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Dariusz Filinger

OSTATNIA KROPLÓWKA

Stabilizatory stanów alarmowych
stabilizatory stawów powykręcanych
płachty rozmytych kształtów widnokrąg rozbitych luster
ostatnie rozdanie zmęczonych kart

Pierwsza wyplówka pierwsza wylinka pierwsza kroplówka
druga strona lęku trzecia strona medalu 
czwarta osoba Trójcy Świętej piąta strona świata  
pułapka muchołapka

Brzeg na końcu cudzej podróży
bieg w przestrzeni o różnej gęstości rozczarowań i zdziwień
słynna telewizyjna Ciotka-Klotka Dobra Rada wzywa
obojętnością pojęć i znaczeń

Skrzydła pokrywają się pleśnią
nie pozostał w powietrzu wątły ślad kosa drozda ni rudzika
w nocy nie ma śpiewu noc ma zimne usta
i przestraszone oczy psów bezdomnych

Studnia pozbawiona lustra wody
gabinet rozbitych luster białe kafelki wirują w tańcu
liczba miejsc ograniczona: ludzie biją się i giną 
aby tu się dostać gdzie lekarz prowadzący wiedzie go za rękę

A on płacze łupieżem licznym jak gwiazdy na niebie 
stary chudy twaróg o przedłużonym terminie spożycia
który właśnie dobiegł końca jak czas 
na  bilecie parkingowym

Ktoś wezwał lawetę z Zakładu Utylizacji i Rozwiązań 
Ostatecznych. Zakład robi szybką karierę po trupach
punktualność odczłowieczona
sprawność chwalebna…

Marek S.Podborski

DDM

widzę w sobie tupet
bardziej tupecik zamaskowany
nieładem

dezynfekcja robaczych myśli
ja cię nie trawię i wszystko
co wokół

koronnego świadka

oklaski na pustych salach
brzmią jednak donośniej
brak mebli 

wzmaga akustykę i płaczemy 
oklaskami z dystansem
Świecie nasz!

Czy jeszcze aby?

Dorota Czerwińska

Maska rada 

W moim mieście arlekin tuli się do szyby,
po policzku łza spływa – odłamek kryształu
pieści maskę woskową albo z twardej gliny.

Rozpacza głupi pajac, bojąc się godziny,
gdy przyjdzie twarz odsłonić – bezczelnie lub śmiało
w moim mieście arlekin tuli się do szyby.

Czy to sen, czy na jawie toczą się te dziwy? 
Czasem rządzi zaraza, zbyt wiele się stało,
by zrzucić maski z wosku albo z twardej gliny.

Chciałby przenieść się nocą do swej Kolombiny,
lecz morowe powietrze drogi poplątało…
Płacze biedny  arlekin, tuląc się do szyby.

Powszechna maskarada, co by było, gdyby
wyłączyć straszną ciszę, w tańcu pójść na całość,
depcząc maseczki z wosku albo z twardej gliny?

Danse macabre  uderzył w sobie znane tryby
- w korowodzie równości miasto odrętwiało.
Przerażony arlekin tuli się do szyby,
niszcząc maskę woskową albo z twardej gliny.

Waldemar Jagliński

BIEL I CZERŃ 

W konfrontacji bieli i czerni
pióra powinny
opadać wolniej
niż pancerne płyty. 
Dzień jednak
w swej odwiecznej słabości
potrzebuje dużo cienia. 

Rys. Waldemar Jagliński



AkAnt 2(301)2021     str. 3     

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Dariusz Kadyszewski

czarne taj mahal

to się dopiero zaczyna 
twój sen jest opowiadaniem 
tego czego nie może przekazać 
linijka zręczne paluszki i salwa dział
wypaliła uśmiech karykatura gwiazd 
strzała zatruła wątpliwość o zapachu duriana 
w jednej osobie derwisz amfitrion i kat 
budują czarne taj mahal
podążasz mrocznych odstępów ugorem 
na drugiej stronie ten zatruty ja 
na gwoździach wiszą wydarte szpitale 
zachorowanych nieleczonych dat

Edmund Pietryk

Żebrak

Nie prosiłeś tylko o pojawienie się na tej kamiennej planecie
A potem błagałeś już o wszystko
O epizody w teatrze
O druk kalekich wierszy
O ochłap miłości kobiet w śmiertelnych maskach
Teraz w domu opieki prosisz tylko o godną śmierć 
która z Tobą gra w chowanego nie szczędząc ci bólu i upokorzeń
I tak powoli pełzniesz okrakiem  
dokąd?

Maciej Rybicki

***

Ta pani z siwą głową
której włosy niegdyś lśniły czerwienią
siadywała w otwartym oknie
swego mieszkania na rogu
na jedenastym piętrze
licząc od nieba

kot trzymał straż na parapecie
lub znikał w lichym ogródku

była jak przystań latarnia jak znak na rozstajach

teraz jej nie ma odeszła
i kot się gdzieś zapodział
różnica niby niewielka
jak otchłań choć ledwo widoczna
mignięcie cienia dwa słowa w przelocie a dziś
okno zamknięte przemazane szarością

zresztą jest zima

W każdym momencie dnia zasypiał, w autobusie przyklejony czołem do wilgotnej szyby, 
w pracy w zakurzonym kącie oparty o stelaż regału i choć na chwilę w terkocącej windzie 
lub na krześle w kolejce do lekarza. W nocy nie sypiał prawie wcale, tylko przewracał się z 
boku na bok i przypominał sobie bolesne historie z dzieciństwa, jak go ledwie przedszko-
laka użądliła w dłoń osa, gdy jadł na plaży drożdżówkę, albo kiedy na przedwiośniu w rok 
przyjęcia spadł na twarz do dwumetrowego wykopu z rurami miejskiego ogrzewania, który 
tygodniami zagradzał drogę do szkoły i co, że były bezpieczne drewniane mostki, skoro 
oblodzone belki rozporowe kusiły wyzwaniem. Taxi, pogotowie, szwy, zastrzyki. Jak niewiele 
brakowało żeby ten lot połamał pneumatyczne skrzydła młodego ptaka i był ekstatycznym 
haustem eliksiru śmierci. W bezsennym udręczeniu nie pomagały już tabletki, czytanie Biblii, 
liczenie baranów, uporczywe wietrzenie pokoju, ani fizyczne zamęczanie ciała. Nocą wciąż 
modlił się w rozpaczy z koła tającym sercem o promień poranka w kojącej pierzynie świtu, 
czując na głowie chłodne dłonie legionu upiorów, a kolejny łyk wody tylko nasączał potem 
zognioną lękiem skórę.

Noc była powłóczystą zmorą, ciemną, zajadłą, która pragnęła nie tyle krwi ofiary, co 
całej duszy zaszczutej kata tonią. Dzień nadchodził bezpieczny i jasny w opiece siecznych 
przebłysków słońca i ptasich zaśpiewów. Zasypiał wtedy bezprzytomnie na kilka kwadransów, 
nim bezlitośnie wyrywało go z niebytu buczenie budzika i znów pobudka, przejazd, praca, 
niedosyt, bełkotliwe koły sanie obrazów towarzyszących mu przez resztę dnia, a wyrafinowany 
napięciem mózg wciąż wynajdywał okazje, żeby się zapaść w sobie i choć na chwilę zwiotczyć 
organizm. Polubił chodzić do małego, studyjnego kina na psychologiczne dramaty bezsen-
nych ludzi. W pustawej sali, pastelowe kadry nie wytrącały go ze snu.

