
najwięcej degeneratów. Brało się to z zaniżonej samooceny Julci. Robiłem dobrą minę
do złej gry. Od czasu do czasu zakładałem
na ryj maskę rozgniewaną, żeby chwilę później parsknąć śmiechem a ona wciąż mnie
nękała, uporczywie nachodziła i wszczynała
awantury, oczekując ode mnie deklaracji.
Szybko zaprzestałem prób udawania czegokolwiek i wtedy poczułem dobrze mi
znany niesmak. Nie trwał długo i zgodnie
z moimi przewidywaniami szybko zmienił
się w obrzydzenie wobec bezczelności, która
bierze się z wielkiej i patologicznej w swoim
działaniu miłości własnej; ale też mam na
myśli obrzydzenie wobec premedytacji,
z jaką to wszystko zrobiłem. Otóż byłem
już tak samotny, że dobrowolnie położyłem
się pod krótką szpilką z odsłoniętą piętą.
Wzięliśmy ślub cywilny.
-Chciałbym kiedyś wziąć ślub - rozmarza się Galaktyczny Wojownik.
-Na samym jeszcze początku tej całej
hecy z małżeństwem czułem rozbawienie,
śmiałem się z trywialności i patosu w drobnomieszczańskim wydaniu, z nas się podśmiewałem, dwojga aktorów wciąż tej samej
komedii, odgrywających żałosne melodramaty w pięciopokojowym apartamencie
z trzema balkonami i salonem wielkim jak
lotnisko. Myślałem, że w tym nie uczestniczę, że jestem obok. Niestety, siedziałem w
tym po uszy, a kiedy w pobliżu pojawiała
się Julcia, momentalnie ogarniała mnie
senność… Mimo wszystko były to dla mnie
dobre czasy. Kawę z ekologicznych plantacji
słodziłem miodem, na śniadania jadałem
puszyste omlety z truskawkową konfiturą,
z malinowym musem, albo z mango. Życie
było dobre i łaskawe. A jak się kochaliśmyto
był ogień.
-To co się stało? – odzywa się szeptem
Galaktyczny Wojownik.
-Nie miałem prawa oczekiwać, chcieć
lub żądać od niej czegokolwiek - mówi
Samotny Nawigator, a żałobny grymas wykrzywia mu ryj. -Czułem to w sobie bardzo
wyraźnie. Jedyne do czego byłem zobowiązany, to zachowywać się jak przyzwoity
degenerat, co naturalnie nigdy jej nie odpowiadało. Moja ogólna postawa nie spełniała
oczekiwań Julci.
-Klasyk - odzywa się Samotny Ratownik.
-Pamiętam taką sytuację. Patrzyłem
w tablecie na rozkład lotów i zastanawiałem się, który prom wybierze. Przyleciała
tym najszybszym, przed dziewiątą. Brała
prysznic, ja otwierałem wino, kiedy nagle
zabrzęczał mój telefon. Dzwonił jej prawnik,
powiedział, że spuści mnie w kiblu. I tak też
się stało. Po roku i dziesięciu miesiącach
małżeństwa wzięliśmy z Julcią rozwód za
porozumieniem stron. Nie zostawiła mi nic,
prócz wielkich długów, odeszła na zawsze
a moje życie przez długie jeszcze miesiące
spoczywało na dnie.Bardzo szybko wylały
się ze mnie emocje, byłem od nich mokry,
ciągle chodziłem przeziębiony. Bolało mnie
w piersiach, coś mnie kuło pod sercem i nie
mogłem zaczerpnąć głębszego oddechu.
Dociskały mnie troska i tęsknota. Co teraz
robi? jak wygląda? jakie ma życie i z kim je
dzieli? czy aby dobrze umościła się w tym
wszystkim ze swoją przedwczesną starością?
Rozrywała mnietęsknota, szarpało mną
całym irracjonalne poczucie winy, że nie
dokoñczenie na str. 30
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umiałem jej kochać, że straciłem szansę.
Nie potrafiłem zaakceptować jej odejścia.
Potem nadeszła zima, za oknem stały śniegi
a dla mnie nastał czas refleksji, ciężkich
rozliczeń i gorzko-kwaśnych podsumowań.
Wymyśliłem sobie i zracjonalizowałem, że
Julcia potraktowała mnie jak bezpieczną
przystań, w której mogła nabrać oddechu
przed następną łupieżczą wyprawą. Po-
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trzebowała zaspokoić instynkty – opieki,
bliskości, czułości, ale też dominacji i posiadania – zaspokajałem je, więc się mnie
chwyciła mocniej i zaczęła domagać spełnienia pozostałych parametrów:jeszcze więcej
pieniędzy, apartament w mieście, domek
w lesie nad jeziorem, wypasiony kruzer,
egzotyczna podróż minimum raz na rok.
Zapragnęła wszystkiego. Ogarnęło ją pragnienie luksusu; chciała, żeby było pięknie,
dokładnie tak, jak to sobie zaprojektowała
pod własne umieranie. Nie otrzymywała
żadnych gwarancji, więc zaczęła wmawiać mi
lęk przed bliskością. Nie mam lęków przed
bliskością, tylko przed patologicznymi
postawami. Dlatego nie było między nami
miłości. Julcia, mówiąc krótko, tworzyła problemy i hodowała lęki, nie potrafiła cieszyć
się życiem i swoim ciałem, przy czym swoje
władze umysłowe darzyła szacunkiem. Kiedy
czuła lęk drapała się po głowie, szyi albo plecach. Mówiłem jej głaszcząc po podrapanej
główce: -Julciu, nie drap się, połóż, wyciągnij
nogę, odpocznij. Uczuć drugiego człowieka
nie można traktować jak własnych. W relacjach z innymi degeneratami potrzebna jest
pewna skala, nad czułością której pracuje
się całe życie. Ogląda się na niej różnice
między nami. Ta skala to akceptacja. - Julcia
nie słuchała. Nie byliśmy gotowi na bycie
w sobie nawzajem. Smuteczki w kropeczki,
smuteczki w paseczki, w ciapki, desenie,
z frędzlami. Z odmętów miłosnej choroby wynurzyłem się na powierzchnię życia
wczesną wiosną. Rozejrzałem się dokoła
i zobaczyłem wspaniałe degeneratki. Od
tamtej pory jest pięknie.
-Nie kłam – wtrąca Samotny Ratownik. –Pamiętam dobrze, jeszcze w czerwcu
oglądałeś jej zdjęcia.
-Potrzebowałem popatrzeć na nią bez
żadnych emocji.
-Jak to bez emocji? – pyta retorycznie
Galaktyczny Wojownik.
-Co tu dużo gadać. Było nam razem dobrze… - Samotny Nawigator zawiesza głos,
zamyka ślepia, jest bardzo spokojny; ślepia
otwierają się, nie ma już w nich melancholii.
-Dziś jestem przekonany, że trzymała się
mnie czekając na lepsze czasy. Ale one nie
nadeszły z naszym rozstaniem, ani dla niej,
ani dla mnie.
-Ja po rozstaniach zawsze traciłem
na wadze. A wy? – odzywa się Galaktyczny
Wojownik, ale bracia nie podchwytują pytania. Samotny Nawigator jeszcze się mazgai:
-Co bym robił? Jak wyglądałyby moje dni,
gdybym dalej z nią był? Czy byłyby to dni
szczęśliwe?
-Opowiedz to inaczej – odzywa się Samotny Ratownik, który najwidoczniej uznał,
że starszemu bratu trzeba pomóc.
-Jak inaczej?
-Przestań być taki oficjalny. Poślizgaj
się.
Samotny Nawigator drapie się za
uchem.
-Opowiedz jeszcze raz, Mieciu – zachęca Galaktyczny Wojownik – Ja tak bardzo
lubię jak opowiadasz.
Samotny Nawigator bierze głęboki
wdech i rzuca się w ślizg:
-Od samego rana ludzie nie mówią
o niczym innym tylko wielkim huraganie
mającym nadejść w nocy. Jak większości
huraganów, tak i temu nadano imię - Julia.
Co bardziej zapobiegliwi zabijają płytami

wiórowymi witryny swoich sklepików i
okna mieszkanek. Ja zrobiłem to zawczasu. Siedzę na werandzie i przyglądam się
zaaferowanym sąsiadom. Huragany i inne
niszczycielskie żywioły mam w… Wszystkie
moje myśli zajmuje Julcia, jej przedwczesna
starość i krótkie szpilki bez pięty. Tęsknię
za nią. Spokojnym ruchem ręki sięgam
po telefon i wybieram numer. - Pytającym
spojrzeniem spogląda na młodszego brata,
ale tamten nic nie mówi.
-Odebrała? – odzywa się zaintrygowany
Galaktyczny Wojownik.
-Chcielibyście wiedzieć?
Galaktyczny Wojownik potakująco
potrząsa głową, a Samotny Ratownik milczy i nawet nie patrzy na starszego brata;
widocznie uznał, że brat już nie potrzebuje
pomocy w wyrażaniu własnych emocji.
Samotny Nawigator powraca do swojej
opowieści:
-Po moim telefonie spotkaliśmy się
tydzień później w podmiejskim klubie
„Sosnowy“. Lecąc na to spotkanie przeszyła mnie myśl paradoksalna, że Julcia
- obłożona przeze mnie tyloma klątwami,
sponiewierana i opluta - jest degeneratką
mojego życia, a jednocześnie kimś bardzo
odległym i obcym.
-Jak wyglądała?
-Jej mordka - blada od makijażu, którego
nigdy nie umiała dobrze położyć - ta jej mordeczka miała osobliwie stary i beznamiętny
wyraz; włosy rozpuszczone do ramion, odsłonięte uszy; usta pomalowane na bordowo z
pogrzebowym odcieniem fioletu; jasnoszary
kaszmirowy płaszcz, różowa-pastelowa sukienka i szpilki z odsłoniętą piętą; przymrużone
brązowe oczy. Moja stara, kochana Julcia, bez
wiedzy o swojej przeszłości, w permanentnym
stanie ucieczki przed własną teraźniejszością,
i z wielkim pragnieniem przyszłości, którą
sobie zaprojektowała pod swoje umieranie.
Moja Julcia. Po serdecznym przywitaniu
gorąco jej podziękowałem za wszystko, co
dla mnie zrobiła, przede wszystkim za to, że
nie chciała już do mnie wrócić; dzięki temu
dowiedziałem się i zrozumiałem, czym jest
chory, toksyczny związek. Powiedziałem Julci,
że ja się jej nie dziwię, ale ona też nie powinna
się dziwić, że mam o niej taką właśnie, a nie
inną opinię. Przyjęła to wszystko z satysfakcją i
długo opowiadała, że czuje się jak rozkwitająca
róża, że jest w niebie - szczęśliwa i spełniona,
napełniona po brzeg pucharu. -Och, czuję się
wreszcie wolna - mówiła. Nie wierzyłem w jej
wolność, dlatego że wolność nie wiedzie do
samotności. „A może wróciła na terapię, albo
co gorsze, na te ustawienia systemowe? Ale
skoro to jej pomaga…“ – przemknęło mi w
myślach. A potem mimo wszystko wróciliśmy
do tematu naszego związku, opowiadaliśmy
sobie, co było w nim złe, chore i toksyczne.
Zgodnie uznaliśmy, że to smutna historia ten
nasz związek i nie ma co się katować przeszłością, ale tematu nie zmieniliśmy przez cały
wieczór. Patrzyłem na Julcię i nie czułem wobec niej żadnej emocji. Znałem ją przecież na
wylot, chociaż obce mi były nowe przedmioty
i maski, którymi się otoczyła: czarny, lśniący
kruzer, nowa garderoba, makijaż postarzający
ją o dziesięć lat. Ach - wzdycha Samotny Nawigator - te wszystkie maski Julci, która wciąż
próbuje się na nowo zdefiniować, aby nikt
nie odkrył jaka jest naprawdę z tą całą swoją
przedwczesną starością, której śmierdzący
oddech czuła już na plecach.
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Galaktyczny Wojownik nerwowo wierci
się w krześle czekając na finał opowieści, więc
Samotny Nawigator wyprzedza pytanie kolegi:
-Tak, wzięliśmy pokój.
-Fantastycznie - odpowiada Galaktyczny
Wojownik nie mogąc się doczekać pikantnych
szczegółów. Samotny Nawigator wie o tym dobrze i nie zamierza zawieść kolegi: -Najpierw
wylizałem Julcię jak królową, a potem wziąłem
jak się bierze tanią prostytutkę, brutalnie, ale
z pasją. Julcia była zachwycona. Tak mi z tobą
dobrze – powiedziała jak już leżeliśmy objęci
i nasyceni po brzeg pucharu.
-Samotny Nawigatorze, bracie – odzywa
się Samotny Ratownik – nie przypuszczałem,
że w sprawie Julci pozostałeś do tego stopnia
autodestrukcyjny.
-Lubiłem tędegeneratkę – odpowiada
Samotny Nawigator wzruszając ramionami.
-I cieszę się, że tak to się wszystko skończyło.
- Unosi kielich. -Znów jestem wolny, a moje
życie poświęcone jest sile i pięknu. Wypijmy
za to, bracia degeneraci!
Wypijają, po czym głos zabiera Samotny
Ratownik, poczuwający się do podsumowania
bełkotu brata:
-Miłość nazywana cudowną chorobą,świętą aberracją, ślepą destrukcją, ekstatycznym zaburzeniem hormonalnym, iluzją,
mirażem, złudzeniem czy kataklizmem…
- to nie jest żadna miłość, tylko pospolite i
mocno nadużywane słówko, złamany klucz,
pęknięty wytrych. O wiele większe korzyści
przynosi doświadczanie miłości, niż próby
jej definiowania. Nie urodził się jeszcze taki,
co by wiedział, czym ona tak naprawdę jest,
natomiast taki, który przynajmniej raz kochał,
wie, że miłość widać, słychać i czuć i z niczym
innym nie można jej pomylić. Jakie kojące jest

przeświadczenie, że miłość, tak jak czas, nie
ma i mieć nie może jednej, niepodważalnej
definicji.
Idąc dokarczmy „Pod Wyrwigroszem
Alfa-Centauri“ wyobrażałem sobie, że werbalna komunikacja trzech degeneratów może
mniej więcej tak wyglądać. Frustraci, siedzą
i bełkoczą smętne kawałki, zamiast działać.
Degenerat nigdy nie stanie się człowiekiem,
tylko dlatego, że rozprawia o wielkich zagadnieniach.O tym właśnie myślałem idąc do
karczmy „Pod Wyrwigroszem Alfa-Centauri“,
żeby zabić Galaktycznego Wojownika, Samotnego Nawigatora i jego brata, Samotnego
Ratownika. -W obecnej sytuacji - myślałem
zbliżając się do karczmy - moim wybawieniem
jest następujące podejście do sprawy: to jest
zło i trzeba to zniszczyć - pomyślałem otwierając drzwi i podnosząc automat w kierunku
zaskoczonych degeneratów. Wypuściłem na
nich cały magazynek, a drugi przeznaczyłem
na ostrzelanie trupów. Pociski zrobiły z nich
miazgę.
Na ekranie zawieszonym nad stołem
dostrzegłem twarz płaczącego degenerata
występującego w programie „Byłem z Czarną Dziurą”. Koleś mówił coś, ruszał ustami
i płakał. Podszedłem do ekranu i dałem
głośniej. Stojąc w mięsnej brei z degeneratów
usłyszałem słowa tamtego kolesia z programu
„Byłem z Czarną Dziurą”: -Życie z nią to była
krwawa jatka, ubojnia pozytywnych emocji.
To cud, że ja z tego wyszedłem żywy - i żalił się
dalej, że nie ma pieniędzy, że zaczął chorować,
że to wszystko przez nią. Odszedłem na bezpieczną odległość, wycelowałem automat w
ekran i posłałem mu cały trzeci magazynek.v
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Agnieszka Mąkinia

Lednica w koronie
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć…i więcej nic…
Cyprian Kamil Norwid
Nastały niestabilne czasy w obliczu których człowiek musi wykazać pokorę. Pandemia koronawirusa zamknęła ludzi w domach,
społeczności szkolne musiały przestawić się
na edukację zdalną, opustoszały ulice, odwołano imprezy.
Wszakże okazało się, że nie wszyscy się
poddali. Życie kulturalne nie zamarło, ale
dzięki nowoczesnej technologii przeniosło
się do Internetu. Otworzyło to nowe możliwości kontaktów, bycia razem, a jednak
osobno.
Formę konkursu online przybrała w
tym roku XXIV edycja Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Stworzony w 1997 roku przez poetkę,
animatorkę kultury i dziennikarkę Stanisławę Łowińską cykl imprez interdyscyplinarnych połączonych z turniejami poetyckimi
odbywał się nieprzerwanie przez wiele lat i
wychowało się na nim już pokoleniowo wielu
ludzi, którym nieobca jest postawa twórcza.
Nie mogło zatem zabraknąć jej w przestrzeni
kulturalnej również w 2020 roku.
Zgłoszenia uczestników Turnieju O
Koronę Wierzbową przyjmowano do połowy
maja. Po tym terminie jurorzy pod przewodnictwem Andrzeja Sikorskiego dokonali
oceny 167 wierszy nadesłanych przez 68
uczestników z całej Polski w dwóch grupach
wiekowych: 12 – 14 lat i 15 do 19 lat. W grupie
młodszej pierwsze miejsce przyznano Alicji
Bazułce z SP Tysiąclecia im. Mieszka I w
Lednogórze, druga lokata przypadła Annie
Marii Raus z SP im. Janusza Kusocińskiego
w Poznaniu, a trzecią nagrodą uhonorowano
Kamila Ulatowskiego z SP im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu. Ponadto przyznano
wyróżnienia za wiersze o kwarantannie,
które otrzymały: Anna Maria Raus, Justyna
Przybyła z SP Tysiąclecia im. Mieszka I w
Lednogórze i Anastazja Woźniak z SP nr 1
we Wronkach oraz wyróżnienie specjalne za
wiersz o tematyce lednickiej dla Mateusza
Winieckiego z SP w Owieczkach. W grupie
starszej triumfowała Dominika Liszkiewicz
z MDK Iskra w Pile, laureatem drugiej
nagrody został Bartosz Dłubała z Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny
w Poznaniu, trzecie miejsce przyznano
Mariannie Jachowskiej z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu.
Wyróżniono Szymona Bartkowiaka, Michała
Tuliszkiewicza, Damiana Stessela – wszyscy
z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki i Julię Andrzejewską z XX Liceum
Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w
Poznaniu. W Turnieju Jednego Wiersza jurorzy
nagrodzili Małgorzatę Kleiber z XXXVIII
Dwujęzycznego Liceum im. Jana Nowaka
Jeziorańskiego, a publiczność w głosowaniu
internetowym na facebook`u uhonorowała
swoją nagrodą Amelię Kłaniecką z I Liceum
Ogólnokształcącego w Poznaniu.
Nie było zwyczajowego już spotkania na
Lednicy. Nie zwiedzano wyspy, nie słuchano
koncertu, nie posadzono symbolicznej wierzby w Gaju Poezji. v
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Andrzej Ossowski
Gabriel Korbus

***

Bogdan przysyła pozdrowienia/matematyka to filozofia zapisana w liczbach
***

***

Byłem tak blisko szczęścia,
Na diabelskim kole
W wesołym miasteczku.
Został tylko żal,
Muszę go schować głęboko,
Bo to cenna i rzadka rzecz,
Choć wydaje się bezwartościowa.

I ty nie wgryzłaś się w jego duszę,
Nie zadałaś mu bólu ani radości,
Nie myśli o tobie ani cię nie wspomina,
Nie wie jaka byłaś,
Nie wie czy umiałby cię pokochać,
Nie wie czy mógłby się z tobą zaprzyjaźnić.

***
***
Zło jest piękne i dobre,
Nienawiść pozwala żyć,
Ale nie chodzi o to,
By oddać się ojcu w złotych promieniach.
Chodzi o krew w żyłach,
O ptaka, który mieszka wśród cierni
I chce zerwać się do lotu.

A jednak jesteś jego największym żalem,
Ukradłaś wartość tej, którą wtedy kochał,
W jego myślach jesteś ubrana
W błyszczący miraż niewyczerpanego czasu,
Jesteś upojeniem beztroskim szczęściem,
Które się nie skończy bo otwiera drzwi.
Jesteś dla niego wieczna i potężna.

***
***
Miałem kiedyś wspiąć się na wieżę,
Teraz jest pusta,
A ja i tak chce się na nią wspiąć,
Poczuć jej pustkę i chłód
Wiatru tańczącego wśród ścian.
Jak wiele zła by się nie zdarzyło
Gdybym tam poszedł,
Jak bardzo byłbym szczęśliwy.

***
Nie ma wybaczenia za moje grzechy,
Bałem się z tobą rozmawiać.
Dziecko, które myśli, że jest mężczyzną,
Piękny chłopiec wśród kwiatów,
Myśli, że ma przed sobą bezmiar czasu,
I że wiatr nie rozwieje liści.
Tak bardzo wytęża mózg by przewidzieć
przyszłość,
Nawet nie wie, że się boi,
On niczego nie wie.

***
Zapewne nawet nie pamiętasz tego chłopca,
Przeleciał jak obraz we śnie,
Zagasło jego znaczenie,
Nie zdążył zapłonąć,
A już rozwiał go wiatr jak zwęglone liście,
Tak jakby nigdy nie istniał.
On nie umie wysyłać listów,
Chodzi wśród jesiennych drzew w ubranku,
Wymyśla bajki, których nigdy nie spisze,
Wysyła teraz listy na wiatr.
„Ten, który urodził się by nieść na twarzy
odziedziczony żal.”

Jesteś zielonym letnim lasem
Nad jeziorem
I pływaniem na łódce.
Obraz, który jest odbiciem innego obrazu.

kochany połóż pięć złotych
opowiem Ci Twoją przyszłość
trzymając w ręku talię kart
natarczywie domagała się stara
Cyganka
powiem Ci imię kobiety
która tęskni za Tobą
ile dzieci będzie miało
kochającego ojca
uważaj brunet który
jest blisko Ciebie
nie jest tobie przychylny
może zburzyć Twoje
szczęście
kładę na talię pięć złotych
powiedz mi...
lepiej nic nie mów
nie chcę nic wiedzieć
życz mi szczęścia
los i tak przyniesie
to co ma przygotowane
Twoje wróżby
nic nie zmienią
mądry z Ciebie człowiek
powiedziała i odeszła

Adam R.Prokop
Strach na wróble
***
Nie ma cię dla niego,
Nie ma go dla ciebie,
Jest tylko utraconym czasem,
Symbolem,
A symbole przecież nie umierają,
Ale też nie żyją,
Tkwią uwięzione w lustrzanych światach,
Zeszklone.
Rodzi się pokusa
By gonić utracony czas,
Pochwycić to co utracone,
Wskrzesić zmarłych,
Będzie to trwać
Dopóki jest życie i śmierć,
Dopóki jest żal,
Dopóki nie odzyska straconych lat.

dokądkolwiek by nie iść
na każdy pomysł
na wszelką ideę
przypadają dwie porażki
plus kilku nowych wrogów
dlaczego w głowie
tylko absurdy skojarzeń
leninowskie tango
jeden krok naprzód
dwa kroki wstecz
zmieniają się cele
jak kogut na wietrze
w tle heroiczna muzyka
pasowałby szloch
będzie pusty śmiech

Adam R.Prokop
***
Nie ma przygód w myślach,
Ale cieszę się,
Że odkryłem nowy świat,
Poszedłem parkiem jak dziecko
Z zielonym samochodzikiem w ręce.
Zgubiłem go wtedy.
Cieszę się, że wróciła.
To był dobrze spędzony czas.

***
tak długo tu jestem
gdzie mnie nie ma
że wszyscy zdążyli
w międzyczasie dorosnąć
poza czasem wyjechać
przed czasem opuścić
w iloczasie rozliczyć
więc mnie nie ma
dla nich
dla których chciałem być
i jestem kogo nie znam
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Robert Amborski

Polemiki

W sprawie środkowego palca
Ad vocem Środkowego palca, który
ukazał się na łamach mojego ulubionego miesięcznika, poświęconego szeroko
rozumianej kulturze. Dla przypomnienia
dopowiem, że chodzi o tekst zamieszczony w „Akancie” nr 4/2020, a wyszedł on
spod ostrego i zadziornego pióra Ariany
Nagórskiej.
Po jego przeczytaniu nie wiedziałem, czy jestem w trakcie lektury jakiegoś
pseudopolitycznego brukowca, czy jednak
czytam to, do czego się zabrałem, czyli
„Akant”.
Tematyka zawarta w prywatnym felietonie, nie licuje niestety z ideą, jaką niesie
w swoich tekstach tak szacowne pismo.
Już samo zajmowanie się tą, bądź co bądź
niepoważną (nazwałem to bardzo delikatnie) tematyką, sprawiło, że poczułem się
nieswojo. Ale ponieważ czytam (a jakże)
„od deski do deski”, więc nie pozostało mi
nic innego, jak tylko zagryźć wargi i zapoznać się z tą, jakże błędną opinią, którą
przedstawiła autorka.
To, że nie zauważyła intencji osoby
kierującej obraźliwe gesty w kierunku
swoich koleżanek i kolegów na sali sejmowej, to jeszcze nic. Przecież pani poseł
pokazała ten palec całemu społeczeństwu,
zdając sobie doskonale sprawę z tego, że
przekaz pójdzie w świat. Fakt ten świadczy
jednoznacznie, iż wiedząc o tym, że kamer
na sali sejmowej jest bez liku, takie niekul-

Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”

turalne (znowu użyłem bardzo delikatnych
słów) postępowanie zostanie z pewnością
wychwycone.
Pani poseł w momencie, gdy machała
palcem miała głowę pochłoniętą jedynie
radością po wygranym głosowaniu, a felietonistka oczywiście opuściła (być może nie
zagłębiając się w kontekst) fakty mówiące
o przyczynie takiego postępowania, co już
świadczy o nierzetelności przekazu i próbie
manipulowania tzw. opinią publiczną. Bo
skoro Ona (autorka) nie poczuła się urażona, to albo nie wiedziała o co w tej sprawie
chodzi, albo jest jej to zupełnie obojętne,
co inni obywatele myślą. Postanowiła skupić się na stwierdzeniu, że jakoby tylko
opozycyjne partie polityczne podniosły
larum i próbuję zrobić z tej „akcji” użytek
polityczny.
Co więcej, nie wiem zupełnie o co Pani
Arianie chodziło, przywołując do tekstu
więźniów, którzy jakoby stali murem za
jedną z partii, będąc jednocześnie ekspertami w zakresie owego gestu. Pozwolę sobie
zauważyć, że w więzieniach można znaleźć
dokładnie cały przekrój naszego społeczeństwa. Są więc tam również ludzie, którym
nigdy do głowy by nie przyszło, aby w kierunku drugiej osoby używać obscenicznego
gestu. Zresztą myślę, że w więzieniach jest
raczej więcej takich, którzy przywłaszczali
sobie symbole Polski Walczącej na koszulkach lub na własnej skórze, w formie tatuaży - co dzieje się przy radosnej aprobacie
partii rządzącej. Nie jest to jednak miejsce
i czas, aby o tym dyskutować.

Godnym potępienia jest jednak wciągnięcie tematyki Orwellowskiej i obrażenie
czytelników, poprzez sugerowanie zagubienia zdolności pojmowania literackiej rzeczywistości. Tu Autorka poszła zbyt daleko.
Bo jeżeli gdzieś można znaleźć porównania
rzeczywistości do świata, który przedstawia
Orwell, to chyba nie należałoby szukać ich
w powołanej przez Autorkę powieści. Myślę,
że znacznie bliższe (jeżeli mamy już odnosić
obecne stosunki do twórczości Orwella)
byłoby porównanie do treści zawartych w
Folwarku zwierzęcym, ale taka wizja musiałaby
zdążać raczej w innym kierunku - niech się
każdy domyśli sam. Myślę jednak, że nie warto zagłębiać się mocniej w te porównania,
gdyż są one zawsze i w każdym czasie aktualne i niejedna „grupa trzymająca władzę”
mogłaby poczuć się urażona.
Niestety nie dowiemy się jak ten nieszczęsny palec wpłynął na kampanię prezydencką (o co martwiła się Autorka); dość,
że rzeczona posłanka utraciła eksponowaną
funkcję w sztabie wyborczym jednego z
kandydatów. I mam jednocześnie nadzieję,
bez wskazywania preferencji politycznych,
że poniesie jeszcze konsekwencje osobiste
jako osoba publiczna. Jedno jest pewne - ten
niepotrzebny wyskok zostanie jej zapamiętany na długo i będzie z nim kojarzona - czy
tego chce czy nie.
Natomiast dobrze byłoby, żeby Autorka
swój polot, lekkość i zwięzłość wykorzystywała w tematach nie doprowadzających
(wg. niej) do histerii i paranoi. Czego jej
serdecznie życzę. v

Stefan Pastuszewski
Emanuela. lato

oferuje usługi edytorskie
w zakresie:
 redagowanie,
 korekta,
 opracowanie graficzne,
 skład komputerowy,
 druk
książek (literatura, dzienniki,
opracowania naukowe,
publikacje jubileuszowe itp.)
oraz
innych tekstów literackich,
publicystycznych, naukowych
i urzędowych
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1
tel. 052 321 33 71
e-mail: akant24@wp.pl

www.akant.org

Emanuela wsiadła do czarnego mercedesa
ze srebrnymi kołami o czerwonych lamówkach
na twarzach widzów malował się podziw i niesmak
a były to niezbędne dodatki do jej cytrynowożółtej bluzeczki
i czerwonych spodni z jedwabiu
łabędzia szyja i jej zgrabna główka
którą z czułością brało się w dłonie
w pierwszej fazie gry wstępnej
utonęła w puchu oparcia fotela
nawet gdyby ktoś chciał strzelać
a było kilku takich nieobjawionych jeszcze
to by nie trafił
Emanuela prowadziła wóz pewnie i spokojnie
życie wewnętrzne Emanueli dojrzewało
jak łany zbóż po obu stronach czarnego asfaltu
w który czarny mercedes o zmierzchu
wtopiłby się w okolicach horyzontu
gdyby nie te czerwone lamówki na kołach
musiałem więc do niej zadzwonić
i to nie na próżno
Vermeer wciąż zazdrościł
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Jacek Jaszczyk

Igor Eliseev

List z emigracji XI

Wiersze o Miczurińsku

1.
Jesień przyszła latem.
W oczach bezpańskich psów spadła mgła.
A nas przedrzeźniają okna bez firan,
paski złota zadręczone w przewiewie.
I ta tęcza w kwiatach na obcym balkonie,
którą podzieliły się dwu światy,
gdy z wierszy patrzę w wieczność,
między przecinkami kryjąc niepamięć.
2.
Mela Koteluk odprowadza mnie do snu:
Notujemy spadek cienia.
A właściwie jego brak.
Wyparowała woda z nas.
3.
Śniło mi się że umarłem w tobie
na śmierć obcy.
Prawie tak jak wtedy, kiedy umarłem
po raz trzeci,
na końcu miasta lub w cieniu balustrady.
I jestem tak samo martwy
jak kartka na której podarł się wiersz,
który nigdy nie napisany zawsze był tobą.

Jerzy Grupiński    
Zdjęcie
                 
Stoją tak
oni równe czapki kombinezony
poranny apel i hymnu śpiew
Zakład produkcji urządzeń
w Changsha
imienia Czerwonej Zorzy
Ale jeden – buty krzywo
niedociągnięte pięty
udaje tylko porusza wargi
Szereg załamuje się i linia
Teraz widać stoją jednak ludzie
Albo ten jeden
ten istny jest odmieniec
niby poeta ich ?

Grzegorz Zientecki

Stare moje miasteczko,
Jesteś takie samo, jak dawniej,
Tylko starodawną nazwę
na nową zamieniono.
I sadów wiśniowych
przybrałeś strój ognisty,
Spostrzegłszy wiosną
rozkwitłych jabłoni wysyp.
W twoim teatrze
wciąż grają spektakle.
Tylko szkoda, że Giliarowski
nie wyjdzie już na scenę.
Ludziom aktorzy
zawsze do usług, czyż nie?
Dla niego pisał
Ostrowski i Beranże.
Ono widział błaznów
Rublowa jasnookich świętych,
przetrwało wieki,
Przeszło wojny i mór.
Napadali je Pieczyngowie, I Chazaryn,
I Wiking, i inni, których
do dziś przeklina.
Carowie je gnębili,
uciskali, ćwiartowali,
oczy wypalali,
bez sądu rozstrzeliwali,
gnali je
etapami w sybirską dal,
żeby stało się na podobieństwo
pokornej – tępej trzody.
I choć udało się
współczesnym wielmożom i bajarzom
ogłupić je,
duszę jego w pustynię
przemienić – zdziwiono się
spostrzegłszy, że jest niezłomne,
jasnowłose, mocarne,
jak uśpiony na chwilę bohater.
Jego hełm złoty
potoczył się po Dzikim Polu,
Przez Ukrainę przez Don ku Moskwie, opasawszy krąg.
I Tatarzyn zdjął
przed nim swoją czapkę z soboli
i bił się w pierś,
i krzyczał, że jest przyjacielem wiernym.

***
Wszystko wydaje się
tak nieprawdopodobne:
Istnienie
Pisanie
Podróże, które odbyłem
Migotliwość
Wrześniowego słońca w altanie
Widocznie
Koło Dharmy też musi podskakiwać
na wybojach

Tam, gdzie przechodziło,
wysokie chramy stawały,
i lśniły w krąg złociste wież kopuły.
Czy winne jest,
że w rewolucję chamy
wszystko, co można
i co niemożliwe spaliły.

Ta męka przez dusze moją się przelała
(czyż to mało?) i ją przybiła
do dalekiego wysokiego krzyża.
U mnie nad Donem,
nad rzeczką zwaną Woroneż.
Nigdy nie zapomnę tej męki ogromnej.
Albowiem odkąd pamiętam
kochałem tę czarną ziemię.
Moje miasteczko stare stało się dla
mnie
w mym tułaczym życiu schronieniem.
Przez twoje wrota do Rosji wszedłem.
Czyż nie za to o tobie pamiętam …
Byłem nauczycielem
w wiejskiej zapyziałej szkole,
gdzie dzieci nie umiały
na mapie pokazać Moskwy.
Gdzie, głusząc samogonem
resztki świadomej woli
rodzice ich zapijali się
na umór i na twoja mać.
Widziałem chłopa,
jak w nieprzejezdnym błocie
do sklepu lazł
a tam duszkiem wypił do dna
szklankę wódki i padł,
w mgnieniu oka
w to samo błoto
i spał chrapiąc głośno.
A kiedyś w brudnym klubie
widziałem go potem.
Siedział z zapartym tchem,
słuchając wierszy z zachwytem.
I sala jak on zasłuchana,
Była cicha i jasna,
dosłownie jak w świątyni,
gdy odpuszcza się grzechy.
Tak, grzeszysz Rosjo
pijaństwem twego narodu.
Dotąd nad tobą słyszę
świst słowika zbója.
Ty, myślę, mi wybaczysz,
że byłem nie najlepszym
z twych synów marnotrawnych
ale kochającym cię zawsze.
Moje stare miasteczko,
Przechodniem kalekim cię
żegnam, a pieśni mych
kres nie nastanie.
Zostań takie jak dawniej
maleńkie z wielką duszą.
Takim cię pokochałem.
Ty kochaj mnie jak ojciec.
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Janusz Gryz

Jarosław Seidel

U fryzjera

Dziwne dni

Zakurzona, z zeszłorocznymi brązowymi
liśćmi, zabita tarcicą prowincjonalna uliczka,
przez którą biegnie słońce i kładzie się jak ptak.
Jest piękny wiosenny dzień, południe, w cieniu
szarych ścian, przeźroczyste chłodne powietrze,
wiatr poruszający gałęzie topoli i czyste błękitne
niebo nad nimi. Obok pordzewiałego, piwnicznego okienka z zasypanym węglowym miałem,
krzywym chodnikiem, nad pokruszonymi
schodami, otwarte drzwi do zakładu fryzjerskiego. W głębi zakładu, w łagodnym świetle
dwie fryzjerki, trzymające w swych wiotkich
dłoniach, bursztynowe grzebienie i połyskujące
nożyczki. Za nimi widnieje ciemne zaplecze z
tabliczką: toaleta. Wokół roznosi się zapach
kiszonej kapusty, wody z ogórków, i starego
mieszkania. Pierwsza, wyświeżona ślicznotka
o cerze delikatnej jak upierzenie ptaka, Viola
czy Olivia, w dżinsach i aksamitnej bluzce,
pod którą, wydaje się, ma skrzela, marzy, być
może, o podróży na Cytrę. Muzyka palców
na trzonku grzebienia, uciekająca linia torsu,
kokieteryjny diadem z koronek. Cienki, splecony tatuaż okręca się symetrycznie wokół jej
napięstków. Druga, wyższa i starsza, z twarzą,
w której zastygła oschła rzeczowość, skupiona
na przycinaniu prostych rzadkich włosów,
starszej kobiety. Kobieta ma inteligentną twarz
emerytowanej nauczycielki, na nosie okulary
w perłowej oprawie, w oczach wdzięczność
osoby samotnej, która znalazła słuchacza. Więc
uśmiechając się mówi półgłosem, szeptem
niemal, koraliki zwierzeń toczą się po gładkiej
powierzchni lustra i toną w niej bez śladu, bez
jednej zmarszczki.
- Nie bardzo ceniłam mojego męża, ale
teraz, po jego śmierci, wiem, że gdyby wrócił,
myłabym mu nogi i tę wodę piła. Fryzjerka
bez iskry empatii, z pociemniałą maską twarzy
milczy, szczęka nożycami. Suche, siwe kosmyki
bezgłośną serenadą spływają i ścielą się wokół
fotela, deptane jej czarnymi lakierowanymi
pantoflami ze srebrną sprzączką i złotym
łańcuszkiem nad obcasem. W wieży za szafką
Metallica gra Wehikuł czasu Dżemu. W kącie,
gdzie śpi cień, z uwięzionego fikusa bezszelestnie skapuje kurz. Nad nim pin-up boy:
galant z falą misternie fryzowanych, lśniących
brylantyną, uniesionych na czołem włosów, z
wilgotnym blaskiem oczu, obiekt westchnień
nastolatek i tylko jakiś rys znużenia w tej twarzy źrenic, czyjaś dusza zdaje się nas śledzić.
Zapewne nie zna on nudy, albowiem nuda
to kara za myślenie. Pod przeciwległą ścianą
między wysiedzianymi klubowymi fotelami,
niewielki stolik z kolorową prasą. Mężczyzna
przygląda ją ściskając w szorstkich palcach
śliski, tani papier. Ma on przełamany nosem,
jest ogorzały, owiany wiatrem lasu, znojem
fizycznego wysiłku. Dłużej zatrzymuje wzrok na
co bardziej roznegliżowanych dziewczynach, a
potem czyta, chyba czyta, coś o bigamii. W jego
skudlonych twardych jak pióra kruka włosach,
w ich nietkniętej grzebieniem, zlepionej potem
gęstwinie tkwią złociste, żółte drobiny trocin.
Podmuch wiatru wypełnia pomieszczenie zapachem zwęglonego dymu. Wokół czuć zapach
jego kuchennej obecności i szmaragdowy
motylek jak rozedrgany płatek światła pląsa
przez chwilę, swym szachowym konikiem w
modro-szarnym otworze drzwi.