Sławomir Krzyśka 

Rozmowa o poezji

Spotkanie
rozmowa o poezji 
ukrytej za maską 
słów 

O muzyce 
co jak wiatr
hula w tłumie 

O cyfrowym świecie 
zer i jedynek 
nieznanych znaków 
o tytule zakodowanym 
w życiu

Wiesław Marcysiak

MÓJ ŚWIAT

A ten mój świat
Sznurkiem powiązany
Patykiem podparty
Kolebie się i kiwa
Jak zmęczonego głowa

Zostawię go i pójdę
W dal pokuśtykam
Spalcie te książki
Ubranie niech ktoś ponosi

Narkoleptyk

Wiesław Marcysiak

***

Zegarmistrz czasu
Nie liczy
Nie odmierza
Pilnuje machiny
Kółek zębatych
Zębów czasu
Trybów nieubłaganych
Może je powstrzymać
Może je pchnąć
Rozpędzić
Zegarek
Ożywić
Zatrzymać
Dmuchnąć złotym pyłem
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Fragment pamiętnika

To nieuniknione, ludzkość zawsze dzieliła się
na ARYSTOKRATÓW i DEMOKRATÓW.
Najczystszej krwi arystokraci chrześcijaństwa
głosili demokrację.
Najczystszej krwi demokraci zaś
próbowali zmienić się w arystokrację absolutną.

Jedynie wielcy arystokraci zdolni są
do wielkiej czułości, łagodności,
wyzbycia się samolubstwa;
do łagodności i czułości płynących z siły.
Ze strony demokraty możesz wprawdzie
doznać czasem czułości i łagodności,
te wynikają jednak z jego słabości,
Zwykle bowiem zgrywa on
TWARDZIELA.

D.H. LAWRANCE. APOKALIPSA
Przekład Rafał Kuczyński

CZERWIEC… Początek 2020 rok.
Umęczona przeżyciami czerwcowego dnia, 

w swej piżamce – granatowy aksamit z napisem 
na piersiach: ŻYJEMY W SŁOŃCU, UCZUCIA 
SKRYWAMY W KSIĘŻYCU spokojnie zasypia-
ła… pokropiwszy białe KOPERTY na wszelki 
przypadek… bo ten KORONAWIRUS… dziw-
nym chirurgicznym płynem, jaki pod drzwiami 
znalazła (JACEK ją chyba ratował)… VELODES 
SOFT.

CZERWCOWY – kolejny ranek: PANI 
EGUCKA śniadała i popijając herbatę, tę z 
BŁĘKITNYM SŁONIEM do tych KOPERT 
powróciła była.

Najpierw tę z BYDGOSZCZY rozwarła – 
był to AKANT, jej opowiadanie o tej IZYDZIE 
tajemniczej wydrukowane… znowu ta PANI 
EGUCKA – jękną zazdrośni REPTILIANIE 
z CONSURTIUM chyba, TAJNA TEORIA 
DZIEJÓW? PANIĄ EGUCKĄ prześmiewają – 
dlaczego to drukują?! wściekli dopytują – innym 
się PANI EGUCKA nawet podoba. Cóż – TAKA 
JEST, że nie o te MASECZKI? o te RYGORY 
ANTYWIRUSOWE, o STRACH? jej chodzi – 
tylko o ten CZWARTY WYMIAR.

Bo w AKANCIE aż dwóch panów – Józef 
Herold i Stefan Pastuszewski – spisywaniem swej 
egzystencji w czas KORONAWIRUSA się zajmu-
ją… cóż! TRZECI WYMIAR… te MASECZKI? 
bunt przeciwko RYGOROM… nawet i sportem 
się epatują… dobrze, że choć w czerwcowym 
numerze AKANTU pan Roman Sidorkiewicz 
bardzo rozsądnie znudzony swoim BEZŻY-
CIEM, PLANKTON DEMOKRATYCZNY 
głupkowaty krytykuje w artykule pt.: „Sport. CZY 
ŚWIATOWA PANDEMIA WYLECZY LUDZ-
KOŚĆ ZE ŚWIATOWEGO OGŁUPIENIA. 
Pisze o WIELKICH…”. Wszystkich ich łączy 
jeden pewnik – nie żyli w epoce ogłupiającego 
sportu. Ta arystokracja duchowa!

Niestety – dwie ostatnie okładki AKANTU 
też jak KORONAWIRUS – oszalałe – GAŁCZYŃ-
SKI by powiedział:

„JAK SEN WARIATA śniony bezprzytom-
nie

Serwus Madonna.”

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Monodram na pandemię z reptilianami w tle

Druga koperta? RADOSTOWA – Stara-
chowice – pismo pana Antoniego Dąbrowskiego 
– na okładce nazwiska. Tak. ALTER EGO PANI 
EGUCKIEJ (ta DRUGA STRONA JĘZYKA), ale 
także ten WIELKI MĘDRZEC Stanisław CHY-
CZYŃSKI, bo tak o nim śp. ks. prof. Jan KANTY 
PYTEL, profesor teologii – UAM w Poznaniu 
mawiał do PANI EGUCKIEJ:

– To człowiek wszechstronnie wykształco-
ny… proszę z nim rozmawiać… pisywać… bo 
teraz profesorów dużo mamy, ale MĘDRZEC? 
to już inny wymiar.

Stanisław CHYCZYŃNSKI nastał w RA-
DOSTOWEJ – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
– ESEISTYKA. W tym numerze? WASZ WYMA-
RZONY KAPITALIZM – deliberował.

Ależ! Także CHINY!!! jeszcze przed 
KORONAWIRUSEM – rok 2019, jeszcze pani 
Agnieszki Zięba-Dąbrowskiej reportaże fotogra-
ficzne – opisywanie…

KRAJ SMOKA (REPTILIANIE)… Sta-
rówka Pekinu i Chiński Mur… Zespół pała-
cowy – ZAKAZANE MIASTO… HUTONGI 
– zabudowa starej części PEKINU… CHIŃSKI 
MUR… – ponownie.

PANI EGUCKA nad filiżanką ulubionej 
herbaty się pochyliła, ją upiła i trzecią kopertę 
rozwarła – AUSTRALIA??? się zdumiała… tak:

17. 04. 2020. Adelaide, Południowa Austra-
lia – zaskoczona, czytała – odczytywała:

Szanowna i Droga Autorko.
Serdecznie pozdrawiam z jesiennej już Australii. 

Żyjemy w czasie Apokalipsy i nie wiadomo,
czy kiedykolwiek znowu się spotkamy. Tamto spo-

tkanie z Panią i panem Profesorem Arturem Kijasem w 
poznańskiej kawiarni pozostanie w mojej pamięci na 
zawsze. Czasem wygląda nie realnie, ale pani książka 
przypomina mi, że to była jawa a nie sen.

Sytuacja w Polsce nie jest łatwa, my w Stanie 
Południowej Australii mamy dużo wolności w porów-
naniu z innymi stanami i z Polską. 479 (na dzisiaj) 
osób zachorowało, ponad połowa wyzdrowiała i 4 osoby 
zmarły. Granice stanowe są zamknięte, więc nie mamy 
nowych zarażonych.

Ciekawe jak Pani daje sobie radę z obowiązkową 
izolacją. Na szczęście od poniedziałku można w Polsce 
iść na spacer do parku, do lasu, etc. Mojej kuzynce 
wyliczyłam w centymetrach jak zrobić maseczkę bez 
szycia i ona je teraz produkuje dla swoich bliskich.

Takie maseczki były w internecie, ale bez wy-
miarów. W telewizji pokazywali jak robić maseczki z 
biustonoszy.

W Adelaide mało widać zamaskowanych i ma-
sek nie zalecają. Chodzę na zakupy, na targ, codzien-
nie na spacer 4 kilometrowy. Tyle, że sklepy odzieżowe, 
obuwnicze, kawiarnie i restauracje są pozamykane, z 
wyjątkiem wielkich marketów.

Proszę mi wybaczyć moje 5 miesięczne milczenie. 
Z Warszawy wyjechałam w połowie listopada, a tak 
bardzo chciałam pojechać do Wilna na groby moich 
przodków. Ich grobowce należą do zabytków historycz-
nych i zawsze płacę na utrzymanie cmentarza na Rosie 
i we Lwowie. Nie udało mi się niestety.

A po powrocie spadła na mnie lawina nieza-
łatwionych spraw. Kilka dni później mój mąż miał

wymianę kolana, i z takim jęczącym w bólach 
przetrwałam Boże Narodzenie. Woziłam męża na kon-
trole lekarskie, sama ledwo widząc, bo moja operacja 
na kataraktę obu oczu musiała być odłożona na rzecz 
kolana. Wreszcie operacja na lewe oko, kilka tygodni 

później na prawe oko, bardzo zła reakcja, dyskomfort, 
bo mam równocześnie glaucomę.

Nasze spotkanie nie było przypadkowe, gdyż ja 
– PANI EGUCKA, musiałam spotkać AUTORKĘ, 
która WYJAŚNIŁA moje życie i ROZJAŚNIŁA moją 
zacienioną przez wstyd WIARĘ W DUCHY. One 
były są i będą ze mną, towarzyszą mi od poczęcia, 
bo gdy się UJAWNIŁAM w postaci ZARODKA, 
spowodowałam panikę i WYROK ŚMIERCI. A więc 
byłam NIEBOSZCZYKIEM zanim przyszłam na 
ten świat. Będąc PRAWIE DUCHEM — nie będąc 
nim, BRACIA I SIOSTRY DUCHY nigdy mnie 
nie opuściły. Jako dziecko widywałam AURĘ wokół 
niektórych ludzi i wokół mojego ciała – myślałam, 
że to normalne. Całe życie mam uchylone TRZECIE 
OKO, które tyle lat starałam się zamknąć ze wstydu, 
bo to niedopuszczalne by w 20 i 21 wieku wierzyć w 
takie rzeczy, śmieszne…, ale ktoś wstawił stopę między 
DRZWI OKA i domknąć nie mogłam. DUCHY I 
OKO wyszły z szaro–niebieskiego cienia, teraz ich tło 
jest biało słoneczne.

Całe życie skrycie szeptałam, dziękowałam, 
rozmawiałam z nimi, a gdy mnie GŁASKAŁY –GŁA-
SKAJĄ po głowie, DZIĘKOWAŁAM – DZIĘKUJĘ 
im, że są (jejku! Styl PANI EGUCKIEJ ukazany).

DUCHY wielokrotnie ujawniały się przybierając 
ludzką postać i niosły mi pomoc, uprzedzały mnie o 
niebezpieczeństwie za pośrednictwem moich kilkulet-
nich wnuków, pokazywały się im, a one opisywały 
mi je, zadając mi pytania, czy te postacie w moim 
domu to moi przyjaciele, innym razem niewidoczne 
dawały mi znaki, że są, ocierały się o mnie, TRZECIM 
OKIEM widziałam gdzie są….Dane mi było spotkać 
SZATANA, który zazdrościł, że jestem przyjaciółką 
DOBRYCH DUCHÓW. Ale w śnie przyszła odpo-
wiedź na moje pytanie: DLACZEGO? (to PANI 
EGUCKIEJ pytanie!).

JA – PANI EGUCKA pochodzę z Kresów Polski, 
z majątku dziadków Moszewicze, położonego między 
Nowogródkiem a Baranowiczami, gdzie moja Mama 
i jej rodzeństwo się urodzili. Ale moje korzenie to Litwa 
i Kampinos. Urodziłam się w Poznaniu w 1947 roku. 
Moi rodzice byli doskonale wykształceni i mieszkaliśmy 
we willi na Grunwaldzie. I tam była STASIA OD ŚW. 
ZYTY, o imieniu LUŚKA. Moja mama była zupeł-
nie jak GERTRUDA-ŻANNA – JADWIGA, moja 
najstarsza siostra to EMMA-GRAŻYNA, ulubienica 
JADWIGI, starsza o 5 lat ode mnie biła mnie, gdy 
tylko byłam blisko niej. Gdy nie mogła mnie dosięgnąć 
rzucała celnie „głupia jesteś” i „brzydka jesteś”. Robi 
to do dzisiaj. Była też XENIA-HANIA, przyjazna i 
kochająca siostra. Dziadka nie miałam, zmarł w 1941 
roku w lagrze w Archangielsku. JA – PANI EGUCKA 
opiekowałam się JADWIGĄ i przesiadywałam przy niej 
wiele miesięcy, aż do jej śmierci.

ISTNA-KANT to mój pierwszy mąż JERZY i 4 
lata na wokandzie sprawy rozwodowej.

Za 22 lata społecznego redagowania i prezen-
towania audycji polonijnych w Radiu Polonia w 
Adelaide, uhonorowano mnie srebrnym medalem im. 
Hipolita Cegielskiego, to ta SKIBKA. Ale w obrazie mo-
jego życia brakuje szlachetnego PANA SZLACHEC-
KIEGO. Niestety, w moim życiu jest PAN CHAMSKI.

Szanowna PANI AUTORKA uporządkowała 
moje pojęcia w relacji GŁUPIEC – MĘDRZEC.

MĘDRZEC człowiek DOBRY: INTELIGENT-
NY, PRZYJAZNY, MIŁY, WYROZUMIAŁY, 
PRAWDOMÓWNY, KOCHAJĄCY, UCZYNNY etc.

GŁUPIEC człowiek ZŁY: PRYMITYWNY, 
PODŁY, KŁAMCA, SARKASTYK, CHAMSKI, 
OKRUTNY etc.

Pani Elżbieto, jest Pani wspaniałą i nietuzin-
kową Autorką. Do pisania takich książek jak te Pani 
autorstwa trzeba mieć ogromnie kolorową wyobraźnię 
i szeroko pojętą inteligencję. Na szczęście mam prawie 
72 lata i nie zostało mi dużo czasu tu, gdyż raczej 
należę do DUCHÓW, a nie jestem jednym z nich 
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tylko przypadkowo.
Ja się staram odkryć moje korzenie i zajmuję się 

(w wolnym czasie) moim Drzewem Genealogicznym. 
Prawdziwą moją pasją jest biografia Pawła Edmun-
da Strzeleckiego. Jedna biografia w języku polskim 
(1956) i cztery w języku angielskim (ostatnia 1997) 
mają ogromne braki i wiele błędów. Ale ja cierpię na 
chorobliwy brak czasu.

Serdecznie Panią pozdrawiam i wierzę, że zarów-
no Pani jak i pan Profesor znajdziecie trochę czasu by 
skreślić kiedyś kilka słów do mnie.

Marysia Thiele-Lubosiewicz

Tak, z panią Marysią THIELE-Lubosiewicz 
PANI EGUCKA się w osobliwych okoliczno-
ściach poznała: było to jeszcze tamtego bezkoro-
nowirusowego roku, spotkała się w kawiarence 
KOCIAK – najlepsze desery w Poznaniu – z 
profesorem Arturem KIJASEM, by podarować 
mu swą nową książkę… o tych DUCHACH – 
„PANI EGUCKA I TRÓJKĄT METARZECZY-
WISTY” – z tym w niej pytaniem – CZY MOŻNA 
WIERZYĆ W DUCHY?

Dyskusja METARZECZYWISTA – historyk 
pięknie o KRESACH opowiadał, PANI EGUC-
KA dopowiadała… było pusto przy stolikach, 
tylko jedna DAMA? Nie, nie podsłuchiwała, 
bo rozmowa była dźwięczna, zwłaszcza PANI 
EGUCKA piękną dykcją się hm… może i po-
pisywała.

DAMA nie zdzierżyła… podeszła, się 
przedstawiając, stwierdziła, że tak pięknej pol-
szczyzny już dawno nie słyszała i te opowieści 
profesorskie TEŻ! Też z KRESÓW w pewnym 
sensie… ta RODZINA… szkoda że już wraca 
do AUSTRALII…

Na pożegnanie, PANI EGUCKA jej też 
swą książkę o DUCHACH – ooo, nie DADA-
ISTYCZNYCH – PRAWDZIWYCH DUCHACH 
– DOBRYCH i MĄDRYCH, zadedykowała 
– podarowała. Potem już o wszystkim chyba 
zapomniała… a teraz! TAKI LIST! Bo pani MA-
RYSIEŃKA wszystko! WSZYSTKO zrozumiała, 
co tam w książce PANI EGUCKA o DUCHACH 
opowiadała.

PANI EGUCKA była poruszona – przez 
takie kontynenty płynęły do niej słowa:

Pani Elżbieto, jest Pani wspaniałą i nietuzin-
kową Autorką, Do pisania takich książek jak te Pani 
autorstwa trzeba mieć ogromnie kolorową wyobraźnie 
i szeroko pojętą inteligencję.