Gdzieś gnuśnie, leniwie zaszczekał pies,
i umilkł, obezwładniony niemal wiejską ciszą.
Viola wygala do niebieskiej siności, potylicę
mężczyzny o niedźwiedzich barach, w kraciastej
flanelowej koszuli, odsłaniając guzy obfitości,
porowatość, konsystencję grubej skóry. I
tylko zwieńczenie potężnej czaszki pozostaje
niedostępne dla jej kunsztu. Płowy wiecheć
czuba narzucony przez modę, która zniewala.
On ukołysany tym jednostajnym terkotem
maszynki i delikatnymi dźwiękami nożyczek,
które unoszą się wokół dużych czerwonych
uszu z kolczykiem, powolnymi ruchami rak,
zapada w drzemkę.
Budzi się nagle, gdy ona rozwiązawszy
tasiemki, wstrząsa fartuchem, oczyszcza kark
i kołnierz koszuli miękką szczotką. Jago zwalista postać wypełnia całe lustro, przygląda
się i rozpoznaje ze zdumieniem swoją nowo
wymodelowaną głowę i swoje czoło kaprala.
Od niechcenia rzuca zmiętą dwudziestkę
między flakony z wodą kolońską, wychodzi bez
słowa, kołysząc się w biodrach i stawiając stopy
olbrzyma z nonszalancją osiłka, któremu nikt
nie podskoczy. Fryzjerka chowa banknot do
szufladki i znika na zapleczu. Po chwili wraca
ze szczotką i gdy zamiata, drwal unosi wzrok
nad krawędź gazety i patrzy na jej wypukłe
biodra. Pająk, który zszedł ze ściany i przebiega
lśniącą podłogę, znajduje nagłą śmierć pod jej
sportowym butem. Zajrzał uczeń szkoły morskiej
z żałobnie odwróconym kołnierzem. Przeszły
dwie młodziutkie policjantki w czarnych mundurach, i w przypominających przemysłowe,
czarnych buciorach z chlewkami, w czarnych
czapkach z długimi daszkami. Kto przymusił je,
by włożyły to? kto przyodział wygięcie, falowanie,
gibkość kobiecego ciała w ten budzący zgrozę
rynsztok. Z niewielkiego oddalenia, z zarosłego
trawą zaułka słychać cierpliwe stukanie młotka.
Prostokątne kwadraty cienia leżą nieruchomo
na ziemi, kot z czułością niesie swoją drapieżną
czujność, z której zwisa ogonek myszy. Drwal
mości się w fotelu, przechyla, prostuje, odwraca głowę, to w lewo, to w prawo. Przygląda się
z uwagą, pociera wierzchem dłoni policzek i
momentami zastyga, gdy z góry z cichym łopotem spada na niego lustrynowa płachta… nie
myśl sobie, że zostanę u nich na noc, znowu
się upijesz i będziesz gadał głupstwa. Postawna
szatynka przewleka dziecięcy wózek przez otwór
drzwi, jej słowa pełzną po plecach, wdrapują
się na ramiona, stają na palcach, by sięgnąć
ucha idącego przed nią wysokiego mężczyzny
w granatowej kurtce z opuszczoną milczącą
głową – co głuchy jesteś powiedz coś…
Ich kroki oddalają się w ciszę, która je
pochłania i unicestwia. Czas zwierzeń minął i
starsza kobieta wylewnie żegna się z fryzjerkę,
jak z krewną, i wręcza jej dwa złote napiwku.
Swą chusteczką wyszywaną w róże ociera łzę z
oka sowy, potrząsa przed lustrem resztką białawych piórek i wychodzi drobnym kroczkiem
w wyczyszczonych do połysku popielatych pantofelkach, w fałdzistej brązowej spódnicy i reintegracyjnej granatowej bluzce w białe groszki.
Podkreślając tym każdym ruchem, przegięciem,
gestem, że to właśnie starość kryje szczęście.
Fryzjerka zdmuchuje suszarką biały pył z fotela, zamiata i zawracając z beznamiętną maską
twarzy ku ostatniemu klientowi mówi: proszę. v
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Jakby ktoś zgasił światło. Po prostu słońce
zgasło i zapanowała ciemność i mgła. Deszcz i
wiatr. I tak od grudnia do marca. Takie mamy
zimy od dwudziestu lat. I ludzie chorują – psychicznie i fizycznie. Bo przez setki lat były zimy,
takie jak powinny być – ze śniegiem, mrozem
i słońcem; i były lata, gorące i z burzami. I
człowiek (a wraz z nim jego organizm) gdy
przychodziła zima, ta prawdziwa, w okolicach
grudnia, nagle przestawiał się, przeskakiwał na
tryb zimowy. Organizm funkcjonował inaczej
– uodparniał się. Gdzie te niegdysiejsze śniegi?
– można tylko pomarzyć za Kantorem. Już nie
ma zim – są tylko pory deszczowe. I niże, niże,
niże... Ciemność i mgła – po prostu można
się pochlastać. Trudno mi funkcjonować w
takich warunkach. Mój organizm rozstraja
się jak stary fortepian z każdym rokiem coraz
bardziej. Zimą umieram. Agonia następuje w
marcu. Na wiosnę znów się budzę, odradzam.
W porze deszczowej pogłębiają się wszystkie
choroby i dolegliwości. Zaburzenia snu; z dwóch
powodów: po pierwsze zimą grzeją kaloryfery,
co wysusza powietrze do granic możliwości – co
rano budzę się z bólem głowy, po drugie zegar
biologiczny wariuje, a dusza rozpaczliwie tęskni
za światłem i jasnością. Depresja pogłębia się i
częściej muszę łykać relanium. Powtarzają się
bezsenne noce, podczas których tylko czytać
albo pisać. Ale nie piszę już tak dużo i tak dobrze
jak kiedyś zimą, gdy biała kołdra otulała wszystko
dookoła, a na czystym od mrozu niebie skrzyły
się gwiazdy i księżyc. Poza tym, trudno pisać z
tępym bólem głowy, który nawiedza mnie coraz
częściej podczas tej cholernej ciemności. Jestem
zły i sfrustrowany. Wygrażam Bogu i Naturze, a
także ludziom, którzy przyłożyli do tego rękę.
Lecz tylko bezradnie rozkładam ręce i czekam
na wiosnę. Najgorzej, gdy zabraknie picia. Można oczywiście czytać i pisać całą noc, ale trzeba
uzupełniać płyny, szczególnie gdy się pali. (A
nie będę pił kawy o piątej rano, bo to by mnie
zupełnie rozwaliło). Więc gdy zabraknie picia
robi się nieprzyjemnie; zaczyna się czekanie na
otwarcie Żabki, żeby można skoczyć po jakąś
wodę czy napój. I cała zima, ta pora deszczowa
zamienia się w czekanie na słońce, aż pojawi się
raz, drugi i trzeci i wreszcie spadnie pierwszy,
wiosenny deszcz. v

Przewozy krajowe i zagraniczne

 przewozy krajowe i zagraniczne
 wyjazdy turystyczne
 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów
 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, www.droloff.com.pl
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SATYRA

Krzysztof Nurkowski
Myśli ulotne

Zbigniew Pawłowski

Czas kwarantanny pozwolił nam bliżej się przyjrzeć sobie samym.
Często był to nie najprzyjemniejszy widok.

Fraszki

Wreszcie koniec pracy, powiedział handlarz - odpinając nerkę.
Sięgnął po butelkę...

*
Człowiek to jest zwierzę stadne.
Bardzo często wprost bezradne.
Nos w nie swoje sprawy wtyka.
W sprawach swoich się potyka.

Wylecieć wylecieć w kosmos higienicznie, spojrzeć na
darwinizm uliczny.

*

Trójca aptekarska : na smarowanie, na ssanie, na spanie.

W głowie kobiety zamęt,
Jeśli znajdziesz mankament.
I ubierzesz go w słowa,
Zabić Ciebie gotowa.
*
Życie wciąż przemija,
Wina to niczyja.
Wielu z nas obchodzi,
Każdy rok urodzin.
Nic już za zakrętem,
Kupony odcięte.
*

Konia z rządem

Krzysztof Nurkowski

Maciej Porzycki

Covidowo

Element taktyki
Jak przeżyjesz covid,
Zapisz się do ZBoWiD.
Otrzymasz promocję,
Na soczek vibowit.

Rzadko kto
cofa się tak
często do tyłu
jak piłkarze

Pijany choć się chwieje.
To ciągle ma nadzieję.
Że w przód niesie go stopa.
A on po prostu się cofa.

sprawozdawcy sportowi
zakładają z góry
wysoki pressing

Zamiast do przodu dążyć.
Wokół siebie wciąż krąży.
Bo głowa go zawodzi.
O co w tym wszystkim chodzi?

Zasłużony remis

Grzegorz Misiewicz
Aforyzmy
***
Mało mówi i długo żyje.

Wierne odwzorowanie
ustawiło wynik spotkania

***

mierzyliśmy się
naturalnie w skali
jeden do jednego

Za miły, by być uczciwy.
***
Kobiety są jak cięte kwiaty,
dlatego trzeba je trzymać krótko.

Marek Jagliński
AFORYZMY
***
Diabły przeszłości stoją na rogach piekła.
Anioły przyszłości, zaś za rogiem nieba.
***
W kropce pod znakiem zapytania człowieka,
jest wiele przecinków nad wykrzyknikiem Boga.
***
Im dalej w liściasty las kłamstwa,
tym więcej na oczach wędrowca figowych listków prawdy.
***
Bywa w życiu czasami tak, że gołąbkowi pokoju
w rodzinnym gnieździe, wykluje się kukułka.

Barbara Tylman
TAKIE SOBIE
„Kolorowe jarmarki” – ale nie na naszą kieszeń
„Jutro będzie dobry dzień” – emerytura na koncie
„Jarzębina czerwona” – ptasia jadłodajnia
„Adios pomidory” – przejdź na dietę nisko potasową
„Stary niedźwiedź mocno śpi” – młody już czeka
„Pamiętasz była jesień” – wtedy zardzewiałaś
„Po co nam to było” – teraz tylko ból głowy
„Jak dobrze mieć sąsiada” – z braku laku dobry kit
„Wymyśliłam cię” – a teraz mnie dręczysz
„Czeko, czeko, czekolada” – oj, będzie długie posiedzenie
„Mały biały domek” – azyl na 48 godzin
„O mnie się nie martw” – mam ubezpieczenie
„Ja wiem, że to był tylko sen” – przydała się tabletka
„Korali sznur zgubiłam dzisiaj” – kupisz mi perły?
„Wstań Zenek, wstań” – kogut skończył pianie
„Jadą, jadą chłopcy” – mandat 100 zł, 5 punktów karnych
„Małgośka, mówią mi” – a mnie Baśka
„Ty kąpiesz się nie dla mnie”
– dla współpasażerów komunikacji miejskiej!
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Stefan Pastuszewski

Zagwozdka z tą nowelą
Czyta się ją świetnie i chce się czytać.
To chyba najlepsza pochwała dla autora,
ale dla recenzenta problem. Bo to nie jest
zwykłe, sprawnie napisane czytadło, tylko
coś więcej, dużo więcej.
Nowela Emilii Walczak Diablica
jest wyrachowaną konstrukcją literacką.
Nawiązuje do tak zwanej literatury sanatoryjnej, choćby wspomnieć Tomasza
Manna Czarodziejską Górę, Bruno Schulza
Sanatorium Pod Klepsydrą, Maxa Blechera
Zabliźnione serca. Prowadzi z nią dialog intertekstualny poprzez udatne odtworzenie
klimatu przedwojennej Europy, głównie
Niemiec.
Ten dialog intertekstualny to jednak
przede wszystkim erudycyjne operowanie
zasobem leksykalnym ludzi z tamtych lat,
głównie niemieckim, ale też francuskim i
łacińskim, z dystansem i humorem. Niektóre słowa są dziś tak egzotyczne, że z racji
tego, że nie żyją już babcie- damy z tamtej
epoki, które by coś wyjaśniły i rozjaśniły, to
przydałby się słowniczek ówczesnych pojęć
na końcu książki. A jednak tę precyzyjnie
odtworzoną manierę literacką, nasyconą
własnymi, stylizowanymi neologizmami
zakłóciło jedno słowo z całkiem innej

przestrzeni. To rycysyzm, ta nieszczęsna
zagwozdka rozumiana jako trudny problem
na stronie 53.
Autentyczne wydarzenia, jak pucz monachijski, tkwią w tle perypetii wewnętrznych i zewnętrznych bohaterki noweli,
trzydziestoczteroletniej Niemki Irme Ende,
która w 1923 roku pojechała z Berlina do
sanatorium w szwajcarskim kantonie Gryzonia. Sanatorium to w miejscowości Sankt
Moritz usytuowane zostało na szczycie
góry Diablica zwanej z włoska Diavolezza.
Oprócz brunatnego tła NSDAP, którego
bohaterka starała się nie dostrzegać, gdyż
„kwestie polityki nie interesowały jej wcale,
a wręcz obrzydzały ją i napawały wstrętem i
odrazą” (s. 31), mamy jeszcze tło kulturowe
z ówczesnymi celebrytami, jak Mannowie,
Sophie Toeuber- Arp i Annemarie Schwarzenbach, z których ta ostatnia wkroczyła
na karty książki ze swą lesbijską obsesją. W
ogóle obsesje seksualne pasjonują Emilię
Walczak, co dało się już wyczytać w jej powieści Hey, Jude (2015). Tym razem, oprócz
owej Anemarie i świetnego opisu klubu dla
jednopłciowych przy bulwarze Rolandufer
w Berlinie, mamy do czynienia z historią
heteroseksualną, bezpruderyjnie, choć nie

Ariana Nagórska

Krótko i na luzie
Otrzymałam niewielką książkę Grzegorza Pełczyńskiego, która od
pierwszego wejrzenia wydała mi się nietypowa, a więc warta uwagi. Mając tytuł Kryminały i Romanse (czyli gatunki literackie
z reguły pokaźne objętościowo) – liczy
ogółem 32 strony. Większość zawartych
w niej opowiadań nie przekracza strony,
a najdłuższe 1,5 strony. Kto potrafi pisać
formy krótkie, może u mnie liczyć na
przychylność, bo wiem, że zwięzłość nigdy
nie cechuje grafomanów. Ten autor pisze
sprawnie, lecz jako (prawdopodobnie)
debiutant ma pewne wady, o których wspomnę na początku. Nie umie stopniować
napięcia ani trzymać czytelnika w niepewności. Finał jest często przewidywalny już
na początku, a zaskakujące puenty zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli na przykład w
opowiadaniu z grupy romansów bohater
z cennym pierścieniem idzie do jubilera,
a jubiler ma nad sklepem szyld „Bednarski
i Córka” – od razu wiadomo, że raczej dojdzie do romansu z tą córką. Tymczasem
gdyby ograniczyć się do szyldu „Bednarski”,
a córkę wprowadzić dopiero w puencie,
byłoby to jedno z najciekawszych (bo zaskakujących zakończeniem) opowiadań,
jako że marzeniem bohatera była wyprawa
do Afryki równikowej, na którą nie byłoby
go stać, dopóki nie sprzeda odziedziczonego pierścienia. Bez informacji wstępnej
o córce jubilera liczyłabym więc, że do
romansu dojdzie gdzieś w Afryce.

Niedostatki tajemniczości w fabułach
autor rekompensuje tajemniczością własnej osoby. Nie ma w książce najmniejszej
wzmianki biograficznej, co bardzo mi się
podoba, bo z czytelniczego doświadczenia
wiem, że często im obszerniej opisane na
okładce osiągnięcia autora, tym żałośniejsza zawartość książki. Grzegorz Pełczyński
na autoreklamę zupełnie się nie sili,
książkę poświęca Żonie i Synowi, a za jego
istotny walor uważam dyskretny dystans do
samego siebie i od czasu do czasu pogodny
humor. Przy tak małej objętości książki
oprócz kryminałów i romansów zamieszcza jeszcze dwa dodatki nadzwyczajne: w
środku Thriller – Opowiadanie grozy, a na
końcu Science fiction – Goście z kosmosu. Groza wydaje mi się trochę z przymrużeniem
oka, bo bohater chcący taki tekst napisać,
jest autorem opowiadań miłosnych, który
wymyślając opowiadanie grozy tak się sam
wystraszył, że wskutek tego poruszenia
wpadł mu do głowy pomysł nowego utworu – ale jednak miłosnego!
W finalnym opowiadaniu science fiction rys groteskowy autor uzyskuje przez
brak jakiejkolwiek niezwykłości czy sensacji. Dwaj panowie przedstawiający się jako
kosmici wyglądają zupełnie zwyczajnie.
Żona bohatera zaprasza ich na poczęstunek, a gdy małżonek dyskretnie informuje
ją, że to kosmici, pani domu odpowiada:
„Tobie wystarczy kieliszek nalewki, abyś był w
sztok pijany”. Przybysze szybko opuszczają
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werystycznie opisaną. Wobec domyślanej
po dwóch pierwszych książkach ideologii
autorki, zaskakuje decyzja bohaterki noweli, „miotającej się w szale między nie a
tak” po pozyskaniu wiadomości, że jest w
drugim miesiącu ciąży, a nowy organizm
w „jej fasolce” ma już serce, które zaczyna pompować krew (s. 68). Irma Ende
wypowiada zdecydowane fiat: - „Urodzę
je’ (s. 71).
Emilia Walczak zastosowała w omawianej noweli kilka nowomodnych chwytów
literackich, między innymi czynnego narratora, który obnaża czytelnikowi swój warsztat,
przez co odbiorca może poczuć się współautorem. Oto przykłady:
„Ona również – nazwijmy ją Irma…”
(s/ 6),
„ Na nazwisko dajmy jej Ende…” (s. 7),
„Ponieważ nie znamy szczegółów tej historii…” (s. 9).
„Chociaż postać subretki- sprytnej
pokojówki – wywodzi się z włoskiej komedii
dell’arte, dlaczegóżby nie umieścić jej również
na kartach tej noweli…” (s. 51).
Towarzyszymy więc pisarce w tworzeniu,
tak jak swego czasu towarzyszyliśmy Wiktorowi Zinowi, który prowadził w telewizji PRLowskiej niezapomniany cykl Piórkiem i węglem.
Dzięki temu cały utwór jeszcze bardziej
wciąga. v
Emilia Walczak, Diablica, Bydgoszcz 2019, Miejskie Centrum Kultury, ss. 88

gościnne progi, bo przed nimi daleka
droga, a gospodarze po prostu szykują
się do snu. „Gdy małżonkowie leżeli w łóżku,
nie przestawali myśleć o dziwnych gościach.
– Mogłam jeszcze podać grzybki marynowane
– powiedziała Krystyna i zasnęła”.
Na koniec wspomnę moje ulubione opowiadanie Dama Kameliowa. Pani
Sylwia-seniorka kilkadziesiąt lat temu
ze wzruszeniem przeczytała Damę Kameliową Dumasa. Teraz pamiętała jedynie,
że bohaterka zmarła młodo w jakichś
tragicznych okolicznościach. By pamięć
sobie odświeżyć, wypożyczyła książkę z
biblioteki, zaczęła czytać wieczorem, aż
zmęczona i senna późną nocą dobrnęła do
końca. „– Okazało się, proszę pana – mówiła
potem bibliotekarzowi – że moja skleroza jest
większa niż sądziłam. Nic nie zapamiętałam
z <Damy Kameliowej>. Nawet jej zakończenia, zresztą bardzo dobrego. Małgorzata
Gautier wyszła za mąż za Armanda Duvala
i żyli długo i szczęśliwie. I mieli dużo dzieci,
a jeszcze więcej wnuków”. To sympatyczne
opowiadanko uważam nie tylko za bardzo
realistyczne, ale i proroczo wybiegające w
przyszłość, ponieważ coraz więcej nie tylko
seniorów czyta z takim zrozumieniem jak
pani Sylwia.
Jak na dzisiejsze, przywykłe do potężnych bodźców czasy, kryminały te nie
są zbyt drastyczne, romanse skandaliczne, groza porażająca, a science fiction
zdumiewające. Właśnie dlatego jest to
pogodna lektura na relaks z uśmiechem
w słoneczne popołudnie. Z mojej strony
to pochwała, a nie zarzut. v
Grzegorz Pełczyński, Kryminały i Romanse, Instytut
Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2019, ss.32.
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Wojciech Śmigielski