Zatem będzie, BĘDZIE dalej o tych WY-
MIARACH… o tych REPTILIANACH… o 
ALCHEMIKACH… o zwycięstwie DOBRA nad 
złem wypisywała… O NIEŚMIERTELNOŚCI…

Żadna PROTEZA PRAWDY – W DUCHY 
wierzyć TRZEBA.

Wędrowanie w zaświaty… odkrywanie 
nowych przestrzeni… – zachwyciła się PANI 
EGUCKA.

Ta jej ulubiona książka – PANI EGUCKA 
roztworzyła rzeźbione odrzwia starej biblioteki 
i odczytała tytuł ANN RADCLIFFE – TAJEM-
NICE ZAMKU UDOLPHO. Wiersz w niej 
wypisany, wygłosiła z pamięci:

Nad losem swoim niech boleją
Których nadzieja pełza w ziemskim prochu
Wzniosły duch może patrzeć poza grób z na-

dzieją,
Uśmiechem witać los, nie będzie drżał o życie.
J. BEATTLE. Przełożyła Ludmiła Mar-

jańska.

Eh! Ten TRZECI WYMIAR Panowie pi-
sujący o pandemii – nie tylko on jeszcze inne 
ISTNIEJĄ!!! v

- Nie płyń daleko tato – rzekł Adaś – 
Pogoda może się zmienić

- W ciągu pięciu minut?
- Nawet szybciej.
- Oj, ty fantasto.
Był upalny dzień i na niebie nie było 

żadnej chmurki. Będzie ładnie przez cały 
nasz pobyt w kurorcie. Wszedłem po kola-
na do morza, ochlapałem piersi wodą i po-
płynąłem w stronę czerwonych boi. Nagle 
zerwał się silny wiatr, niebo pociemniało 
i ludzie kąpiący się przy brzegu zaczęli 
uciekać na plażę. Zawróciłem. Woda była 
coraz bardziej zimna. Z nieba zaczął padać 
śnieg. Myślałem, że dopłynę do brzegu, ale 
niestety nie zdążyłem. Pięć, sześć metrów 
przed ziemią pokrytą  śniegiem, utknąłem 
w lodzie. Nie mogłem się ruszyć. Z zamar-
zniętego morza na szczęście wystawała mi 
głowa.

- Adaś biegnij po ratowników!
Przybyli dość szybko z kilofami i pi-

łami. Po jakimś czasie wyrąbali przeręblę 
i wydostali mnie z pułapki. Gdy już mnie 
rozmrozili, lekarz kazał  przykryć mnie 
kocem.

- Jeszcze kilka minut i  byłby pan 
zamarznięty jak karp świąteczny – rzekł 
doktor

- Nie wolno wypływać tak daleko – 
powiedział jeden z ratowników – A gdyby 
woda zaczęła się gotować?

- Pan raczy żartować.
Nie żartował, gdy wracaliśmy do ho-

telu zrobiło się tak gorąco, że wszyscy pa-
radowali w slipach, a niektórzy nawet bez. 
Żar lał się z nieba jak na pustyni. Wszedłem 
spocony do hotelu. Adaś lepiej znosił upał.

- Proszę o klucz – rzekłem do portiera 
– Ile jest stopni?

- Pięćdziesiąt dwa w cieniu.
W pokoju wzięliśmy zimny prysznic 

i włączyliśmy klimatyzację. Położyłem się 
na łóżku i nie miałem na nic siły. Nagle 
podbiegł do mnie syn.

- Tata pod łóżko! – krzyknął i szybko 
zamknął okno.

Zaczął padać grad. Kule były większe 
od mojej pięści. Niestety padało pod skos. 
Słyszałem trzask wybijanych szyb. Ktoś na 
parkingu głośno jęknął.

- Może to meteoryty! 

- Chyba nie!
Po kilku minutach nawałnica skoń-

czyła się. Wyjrzałem ostrożnie przez okno. 
Na chodniku leżało kilku rannych i dwa 
martwe psy.  Przepędziłem Adasia od okna. 
Pod hotel podjeżdżały karetki pogotowia 
ratunkowego.

- Wracamy do domu. Mam tego dość 
– rzekłem

- Czym wrócimy?
- Myślałem o czołgu albo amfibii. Nie 

wiem jaka będzie pogoda.
- Nikt nie wie. A może łodzią podwod-

ną?
- Dobry pomysł, ale czym będziemy się 

poruszać po lądzie albo niebie?
- W czołgu za gorąco, podróż balonem 

czy samolotem jest niebezpieczna.
- Najbezpieczniej jest teraz w kosmosie.
- Chcesz wracać sputnikiem?
- Myślę, że najlepszym rozwiązaniem 

będzie powrót piechotą. Musimy tylko zała-
twić sobie skafandry polarników i dużo zim-
nej wody, na wypadek wyjątkowych upałów.

Przybiliśmy sobie z Adasiem piątkę.
- Do jutra wszystko załatwię, bo może 

być trzęsienie ziemi albo wybuch wulkanu 
–  powiedziałem

- Najbliższy jest we Włoszech.
- Ach, teraz spodziewam się każdego 

kataklizmu.
Do domu dotarliśmy po miesiącu. Dni 

były letnie i miłe. Niestety nikt z nas ani z 
meteorologów nie przewidział normalnej 
aury, jaka bywała w dawnych czasach. Adaś 
zdarł dwie pary adidasów, a ja szedłem 
zadowolony myśląc o swych młodzieńczych 
latach. v

Robert Kurpios 

Szybkie  czasy

Najlepszy

Brawo !!! Ukazał się 300. numer 
AKANT-u, najlepszego w Polsce miesięcz-
nika literackiego. Co ciekawe, miesięcznik 
publikowany 13 razy do roku. Ponadto 
ukazał się 222. numer Świata Inflant, pisma 
literacko – naukowego, jedynego cyklicznego 
miesięcznika (publikowanego też 13 razy do 
roku wychodzącego razem z Akantem), zaj-
mującego się dziedzictwem polskiej kultury 
na północno – wschodnich ziemiach dawnej  
Rzeczpospolitej i basenu Morza Bałtyckiego. 
Składam serdeczne gratulacje redakcji i 
wszystkim publikującym autorom. v

Andrzej Bogucki

Lokata
Co to są dzisiaj trzy setki? Jeśli chodzi 

o bieżące potrzeby, pewnie nie za wiele, 
ale już przy okazji ilości wydanych numerów 
miesięcznika literackiego - ogromny kapitał. 
Papiery wartościowe emitowane przez bank 
„Akant”. v

Maciej Porzycki

Echa jubileuszu

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE
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Dlaczego? Bo marzenia tak pojęte się 
nie spełniają. Pojawiła się blokada dla ich 
ewentualnej realizacji w postaci właśnie tak 
pojętego marzenia. Marzenie jest zniewo-
lone uporczywą myślą o nim i co przede 
wszystkim myślą wytworzoną w atmosferze 
lęku. Jej brak to warunek konieczny by 
ewentualnie zadziało się inaczej. Obojętność 
jest wynikiem muru, który wydaje się być nie 
przebycia w tym splocie myśli powodowa-
nych lękiem; muru, który poprzez to dzieje 
się „w sidłach/ poczucia winy”. A wina to nic 
innego jak obraz naszego domniemanego 
niespełnienia, co powoduje zażartą wręcz 
chęć kontroli nad rzeczywistością i koło się 
zamyka. To ono również, owo niespełnienie 
potrafi i przeinaczać naszą przeszłość. Prze-
inaczać ją tak jakby była inna niż faktycznie 
była zgodnie z zakodowanym scenariuszem, 
owocem powziętej kontroli.

Ostatnie słowa to opis skrajnego re-
zultatu rozumienia, odczuwania grzechu 
widzianego jako pierworodny. Wiele strat, 
żadnego zysku. Zresztą nikt nie powiedział, 
że będzie łatwo. Poza tym nie o to tu chodzi. 
Interesują nas przecież spostrzeżenia i ewen-
tualne wyjaśnienia.

Czasem zdarza się tak, że po czasie, 
bądź przypadkowe zupełnie zauważenia dają 
lepsze rezultaty niż kurczowe trzymanie się 
pierwszych stwierdzeń. Do czego zmierzam? 
Ano do tego, że Koran Mahometa pojawił się 
siedem wieków po objawieniach Biblii. I że 
„Islam nie uznaje grzechu pierworodnego, dlatego 
też nie zna nauki o odkupieniu i Odkupicielu. 
(…) Nie może też być mowy o zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Wobec tego Jezus Koranu nie może 
być uważany za Zbawiciela świata.” jak pisze 
Edward Chat, katolicki ksiądz, w książce 
Chrześcijaństwo a islam.

Nie, nie mam zamiaru zajmować się tu 
bliżej odkupieniem, czy Odkupicielem w po-
staci Jezusa. Chrześcijańscy czytelnicy, czyli 
my wszyscy, sądzę, znamy te zagadnienia. 
Można też o tym pisać eseje. Nie o konse-
kwencje bowiem, a pierwotne znaczenia  tu 
mi chodzi.

2
Piszę tu o micie, który przetrwał wieki. I 

to zarówno w islamie (choć o siedem mniej) 
jak i chrześcijaństwie, o tyleż więcej oraz 
tegoż, różnych konsekwencjach tu i tam. Zu-
pełnie odmiennych, a tak dobrze widzianych 
w kulturach wschodu i zachodu. Te widze-
nia to, moim zdaniem, całkowicie inaczej 
zauważane ego czego dobrym obrazem jest 
widoczne w codzienności inne postrzeganie 
czasu. Genezą jest grzech rozumiany tylko 
jako grzech, albo pierworodny.

Mit to nic innego jak obraz pewnej 
rzeczywistości, której w sposób dosłowny 
przekazać się nie da. Najchętniej posługują 
się nim literaci, tak jak ja, gdy przeczuwane 
prawdy opierają się tzw.  dokładnie znaczą-
cym słowom, bowiem nie znajdują tam pełne-
go odbicia tego, co chciałoby się przekazać. 
Jest tym samym niebywale pomocny. Ta 
wiedza znana jest od początku, gdy człowiek 
piśmienny począł tworzyć zdania. Już wtedy z 
pewnością zauważył, że to co zapisał nie było 

Janusz Orlikowski     

Spojrzenia na ego (2)

adekwatne do tego, co chciał przekazać. Z 
pewnością tak powstał ten o Adamie i Ewie 
oraz to, co nas tu najbardziej interesuje, ich 
wygnanie w kontekście grzechu pierworod-
nego, albo tylko grzechu.

 Z pewną pomocą przyjdą tu teraz naj-
nowsze ustalenia teologii i to te, które stają w 
szranki z tak przeciwstawną dziedziną nauki 
jaką jest biologiczna teoria naturalna oparta 
na dokonaniach Karola Darwina. Dzisiejszy 
stan tej drugiej jednoznacznie wskazuje 
na to, że człowiek jest wynikiem poczynań 
natury od bakterii powstałych w wyniku 
Wielkiego Wybuchu, czy jakkolwiek by się 
chciało to nazwać. A czym jest Wielki Wy-
buch?  To przecież też jakiś rodzaj mitu, tyle 
że na poziomie mikro, a nie makro jak ma to 
miejsce w przypadku Biblii czy Koranu, czyli 
Adam i Ewa. Stąd też jest również możliwość 
ustosunkowania się współczesnej teologii.

Oczywiście zagorzali zwolennicy trady-
cyjnego podejścia mogą powiedzieć o nagi-
naniu faktów do współczesnego stanu wiedzy 
i tkwić przy swoim. Z uwagi na wspomnianą 
przed chwilą także mitologiczność Wielkiego 
Wybuchu (brak możliwości ustalenia relacji 
przyczynowo - skutkowej) nie ma powodu, 
aby się z tym stanowiskiem spierać. Tak 
jak nie ma co się dziwić, że Bóg kontekście 
biologii naturalnej nazywany jest Bogiem 
ewolucji; to przecież zawsze to ten sam Bóg.

Nie byłoby powodu, aby się tym bliżej 
tu zajmować, gdyby nie rezultaty dociekań 
współczesnych teologów zajmujących się, 
by tak rzec, brakiem sprzeczności między 
biologią naturalną a teologią trynitarną. 
Ewolucyjny, a zatem i relacyjny charakter 
myślenia w tej pierwszej ma również miejsce 
w przypadku drugiej; pomiędzy Bogiem, 
Synem i Duchem Świętym dzieje się bowiem 
również relacja. Na bazie tego możemy 
mówić o pewnym podobieństwie pomiędzy 
nią, czyli nauką o pochodzeniu człowieka, a 
Trójcą Świętą. Tu i tu mamy do czynienia  z 
pewnym współdziałaniem. Taka relacyjność 
odzwierciedla się też w zagadnieniu nas tu 
przede wszystkim interesującym, czyli grze-
chu pierworodnego.

Przede wszystkim gdzie on jest, by tak 
rzec, umiejscawiany. To z jednej strony uwa-
runkowania genetyczne, a z drugiej kultura, 
jak ustala współczesna teologia. Genetyczny 
przekaz to wszystko to, co dziedziczymy po 
naszych przodkach od pojawienia się homo 
erectus, później homo sapiens, a nawet i 
może wcześniej (?), kultura to wszystko to z 
czym mamy do czynienia od zarania ludzko-
ści do dnia dzisiejszego na poziomie ludzkiej 
świadomości, jej braku, instynktów i intuicji. 
Na tej płaszczyźnie dzieje się możliwość jego 
rozważania. Genetyka to przede wszystkim 
terytorializm, żądze i popędy. Kultura to 
łagodzenie tych odniesień poprzez widzenie 
dobra i zła jak mówi biblijne drzewo. Ale 
kultura to też wprowadzanie restrykcji, które 
człowiekowi nie sprzyjają, a pojawiły się tu 
to tam, jako odpowiedź zbyt natarczywa na 
genetyczne uwarunkowania i umocniły się 
tak bardzo, jak te pierwsze. I z czasem mogły 
dominować. Nie o tym jednak tutaj.

Genetyka i kultura oto to co nazywamy 

grzechem pierworodnym. Nie ma tu jakiejś 
tajemnicy, która w rezultacie u większości 
ludzi tworzy poczucie winy. Co nie znaczy, że 
wszystko jest ok. Takim mnie Boże stworzyłeś, 
takim mnie masz.  Słuszne poczucie wolnej 
woli mówi, aby było inaczej. I tu dzieje się 
zarzewie grzechu. Czy możemy go nazwać 
pierworodnym, a więc nieuniknionym, za-
wsze obecnym?

Denis Edwards w książce Bóg ewolucji. 
Teologia trynitarna tworzy na bazie wcześniej-
szych dociekań swych kolegów po fachu 
(nie będę ich tu wymieniał, bo nie ma takiej 
potrzeby) zajmujących się, między innymi, 
widzeniem grzechu pierworodnego w kon-
tekście ewolucyjnej biologii naturalnej, trzy 
tezy opisujące to zagadnienie. Pierwsza z nic 
głosi: „Istoty ludzkie są omylnymi symbiozami 
genów i kultury, które doświadczają popędów i 
impulsów zarówno zarówno od strony genetycz-
nej swojego dziedzictwa, jak i kulturowej, a te 
popędy oraz impulsy mogą być nieuporządkowane 
i wzajemnie sobie przeciwstawne. To doświadcze-
nie jest nierozerwalnie związane z faktem bycia 
człowiekiem powstałym w procesie ewolucji, ale 
nie jest grzechem.