Zapiski o „Zasłyszeniach”
Swoje „tezy do sztuki poetyckiej”, poprzedzające zasadniczą część książki „Zasłyszenia”, Bogusław Jasiński rozpoczyna
od następującej frazy:
1. Piszę wiersz różową kredką.
2. Piszę wiersz na piasku morskim.
Za chwilę fala wszystko zmyje.
Poeta przeciwstawia w niej trwałość zapisu jego ulotności. W domyśle – zapis jest
tymczasowy, nietrwały. Rozmywa się i znika.
Po wierszu, po chwili, nie ma śladu.
Na następnej stronie autor dodaje:
15. Zdanie: „czy to są w ogóle wersy”
piszę w pierwszym wersie.
Pyta zatem otwarcie, czy to jeszcze
wiersz, czy to w ogóle poezja?
Przywołane tu tezy zwracają uwagę na
brak pewności, jaki towarzyszy autorowi,
związany z gatunkową formą zapisu, który
proponuje czytelnikowi. Podejrzana jest
jednak również sama istota poezji. Dosyć niecodzienne to wyznanie, nietypowe i mało popularne w lirycznym świecie. Swoiste przedsłowie zamiast wprowadzać w klimat książki,
próbuje pokazać, jak kruche są podstawy
literackiej wypowiedzi i jak nie jednoznaczny
jest sens zapisu oferowanych treści. Jest też
trochę tak, jakby autor oczekiwał od odbiorcy, by ten nadał wypowiedzi pożądany kształt
i sam odpowie – dział sobie na postawione
przez poetę pytania. Zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo ja, również będąc czytelnikiem,
nie podzielam wątpliwości autora i nie mam
kłopotu z zaliczeniem utworów zawartych w
„Zasłyszeniach” do poezji. Pomieszczone w
te - zach uwagi autora zaliczyłbym raczej do
kategorii wiedzy dodatkowej, uzupełniają- cej
przekaz, lecz zasadniczo nie kwestionującej
jego sensu. Sens jest bowiem na wie - rzchu,
a tezy nieco go niepotrzebnie przykrywają.
Wracając jednak do pierwszej, cytowanej ze wstępu frazy, warto zauważyć, że
ona sama w sobie jest dosyć niekoherentna.
Zresztą brak koherencji cechuje i następne
fragmenty „sztuki poetyckiej”.
Jak bowiem określić, w kategoriach „być
albo nie być”, następujące wyznanie:
29. Nie chcę pisać dzieła literackiego.
Piszę z posłuszeństwa.
30. Tłumaczy mnie jedynie fakt, że tak jest
rzeczywiście.
i zestawić je z kolei z następującym oświadczeniem 41. Ujawniać poezję i odkrywać zakryte.
Intencja tych zapisów jest wyraźnie
widoczna. Wszystkie one zmierzają do zasadniczego pytania – czy poezja w ogóle, tu
i teraz, jest możliwa. Jednak dzielenie się tym
dylematem z czytelnikiem jest nieco podejrzane i dosyć zaskakujące. To tro - chę tak,
jakby autor rezygnował z własnych kompetencji i dobrowolnie przekazywał je odbiorcy.
Podczas, kiedy od zawsze, za tę sferę w dziele

literackim odpowiadał pisarz. Wydaje się, że
poruszone zagadnienie powinno zajmować
wyłącznie poetę, tym bardziej, że i refleksja
na temat jego kondycji jest w rozważaniach
autora ujęta.
Mimo tego mimowolne napięcie, jakie
dzięki tym zabiegom powstaje w sposób naturalny na linii autor – czytelnik nie powinno
zniechęcać do dalszej lektury, bo po odnalezieniu, odczytaniu klucza do utworów – tekst
wciąga i lektura domaga się kontynuacji.
Dodajmy również, że ten, w gruncie rzeczy,
oryginalny pomysł „Zasłyszeń” ma w naszej
tradycji lirycznej znakomite pierwowzory. Nie
chcę sugerować jednak ani inspiracji, ani kwestionować oryginalności Jasińskiego, bowiem
problematyka, o której za chwilę, nierzadko
zajmowała piszących poetów, którzy w swej
refleksji wychodzili poza czystą lirykę i zastanawiali się nad jej sensem w ogóle.
Dla Bogusława Jasińskiego oczywistości w
liryce nie istnieją, istnieją natomiast napięcia
między sprzecznymi racjami. Pisząc o liryce
mam na myśli jego „Zasłyszenia”, które wszak
z pnia lirycznego się wywodzą. A wyróżnikiem
ich poetyckości staje się trafność doświadczeń
indywidualnych twórcy. Autor szukając odbiorcy, wiedząc jednocześnie, że warunkiem
oczekiwanego spotkania jest przecięcie się
biografii autora z nieznanymi biografiami czytelników, odwołuje się do całości doświadczeń
jednostki, dodatkowo projektując formułę
„zasłyszeń”, która go do nich przybliża, a im
daje iluzję uczestnictwa. Jan Mukarowsky
napisał już dosyć dawno, że literatura żyje za
pośrednictwem naszej osobowości. Jej odbiór
to odpowiedź na cudzą biografię, gdy czasem
brakuje elementarnego porozumienia zostaje
odrzucona. Tu raczej się na to nie zanosi,
ponieważ Jasiński napisał rzecz polifoniczną, wielogłosową - zostawiając czytelnikowi
margines swobody wyboru i ofiarowania swej
sympatii wybranym „życiorysom”. Dodatkowo
obecna w jego tekstach antynomiczność,
podkreślająca występujące w naszym życiu
sprzeczności, uwiarygadnia pojedyncze losy
bohaterów, obecnych w tym swoistym kalejdoskopie postaci „zasłyszanych”.
Odwołując się do istniejących pierwowzorów miałem na myśli przede wszystkim
„Donosy rzeczywistości” Mirona Białoszewskiego. To przecież zbiór napisanych na żywo
powiedzonek, dialogów, które odznaczają
się szczególną urodą dowcipu sytuacyjnego,
mają charakter mimowolnych paradoksów,
a niekiedy, choć formułowane w pośpiechu,
odsłaniają nagle myśli niebanalne, dają zastanawiające ujęcia trudnych spraw naszej
codzienności. Ale także wczesną twórczość Tadeusza Różewicza, jego swoisty „nie poetycki
język” ze zbioru wierszy „Niepokój”, w którym
poeta atakował mitologię sztuki poetyckiej i
apologię poety, ponieważ wojna rozbiła nie
tylko iluzję piękna, ale również iluzję dobra.
Obaj wymienieni poeci w sposób znaczący
podkre - ślali, że poezjowanie to zajęcie wstydliwe i zbędne. Wydaje się, że niektóre tezy
„sztuki poetyckiej” autora „Zasłyszeń” wyraźnie współbrzmią z głosami obu wybit - nych
poetów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że

autor omawianej książki jest je - dnocześnie
filozofem i wiele jego epistemologicznych
pytań wpływa na pojawiające się rozterki
gatunkowe. Z tego samego powodu - bywa,
że kwestionuje on możliwość istnienia poezji.
Na tym etapie naszych rozważań warto
odwołać się do interesującej dycho tomii,
którą na użytek badań literaturoznawczych
stworzył swego czasu Edward Balcerzan.
Wyróżnił on bowiem spośród gromady poetów - „antypoetę” i „arcypoetę”. To pozornie
wykluczające się zbiory, ale dwie podklasy
wyłączające się.
Mimo, że sytuują się na różnych biegunach poetyckiego zajęcia – jednakowo
intensywnie traktują poezję i nadzwyczaj poważnie jej autora. Mam wrażenie, że problem
Jasińskiego polega na tym, że tkwi on rozpięty
między jedną a drugą formacją, a mówiąc
precyzyjniej - od czasu do czasu przechodzi z
jednej do drugiej. Taki był też Andrzej Bursa,
jeden ze świętych naszej literatury, który często
deprecjonował poetę i jego zajęcie. Podobnie
było z Rafałem Wojaczkiem. Ale czynili to również możni naszej literatury – Czesław Miłosz i
wspomniany już Tadeusz Różewicz. Świadczyć
to może tylko o tym, że proces deprecjacji
poezji jeszcze się nie dokonał, bo odchodzący
w przeszłość paradygmat stale świadczy usługi
i nie warto go przedwcześnie grzebać. Wszak
każde działanie estetyczne, to przeobrażanie
zwyczajnego w niezwykłe. A przeżywanie wiersza to odkrywanie cudowności mowy. I dlatego
konwencja „Zasłyszeń” sprawdza się i trzyma się
kupy. Autor konsekwentnie przywołuje różne
głosy (stara kobieta, kelner, profesor, dziewczyna, filozof, Tołstoj, pisarz, staruszek, Wałęsa,
Gandhi, taternik, fizyk, mnich, jogin, hippis,
malarz, krytyk literacki, Mahinda, teolog etc.),
ale nie jest to przecież poezja dokumentalna.
Dokumentem jest jedynie o tyle, że jest świadectwem szeregu indywidualnych historii i układa
się w pewien nie przypadkowy ciąg. A nad
wszystkimi narracjami unosi się sakramentalne
pytanie wszelkiej literatury: „jak żyć?” Jego banalność jest oczywista, ale odpowiedzi już nie,
bo w każdej z nich zawarta jest cząstka prawdy
o człowieku, często bardzo dramatycznej. I
choć wiemy, że to kreacja literacka, a zatem
fikcja, nie dokument, to przecież literatura realizmu nigdy nie była werystycznym odbiciem
rzeczywistości pozaliterackiej, a jedynie udanym prawdopodobieństwem zdarzeń i słów,
które mogły się wydarzyć. Prawdopodobne są
również wszystkie przypadki egzystencjalne
zgromadzone w ”Zasłyszeniach”, a ich autor
może spać spokojnie, bo ich prawdziwość nie
budzi żadnych wątpliwości. Choć i tak, przecież
nie o to chodzi!
Jest takie przekonanie, że poezja to ciągłość i tożsamość. Skądinąd jednak wiemy, że
wiek XX poddał to przekonanie w wątpliwość,
podobnie jak w sztukach wizualnych odrzucił wszelkie kanony. Jeszcze inni mówią, że
mamy czas „po poezji”. By orzec, które z tych
twierdzeń są najbliższe autorowi ”Zasłyszeń”
trzeba się przyjrzeć zapisom dokonanym na
kartkach jego książki.
Na koniec dodajmy, że Bogusław Jasiński, autor omówionych tu „Zasłyszeń” jest
dużo mniej nowoczesny, niż mu się wydaje. I
warto mu chyba z tego powodu pogratulować,
bo dzięki temu może liczyć na większą plejadę
oddanych czytelników. v
Bogusław Jasiński, Zasłyszenia, Ethos, Warszawa 2017,
str. 114
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Stanisław Chyczyński

Wierzyński oczami Wencla widziany
Tempus edax rerum – tak brzmi zjadliwa i
przenikliwa sentencja Owidiusza nt. przemijania. Starożytny liryk rzymski słusznie prawi,
wszak trudno wskazać rzecz, zdolną oprzeć
się niszczycielskiej sile czasu. Niebagatelnym
aspektem problemu są (łatwo obserwowalne)
różnice w trwaniu różnych obszarów rzeczywistości. Katedra gotycka (mozolnie wznoszona
setki lat) jest – ze swej natury – RACZEJ oporna wobec destrukcyjnych zakusów czwartego
wymiaru. Natomiast sława pisarza, artysty, celebryty to zjawisko (relatywnie) podatne na gargantuiczny głód Chronosa. Boleśnie mógłby
się o tym przekonać np. Kazimierz Wierzyński,
gdyby raptem wstał z grobu. Za życia cieszył się
sławą czołowego skamandryty, był najpopularniejszym naszym poetą emigracyjnym (wygrał
odnośny plebiscyt) i arcymistrzem dla młodych
adeptów sztuki słowa. Nazywano go wieszczem,
przyrównując jego utwory do dzieł Norwida
czy Słowackiego.
Tak było na Zachodzie; w PRL-u skutecznie przyprawiono mu gębę epigona i
reakcjonisty. Wprawdzie w 1981 r. prestiżowe
Wydawnictwo Literackie (z Krakowa) opublikowało jego 2-tomowy wybór pism („Poezja i
proza”), ale to nie uchroniło Wierzyńskiego od
zmarginalizowania czy wręcz zapomnienia. Po
transformacji ustrojowej sytuacja zmieniła się,
ale nie do końca. Wymownym tego przejawem
może być słaba obecność poety w ogólnych
opracowaniach przedmiotowych. Np. „Słownik szkolny JĘZYK POLSKI” (Kraków 2008)
ogranicza notkę Wierzyńskiego do 17 wersów,
podczas gdy Lechoniowi poświęca 32. (Zestawienie tych poetów tłumaczy się samo przez
się). Dzisiaj autor „Wiosny i wina” nadal tkwi
w cieniu (jakby wciąż istniejącej) tajemniczej
żelaznej kurtyny.
Z tego postpeerelowskiego mroku wydobywa go (na rzęsiście oświetloną scenę) WOJCIECH WENCEL, poeta i publicysta, którego
nie trzeba przedstawiać. W ub. roku minęło
50-lecie śmierci autora „Krzyży i mieczy”, więc

dla uczczenia tej rocznicy Wencel przygotował
obszerną biografię pt. „Wierzyński. Sens ponad
klęską”, firmowaną przez Instytut Literatury.
Kiedyś Roman Śliwonik skonstatował, że „jeśli
poeta zwraca się do innego poety, to już to coś
znaczy”. Ba, gdy poeta pisze biografię drugiego
poety, to dopiero ma swoją wymowę! Zaiste,
jeżeli wmyślimy się w fenomen twórczości
Wencla i w jego postawę ideową, to wybór
przedmiotu studiów biograficznych w niczym
nas nie zaskoczy. Afiliacje duchowe, artystyczne
i polityczne tych dwóch wielkich patriotów są
po prostu ewidentne. Wiadomo nie od dziś, że
autor „Epigonii” niezwykłą estymą darzy Marszałka Piłsudskiego, że idea Wielkiej Polski jest
mu bliska, że z łezką w oku zerka w stronę (utraconych) Wilna i Lwowa, że boleje nad zdradą
ze strony naszych alianckich sojuszników, że
kultywuje pamięć o zbrodniach katyńskiej i
wołyńskiej, że zdecydowanie dystansuje się od
schedy PRL-u. Wszystkie te mentalne wektory
dynamizowały również literacką działalność
Wierzyńskiego. Zatem biograf, wchodząc w
interakcję z wyobraźnią poetycką i wykładnią
polityczną behawioru swego bohatera, kształtuje jego biografię (trochę?) na miarę własnych
preferencji światopoglądowych. Nota bene – nie
twierdzę, iż manipuluje faktami, zafałszowując
wizerunek mistrza, ale uwyraźnia i uwypukla
pewne rysy jego mentalności (np. niezłomność
i nieprzekupność, wierność młodzieńczym
ideałom, zauroczenie mitem wolnej Polski)
zgodnie ze swoją aksjologiczną hierarchią. Z
przymrużeniem oka można by powiedzieć,
że Wencel ulepił Wierzyńskiego (w pewnym
sensie!) na swój obraz i swoje podobieństwo.
To NIE JEST zarzut; sygnalizuję tylko, że – inaczej rozkładając wybrane akcenty – można by
odmalować inny portret Wierzyńskiego, czego
skąpą próbkę dał Czesław Miłosz w „Historii
literatury polskiej”. Inny portret, ale czy bliższy
prawdzie?
Biograficzna opowieść autora „De profundis” ma wiele zalet, co czyni ją kapitalną lekturą: frapującą, budującą, pouczającą. Primo – została ucieleśniona
w wysmakowanym, plastycznym,
Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
momentami poetyckim języku
(potrójna egzemplifikacja: „Przy
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
akompaniamencie okrzyków
i artyku³ów biurowych.
tłumu i salw austriackich armat
Wolność tańczyła karmaniolę z
Równością”, s. 21; „Na poetyckim
okręcie Wierzyńskiego powoli
rozwijały się żagle jego wielkich
tematów”, s. 81; „Państwa sprzymierzone wyszły z blitzkriegu w
nowych szatach: Polska okryła się
kirem żałobnym, Francja i Anglia
– hańbą”, s. 135). Od razu widać,
że autorem jest rasowy poeta,
a nie nadambitny akademik z
inklinacją do nadużywania drętwego, uniwersyteckiego żargonu.
Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
Secundo – całość została skompobezp³atny odbiór zamówienia w naszej nowana wg chronologicznego
klucza, co porządkuje narrację i
ksiêgarni.
potęguje wrażenie przejrzystości
www.ksiegarniapalucka.pl
łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Przy okazji warto podkreślić
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(zawsze pożądaną) klarowność serwowanych
wywodów. Tertio – szeroka panorama historyczna i społeczno-polityczna (zrekonstruowana
z imponującą erudycją) umożliwia czytelnikowi głębsze zrozumienie postawy życiowej
zarówno Wierzyńskiego, jak i jego przyjaciół.
(Grono to Wencel konsekwentnie nazywa
niezłomnymi i zalicza doń – obok głównego
bohatera – także: Jana Lechonia, Ignacego
Matuszewskiego, Stanisława Balińskiego,
Zygmunta Nowakowskiego czy Tymona Terleckiego). Quarto – osobnym walorem książki
jest permanentne odwoływanie się do przebogatych źródeł historycznych (utwory literackie,
artykuły prasowe, korespondencja, diariusze,
przemówienia radiowe etc.), Niewyobrażalna
jest góra materiału faktograficznego, przez
którą musiał przekopać się badacz, chcąc
maksymalnie uwierzytelnić swoje deliberacje
w oczach dociekliwego odbiorcy.
Piewca „Polski wiecznej”, pomysłowo kreśląc literackie curriculum vitae swego ideowego
antenata, nie ogranicza się do przytaczania
wyselekcjonowanych faktów. Nierzadko owe
dane biograficzne (lub historyczne) podbarwia odautorskim komentarzem, nie stroniąc
od śmiałych generalizacji czy odważnych
syntez. Ot, i przykłady: „Walcząc w obronie
własnego państwa, Polacy bili się o duchową
ciągłość Europy” (s. 141) oraz „Po kolejnych
zdradach aliantów polscy żołnierze nauczyli
się gardzić katechezą tego świata, który za fałsz
wynagradza, a za prawdę karze” (s. 228). Jawnie
krytykuje serwilizm A. Słonimskiego, wyszydza
prokomunistyczne sympatie J. Tuwima, a M.
Dąbrowskiej wytyka długoletnią kolaborację z
władzą ludową. Polaryzując matecznik londyńskich „Wiadomości” ze środowiskiem paryskiej
„Kultury”, obnaża pokrętną strategię Giedroycia. Zatem dzieło Wencla posiada pewien walor
ekstraordynaryjny: jest nim ów rozliczeniowy
charakter, którego ostrze dezaprobaty wymierzono nie tylko w polskich pisarzy i redaktorów,
ale też w polityków emigracyjnych, takich jak
gen. W. Sikorski czy S. Mikołajczyk.
Na zakończenie muszę dotknąć jednej
delikatnej sprawy (intryguje mnie ona), której przekonującego rozstrzygnięcia tutaj nie
znalazłem. Mianowicie, Robert Stiller w „Żydowskim abecadle” (Kraków 2011) sugeruje, iż
prawdopodobnie Wierzyński (recte: Wirstlein)
miał żydowskie korzenie. Uzasadnia to logicznie, przytaczając szereg poszlak (por. ss.126128). Natomiast Wencel pomija tę kwestię,
przyjmując założenie, iż przodkowie autora
„Kurhanów” byli niemieckimi luteranami (vide
s. 23). Kto ma rację – Bóg raczy wiedzieć…
Kazimierz Wierzyński, jeden z najwybitniejszych naszych poetów XX w., nie doczekał
się ani solidnej monografii, ani (jeszcze do
niedawna) biografii. Dopiero Wencel dokonał
wielce obiecującej ekshumacji jego postaci
spod grubej warstwy kurzu. Tedy biografia
ta ma szansę spełnić niezwykle doniosłą rolę:
przybliżyć zapomnianego herosa literatury
młodym generacjom. (Jej premedytowany
podtytuł, wyrażający głęboką wiarę w metasens przegranej walki, beznadziejnego oporu,
niezłomnego trwania przy swoim, jest cytatem
z K.W., analogicznie do miana niektórych rozdziałów). Autorowi „Wierzyńskiego” życzę, aby
jego dzieło stało się takim samym bestsellerem,
jakim było ponoć (na Zachodzie) „Życie Chopina” pióra sławnego skamandryty. v
Wojciech Wencel „Wierzyński. Sens ponad klęską”, Instytut
Literatury, Kraków 2020, ss. 368
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Paweł Kuszczyński