Wszystko się tu poniekąd tłumaczy. 
To co jest wynikiem genetycznych uwa-
runkowań z jednej strony i kulturowych 
wskazań z drugiej, nie możemy traktować 
jako grzechu. Przez co rozumiem również 
w znaczeniu pierworodny. Druga natomiast 
mówi tak i to jest dla nas tu ważne: „Grzech 
pierworodny oznacza, że ludzie podejmują swoje 
decyzje i dokonują swoich wolnych wyborów w 
świecie już zmienionym przez grzech poszczegól-
nych ludzi i całych społeczności. Ten cudzy grzech 
wpływa na naszą sytuację i rzutuje na nasze 
wybory, staje się naszym wymiarem.” Pierwszą 
reakcją na tę tezę może być zawód. To 
niczego nie rozwiązuje. Mówi wręcz o tym, 
o czym pośrednio donosi mit o Adamie i 
Ewie, ich upadku. Pytania bowiem brzmią: 
skąd się wziął ten świat, który jest zmieniony 
przez „grzech poszczególnych ludzi i całych spo-
łeczności.”? Tak, że ten „cudzy grzech wpływa 
na naszą sytuację i rzutuje na nasze wybory, 
staje się naszym wymiarem”.? Denis Edwards, 
ksiądz katolicki i profesor teologii pracujący 
w katolickim uniwersytecie w Australii, pisze 
rozwijając tę tezę: „Grzech pierworodny wiąże 
się z wewnętrznym efektem, jaki na człowieka i 
jego status jako Bożego stworzenia wywiera histo-
ria odrzucenia Boga przez ludzką społeczność.” 
I stwierdza, że: „To nie struktura człowieka ( 
jako omylnej symbiozy genów i kultury) jest tym, 
co konstytuuje grzech pierworodny, ale wewnętrz-
ny wpływ na wolną sytuację każdej osoby, jaki 
miało wcześniejsze odrzucenie Boga.” Tylko 
dlaczego ono miało miejsce? Tego już tu 
się nie dowiemy, ale poczekajmy. Jego teza 
trzecia, będąca jakby dwóch poprzednich 
dopełnieniem, głosi: „Grzech pierworodny ma 
wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka. Nie 
powinien być utożsamiany tylko z biologiczną 
strona człowieka ani tylko z kulturową. Obej-
muje nasze dobrowolne odpowiedzi zarówno na 
nasze dziedzictwo genetyczne, jak i kulturowe 
uwarunkowania.”

Te trzy tezy tworzą triadę, która po 
namyśle wydaje mi się być adekwatna. 
Zwłaszcza to kończące zdanie ostatniej. 
Grzech pierworodny obejmuje „ nasze dobro-
wolne odpowiedzi zarówno na nasze dziedzictwo 
genetyczne, jak i kulturowe uwarunkowania.” 
To jakby jednoznacznie wskazuje na to, że 
grzech pierworodny w konsekwencji nie 

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

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

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-

jest czymś nie do pokonania.  A zatem, nie 
jest czymś danym, ale zadanym. Zadanym 
w sensie możliwości jego pokonania i nie 
danym w rozumieniu fatum. A tak prze-
cież, by tak rzec lapidarnie, jest na ogół 
pojmowany. O tym nie daniu mówi prze-
cież wprost ostatnie zdanie tezy pierwszej. 
Przypomnijmy: „To doświadczenie (czyli 
dziedzictwa genetycznego z jednej strony 
i kulturowego z drugiej – przyp. J.O.) jest 
nierozerwalnie związane z faktem bycia człowie-
kiem powstałym w procesie ewolucji, ale nie jest 
grzechem.” Warto tu uczulić na wyróżnienia 
pochodzące od autora.

W analizie trzeciej tezy Denis Edwards 
również stwierdza: „Grzech pierworodny jako 
rezultat narastającej historii grzesznego odrzu-
cenia Boga, która narusza naszą wolność, może 
obejmować brak akceptacji i integracji którejkol-
wiek ze stron ludzkości przed Bogiem (genetycz-
nej lub kulturowej – przyp. J.O.). Gdy nasza 
biologiczna strona dominuje, to możliwe, że 
potężne, służące sobie popędy pochodzące z naszej 
genetycznej strony mogą zaciemniać relacyjne ten-
dencje mające źródło w dziedzictwie kulturowym. 
Ale innym razem szczególne formy kulturowego 
uwarunkowania mogą być tak dominujące, że 
zdrowe genetyczne popędy i życiodajne impulsy 
mogą zostać przyćmione lub zepchnięte w cień. 
Odrzucenie Boga może obejmować wypaczenie, 
zaprzeczenie, zahamowanie ze strony żądz 
albo brak integracji po którejkolwiek stronie 
naszego dziedzictwa. Obie strony odrzucenia 
mogą wykrzywić i zniekształcić obraz człowieka 
przed Bogiem.” Sądzę, że to znaczące słowa i 
tłumaczą się same. Zresztą wspominałem o 
tym problemie nieco wcześniej. Tuż przed 
cytowaniem tez Edwardsa.

A zatem grzech pierworodny powinien 
być rozumiany jako nasza dobrowolna od-
powiedź na nasze dziedzictwo genetyczne i 
kulturowe biorąc pod uwagę nasze relacje 
z drugim człowiekiem, którego obecność 
w  owym grzechu może być warunkowana 
wspomnianym wcześniej grzesznym odrzu-
ceniem Boga, choćby się wydawało temu 
człowiekowi, że jest akurat inaczej. A zatem 
jak ta odpowiedź winna wyglądać? Milczenie 
i cisza wobec wszelkich prowokacji. Nie 
powodowanie łańcucha zdarzeń, na któ-
rym drugiemu człowiekowi (działającemu 
pewnie w dobrej wierze) może zależeć, aby 
nas do grzechu przywieść. Cierpliwość w 
formowaniu relacji z drugim człowiekiem. 
Myślę, że Bóg lubi ciszę i nie kojarzy mu się 
ona z nudą. Sądzę, że wręcz przeciwnie jest 
przyczynkiem do budowania. Spokój jest 
możliwością tworzenia dobrych zdarzeń.

Współczesna teologia trynitarna tłuma-
czy sens pojęcia grzechu pierworodnego w 
kontekście biologii naturalnej, nauki o ewo-
lucji zapoczątkowanej przez Darwina. Widzi 
go w charakterze relacyjnym, a nie jakiegoś 
fatum, takiego constans, które jest tylko 
dane, a nie zadane. I to należy tu podkreślić. 
Nie jest to coś nie do przezwyciężenia, co 
nie znaczy że nie jest zawsze obecne. To jest, 
tak jak zawsze będzie obecne nasze ego.

Zwolennicy tradycyjnego podejścia do 
Pisma Świętego mogą mi w tym momencie 
raptownie przeczyć, uznając że to co zapi-
sane w drugiej części tego eseju nijak się 
ma w stosunku do tego, co pisałem w części 
pierwszej. A stanowisko tam przedstawione 
też uznać za niewystarczająco uzasadnione. 
Nie będę się sprzeczał. Natomiast chcę 
zwrócić uwagę na fakt, że odkrycia naukowe 

w dziedzinie ewolucyjnej biologii naturalnej 
są mocne. Uczą o tym w szkole. Teologia 
trynitarna z kolei, myślę, dobrze się w tym 
umiejscowiła. Nie można powiedzieć dziec-
ku urodzonemu w wierze, że to dwie różne 
prawdy, albo – nauka kłamie. Nie można 
też poczynić odwrotnie.

Ten konflikt zresztą, od początku 
poruszał myśli wybitnych filozofów. Nie 
będę tu bliżej się tym zajmował, bowiem 
nie należy to do tematu eseju. Świetny 
tego opis przedstawił w książce  Ewolucja 
i stworzenie światowej sławy filozofa nauki 
Ernan McMullin. Tam też pisze i o tym tu 
warto wspomnieć, co w tym temacie sądził 
już Galileusz podejmując wcześniejsze myśli 
Augustyna (już czterysta lat po Chrystusie): 
„Ponieważ rzeczywisty konflikt między dwoma 
źródłami prawdy, jakimi są objawienie oraz odpo-
wiednio przez nas sprawdzona prawda o świecie, 
jest czymś niemożliwym, możemy przypuszczać, że 
w chwili, gdy posiadamy <pewność> co do naszej 
wiedzy naturalnej i jednocześnie stoimy wobec 
będącego z nią w pozornym konflikcie tekstu 
biblijnego, powinniśmy ten tekst interpretować 
w taki sposób, aby tę sprzeczność wyeliminować.” 
Autor książki natomiast proponuje dziś nam 
takie podejście: „Jeżeli zaistnieje pozorny kon-
flikt między dobrze uzasadnioną  teorią naukową 
i jakimś punktem doktryny chrześcijańskiej, to 
chrześcijanin powinien z dużą starannością prze-
analizować racje przemawiające za tą doktryną. 
Postępując w podobny sposób , może się okazać, 
że wiedza naukowa przyczyni się do ponownego, 
bardziej adekwatnego wyrażenia tej doktryny.”

Takim bardziej adekwatnym podej-
ściem jest struktura umiejscowiona w książ-
ce Denisa Edwardsa, katolickiego księdza, 
Bóg ewolucji. Teologia trynitarna. Zatem moje 
przejście od tego co pisałem w pierwszej 
części eseju do tego, co piszę teraz nie jest 
czymś zgoła odmiennym i nie przemyśla-
nym. Wróćmy zatem do tematu.

Bóg w znaczeniu ewolucyjnym zmienia 
diametralnie nasze myślenie o sposobie 
widzenia mitu o Adamie i Ewie i ich wygna-
niu. Już teraz nie dziwi nas fakt, że Koran 
mówi o grzechu, ale nie w znaczeniu, jak 
ma to miejsce w tradycyjnym chrześcijań-
stwie, pierworodnym. On po prostu od 
początku tak go nie widział. Nie widział go 
jako ciążące nad człowiekiem to coś, które 
zawiaduje ludzkim bytem, jeśli ten byt temu 
nie sprzyja. Pojęcie, a właściwie możemy 
powiedzieć - przydomek „pierworodny” 
znaczy nie więcej i nie mniej niż to, że 
grzech od początku ludzkości jest nam po 
prostu zadany. Jego danie w micie o upadku 
pierwszych rodziców należy traktować jako 
potencjalność jego obecności, a nie inaczej.  

Zauważenie, że nie jesteśmy obar-
czeni, jak to przez wieki było rozumiane, 
chrześcijańskim trudem istnienia w zna-
czeniu nieuniknionego znaczenia grzechu 
pierworodnego, a jego obecności w sensie 
pokonywania, jest sądzę niebywałym odkry-
ciem. Mówi nie mniej i nie więcej, a tylko 
to, że od grzechu nie jesteśmy religijnie, 
genetycznie czy kulturowo, uzależnieni. 
Pierworodny w znaczeniu chrześcijańskim 
tak naprawdę znaczy tyle, że nie jesteśmy na-
znaczeni grzechem, a potencjalnością jego 
obecności w nas i przez nas, co nie znaczy, 
że dzieje się jego konieczność.   Powiem też 
inaczej: najpierw dziejemy się my, a jeśli tak 
się stanie, to dopiero on. To zupełnie tak, 
jak nasze ego. v
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Elementarz robaczywych słów

jako że nie wiem nic 
pewnego o słowie Bóg
nauczę cię sześciu 
robaczywych słów

zły
ból
strach
sam
śmierć

i choć noc będzie matką, a dzień 
ojcem niestrudzonych odrodzeni,
to oboje są jedynie małą cząstką
bez dna studni zwanej KOSMOS
co rozgościł się podstępem
w górze nieba błękitnego
zamiast wewnątrz matki ziemi
z nim zlatuje słów robactwo
na obłędu w głowie sabat
każde muszę chwytać w dłonie
siecią zaklęć kruchych więzić
w wierszy fiolkach nieforemnych

bo gdy Bóg milczy 
poezja modlitwy ocala 
jak bursztynowe szkło
w którym zastyga brud życia
i przerażenie wyobraźni

Epidemia 

Mężczyźni czytający w parku 
w słońcu na widoku publicznym 
rower często oparty o ławkę 
kubek z kawą kolorowy szalik 
zadziwiający w nich spokój i siła 
choć męskość już odmieniona 
nie ma jej podczas ćwiczeń 
seksu, walk na śmierć i życie 
ale tu - czytając - są piękni wśród drzew

Koło życia

Powtarzała mi, gdyśmy mogli mówić 
z sobą szczerze, że jestem pokutą
za obfitość minionych wcieleń.
A ja, cóż ja, musiałem przejść
przez kobiety rozpustne,
by spełnić własne powołanie.

Ogłuszony muzyką i ruchem
gubiłem siebie w ekstatycznym tańcu 
na dnie wielopiętrowych kłamstw,
a ona kładła mi dłonie na głowie
i szeptała zaklęcia odczyniające,
dawne swe grzechy pamiętając. 

Wiersze są z ciała jak kawałki
rozczłonkowane i na nowo złączone
we wzór ze śladami blizn.
Dotykamy na skórze tych miejsc
sekretnych, wstydliwych,
gdzie rozrywa się człowiek.

Rzeczy same w sobie są jedynie zdarzeniami, 
które przez chwilę pozostają monotonne.

C. Rovelli
Matrix

Dawni mistrzowie przy stole z ciężkiego 
drzewa siadali na ucztę jak inni przed nimi.
Rzeczywistość była pewna, jej jednej ufali,
na przekór wojnie, co zabierała im wszystko.

Dziś nie ma już drzew na stoły. Plastik
to materia nowa ludzkości. Lekka, nietrwała.
Życie ludzkie wielu stołów żywoty zawiera, 
dawniej wielu na jednym znaczyło swe życie.

Nie siada się przy stole, codziennym ognisku.
Wróciły czasy nomadów żyjących w drodze,
ze zmiennym kręgiem rodziny, samotnie.
Rzeczy domowe nie opiszą już ludzkiego losu.

Materia to rzeczywistość jedna z wielu,
realna jak w umysłach wirtualne światy.
Zresztą i materii istnienie wśród bajek,
wszak to tylko układ kwantów przypadkowy.

Ważkie sądy pisane były na wieczność,
stare księgi nieść miały nieśmiertelność.
Dziś w mnogości cyfrowych bibliotek 
są okruchem wśród słów rozmnożenia.

I mistrzowie też byli solidni jak stoły,
na równi z drzewami przeciw bogom,
podczas gdy my, kameleonów wspólnota, 
nie wierzymy w sens pytania „kim jestem ?”

Wstrzymała nad nami oddech historia,
prawa fizyki rozwiązały kontur rzeczy,
w nas wspaniałość chwiejnego morza,
jesteśmy każdym, wszystkim i wszędzie.

W podróży bez pozagrobowej przyszłości,
na placach zabaw zrzucamy kolejne skóry,
nasza moralność – wolna od dobra i zła – 
żyć przyjemnie i drugiemu nie szkodzić.

Nie mamy punktów oparcia, ni znaków,
w jednym czasie chcemy wielu biografii,
na katastrof przyjście czekamy z nadzieją,
że nie pozna w nas drzewa ciężkiego.

Ostatni Mohikanie

Stary poeta rozpaczał, że w Urlo 
umysł to wydziedziczona igła światła
na niezmierzonych polach kosmosu,
że los ma krótki w ułomnym ciele,
obcy Naturze, więzień praw bezlitosnych, 
z wyobraźnią umarłą Nieba i Piekła.

To jednak była jeszcze ludzka ziemia.
Ciało mogło ponieść pielgrzymowanie,
walkę wręcz, seks twarzą w twarz.
Nie ma lepszej obrony przed śmiercią,
niż pożądanie, przygoda, promień słońca,
gdy w skrzydła dmucha nam Eros.

Umysł przerażony mnożeniem ciał,
ich śmiertelnością, przenosi się 
w przestrzeń cyfrowego świata.
Tam bez cierpień Urlo śnić będzie
sny wybrane z menu przyjemności,
odłączając w realu część po części.

Ale my, Ewo, mamy jeszcze ciało,
jego pięć zawodnych zmysłów,
napięcie śmierci na horyzoncie.
My, ostatnie pokolenie tych, którzy 
mogą żyć po królewsku, jak koty 
w deszczu i z pręgą światła na grzbiecie.
 