Poetyckie peregrynacje
Ożywczą polskością pulsują wiersze pomieszczone w książce poetyckiej Mariusza
Olbromskiego (jakże szlachetnie brzmi
to nazwisko, obecne w literaturze polskiej, nie
wyłącznie za przyczyną Stefana Żeromskiego),
zatytułowanej „Na wysokim brzegu” – ze znaczącymi podtytułami: Notatnik z Aidy, Stawiska
i nie tylko Wiersze wyszogrodzkie.
W swych licznych życiowych a także
pisarskich „wędrówkach” szczególną atencją
/ wdzięcznością obdarza Kresy [co nie dziwi,
to przecież matecznik polskiej kultury, literatury, to ukochany Juliusz Słowacki (z Ikwą i
Krzemieńcem), Dolny Śląsk (z przywołanym
dzieciństwem w Kudowie Zdroju), Mazowsze
(ponownie już chyba na stałe nawiedzone
w Wyszogrodzie po dobrej pamięci latach
dziecięcych)}.
W tych wersach obecna jest wdzięczność, ta rzadka dziś cnota. Z kolei ja, jako
ich czytelnik, recenzent składam autorowi
podziękowanie za przywołanie rzeczy mi bliskich, za chodzenie / wspinanie się po tych
samych schodach / wzniesieniach po piękno,
dobro i prawdę. Tytułem przykładu może
być przywołanie Kazimierza Wierzyńskiego
– zwycięzcy Lauru Olimpijskiego,którego
wiersz „MatychFootbolowy” czytam na wieczorach poetyckich), Jerzego Lieberta (poety
subtelnie i mądrze ukazującego Boga, autora
wiersza „Do Najświętszej Marii Panny”), ukochanie Stawiska (w tym sanktuarium polskiej
literatury miałem spotkanie autorskie). Jest
jeszcze wiele serdecznych paralel twórczych
w tym tomie, zatem już kończę, by z umiarem
odnieść się do radości.
Jak przystało na wytrawnego pisarza,
Mariusz Olbromski potrafi zauważyć charakterystyczny szczegół; to liście klonu najbardziej
przypominają ludzkie dłonie: klony klaszczą w
zachwycie (w wierszu „Na Zamkowej Górze”).
Jak już powiedziano autor tomu pokochał wiele krain, miast, miasteczek i miejsc, a
ostatnio Mazowsze: Zabłąkało się serce w piękno
/ pierwotne tej ziemi. (wiersz „Pieśni”).
O swoim mieście (przeszłym i aktualnym
obecnie) – Wyszogrodzie – pisze, że powrócił
zachwyt z dzieciństwa, jest dokąd wracać – to
owocne dojrzałe ponowne spotkania. Sporo
wie o czasach współczesnych i historii Wyszogrodu (osadnictwo Olędrów, mieszkający tutaj poeta Ignacy Tański – dzierżawca majątków
ziemskich). Otwarty na muzykę, na wszystko,
co potrafi być piękne. Dostrzega inspirację
własnej twórczości: Fraza moja wyszła z tamtych
alejek (w Żelazowej Woli) z szumu Wisły pod brzegiem Wyszogrodu (wiersz „Lekkie dotknięcie”);
także na kulturę ludową; słuchać / mazowieckiej
gwary. / Czasem przy kościółku stanąć / zatrzymać
na progu chałupy / na wieczorne posiady (wiersz
„Jesce”). Przywołuje miłosne spotkania: Czy
wiesz, że Toruń ciągle / czeka i klucze szczęścia /
trzyma do swych bram? (wiersz „List z Torunia”).
Lubi spokój i ciszę, nie znosi współczesnego blichtru, pisząc „Pocztówkę do
znajomego”: Nie przyjeżdżaj tu, bo po co. / Nie
ma na topie butików / stert hitów pamiątkowych,
ani hoteli wypasionych, ani gablot najnowszych, /
natłoczonych na parkingach.
Afirmuje życie, w którym jest miejsce

dla miłości, radości, śpiewu i muzyki. Spełnia
się tęsknota za Wisłą, często obecną w tych
strofach. Czytelnik dowiedzieć się może, że
żurawie tańczą nie tylko w okresie godowym
(wiersz „Taniec żurawi”). Dźwiga na sobie
znamię współczesnego czasu: Wędrują ze mną
wszystkie / nasze dzienne sprawy. / …Jestem jak
śluza otwarta rzeki / na zmienny strumień wrażeń… (wiersz „Złote fletnie”).
Nieprzemijająca jest wartość miłości: …
bo miłość nie zna śmierci. / Nicość istnienia jej nie
szkodzi („Epitafium codzienne”).
Zauważa poszatkowaną polską historię i
rolę w niej Matki Bożej: spojrzenie Mazowieckiej
Pani, które od wieków scala światy potrzaskane.
(„Czerwińsk”).
Pięknie pisze o spotkaniach, nazywając
je radością rozmowy, gdy Tak nierówno jest wśród
nas/ szczęście i nieszczęście podzielone. („Przed
zmierzchem”).
Wiersz „Klucz” przypomina „Ostatnią
piosenkę wędrownego czeladnika” (też moją
ulubioną) z tym, że w utworze Jarosława
Iwaszkiewicza zawołanie Dzień dobry zastępuje
Dobranoc.
Zaprezentował interesująco więź rodzinną, pisząc ze szczególną atencją i szacunkiem
o ojcu: Byłeś emisariuszem idei, prawd historii / …
Byłeś emisariuszem nadziei dla pokoleń ( Święto
Wisły”). Wskazuje na znaczenie uczuć w dokonaniach twórczych: Bo tworzyć to wędrować /
poprzez serca swoją drogą. („Mistrz Sebastian”).
Znajdujemy oryginalny poetycki obraz Bitwy
nad Bzurą: W kirach żałobnych przepadł niebios
strop („Opowiadanie”).
W tomie znalazł swoje godne miejsce
poseł Ziemi Wyszogrodzkiej Dionizy Mikorski,
który na sejmie w 1793 roku odważnie sprzeciwił się zadawanym gwałtom i rozbiorowi Polski
(„Na ostatnim sejmie”).
Poeta, pisarz winien pamiętać, że chwila
jest ważna w tym ciągle najmłodszym ze światów: …rzeka bez powrotu, / a każda chwila o swój
zapis niemo woła. („Nocny zapis”). Jednocześnie na wartość milczenia wskazuje fragment
wiersza „Dialog”: trwa dialog nasz najgłębszy /
nadal poza słowem.
Znaczenie rodziców w życiu autora
ukazane jest w „Nokturnach (fragmenty)”
Niepojęte: żar twego serca, / wciąż grzeje (to o
matce),… Ojciec wstaje i sprawdza / czy to co
było jeszcze trwa.
Mariusz Olbromski przekonuje, że
Piękno jest w dobrej sztuce, / w pierwotnej naturze
większe („Na szlaku”);Płynąć po Wiśle to wrastać
w piękno („Navigare”).
Jakże mogło być inaczej: jest i Conrad
Korzeniowski: Wywiało nas na Bałtyk i na inne
morza, / w Conrada zdań przedziwne wzloty, /
…niósł jak relikwię pieśń o wierności. („Conrad”); Nasze serca w nurtach Wisły pozostają(„O
zmierzchu”).
Pokochał przygody morskie nasz autor:
Pokład i morze – niebo – blaskiem srebrne / w tylu
odmianach, stopach i przemianach / falują i łopoczą
świateł pulsowaniem („Srebrna księga”).Czytając
wiersz „Przy klifach Bornholmu”: Aż nagle z
pyłów wodnych wypłynęła i tańczyła / pusta tratwa
jak niemy krzyk, pytanie / o czyjś los - przypomniała
mi się ta duńska wyspa, którą widziałem przez

wojskową lornetę z najwyższego pokładu latarni morskiej w Mrzeżynie.
Z wielką atencją i uwielbieniem pisze o
Wiśle: I coraz lepiej, kiedy w lata brnę / widzę jak
wielkim darem jesteś Wisło („Fragmenty Odysei”);
Z pieśniami / Wisły wszędzie można trwać. / Na
zawsze z nimi zostać („Na skarpie”); Wisło…
Naucz nas trwać wśród przemian / …Obdarz nas
darem otwartości; naucz od nowa nas solidarności
(„Echa z Gdańska”).
Warto zauważyć, że wybitny profesor
Marek Szulakiewicz zredagowany zbiór esejów filozoficznych zatytułował znamiennie
„Otwartość”.
Prowadzi ciekawy dialog z Europą: Wracałem Europo wieloma ścieżkami / …porwana razem
z marzeniami, / pocięta żelazną kurtyną niezgody.
/…Trzeba było wiele zobaczyć, aby ujrzeć / tuż obok,
na miejscu („Powrót do Europy”).
Pisze otwarcie i szczerze:…uczę się sztuki
godnego istnienia. / …Budzę się ciemny, pewny, że
nic / nie wiem / targany nowymi burzami („Jezioro
Tyberiadzkie”).
Piękne frazy spotykamy w wierszu „W
Bibliotece Polskiej”: biurko na które spłynęła /
Niemnem głosek w rytmie pulsu mowa. / …Skrzypiało pióro, świecy tańczyła aureola.
Interesujące refleksje o czasie, który jest
zawsze świeży, prezentuje po obejrzeniu wystawy Vermeera: Żaden dzień nie będzie zwrócony /
żadna chwila nie pójdzie w depozyt.
Oczywiście obecna jest fascynacja Stawiskiem (autor był przez kilka lat wyjątkowo twórczym dyrektorem Muzeum Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów) w wierszu „Sad”: Wybacz to moje
czułe zapatrzenie / w rytmy, melodię, zdań muzykę.
Mariusz Olbromski potrafi w krótkich
słowach scharakteryzować twórców: Czapski
– żeglarz kolorów i Miłosz, / który wołał „tak
uwielbiam pana” / Gombrowicz prześmiewca
pozorów („Nawarstwienie”).
Oryginalny przyczynek charakterologiczny
zaprezentowany został w wierszu „Nie ten”: Nie
ten lepiej wspiera, kto wie wszystko. / Ani ten wie więcej
– kto tylko rozumie. / Ani ten jest filarem – który na
widoku. Nie ten jest bliższy – kogo tylko z grzeczności
czasem się całuje.
Współczesny obraz Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów kojarzy się nostalgicznie:
Cienie wędrują coraz dłuższe, / a noc zapada w mateczniku książek, obrazów, rzeźb / i sztychów – kosmosu
drobnych / istnień („W gabinecie”).
Spotykamy piękny obraz w „Nocnym
kosmosie”: Latarnie – świetliste dmuchawce /
w otulinie srebrzystej mgły wiszą / gdy dęby kapią
bezgłośnie złotem.
Nie mogło zabraknąć nawiązania do
„Plejad” Jarosława Iwaszkiewicza – jednego z
najpiękniejszych poematów w polskiej poezji:
Plejady błądzą nad Stawiskiem / jak niegdyś tutaj
zawsze tęskne sny / o srebrnej lirze Dniepru pod Kijowem, / o Kreszczatiku, gdy kwitną tam bzy.
Czytając te wiersze znajdujemy autora
zatopionego w kulturze, pięknie, sztuce i poezji
Słowackiego, Iwaszkiewicza, Lieberta, Balińskiego, w pieśni Bocelliniego, mazowieckich przyśpiewkach spod Żelazowej Woli i Wyszogrodu,
w muzyce Chopina, w postaciach szlachetnością
znaczonych. Zatem zachęcam do czytania tego
pięknego - nie tylko edytorsko – poetyckiego
tomu, w którym Mariusz Olbromski potwierdził
talent pisarski oraz swoje wyjątkowe kompetencje uczuciowe i społeczne. v
Mariusz Olbromski, Na wysokim brzegu. Notatnik z Aidy.
Stawiska i nie tylko. Wiersze wyszogrodzkie. Editions Spotkania,
Kraków 2020, ss.204

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje

Akant 9(295)2020

Robert Rudiak

Modlitwy, elegie i psalmy Agnieszki Ginko
Nie ma cenniejszej sztuki od tej wyrosłej
z bólu, gdyż tylko ona zaświadcza o prawdziwości uczuć, emocjonalnej stronie przeżyć,
autentycznym ogromie nieszczęścia. W sytuacji
osobistej tragedii pozwala inaczej spojrzeć na
życie doczesne, zrozumieć siebie i konstrukcję
destruktywnego świata, ukoić cierpienie; jest
swoistą psychoterapią, która pozwala na wyciszenie i duchową regenerację, stanowi nadzieję
na pogodzenie się z fatalistycznym losem.
W taki kanon sztuki sepukralnej wpisuje się najnowszy zbiór wierszy Agnieszki
Ginko Modlitwa spod znaku Ryb, która staje w
obliczu, znanego ze średniowiecza, retorycznego zapytania: Ubi sunt qui ante nos fuerunt?
Zielonogórska poetka pisała wiersze krótko
po stracie matki, ale jej śmierć sprokurowała
zarazem rozważania o wszystkich jej bliskich,
którzy odeszli, tworząc poetycką więź duchową
z protoplastami, niemal z całym drzewem genealogicznym. Autorka zbiorku zawarła w nim 31
utworów, które podzieliła go na trzy zasadnicze
części: Modlitwy rodzinne, Modlitwy i elegie
oraz Psalmy, a całość funeralnej kompozycji
otwiera tytułowy tekst „Modlitwa spod znaku
Ryb”, w którym zawiera zasadnicze votum,
pokorną suplikację:
Daj mi słowa i siły
żeby podchodzić w tańcu do śmierci.
Poetka zaczyna „podchody ze śmiercią”,
rozpoczyna prywatny danse macabre, chce obcować z agonią, „podstawiać nogę nicości”, dzięki
czemu sama się spełnia i stwarza siebie na nowo
w świecie realnym, umysłowym, duchowym,
onirycznym. To daje jej siłę twórczą i eteryczną,
pokrzepia mentalnie i pobudza mistycznie.
Odejście ukochanej osoby stanowi osobisty
kairos, zwrotny moment w jej życiu, jest wstrząsem i przełomem w świadomości zrujnowanej
przez osamotnienie. Ale podmiot liryczny jej
wierszy nie poddaje się, jest silny psychicznie,
walczy, podnosi się z kolan aby pokoleniowo
trwać dla potomstwa, metodycznie i efektywnie
rekonstruuje swój świat po upadku.
Agnieszka Ginko misternie i konsekwentnie buduje swój świat emocjonalny, kreśli
pogrzebową nastrojowość, operuje słownym
tworzywem, aby właściwie oddać zjawiska,
uczucia i stan ducha. Poetka nie wadzi się jednak z Demiurgiem, nie buntuje się przeciwko
nieuniknionemu, nie walczy z religijnymi
demonami, nikogo nie oskarża. A wręcz przeciwnie – jest pełna pokory wobec przemijania,
wobec biologicznej zagłady czasu, które są

nieodzownymi atrybutami każdej ziemskiej egzystencji. Stara się patrzeć na świat opuszczony
przez jej bliskich jak nową formę psychicznego
kontaktu z nimi, ukazując ich postacie z jednej
strony przez pryzmat dziecka, ale nie w formie
naiwnej, lecz niewinnej, czystej, nieskalanej, a
z drugiej, przefiltrowując przez siebie zatrzymane w pamięci stany, zdarzenia, słowa, senne
wizje... W utworze „Telefon” rozpoczynającym
cykl Modlitw porannych autorka zarysowuje
dialogowy obraz:
- Czy masz numer do nieba?
- pyta mnie córeczka,
która chce dzwonić do babci.
- To za daleko – tłumaczę.
Ja też chcę dzwonić, mam tyle słów,
codziennie więcej i więcej.
Obok wierszy poświęconej zmarłej matce
Ginko w wielu tekstach przywołuje również
osoby jej dziadków i babć, pradziadków, których z powodzeniem portretuje w kontekście
patriotyczno-narodowym, w walce o polskość,
wolność, niepodległość, w okresach drugiej
wojny światowej, utworzenia PRL i dalszej
perspektywie czasowej, przywołując powstania
listopadowe i styczniowe czy moment narodzin
II Rzeczypospolitej. Tak dzieje się w utworze
„Dla Eugeniusza”, poświęconego pradziadkowi, gdzie mówi lapidarnie acz dobitnie: A
Polska to po prostu Eugeniusz. Swoich przodków
Agnieszka Ginko przedstawia w takich elegijnych i panegirycznych tekstach jak „Litania do
Hildegardy”, „U dziadka”, „Z kruszonką” czy
„Z okruchów”, często właśnie przedstawiając
ich, już we wspomnianym ujęciu – dziecięcym
widzeniu, gdzie dziadka zabawnie zestawia z
maszynką do rozłupywania orzechów, a babcię
z ulubionymi zabawkami:
Dziadek od orzechów, łaskotek i innych smakołyków
W poczekalni do nieba
(„U dziadka”)
Potem zostaje aniołem stróżem
misiów i lalek.
Babcia Anielka zaprasza na bal.
(„Z okruchów”)
Najbardziej jednak przejmujące pozostają
utwory poświęcone matce, z którą autorka
prowadzi duchową dysputę, przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, tworzy niemal fotograficzny zapis zapamiętanych dziecięcych chwil
uniesień i radości. Taki sugestywny a zarazem
dramatyczny opis serwuje poetka poprzez
przywołane rekwizyty w niezwykle dojmującym
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emocjonalnie wierszu „Pierścionki”, w którym
przedstawia wewnętrzny krajobraz po odejściu
najbliższej sercu osoby:
Twoje buty są dla mnie za duże
rozejdą się po świecie (…)
A złoty, połyskujący, który miałaś na palcu,
kiedy zapadałaś w otchłań snu,
dali nam w kopercie z Twoim imieniem i nazwiskiem,
żeby się nie pogubił po Twoim odejściu jak my (…)
Lubiłaś mi kupować pierścionki, mamo:
księżycowy, niebieski i ten udający kwiat.
I teraz jesteś cała w pierścionkach
na moich rękach.
Równie wzruszające są utwory poświęcone pamięci matki, jak „Poszukiwania” czy
„W niebie”, gdzie poetka prowadzi dyskurs z
jej duchem, poszukuje śladów jej bytności w
świecie fizycznym i w okruchach pamięci:
Im bardziej tu zaglądam,
tym bardziej Cię nie ma.
(„Poszukiwania”)
Odpoczywasz od fikołków serce i koziołków bólu,
który pomieszkiwał w Twoim ciele. (…)
W niebie, mamo, brakuje Ci na pewno znajomych,
których przygarniałaś jak koty.
(„W niebie”)
Drugi cykl „Modlitwy i elegie” to konglomerat utworów tematycznie obejmujących wiele
współczesnych zagadnień naszego życia, relacji
ze świata, tego dalekiego, znanego z prasy i telewizji, pełnego nieszczęść, przemocy, wojennych
zbrodni, exodusów uchodźców uciekających z
małymi dziećmi przed okrucieństwem i zagładą.
Poświęca tym wydarzeniom takie utwory jak:
„Modlitwa wieczorna”, „Elegia dla Jemenu”,
„Syryjska elegia” czy „Elegia dla uchodźcy”. W
jednej z elegii mówi: Modlę się za Ciebie, Jemenie
/ kiedy palisz się żywcem, z kolei w „Modlitwie
wieczornej” podmiot wypowiada prośbę-apel:
Uśpić zacięte morze wyrzucające ludzi
jak wyjedzone muszle, otwarte skorupy.
Wyłowić dzieci z zabitych snów.
Ale zarazem w wierszu „Exodus” dochodzi
do smutnej konkluzji, mówiąc otwarcie, że świat
milczy, ludzie obojętnieją na krzywdę i zło, gdyż
te ich nie dotyczą, są daleko, istnieją tylko na
ekranie telewizora:
Cisza rozciąga się od płotu sąsiada
do płotu sąsiada.
W cyklu Modlitwy i elegie autorka przybliża
także własne, głęboko ontologiczne przemyślenia egzystencjalne i duchowo-religijne rozterki,
w obliczu śmierci zastanawia się nad sensem
wiary, życia doczesnego, wędrówką człowieka
poszukującego odpowiedzi na fundamentalne
pytania o cel ziemskiego bytowania:
I kiedy wypowiadam słowo „wiara”
to czy się go wyrzekam. Jak rzeka kamienia,
czy zaklinam je: bądź?
Z kolei w utworze „Elegia z Grünbergu”
poetka kreśli sugestywny i przerażający obrazek
prześladowania Żydów w czasie drugiej wojny
światowej, przenosi czytelnika do przedwojennej
Zielonej Góry, zapewne po historycznej „nocy
kryształowej”, kiedy w mieście naziści spalili
synagogę i rozpoczęli pogromy:
Zegar żegna się z brzdękiem.
Raus!
Sznurówki nie zdążą się zawiązać
Małą walizkę boli napełniony brzuch.
Do wyjścia pcha się za dużo rzeczy.
Cukierek wypada z buzi Izaaka.
W ostatnim cyklu zbiorku poetyckiego
Agnieszki Ginko pt. Psalmy znajduje się
sześć utworów psalmicznych nad wyraz osobidokoñczenie na str. 42
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Modlitwy...
dokończenie ze str. 41

stych, szczerych, refleksyjnych. W nich poetka
zastanawia się nad naczelnymi wartościami
kształtującymi ludzki byt, stawiając liryczne
pytania o miłość, dobro, prawdę, szacunek,
wdzięczność... Moralizuje i przestrzega zarazem,
mówiąc: (…) czynimy nieprawość / zamykając się na
miłość. I dopowiada: Do prawdy prowadź / prostej
jak dłoń dziecka. Poetka pyta o kondycję współczesnego człowieka, o jego postawę życiową i
moralne wybory, o jego empatyczny stosunek
do tragedii, nastawienia do bliźnich, podejścia
w wymiarze duchowym do egzystencjalnego
trudu w chwilach ekstremalnych, traumatycznie
najcięższych, w obliczu bólu, choroby, zwątpienia, przemijania, umierania... Stąd wypowiada
sakramentalne słowa: Dni człowieka są jak trawa,
/ choruję, licząc jej źdźbła. (…) Chorując, uciekam
od śmierci (…) Chorując, żyję. W „Psalmie IV”
podmiot formułuje też własne poetyckie credo,
które z nadzieją pozwala toczyć zapasy z życiem
i bronić się psychicznie przed jego znojem, aby
stać się silniejszym w obliczu przeciwności losu:
Szczęśliwy, kto w upadku ma upodobanie
i w stawaniu z kolan, wtulony w słowo. (…)
Wiatr go nie zrani, deszczu się nie zlęknie,
wtulony w słowo.
Książka poetycka Modlitwa spod znaku Ryb
wpisuje się w nurt eschatologicznych deliberacji i nawiązuje do chrześcijańskiej symboliki
oczyszczenia, owego cudotwórczego katharsis,
które ma być antidotum na osobiste katastrofy.
W „Elegii dla uchodźcy” nawiązuje wprost do
cierpień Mesjasza:
Na krawędzi morza
codziennie umiera Jezus
Pod przewróconą łodzią.
Muszle zatykają mu usta.
Z kolei w utworze „Szarość zachwytu”
poetka odwołuje się do ewangelicznych nauk
Chrystusa o przemijalności świata materialnego,
świętej tajemnicy życia i starotestamentowej wizji
kreacji świata przez Stwórcę:
Rozmawiają z tobą kamienie, córeczko,
ukazując utkane kształty
w świecie piasku, gliny i ziemi. (…)
Zabierz je w posiadanie,
bo nic tu do nas nie należy
oprócz kamieni, patyka, przydrożnego maku.
Całość zaś kończy błogosławieństwem
skierowanym do Stworzyciela, połączonym z
życzeniową prośbą o słowa i życiowe siły, a nawiązującym tematycznie do inauguracyjnego,
tytułowego wiersza, ustanawiając tym samym
pewną klamrę wspólności i spójności, spinającą
cały zbiór w przemyślną kompozycję epitafijnych
zapisków, komemoracyjnych portretów i spirytualnych rozmyślań:
Błogosławiony, który jesteś i będziesz,
kiedy stoję w słońcu i kiedy w nim zniknę.
Daj mi słowa i siły (…)
Błogosławiony, który jesteś i będziesz,
kiedy stoję w śniegu i kiedy w nim zniknę.
Warto zatem sięgnąć po najnowszy zbiór
liryków Agnieszki Ginko, nie tylko z uwagi
na rzetelny warsztat, doskonałe operowanie
językiem i konfigurację poetyckich pejzaży, ale
zwłaszcza dlatego, że oferuje niezapomnianą
literacką ucztę i subtelną, filozoficzno-mistyczną
podróż w głąb siebie. v
Agnieszka Ginko, Modlitwa spod znaku Ryb, Wydawnictwo Pro
Libris, Zielona Góra 2020, ss. 54.

Terapeutyczna gra słów przy muzyce Bacha
Z ciekawością czytałem książkę ,,Człekołak” Artura Dudzińskiego, pisarza młodszego pokolenia. Książka opowiada o życiu mężczyzny i jego problemach,
poczynając od dzieciństwa do dojrzałego
już wieku. Fabuła oparta jest na zwierzeniach bohatera przed terapeutką, wprowadza czytelnika w intymną cielesność i
wstydliwe wątki ludzkiego życia.
Zbudowana jest na wzór trzydziestu
,,Wariacji goldbergowskich” Johana Sebastiana Bacha i jednej arii. Rozdziały tej
książki są odpowiednikiem ,,Wariacji” sesji
terapeutycznych bohatera.
W pierwszej sesji dowiadujemy się o
buncie chłopca wobec rodziców i świata.
Brak matczynego ciepła i ojcowskiej troski
powodują rozgoryczenie. Chłopiec jest
bardzo wrażliwy, potrzebuje wsparcia,
pomocy, której nie dostaje od surowych
rodziców. Przemoc i bicie stają się jedyną
formą jego wychowania. Matkę nazywa
Człekołakiem, a ojca Wilkołakiem. Obydwoje zajęci swoimi sprawami zostawiają
syna na uboczu. Jest zagubiony, co doprowadza go do frustracji. W swojej seksualności szuka rozładowania emocji.
W dalszych sesjach wyznaje, jak stopniowo wchodził w seksualność i jakich
nabierała ona cech. Przebieranie się w
stroje matki, siostry, osiąganie doznań
własnego ciała stało się obsesją. Z czasem
przenosi ją na mężczyzn, którzy są dla
niego wzorem do naśladowania. Wyobraża
siebie w ciele swojego idola, pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Potrzebuje pomocy,
aby wyjść z kręgu zła.
Rozdział po rozdziale bohater otwiera się coraz bardziej. Przez niemal wszystkie sesje przejawia się jego chorobliwa
seksualność oraz żal i ból. W miarę dorastania rodzą się w nim kontrowersyjne
poglądy o porządku świata i kraju. W jego
psychice dominuje zło, kłamstwo, obłuda,
faryzeuszostwo Kościoła i hierarchów oraz
ukrywająca się seksualna dewiacja. Punktem kulminacyjnym książki jest sen bohatera. To w nim występują osoby czyniące
zło. Zanurzają się we krwi umieszczonej
w basenie kąpielowym, krew jest pożywieniem złych ludzi, wszystkich wilkołaków.
Podjęcie normalnego życia w cieple
własnej rodziny zawdzięcza trzem osobom.
Pierwszą jest żona, którą bezgranicznie
kocha i modli się do niej w swoich litaniach. Drugą – ulubiony kompozytor Bach
i jego muzyka, będąca lekarstwem na stres.
Trzecią pozostaje terapeutka, która stoi
przy nim i podpowiada, czym jest dobro.
Bohater często wypowiada swój pogląd o
istnieniu Boga. Mówi, że nie wierzy i przytacza wiele wydarzeń, cierpień, w których
Bóg nie przychodzi z pomocą. Krytykuje
porządek Świata. Zaskakująca jest jego
modlitwa na wzór ,,Wierzę w Boga…”:

,,Wierzę w Ducha Kłamstwa wszechobecnego
i wszechmogącego – ojca i matkę i nocy początek, w niezrozumienie i niewiedzę ludzką,
ślepotę i strach ludzki”.
W tych modlitwach wypowiada swoje
życiowe żale wobec ojca, matki i wszystkich, którzy mu wyrządzili krzywdę. Wierzy
w uczłowieczającego nas ducha, w pokój
na Ziemi i ludzi dobrej woli, wierzy w
Beatę i jej wierność. Bohater mimo życiowego cierpienia, pokonał swoje słabości i
uwierzył, że jest potrzebny swoim bliskim
i społeczeństwu.
Książka Artura Dudzińskiego może
posłużyć jako przewodnik ludzkiego życia,
jego duchowości, seksualności. Uzmysławia czytelnikowi jak wielka jest gama
zła nagromadzonego w nas i ile trzeba
ponieść trudu, aby z niego wyjść. Można
nie podzielać poglądów bohatera książki,
nie utożsamiać się i nie zgadzać z nim,
ale należy poznawać tę sferę intymności
człowieka, aby mieć własną wizję i ocenę
zdarzeń. v
Artur Dudziński, Człekołak, Wydawnictwo MAMIKO,
Nowa Ruda 2019

XXI Agon Poetycki
O Wieniec Akantu
Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do
swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza osiemnaste zawody poetyckie dla
wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących
zmierzyć się na arenie tematu:

Słońce… A jednak zawsze.
Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze,
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni
nawiązywać będą do tego – określonego w
temacie zawodów, niezmierzonego obszaru
egzystencjalno-kulurowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech,
w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem,
należy nadsyłać pod adresem: Redakcja Akantu,
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1 – do 15
stycznia 2021 roku.
Jury przyzna osiem nagród:
Grand Prix		
I nagroda 		
II nagroda		
dwie III nagrody 		
cztery wyróżnienia 		

– 600 zł
– 400 zł
– 250 zł
– po 100 zł
– po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez
wybór utworów do publikacji w Akancie, a także
w almanachu pokonkursowym.
Wyniki dziewiętnastego agonu ogłoszone zostaną
na łamach miesięcznika Akant w lutym 2021 roku
wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.
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Muzyka poezji wg Drzewuckiego
(Czytaliście – kultową w pewnych
kręgach – książkę „Zew włóczęgi”? Pani
Solnit wykłada w niej filozofię pieszego
wędrowania, chodziarstwa i wymuszania
na zorganizowanym społeczeństwie różnych ustępstw, za pomocą marszów protestacyjnych lub parad LGBT. W polskim
przekładzie tego dzieła co i rusz napotykamy wyrażenia typu: „oni i one”, „wszyscy
i wszystkie”, „uczestnicy i uczestniczki”,
„bohaterki i bohaterowie”, „słuchacze i
słuchaczki”, „skacowani i skacowane” etc.
Oto myślenie parytetowe, emancypacyjne,
ideologiczne. Idzie nowe – musimy się z
tym oswoić, bo niebawem TAK będzie się
mówiło i pisało!).
Nie bez kozery pozwoliłem sobie na
powyższy NAWIAS. Ma on korespondować
ze znamiennym podtytułem najnowszej
książki krytycznoliterackiej JANUSZA
DRZEWUCKIEGO „Muzyka sfer. O poetkach i poetach”. W ten sposób autor transparentnie afirmuje nowoczesne myślenie,
zbierając dodatkowe punkty w środowisku
feministycznym. (Kiedy Bartelski ogłaszał
swój leksykon „Polscy pisarze współcześni
1939 – 1991” [1995], myślał anachronicznie, nie przypuszczając, że nasze pisarki
się obrażą…).
Kim jest Janusz Drzewucki, wszyscy
(czytający tę recenzję) dobrze wiedzą, a
inni wiedzieć nie muszą (chociaż mogą).
W największym SKRÓCIE dopowiem
tylko, że to świetny poeta i światły krytyk
literacki, par excellence erudyta. Redaktor
działu poezji w mies. „Twórczość”, szef jurorów literackiej nagrody m. st. Warszawy,
juror nagrody im. Nowakowskiego, autor
wielu książek krytycznoliterackich (np.
monografii „Akropol i cebula”, ale nie tylko!). Wystarczy? Claro. Jako gorliwy mecenas rasowych poetek i poetów, Drzewucki
upatrzył sobie grono wybrańców: stadko
owiec i tryków, które zaprosił do swojej
owczarni. Jako dobry pasterz dba o tych,
którzy się dobrze mają. O sobie samym
pisze w epilogu: „Jako krytyk literacki
uprawiam tak zwaną sztukę interpretacji,
staram się zachować równowagę pomiędzy
analizą a syntezą” (s. 465). Po chwili dodaje: „Jako krytyk nie wziąłem się znikąd” (s.
466), po czym ujawnia, że terminował u J.
Kwiatkowskiego, K. Wyki, J. Kornhausera i
T. Nyczka, czyli mistrzów narracji egzegetycznej (por. ibid.). Dzisiaj autor „Lekcji
u Różewicza” sam jest mistrzem, samowystarczalnym arbitrem elegancji, który b.
rzadko podpiera się opiniami autorytetów
lub in. komentatorów (klasyka: „A mnie
po diabła co Sartoriusz powiedział…”). I
to również jest symptomem nowoczesnego
myślenia, progresywnej hermeneutyki,
ducha nowych prądów w humanistyce.
Do wspomnianej owczarni gościnny
Baca J.D. wprowadził tym razem 5 poetek
(Wisława Szymborska, Julia Hartwig, Urszula Kozioł, Krystyna Miłobędzka, Ewa
Lipska) tudzież 13 poetów (po kolei: Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Zbigniew
Herbert, Kornel Filipowicz, Jarosław M.

Rymkiewicz, Kazimierz Hoffman, Marian
Grześczak, Julian Kornhauser, Leszek
Szaruga, Jerzy Kronhold, Krzysztof Karasek, Leszek A. Moczulski, Jan Polkowski).
Każdej i każdemu poświęcił osobny esej,
opatrzony podtytułem w rodzaju „Czytając
Ewę Lipską”, co b. ułatwia orientację w
zbiorze pozbawionym indeksu nazwisk.
(Szkice te powstały z posklejanych i poprawionych recenzji [lwia część z nich była
ante factum publikowana w „Twórczości”]).
Drzewucki pisze o swoich wybrańcach
naprawdę zajmująco i zastanawiająco (tzn.
prowokuje czytelnika do samodzielnych
sądów i osądów, aczkolwiek nie zawsze).
O autorskich intencjach mówi expressis
verbis: „Mam ambicję, aby swoje rozmyślania o poezji współczesnej wypowiadać
w miarę możliwości precyzyjnie, a przy
tym prosto i jasno, tak aby trafiły nie tylko
do wąskiego kręgu specjalistów (...), lecz
również do miłośników poezji, czytających
ją od przypadku do przypadku” (s. 466).
Trzeba przyznać, iż na ogół autorowi TO
się udaje, choć z prostotą deskrypcji bywa
różnie. (Nikt mi nie wmówi, że przygodny
odbiorca poezji wie, co to np.: anafora
i aliteracja, eufonia i pleonazm, nagłos
i wygłos, paralelizm i paronomazja. Ale
jeśli nie wie, niech się podszkoli, będzie
mądrzejszy).
Dawniej chwalono i hołubiono najbardziej tych słowiarzy, którzy honorowali wzorzec nakreślony przez naszego
wieszcza (J.S.): „Chodzi mi o to, aby język
giętki powiedział wszystko, co pomyśli
głowa”. To przymuszało pretendentów
(czyt. czeladników poetyckich), mistrzów,
a nawet arcymistrzów, do cyzelowania
swoich propozycji artystycznych. Zgodnie
z credo Wittgensteina: „O czym nie można
mówić, o tym trzeba milczeć”. Ale czasy się
zmieniły i zmieniły się kryteria taksujące.
Autor „Światła września” pyta (troskliwie):
„Co pozostaje poecie, któremu zabrakło
słów, któremu głos odmówił posłuszeństwa, który zaniemówił?” (s. 333). Dawniej odpowiedź byłaby nieubłagana, dziś
interpretatorów bardziej intryguje to,
czego poeta nie umie wysłowić, niż to, co
uda się zakląć w werbalnych klejnotach.
(„To, o czym Hoffman mówi, jest tak samo
ważne jak to, o czym milczy”, s. 336). O
ile twórcy pogardzili klarownością i komunikatywnością, o tyle eksperci i egzegeci
próbują doskonalić się w dociekliwości i
domyślności. To też jest przejawem nowoczesnej recepcji sztuki. Signum temporis!
Jako się rzekło, Drzewucki to autentyczny mistrz krytyki literackiej. Twórczość
każdej wybranki i każdego wybrańca potrafi skomentować, podsumować, zrekapitulować za pomocą jednego akuratnego
zdania. Oto potrójna egzemplifikacja:
„Liryka Julii Hartwig to liryka równowagi
między słowem a rzeczą, myślą a czynem”
(s. 123); „Poezja Ewy Lipskiej to coraz
częściej gra konwencji literackich, gra
intelektu z wyobraźnią” (s. 186); [o Hoffmanie] „Jest poetą hermetycznym oraz
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introwertycznym, trudnym w odbiorze
jak diabli” (s. 329). W najdłuższym szkicu (złożonym z kilku autonomicznych
części), ale też chyba w merytorycznie
najgłębszym, opisuje fenomen twórczości
Rymkiewicza. W najkrótszych prezentuje
dokonania Kornhausera i Karaska. Przez
lata warszawski krytyk wypracował sobie
szlachetny, klarowny, rozpoznawalny styl.
Uwielbia posługiwać się antytetycznymi i
paradoksalnymi lokucjami, czym zdecydowanie uatrakcyjnia swoje konstatacje i
komentarze (np. „Wiadomo tylko tyle, ile
nie wiadomo”, s. 312; „Kiedy poeta milczy, to słychać”, s. 335; „Mówi mniej, niż
chcielibyśmy usłyszeć, a mimo tego mówi
więcej, niż usłyszeć jesteśmy w stanie”; s.
341). Nadprogramowym walorem jego
opowieści (dla laików i profesjonalistów)
jest częste serwowanie różnych ciekawostek edytorskich i biograficznych, dzięki
czemu dyskurs nabiera rumieńców. Nie
ukrywam, że z całej „Muzyki sfer” najbardziej URADOWAŁO mnie jedno zdanie
(o Rymkiewiczu): „Najwybitniejszy żyjący
i tworzący dzisiaj w Polsce poeta jest klasą
sam dla siebie” (s. 320). (Bravo, Ianus!
Gratias). Ubawiło mnie także celne nazwanie Internetu „śmietniskiem wszechświata” (s. 334).
Na zakończenie warto odnieść się
jeszcze do tytułu książki. Otóż w krótkim
intro autor wyjawia, iż przed laty, siedząc
samotnie w czytelni B. Jagiellońskiej,
(jakoby) usłyszał polifoniczne recytacje
wszystkich poetek i poetów, których dzieła stały na półkach regałów. Streścił to w
prostym i pięknym zdaniu „W bibliotece,
tylko w bibliotece, można czasem usłyszeć
muzykę sfer” (s. 8). Wskażcie mi choć
jednego poetę, który nie chciałby występować na takim gremialnym, metafizycznym
koncercie... v
Janusz Drzewucki, Muzyka sfer. O poetkach i poetach,
PIW, Warszawa 2020, ss. 468
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Mirosław Grudzień

Sztambuch współczesny
I
Obecny tomik poezji Mieczysława
Arkadiusza Łypa obejmuje 52 wiersze, w
tym specjalnie wyodrębniony cykl 15 pod nazwą
Wiersze na Wigilię, co podkreśla szczególną wagę
tej wigilijnej tematyki dla poety.
Skoro wypadła mi rola osoby wprowadzającej i przedstawiającej zawartość tomiku, muszę
to zrobić z wyczuciem, aby nie stanąć między
czytelnikiem i autorem, gdyż ma to być spotkanie twórcy z odbiorcą. Nie wolno mi przesłonić
wymowy tomiku swoim komentarzem, nie opisywać i nie opowiadać zbyt dużo z góry o treści
wierszy – to jest rzecz czytelnika.
Na początku chciałbym czytelników
ostrzec. Uwaga: macie Państwo do czynienia z
autorem o wysokim stopniu świadomości twórczej, na dodatek koneserem sztuk plastycznych
i muzyki, co w tej poezji daje się odczuć. Poezja
ta stanowi zapis poszukiwań w zakresie formy,
poszukiwań artystycznych, multi-medialnych
(nie tylko w zakresie sztuki słowa). Wiersze Łypa
wyglądają na pozornie proste, ale – uwaga! – za
ta prostotą stoi spuścizna XX wieku, która tyle
wniosła nowych zdobyczy w zakresie formy.
Co do zastosowanej w wierszach Łypa
poetyki rodem z nurtów literackich współczesności, należałoby wspomnieć o imagistach
początków wieku XX – o ich predylekcji do
wiersza wolnego, o „poetyce czystego obrazu”,
postulacie ukazywania życia poprzez rytmikę
obrazów, gdzie realizują się jednocześnie funkcja przedstawieniowa, intelektualna i nasycenie
emocją. Dodajmy do tego teorię Awangardy
Krakowskiej o poezji metarealnej, koncentrującej
się na „wiązaniach słów”, wyzwalającej wyobraźnię; także postulat oczyszczania języka poezji z
mielizn i waty słownej– każde słowo musi być
nieodzowne i „nośne”. Ale też przypomina się
autentyzm integralny Stanisława Czernika i
przedwojennej Okolicy Poetów – co objawia się
czerpaniem z dokumentalnej surowości reporterskiej literatury „nagiego” faktu.
Są tu takie wiersze, w których następują
niby-filmowe migawki jedna po drugiej (np.
wiersz Moja Wigilia). Stanowią one osnowę,
przemawiają swoim układem, nie poetyckim
komentarzem, który jest minimalny albo znika
zupełnie. Na tej „kanwie” dopiero oszczędnie
nabudowane są metafory, epitety i inne tropy
stylistyczne – wzbogacające, ale nieprzesłaniające „konstrukcji nośnej” wiersza. Wiersz jest
zasadniczo wolny, ale w miejscu układów rymów
i wersyfikacyjnej sylabiki występują często inne
środki stylistyczne i harmonii dźwiękowej – jak
asonanse i anafory, a nawet całe paralelizmy
składniowe (np. Wiersz hiperboliczny).
Aby pokrótce przedstawić różnorodność
poetyckiej komunikacji w tym tomiku, jej różne
układy odniesienia do kulturowej tradycji –
chciałbym odwołać się do mojej ulubionej spenglerowskiej typologii „ducha” kultury – chodzi
o trzy różne typy kultur i dominujących w nich
konwencji artystycznych, które dochodzą tutaj
do głosu. Pierwszy z nich to duch APOLLIŃSKI,
zakorzeniony w starogreckim antyku – objawia
się w pejzażu rustykalnym, w pozamiejskiej naturze o cechach „arkadyjskich”, prześwietlony słonecznym blaskiem, o ostrym wyczuciu konturu,
dotykalna, namacalnie uchwytna materialność

obrazowanych elementów, zmysłowe nasycenie,
aż do poczucia quasi-świątecznej obfitości, nawet
nadmiaru – ale także wrażenie ładu i świadomej
dyscypliny napływających obrazów.
Jak pisał francuski myśliciel, Roger Caillois – ta wypracowana w starogreckim antyku
promienność olimpijskiego Apollina to owoc
wysiłku, spokój, ale czujny i pełen ukrytego
napięcia. Zwycięstwo nad siłami mroku i chaosu, które trzeba ciągle ponawiać i dopełniać
– czujemy to w „apollińskich” wierszach Łypa,
nadaje to jego słonecznym krajobrazom głębię
i specyficzny klimat.
Dominujący tu krajobraz to kwietna łąka,
pejzaż poziomy, mocno zakorzeniony w ziemi,
naturalny i nieoswojony, niecechujący się
naddaną celowością. Rzadkie kontrastujące z
tą poziomością elementy pionowe (drzewa)
naszkicowane są kilkoma kreskami, przeważnie
to sady ( (bardziej zaakcentowane są ich owoce)
i wieże, a więc twory wyszłe spod ręki człowieka, elementy oswojone ku ludzkiemu dobru,
niebudzące lęku i niepowodujące zagubienia.
Mimo nagromadzenia elementów przyrody możemy tu np. zauważyć brak lasu (ergo przyrody
całkiem dzikiej, nieobliczalnej, nieoswojonej)
i doznań z nim związanych, co też ma pewne
ukryte znaczenie. Poruszamy się bowiem w
strefie oikumene bądź Kulturboden – ziemi poddanej człowiekowi, przez niego przeobrażonej,
opatrzonej sakralnymi zabezpieczeniami, pod
pieczą błogosławieństw. Sama z siebie nie sprawia więc ona wrażenia groźnej, wręcz przeciwnie
– czynnik zagrożenia, jak zobaczymy, może tu
wprowadzić tylko inny człowiek, współmieszkaniec tejże strefy.
Łyp tworzy, z tomiku na tomik i także tutaj,
literacki, wizjonerski mit Rzeszowa i Podkarpacia. Nie opisuje on tej ziemi w jej aspekcie
historycznym, jako minioną lub teraźniejszą,
lecz zawiesza ją w przestrzeni wyobraźni jako
pewnego rodzaju pozaczasową kliszę, gdzie
rozgrywa się teatr cieni i mogą się prezentować
wprowadzane przezeń postaci – przypomina to
chwilami coś z mitycznych łąk Elizjum i Wysp
Szczęśliwych. Iluzja takiej „ziemi niezwykłej”
tworzona jest przemyślnie, ponieważ punktem
wyjścia staje się zasadniczo konwencja werystyczna, prezentująca surowe detale, mówiące same
za siebie, pozornie bez ingerencji poety... przy
uważniejszym przyjrzeniu się dostrzegamy jednak, że zostały one poddane starannej selekcji i
umieszczone w przemyślanych miejscach.
II
Drugi nurt kulturowy – to duch MAGICZNY, o rodowodzie renesansowym – sam zamysł
układu wierszy z wprowadzeniem galerii wywoływanych z przeszłości postaci, elementy krajobrazów innych kultur, nam kojarzących się nieco
baśniowo (kopuły cerkwi, meczety). Dotyczy to
także wyodrębnionego cyklu wierszy wigilijnych.
Także we wzmiankowanych wyżej wierszach
„portretowych” wkraczamy w magiczny aspekt
poezji Łypa. Przesuwająca się przed naszymi
oczyma galeria postaci przypomina coś dobrze
znanego ze średniowiecza – galerię świętych, a
w szczególności biblijnych proroków –zarówno
w postaci pisanej, jak też w formie kościelnych
plastycznych przedstawień figuralnych, postaci

na witrażach i posągów. Podobna jest tu esencjonalność przedstawienia, rodzaj obrazowego
skrótu, w którym w kilku rysach zawarte jest to,
co najważniejsze, zaś pominięte to, co nieistotne. I nie przypadkiem tak naszkicowana postać
poety Berkowicza przypomina popularną w
średniowieczu, tajemniczą prorokinię Sybillę
(z tym, że inaczej niż Sybilla jest to „prorok”
pesymistyczny).
Szereg postaci wywołanych z pamięci,
strzępki rozmów z nimi – to bardzo stary zabieg
literacki. Jako że znaczna część bohaterów wierszy Łypa już nie żyje – nasuwa to na myśl takie
„seanse” magii literackiej’ jak wędrówki Dantego przez zaświaty w Boskiej Komedii, kiedy to
napotykał znaczną liczbę twórców, rozmawiał z
nimi...dalekim rezonansem na gruncie polskim
jest wywoływanie duchów w mickiewiczowskich
„Dziadach” ( i analogiczne ożywanie w nim
postaci znanych autorowi literatów)
III
Trzeci – to duch FAUSTOWSKI, naszej
kulturowej nowożytności łacińskiego rodowodu, poczynając od gotyku, poprzez barokowy
rozkwit, do końca XIX wieku. Tutaj wierszem-kluczem będzie bardzo specyficzny wiersz
Feniks, o pożarze paryskiej katedry Notre-Dame. Ale także poetyka hymnu i pewne zabiegi
kompozycyjne rodem z filmu, architektury,
malarstwa i muzyki.
Wiersz Feniks jako najpełniej oddający tego
faustowskiego ducha, wymaga poświęcenia mu
większej uwagi.
Jest to do pewnego stopnia realizacja
zdobyczy Awangardy, przypomina się postulat
jasności, kreacjonizm Przybosia i peiperowski
„układ rozkwitający” obrazu poetyckiego. Ekspresja liryczna potęgowana jest przez zabiegi
w sferze formalnej strony wiersza, starannego
układu wersów.
Zwraca uwagę „strzelistość” i „smukłość”
formy wiersza, wersy niezbyt długie, maksymalnie 10 sylab, relatywna długość wiersza, pewien
wewnętrzny rytm i przywołana niemal muzyczna
„wokalność” (zastygłe szepty, modlitwy) – co
nawiązuje do architektury gotyckich katedr, do
kościelnej muzyki polifonicznej. Materialna namacalność konstrukcji nośnej, ścian i dekoracji
katedry rozpływa się, traci swój ciężar, staje się
feerią kolorowych plam, ulatuje wzwyż – mamy
tu do czynienia z fascynującą kreacyjną sztuką
poruszenia czegoś, co z natury statyczne i nieruchome – ta iluzja to wynik przeniesienia do
wiersza malarskiej techniki impresjonizmu. Jest
to też jeden z nielicznych wierszy Łypa, w której
widzimy wnętrze budowli, odczuwalny klimat
znajdowania się wewnątrz. Jest to, dodajmy,
pora zmierzchu i nocy, co prawda mocno
przeobrażonych przez grę płomienia i dymu –
zwykle elementy architektury sakralnej – kopuły
i wieże – oglądamy w większości wierszy Łypa od
zewnątrz, w pełnym świetle dnia i to z pewnego
oddalenia, jako element tła, ale zarazem ważną
dominantę krajobrazu.
Podobną strukturę formalną ma wiersz
tomiku Glosa do słów... napisany w konwencji kościelnego hymnu, z podobną „gotycką strzelistością”, anaforyczne powtórzenia i podobieństwa
składniowe (paralelizmy), otwierające poszczególne ustępy przywołują na myśl kompozycje
muzyczne ronda i fugi, efekt wznoszenia się,
odrywania od ziemi, odcieleśniającego falowania. Podobny jest wiersz Z głębokości ... tytułem
nawiązujący do biblijnego Psalmu 130.
Podsumowując: wymienione trzy linie
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/nurty kulturowe/ krzyżują się ze sobą albo
przeplatają w tych wierszach – co oczywiście nie
wyczerpuje możliwości charakterystyki zawartej
w tomiku poezji.
IV
Mieczysław Arkadiusz Łyp podejmuje
motywy kulturowe zdawałoby się porzucone
przez naszych współczesnych, sięgające do epoki
Renesansu, a może nawet prerenesansowej
kultury późnego gotyku.
Na pewno należy tu ideał dostępny dla każdego człowieka kulturalnego: ideał człowieka
wszechstronnego, l’uomo universale – obdarzonego wiedzą konesera, wielostronną artystyczną
wrażliwością i talentem, wręcz japońską zmysłową wrażliwością na przyrodę (kwiaty), zdolnością kontemplacji, intuicyjnego wczuwania się w
ukryty sens znaków w tej księdze, jaką jest świat .
Jak już wspomniano, wyczuwa się tu także
atmosferę święta, odświętność, jakby szczególny,
paradny aspekt codziennej rzeczywistości. Do tej
atmosfery należy pewna nadmiarowość, hojne
dzielenie się kolejnymi elementami słownego
obrazu jakby z magicznego rogu obfitości –
chciałoby się tu użyć terminu z zakresu sztuk
plastycznych, horror vacui – zapełnianie tła po
brzegi bez pozostawiania pustego miejsca.
To jest także „oczyszczanie” pejzażu, odnowa jego urody – nie ma tam np. śmieci, odpadków, brzydkich efektów zepsucia, rozkładu,
obumierania i niszczenia. To także zawieszenie
czasu „codziennego”, usunięcie zasłon rozdzielających sfery rzeczywistości, oddzielających
świat ziemski od niebiańskiego, naszą rzeczywistość od zaświatów – i powrót do Wieku Złotego,
cudownego czasu prapoczątków, gdy świat był
jeszcze bardzo młody i wszystko było możliwe,
nierozgraniczone i nieposegregowane, mieszało się ze sobą, przechodziło z jednej postaci w
drugą ...jak we śnie. Te świąteczne odwołania do
mitycznego Złotego Wieku możemy znaleźć w
wierszach Łypa obserwując, jak barwy i drzewa
wydają z siebie muzykę, a dźwięki nabierają
barwności – uruchamiając nadwrażliwą synestezję odbioru. Ten klimat świąteczności unosi się,
nienazwany, nad zalanymi słońcem pejzażami
Łypa – i w końcu krystalizuje się, nabiera pełni
w jednym święcie, nocnej Wigilii. Mocno zatartym już śladem jest równoczesne występowanie
tutaj wigilijnych kolędników w przebraniach
zwierząt... i aniołów.
Jest z tym związana pewna teatralność i
coś, co przypomina dekoracje spektaklu albo
misterium – to w szczególności dotyczy galerii
prezentowanych postaci. Ich następująca po sobie kolejność ma coś ze świątecznej procesji kroczących masek. Ta wspomniana już imaginacyjna przestrzeń jest jakby rytualnym magicznym
kręgiem czarnoksiężnika, pewnym progiem,
który należy przestąpić nie w codziennym, trywialnym stanie ducha – lecz tak, jak się wchodzi
do świątyni, aby poddać się wtajemniczeniu i
być uczestnikiem obrzędu. To tutaj dokonuje
się działanie słowa poetyckiego, unieważniającego śmierć i przenoszącego w wieczność tak
zamknięte przestrzenno-czasowymi granicami
życie ludzkie. Tutaj ma miejsce wspomniany już
imaginacyjny „seans” – przywoływanie „duchów”
postaci z przeszłości, często już zmarłych. Czasami dostrzegamy zarysowaną twarz, kluczową
dla danej postaci ideę – a czasami tylko nazwisko
jako sygnał dla pamięci. Z niektórymi Autor
wznawia przerwany niegdyś dialog (Rozmowa z
Berkowiczem), ale nie słyszymy ich słów... wyłącznie przez fragmentaryczne przytoczenia autora.

Przestrzeń ta ma pewne cechy zaimprowizowanej sceny teatralnej z aktorem pośrodku, prezentującym rodzaj monodramu, swój
monolog wewnętrzny, strumień świadomości
i kryjący się za nim „niewidzialny potok” treści
podświadomych. I ta właśnie rytualna przestrzeń
umożliwia zachwyt, odczuwanie wdzięku słów,
układanych w staranne kompozycje. Mamy tu
silne poczucie (renesansowego rodowodu),
że życie jest teatrem i że trzeba je świadomie
kształtować na wzór teatru, trzeba przyjąć swoją
rolę do odegrania. Można tu dostrzec jakieś,
może nieuświadomione związki z renesansową
fascynacją „magią pamięci” – znanej jako ars
memoria, ars notoria – poprzez komponowanie
plastycznych, działających na wyobraźnię i
ułatwiających zapamiętanie zestawów obrazów,
które ponadto pobudzały integrację psychiki,
całościowy rozwój duchowy, ale też umożliwiały
magiczne zaklinanie rzeczywistości. Zajmował
się tym m.in. głośny oryginalny myśliciel, Giordano Bruno.
Jednym z zabiegów było umieszczenie
adepta w centrum, w przestrzeni niby-teatralnej, i otoczenie go „kulisami” wyposażonymi w
dekoracje – obrazy, głównie portrety, słowne
i plastyczne. W nowoczesnej formie nadanej
przez Łypa mamy także fotografie. Oznacza
to również, że autor wciela się w postać maga,
szekspirowskiego Prospera – sztuka iluzji i sugestii, „ożywienia” obrazów słownych, postaci
i miejsc służy wywarciu wpływu na czytelnika,
aby po lekturze tomiku nie był już taki, jaki był,
lecz wzbogacony duchowo przez te „spotkania”. Stają się one odtąd żywym, dynamicznym
czynnikiem jego pamięci, uruchamiającym
nieprzeczuwane struny duszy. Z drugiej strony
– warto tu przypomnieć myśl Picassa, że dzieło
sztuki (tutaj: poezja) działa jak egzorcyzm, „odczynienie” złych uroków.
V
Poeta zdaje się świadomie wpisywać w
naszkicowany powyżej wzorzec. Wpisuje się w
linię tradycji, idącej od starogreckiego Hezjoda,
piewcy dzieł ludzkich – poety chłopskiego, związanego nie z miastem, lecz z wiejskim pejzażem,
któremu Muzy objawiły się na łące. U Łypa tłem
poezji są podobne krajobrazy pozamiejskiej
natury, z tym, że zamiast Muz Łyp do wizji poetyckich natchnień wprowadza Pegazy. Jest to,
podobnie jak u Hezjoda, poezja pracy i pokoju,
w tym też echa tęsknoty za mitycznym Złotym
Wiekiem (który właśnie Hezjod wprowadził
do literatury)… Odniósłbym do tego „klimatu
Hezjoda” także sugestię, że świat idzie ku coraz
gorszemu (Rozmowa z Berkowiczem).
Łyp jest jednak w pełnym tego słowa
znaczeniu człowiekiem miasta, żyjącym innym
rytmem – a więc jego nostalgiczne nawiązania
do pozamiejskiej rustykalnej przyrody (widzianej głównie z perspektywy przeszłości i mocno
wzbogaconej o elementy architektury ) są raczej
pewnym umownym zabiegiem literackim, „arkadyjskością”, wywodzącą się od rzymskiego poety
Wergiliusza (Bukoliki i Eklogi), z którym chyba
Łypa łączy uchwytne powinowactwo literackie.
W roli piewcy ludzkiego dzieła i twórczego
trudu Łyp ma punkty styczne z XX – wiecznym polskim filozofem kultury, profesorem
Andrzejem Nowickim, którego spuścizną jest
„teoria spotkań”, dotycząca przeobrażającego
kontaktu twórca-odbiorca poprzez dzieło – w
tej teorii autor „wstępuje” w swoje dzieło, staje
się ono jego lustrem, duchowym portretem
…człowiek w swej istocie jest bowiem w pełni

człowiekiem w relacji z innym i jako homo in
rebus, pośród stworzonych przez siebie dzieł,
poprzez które się wyraża i komunikuje. Zbiega
się to z myślą słynnego psychologa twórczości,
Carla Gustava Junga, że odbiorca, przystępując
do przyswojenia sobie dzieła poetyckiego, w
pierwszej kolejności nie powinien starać się go
„zrozumieć”, lecz odszukać coś, co wzbudzi w nim
głęboki rezonans, poruszy jakieś ważne struny
jego duszy.
Odnajdujemy także u Łypa echa religijnej
„poezji życia” niezwykłego świętego, Franciszka
z Asyżu, z jego promiennej „Pieśni słonecznej”
– świadomość pochwalną i afirmację świata
takiego, jaki jest, mimo czającego się chaosu
i mroków. Ten element odczuwa się, gdy się
śledzi Łypowe pejzaże – przesuwające się jak migawki filmu, poetyckie, bardzo zmysłowo odczuwalne, dyskretnie nasycone emocjami– za nimi
odkrywa się duszę zamiłowaną w kontemplacji.
Przychodzi na myśl idea estetyczna hrabiego Shaftesbury – odkrywanie harmonii i
proporcji, które ustanawiają dobro i piękno
świata oraz ludzkiego bytowania. A także myśl
Artura Schopenhauera – że kontemplacja piękna ( i sztuki) jest lekiem na nieznośne napięcie
ludzkiego istnienia.
To, co harmonijne i piękne, jest zatem
dobre, jest wspólnym dobrem i zestawem magicznych talizmanów, wzmacniających to dobro
i amuletów, odstraszających zło – tę myśl wyraził
XX wieczny malarz Picasso, nazywając niektóre
swoje dzieła „egzorcyzmem”, działaniem, wypędzającym złe moce.
VI
Użyte w tytule na określenie całego tomiku
słowo sztambuch przypomina nam wiek XIX,
kiedy był to rekwizyt towarzyski bardzo popularny, także pod przyjętą z Rusi nazwą imionnik;
potem przyjęła się nazwa pamiętnik (w innym
sensie niż „wspomnienia autobiograficzne”).
Mieczysław Łyp w swoim Słowie od autora wywodzi
tę nazwę od niemieckiego słowa Stamm – „pień,
plemię, ród”, a więc etymologicznie: zapis rodowej tradycji... Na gruncie polskim przypomina
to dawne szlacheckie, przedrozbiorowe (XVII-wieczne) silva rerum, dworskie księgi rodzinne,
gdzie wpisywano np. urodziny dziecka i inne
ważne rodzinne wydarzenia, ale także krążące w
„drugim obiegu”, niedrukowane, rękopiśmienne ulotne wiersze poetów. Czasami powstawały
z tego prawdziwe antologie, jak np. Wirydarz
poetycki J.T.Trembeckiego. Tradycja gromadzenia rękopiśmiennych zapisów poezji jest więc w
Polsce już stara i szacowna.
W czasach panowania łaciny taki specjalny
notes do wpisów znajomych nazywał się album
amicorum, „album przyjaciół” i taka nazwa pasowałaby do tomiku Łypa jeszcze lepiej. Tak
jak to było jeszcze u naszej młodzieży szkolnej
lat 50-tych – w tamtych czasach taki notes służył
do wpisów przyjaciół i sławnych ludzi i wcale nie
była to dziecinada dla sentymentalnych podlotków. Nasi romantycy wpisywali tam różnym
dziewczętom i paniom swoje wiersze, jak np.
najsłynniejszy chyba wiersz W pamiętniku Zofii
Bobrówny J.Słowackiego.
Są więc w tym „sztambuchu” Łypa wspomnienia spotkań z ludźmi w różnych chwilach
czasu i miejscach, w których się było. Fakt, że te
wiersze prześwietlone są słonecznością jasnego
dnia – niweluje odległości między nimi w czasie
i przestrzeni, umożliwia zestawienie ich obok
siebie, w umownym wyobrażonym „tu i teraz”,
dokoñczenie na str. 46
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Sztambuch...
dokończenie ze str. 45

do którego my także zostajemy zaproszeni.
Słowo sztambuch ma jednak jeszcze inne
konotacje. Przywodzi na myśl pewną nieprzewidywalną przypadkowość wewnętrznej
organizacji takiego pamiętnika. Ponadto,
jak pamiętam z dzieciństwa, wpisy – z reguły
rymowane, zaopatrzone były w nieodzowne
rysunki. A więc koegzystencja słowa i plastyki
oraz luźność wewnętrznych powiązań, struktura
zbioru, almanachu, mikro-antologii – bardziej
otwarta, atektoniczna.
I to właśnie cechuje niniejszy zbiór wierszy
Mieczysława Łypa w porównaniu z poprzednimi
jego tomikami. Przypomina okruchy, strzępki,
zbiór notatek „dla pamięci”, chwilami pozornie
niedbałych. Jest to jednak świadoma konwencja,
technika swoistego poetyckiego collage’u, mozaiki elementów różnego rodowodu.
Kiedy jednak spojrzymy na ten zbiór nie
jako na sumę poszczególnych wierszy, lecz na
całość, odkryjemy w nim także pewien element
faustowski, już bardziej barokowy, połączony
z barokową obfitością obrazowania – pewien
ukryty biografizm. Dzieło jako całość staje się
autoportretem twórcy, rodzajem jego „pamiętnika artysty”, jego confessio – rozrachunkiem,
wyznaniem, spowiedzią. Cechą „człowieka faustowskiego” jest bowiem autorefleksja, rozliczanie się ze sobą, początki literackiej autobiografii
– u Łypa jest to bardzo lapidarne i przeważnie
dyskretnie ukryte za symbolami.
VII
Uderza w tym zbiorze bardzo oszczędne,
ale staranne operowanie kolorami. Dominuje
kontrast bieli i czerni, gdzieniegdzie pojawia
się motyw złota – jak gdyby wcielenie myśli St.
Grochowiaka, że poezja jest sztuką kontrastowania („Oddechem poezji jest śnieg albo sadza”).
Z kontrastem bieli i czerni koresponduje
tutaj opozycja „apollińskiego” słonecznego
blasku, głównie ze wskazaniem na południową
porę dnia i nocy, co prawda rozświetlonej i także z elementami bieli. Chodzi o Noc Wigilijną,
która stanowi tu temat wyodrębnionego cyklu
wierszy i osobny dział tomiku. Wigilia nawraca
w wielu zbiorach wierszy, w jakiejś matrycy
nawrotów, corso e ricorso, jest to stały element
odniesienia w tej poezji. Nie są to wiersze
stricte religijne, – oddają jednak w pełni ważny
w poezji Łypa klimat świąteczności w sensie
bardzo archaicznym i magicznym, gdzie łączą
się harmonijnie ze sobą różne piętra bytów
ziemskich i nadziemskich – zwierzęta, ludzie
i anioły.
Czytając te wiersze wigilijne można
odnieść wrażenie, że mają one tutaj również
jako samodzielne całości, z osobna i razem,
funkcję quasi-magiczną. Noc Wigilijna jest dla
podmiotu lirycznego ukrytym źródłem mocy,
czerpie on z niej w niewytłumaczalny sposób
siłę, ukojenie i poczucie głębokiego, ukrytego
sensu – co też jest nawiązaniem do utraconej
pierwotnej harmonii Złotego Wieku. Sugeruje
on też czerpanie tej mocy czytelnikowi. Pisze o
tym w swoim Słowie od autora.
Czerń niekoniecznie musi mieć konotacje złowrogie, tutaj są one ukryte, Noc Wigilijna
kojarzy się raczej z czymś matczynym, płodnym,
z żyzną ziemią, z nowymi początkami. Jak mówią psychologowie-jungiści – także z tajemnicą
łona, w którym powstaje i rozwija się nowe życie

– a więc czerpanie ze źródeł życia. Jest to także
jeden z ważnych kolorów w średniowiecznej
sztuce alchemii, jeden z początkowych etapów
alchemicznego Wielkiego Dzieła, nawiązuje
do nieobrobionego surowca, który alchemik
poddaje przeobrażeniom.
Symbolika bieli z kolei – to również wyjście poza siebie, przekroczenie granic własnej
natury i pespektywa wieczności. Może oznaczać
punkt dojścia, osiągniecie celu, najwyższą
wartość. Ale to również barwa znacząca w
średniowiecznej sztuce alchemii – gdzie etap
bieli symbolizuje oczyszczenie. A więc czystość,
powrót do pierwotnej niewinności dziecka.
Byłby to zatem w wielkim skrócie zapis
dynamiki dojrzewania i rozwoju duchowego artysty, tworzący ramy dla jego twórczych działań.
Kolor złoty sakralizuje: złote kopuły cerkwi, złote tło prawosławnych ikon. Jest także
znakiem rytuału, przestrzeni w szczególny sposób uświęconej, uduchowionej. Także – coś, co
nie podlega rozkładowi, zepsuciu, zniszczeniu,
śmierci – wieczność, nieśmiertelność. Odwieczne tajemnice baśni i mitów – złote jabłka, Złote
Runo – coś, czego trzeba poszukiwać w życiowej
wędrówce, Quest. Coś, dla czego warto rzucić
na szalę życie. Jak twierdzą psycholodzy –może
sygnalizować nadzieję, także zdolność uchwycenie ładu i sensu w rozsypance faktów i wrażeń. Ale także ważną zagadkę do rozwiązania
– taką, którą każdy musi rozwiązać sam. I tutaj
rozwiązywanie zagadki – co sygnalizują złote
elementy pojawiające się z rzadka w wierszach
Łypa – pozostawiam czytelnikom.
VIII
Metafora tworzenia poezji jako drogi do
przebycia, a więc i wędrówki po tej drodze,
jest bardzo stara, sięga pradawnych pojęć
magicznych, napotykamy ją u takich społeczności pierwotnych jak australijscy Aborygeni,
którzy wskazywali na potrzebę odnalezienia
własnego „szlaku pieśni”, prowadzącego z
Krainy Marzeń ku przyszłości. Na odległych
od Australii peryferiach lądu, peryferiach lądu
europejskiego już starożytni Grecy w zaraniu
swojej twórczości literackiej ujęli tworzenie
poezji używając symboliki wędrówki – poeta
w swoim własnym pojęciu wędrował w duchu
„ścieżką” poety, oime. Była to wędrówka jego
wyobraźni – obrazów myślowych i związanego
z nimi strumienia słów, w tej właśnie wędrówce
prosił Muzy o natchnienie i przewodnictwo,
dzisiaj powiedzielibyśmy pewnie – o właściwe
wybory linii wypowiedzi poetyckiej spośród
gąszczu nasuwających się wariantów, wiodących
ku różnym rozwiązaniom.
Ta prastara grecka symbolika nasuwa się
na myśl, kiedy po pierwszej lekturze rozpamiętujemy wiersze kolejnego zbioru wierszy
Mieczysława Arkadiusza Łypa.
Jest to faktyczna wędrówka wyobraźni
po punktach w czasie i przestrzeni, chwilach
i miejscach. Wędrówka, którą odbył podmiot
liryczny tomiku jako pierwszy i do której
zaprasza czytelnika, aby się uobecniała we
wspólnym przeżyciu kolejny raz, za każdym
razem trochę inaczej. Nasza refleksja dochodzi
do głosu w przestrzeni pomiędzy wierszami i
wtedy dostrzegamy zabiegi, organizujące tę
wędrówkę od wiersza do wiersza, tworzące jej
etapy, każdy cechujący się nieco innym kolorytem i klimatem.
I ta osobista refleksja, pewne niepowtarzalne odkrycie czegoś tylko dla siebie, to
także coś, w czym nie można i nie powinno się

wyręczać. Muszę więc Szanownych Czytelników
w tym miejscu pozostawić i zaprosić do lektury.
Zestaw dziewięciu wierszy − impresji
poetyckich Mieczysława Łypa, napisany w
czasach epidemii, robi wrażenie nie tylko ze
względu na okoliczności, w jakich powstał. Jest
to jakby rozpisana na osiem głosów puenta
jego wcześniejszego poetyckiego zbioru, jego
zamknięcie i dopełnienie.
Te okoliczności zewnętrzne najsilniej
uwydatniają się w wierszu Lamentacje, o wręcz
biblijnej surowości. W porównaniu z innymi
wierszami tego autora – ten właśnie wiersz wnosi atmosferę „pustynną”, nasuwa skojarzenia z
opustoszałą sceną teatralną, z której usunięto
dekoracje. Słowami-kluczami są tu „kamień”,
„czerń”, i „cisza”. Cała tak zwykle adorowana w
wierszach Łypa natura jest tu nieobecna, gdzieś
poza, jakby w innym wymiarze. Wiersz otwiera
cykl i nadaje mu szczególne znaczenie, a te
pozostałe, w odmiennym tonie, kontrastują z
nim w różnoraki sposób.
Dyptyk gwoźnicki, zestaw dwóch wierszy
napisanych pod wrażeniem wizyty na grobie
Juliana Przybosia, niesie posmak melancholii,
skontrastowany z tłem pięknego słonecznego
dnia − obrzędowe czynności uczczenia zmarłego poety niosą symboliczne nawiązania do
ewangelicznej sceny Zdjęcia z krzyża, wkomponowane w nadciągający chłód i zmierzch,
które same w sobie sygnalizują jakby wiszący
nad sceną znak zapytania. Druga część dyptyku wnosi motyw rozkładu i zniszczenia – nie
tyle samego człowieka, lecz tego, co stworzył,
co po sobie pozostawił. Przyroda odsłania tu
swoją inną, już niepromienną twarz, nie jest
to już apoteoza życia − bagno i kruk sygnalizują zawsze czujny żywioł chaosu, próbujący
pochłonąć ład słowa stworzonego przez poetę,
a w tym celu − ponownie rozłożyć go na części
składowe, odwrócić proces tworzenia.
I dopiero w zestawieniu z tym nabierają
szczególnego sensu wiersze pozostałe. Wiersz
Reinkarnacje jest afirmacją natury, barw,
które sygnalizują jej wiecznie powracające
życie – i odradzanie się duszy samego poety.
Wiersze Studium w bieli różu i złocie, Na granicy
snu, I starzec i król, Kolory diamentu wkraczają w przestrzeń sztuki malarskiej – dzieł
J. Chełmońskiego, O. Boznańskiej, J. Mehoffera.
Stary mężczyzna, który jawi się jako spełniony „król życia” jest jakby artystyczną odpowiedzią na wspomnianą wcześniej melancholię
przemijania. Kobieta w saniach i tańczące
dziewczęta sugerują młodość i rozkwit. Mamy
tu przed sobą nie naturę obserwowaną z zewnątrz – lecz kod ludzkiego ciała na różnych
etapach życia, jako elementu wyjaśniającego
w poetycki sposób zagadkę bytu. Pojawia się
też znany z poprzednich tomików Łypa motyw
rajskiego ogrodu, ale w innym kontekście, jako
odpowiedź na przywołany na samym początku
atak sił chaosu. Wyzwaniem rzuconym chaosowi jest potrzeba odnalezienia ładu, sensu,
zbudowania z kolorowych okruchów pięknej i
znaczącej formy. Stworzenia „ogrodu” w swoim
własnym wnętrzu, ustanowienia w nim własnej
harmonii. Ten „obcy” nieprzewidywalny, kryjący mroczne niespodzianki świat staje się w
ten sposób „swoim światem”, którym można
podzielić się z innymi – jak chlebem. I to wydaje się być przesłaniem tego cyklu poetyckich
impresji. v
Mieczysław Arkadiusz Łyp, Sztambuch współczesny, Rzeszów
2020, Wydawnictwo Ziemowit, ss. 172
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Lucyna Siemińska

Pozwoli to zrozumieć zasady
twardnienia mięknięcia pasowania
akcji reakcji pokryć powierzchniowych
kolorystyki odcieni i gładkości
oraz innych wrażliwych rozwiązań

Splecione w warkocz
Trzymam w rękach najnowszy tomik poetycki Wojciecha Banacha, pod tytułem
„Warkocz”, starannie wydany przez bydgoskie
Wydawnictwo Pejzaż, zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy, zawierający
38 wierszy na 48 stronach. Tomik szczególny,
bo jest to już dwudziesta, jubileuszowa książka
autora, a i wiersze niecoodmienne, bardziej
liryczne, jak sam poeta twierdzi. Już sam tytuł
intryguje. Cóż takiego istotnego może być w zwykłym warkoczu, że posłużył jako tytuł dla całego
zbioru wierszy? Czytając wnikliwie poszczególne
utwory poety, odnajdujemy przynajmniej część
odpowiedzi na to pytanie. Warkocz jawi nam
się jako atrybut kobiecej urody, pojawia sięw
natarczywie powracających i niewyjaśnionych
snach, staje się przedmiotem wróżbi spekulacji.
Jest nawet w kalendarzu robotniczym na rok
1959, choć do niego nie pasuje. Ale warkocz, to
także sploty, węzły, przenikania i połączenia – te
historyczne i te osobiste. Warkocz może mieć
wymiar kosmiczny, przyporządkowany komecie.
W dawnych wierzeniach, pojawienie się komety
(wraz z jej warkoczem) zwiastowało nieszczęścia,
wojny, kataklizmy. Zatem już sam tytuł tomiku
jawi nam się wieloznacznie i wielowątkowo.
Co do wierszy, zgadzam się, że są bardziej
liryczne, mniej osadzone w historii, czy miejskiej,
bydgoskiej aglomeracji. Wciąż jednak jest to
dobra poezja Wojciecha Banacha, konkretna,
treściwa, refleksyjna, z ciekawą, zaskakującą
puentą, gdzie każde słowo ma swój sens i swoje
miejsce.
W wierszach autor pisze o kobietach, o
relacjach pomiędzy kobietą a mężczyzną, o
uczuciach, a wśród nich o tym,chyba najbardziej
skomplikowanym, o miłości. Myliłby się jednak
ten, który by twierdził, że to wiersze tylko dla
kobiet, że temat banalny, a wiersze jak tysiące innych. Moim zdaniem, wiersze z „Warkocza”, to
kawał prawdziwej, dojrzałej, rzetelnej i naprawdę wartościowej poezji. Poezji dla wszystkich.
Tematy w wierszach poruszane są w sposób racjonalny, zdystansowany, opisywane przez
pryzmat doświadczenia i wnikliwej analizy. Już
w pierwszym wierszu, zatytułowanym „Kobiety
wirtualne” czytamy, że:
erotyki i wiersze miłosne
należy pisać jedynie dla kobiet
wirtualnych

Tak jest bezpieczniej. Autor tekstu nie
naraża się na obmowy, domysły, plotki, na
kłamstwa i awantury, podejrzenia o zdradę.
Hmm… Pisanie dla kobiet wirtualnych? Poeta
bezpieczny? Dobrze, że w zakończeniu wiersza
możemy przeczytać coś w rodzaju samokrytyki:
ale widocznie jeszcze nie dojrzałem
do roli poety
bezpiecznego
W utworach przykuwają uwagę techniczne rozwiązania, porównania, wyliczenia. Nie
powinno to dziwić, ani zaskakiwać. Wszak
poeta jest inżynierem, a wiersze zyskują przez
to niepowtarzalny wydźwięk. W jednym z nich
(„Ona mówi”) prawda deklaracji podmiotu
lirycznego, że nie chce się zakochać, poddana jest próbie matematycznego dzielenia aż
do ułamka procenta prawdy. Po to tylko, aby
ostatecznie wiersz zakończyć zgrabną puentą:
„przecież miłość polega na braku symetrii”. W
innym utworze ( „Sytuacja liryczna” ) czytamy
o pomiarze odległości w linii prostej pomiędzy
bliskimi sobie osobami, przy założeniu, że
jedna z nich trwa niewzruszona, o zwiększaniu
dystansu z chwilą podejścia do biurka – wtedy
dystans zwiększa się o 3 metry. Można to łatwo
obliczyć po przestudiowaniu mapy i oczywiście
znajomości wymiarów własnego mieszkania.
Zadziwia metafora „na sutkach o kształcie
gumek ołówkowych Koch – i Nor” („Rozmowa
z gwiazdą”). Wyjątkowe nagromadzenie terminów technicznych (jak to możliwe w wierszu
o miłości?) występuje w wierszu „Inżynieria
stosowana”, którego fragment cytuję poniżej.
Nie było zbyt wiele czasu
na analizę
wstępnych założeń
konstrukcyjno –eksploatacyjnych
I warunków technicznych
Lecz teraz
– zanim wybierzemy się
w podróż życia –
muszę przestudiować mapę
rosnącą w bardzo plastyczny model
i poznać tajemnicę
Twoich figur i brył
zwłaszcza trójkątów oraz półkul

Z kolei w „Późnej wiośnie” czytamy:
…Znamy stan posiadania się
wzajemnego oraz bilans zysków i strat
osobistych
Erotyki Wojciecha Banacha w tomiku
„Warkocz” są bardzo subtelne, poetycko wysmakowane, wyważone. Nie ma w nich nic z
wulgaryzmów, przez co rozbudzają wyobraźnię
czytelnika, pozostawiając go w sferze skojarzeń
i niedomówień. Przykładem może być tutaj
„Erotyk poświąteczny”:
Jeśli lubisz zupy
– zapraszam do rosołu
Na razie rozebrałem
choinkę
O wierszach, tych lirycznych z tomiku
„Warkocz”, można by napisać wiele, wiele
więcej. Praktycznie o każdym z nich, bo w
każdy jest coś do odkrycia, coś co zatrzymuje,
co pobudza do refleksji i nakazuje raz jeszcze
do wiersza powrócić.
W telegraficznym skrócie: mamy tu „List
(2) do Wymyślonej”, „Rozmowę z gwiazdą”, w
której pada zasadnicze pytanie „ilu masz dzisiaj
przyjaciół”, mamy „Ćwiczenia z pokory” i „Ćwiczenia z dyskrecji” oraz , „Trzy kobiety”- wiersz
zadedykowany „Ich korekcyjnym szkłom w
czarnych oprawkach”. Mamy niezgodę na przerywanie wypowiedzi, gdy ktoś ma odmienne
zdanie, na małostkowość zachowań ludzi szukających tematu do wątpliwych sensacji, mamy
wiersze „Do anioła” i „Do diabła”, i o samej
poezji całkiem sporo, choćby odniesienie do
Różewicza i Karpowicza.Obok przebudzonych
„z kawą książką słońcem” i kotem, „natkniemy
się na puste muszle i kamienie ułożone w
kurhany”, a „na każdym brzegu – jedno suche
drzewo”.Jakaż tu rozmaitość!
Dlatego cieszę się, że trzymam w rękach
tę najnowszą książkę Wojciecha Banacha, a
co więcej – szczerze ją wszystkim polecam.
Naprawdę warto przeczytać i w domowej biblioteczce na półce postawić, by móc do niej
wrócić nie raz. v
Wojciech Banach, „Warkocz”, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz
2020, s.48.

Werdykt
Z numeru 07/293 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Tadeusz Zawadowski Julia… (s. 12)
- Maria Bielińska – Tadeusz Zawadowski
Jeśli potrafisz… (s. 12)
- Grzegorz Misiewicz – Agnieszka Pietruszka Jest (s. 22)
- Aleksandra Wolak – Dariusz Kadyszewski
O bezimiennej miłości (s. 28)
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Robert Amborski l Urszula Małgorzata Benka l Stanisław Chyczyński l Anna Budzyńska- Cicha l Hubert Czarnocki
Dorota Czerwińska l Krzysztof T. Dąbrowski l Igor Eliseev l Szymon Florczyk l Marcin Grabowski
Mirosław Grudzień l Jerzy Grupiński l Krzysztof Gruse l Janusz Gryz l Józef Herold l Albert Hirserkorn
Jacek Jaszczyk l Waldemar Jagliński l Dariusz Kadyszewski l Ewa Kłobuch l Zbigniew Kresowaty l Sławomir Krzyśka
Łukasz Kubicki l Paweł Kuszczyński l Małgorzata Anna Bobak Końcowa l Gabriel Korbus l Arkadiusz Lelek
Piotr Łączyński l Bogdan Łoś l Agnieszka Mąkinia l Grzegorz Misiewicz l Ariana Nagórska
Krzysztof Nurkowski l Andrzej Ossowski l Bronisław Pastuszewski l Stefan Pastuszewski l Zbigniew Pawłowski
Beata Poczwardowska l Marek S.Podborski l Maciej Porzycki l Adam R.Prokop l Robert Rudiak l Jarosław Seidel
Lucyna Siemińska l Robert Skrzypek l Marek Słomiak l Marcin Stachelski l Tomasz Stefaniuk l Beata Stępień
Piotr Szczepański l Kazimiera Szczykutowicz l Wojciech Śmigielski l Nina Barankiewicz-Tyc l Barbara Tylman
Paulina Ulatowska l Andrzej Wawrzeńczak l Angelika Włusek l Jakub Wrzyciel l Grzegorz Zientecki l Tomasz Zontek

Nadesłane
Irena Batura, Borówki. Reportaże z lat odległych, Augustów – Toruń 2020, Wydawnictwo
Młotkowski, ss. 107.
Irena Batura, Minione, trwałe, Warszawa –
Gołdap 2017, Oficyna SIGNI, ss. 111.
Krzysztof Ryszard Garczarek, Poezja Janusza Stycznia. Elementy poetyki i kulturowe
inspiracje, Wrocław 2019, Oficyna Wydawnicza
Akwedukt, ss. 154.
Jerzy Jarociński, Bolszewika goń…, Bydgoszcz 2020, Wydawnictwo Autorskie, ss. 28
Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne

Wydano przy finansowej pomocy
Urzędu Miasta Bydgoszczy

„Sokół” na drodze do wolności, Bydgoszcz 2020,
Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 182
Łukasz Mamert Nadolski, Kampania zimowa w 2015 roku na Ukrainie, Bydgoszcz 2017,
Muzeum Wojsk Lądowych, ss. 196
Agnieszka Markowicz, Papa can You hear
me? Olsztyn 2020, Wydawnictwo Autorskie,
ss, 64
Adam Michalak, Lampowy ludzik, Bydgoszcz 2018, Dom Wydawniczy Margrafsen,
ss. 192
Eugeniusz Iwaniec, Iz istorii staroobriadcew
na polskich ziemlach XVII-XX ww, przekład
na rosyjski Joanna Orzechowska, Jelena
Potiechina, Anna Tokarewicz, Moskwa 2019,
Izdatielskij Dom JSK, ss. 312
Piotr Buczkowski, Helena Skonieczka, Jak
pokochałem niewidomych, czyli o ks. kan. Benonie
Kaczmarku, Bydgoszcz 2020, Biblioteka „Tematu”, ss. 100

Red. Michał Pasternak, Słońce i księżyc… Almanach, Bydgoszcz 2019, Instytut Wydawniczy
Świadectwo, ss. 44
Red. Michał Pasternak, Kultura i natura…
Almanach, Bydgoszcz 2020, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 46

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundatorzy Akantu
Ludwika Adamczyk
Zofia Andrijew
Wojciech Bieluń
Ryszard Burchard
Andrzej Leonard Bogucki
Maciej Chlebiej
Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert
Piotr Dmochowski
Leszek Droszcz
Marina Dombrowska
Jakub Stanisław Domoradzki
Mateusz Dworek
Elżbieta Grabosz
Otton Grynkiewicz
Katarzyna Grażyna Jeziółkowska
Ryszard Jacek Juszczyk
Dagmara Kacperowska
Dariusz Kadyszewski
Wojciech Karpiński
Robert Kurpios
Henryk Kusek
Paweł Kuszczyński

Andrzej Kobiak
Zdzisław Koryś
Andrzej Kotin
Zbigniew Kwieciński
Adam Michalak
Tomasz Mickiewicz
Sławomir Mierzejewski
Teresa Nowak
Maria Nowakowska
Barbara Orlikowska
Janina Kwiek-Osiowska
Grzegorz Pełczyński
Zofia Ratajczak
Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Samusik
Marek Słomiak
Tadeusz Stańczak
Jerzy Stasiewicz
Marek Szulakiewicz
Jerzy Utkin
Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk
Mirosław Welz
Jerzy Beniamin Zimny
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