Przystanek 

Przychodziły do mojego pokoju kobiety. 
Przychodziły i siadały tyłem do drzwi. 
Pytały, czy mogą zostać na chwilę. 
I milczały. Jakby zapadały się w sobie. 
Nie oczekiwały bym przerywał pracę, 
bym mówił, zwracał na nie uwagę. 
Wystarczała im możliwość pauzy, 
kiedy mogą głęboko odetchnąć. 
Moje ciało było dla nich jak wielki, 
żeliwny piec, z którego płynie spokój. 
Początkowo patrzyłem na piękno, 
zwracałem twarz w ich kierunku, 
zmysły odbierały obecność ciał. 
Ale potrzebowały tylko tego spokoju. 
Pogodzony z dziwną formą obcowania 
zawsze ustawiałem fotel przy drzwiach. 
Niekiedy myślę, czy suma ich krótkich  
obecności, bezczynnego wyciszenia, 
nie była powołaniem mojego życia. 
Byłoby to powołanie wdzięczniejsze, 
niż przypadek z pokoju obok,  
do którego kobiety przychodziły 
i płakały. Przez chwilę u niego płakały.

Jacek Wilkowski

Nie otwieraj mi oczu

Nie mów że Boga nie ma
że świat ma granice
ani że jest bez granic
niknąc w czerni kosmosu

Nie mów że Ziemia umiera
i nie jestem konieczny
że mrowie ludzi wzbiera
pożerając świat cały

Nie mów o historii zła
zawsze ma twarz człowieka
ani że chwila jest niczym
w gwiezdnej wieczności

Nie mów o samotności
gdy odchodzą wszyscy
że miłość to zbliżanie
dwóch obcych ciał

Nie mów o cierpieniu duszy
bólu mroku szaleństwa
że śmierć tnie nagle
długie szczęśliwe życie
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Gdy już dochodził do samochodu 
przypomniało mu się, że kluczyki zostały w 
marynarce. Że też musiało zrobić się na tyle 
ciepło, że marynarkę zostawił przewieszoną na 
krześle. Już chciał zawrócić, ale pomyślał, że 
nie ma ochoty oglądać, jeszcze raz tego ranka 
miny Małgosi. Poszedł w kierunku przystanku. 
W autobusie nie było tłoku, nic z klimatów 
jakie pamiętał z czasów studenckich, gdy co-
dziennie dojeżdżał na uczelnię. Siedział przy 
oknie i obserwował to co działo się za szybą. 
Poranne ulice widziane z wysokości okna 
autobusowego sprawiały wrażenie bardziej 
spokojnych, niż te obserwowane z pozycji 
kierowcy samochodu osobowego. Przyglądał 
się im z zainteresowaniem.

- Kanary - powiedziała z wyraźną złością, 
na widok wchodzących dwóch niezbyt zadba-
nych mężczyzn, siedząca obok dziewczyna, 
której do tej pory nie zauważył.

- Bileciki przygotować proszę – usłyszał 
słowa skierowane do kobiety siedzącej na sie-
dzeniu za nim. W tym momencie uświadomił 
sobie, że czegoś takiego jak bilet on przecież 
nie posiada. Nerwowo zaczął rozglądać się 
po współpasażerach, sprawdzając czy nie ma 
wśród nich kogoś kto by znał jego, lub kogo 
on zna. Kontroler stał już przy nim patrząc 
wyczekująco.

- Nie mam - wybąkał nie próbując jakich-
kolwiek tłumaczeń. 

Dziewczyna siedząca obok również nie 
miała biletu, przynajmniej nie widział by 
trzymała go w ręce. 

- Jak to pan nie ma, a pani?
- Ja też nie mam, ale…
- Żadne ale; czy to ładnie jechać z córką 

bez biletu? Mandacik będzie, dokumenty 
proszę- wyartykułował mężczyzna obdarzony 
szyją świadczącą o czasie zainwestowanym w 
tężyznę fizyczną, tonem wprawdzie suchym, 
z którego jednak wnioskować można ewentu-
alne negocjacje.

- A bez mandaciku to ile? - błyskawicznie 
wychwyciła daną im możliwość siedząca na 
siedzeniu obok dziewczyna.

-Nieźle ma pan przedsiębiorczą córkę, 
daleko zajdzie we współczesnym świecie-, 
skomentował, chyba z uznaniem, kontroler 
i kontynuował - Bez mandaciku to będzie za 
dwoje tak jak z mandacikiem za jedno. Chy-
ba się opłaca, no nie? – zadał, według niego 
zapewne, biznesowe pytanie.

- Dajemy jedna trzecią i ani grosza wię-
cej-dziewczyna przejęła rolę osoby odpowie-
dzialnej za korzystny i prawidłowy przebieg 
transakcji finansowej.

- Niech będzie moja strata, no płać 
ojczulku- kontroler biletów swoje żądanie 
finansowe kierował jednoznacznie Tadeusza.

Trochę zaskoczony, a trochę chcąc 
zakończyć tę kłopotliwą dla niego sytuację 
sięgnął do kieszeni niepewnie, bo zazwyczaj, 
jak to w czasach wszechobecnych kart płat-
niczych, nie posiadał gotówki. Na szczęście 
znalazł sto złotych. Bez słowa podał je kon-
trolerowi. Ten pośpiesznie, by nie musieć się 
dzielić ze wspólnikiem, wprawnym ruchem, 
schował banknot do kieszeni i podszedł do 
następnego pasażera.

- Hola, hola, a gdzie reszta?- rezolutnie 

Maria Zdziarska 

Wszystko jest kwestią wiary i woli (1)

zapytała dziewczyna.
Tadeusz był na nią, w tym momencie, 

zły. Wolałby uniknąć przedłużania sytuacji, a 
ona zadała pytanie o resztę głośno, skupiając 
na nich uwagę innych pasażerów.

- No z córeczki będą ludzie, może księ-
gowa, albo minister finansów? - tym razem 
chyba z przekąsem zauważył kontroler, zwany 
potocznie kanarem, i prosto do rąk dziew-
czyny wepchnął banknot dwudziestozłotowy.

W tym momencie autobus się zatrzymał 
i Tadeusz energicznie wstał kierując się do 
drzwi.

Nie był to jednak planowy przystanek, 
tylko autobus stanął na światłach, dzięki temu 
miał okazję zobaczyć, w którym miejscu mia-
sta aktualnie się znajdują. No cóż, do pracy 
jeszcze parę przystanków, pomimo tego był 
zdecydowany wysiąść gdy tylko autobus za-
trzyma się planowo. 

- Byle już stanął - to jedno co mu przy-
chodziło do głowy

- Proszę pana pieniądze - cichym głosem 
prosto do ucha wyszeptała dziewczyna, jed-
nocześnie podając mu dwudziestozłotówkę.

W tym momencie autobus zatrzymał 
się na przystanku. Korzystając z tego, że stał 
najbliżej drzwi zabarykadował je ciałem cze-
kając aż się otworzą, aby pierwszy wyskoczyć 
z pojazdu.

- No co tam, niech pan się szybciej ewa-
kuuje- tłumek zniecierpliwionych, spieszą-
cych się do pracy ludzi głośno wyrażał swoje 
niezadowolenie.

- Nie dość, że jeździ bez biletu to jeszcze 
blokuje wyjście!

- Jak blokuje-skoro drzwi się nie otwie-
rają? - myślał coraz bardziej zdenerwowany.

- Trzeba nadusić zielony guzik z pana 
prawej strony - szepnęła znowu do ucha 
dziewczyna i palcem pokazała miejsce do tego 
przeznaczone.

Drzwi otworzyły się natychmiast uwalnia-
jąc jego i wiszących, niemal, na jego plecach 
innych pasażerów. Wziął głęboki oddech i 
ruszył w kierunku zakładu.

- To co z tymi pieniędzmi?- dziewczyna 
nie odpuszczała, truchtając obok.

Spojrzał na nią, właściwie po raz pierw-
szy. Miała czarne włosy związane w kitkę, i 
oczy prawie tak czarne jak włosy. Na nogach 
miała bardzo wąskie jeansy, na stopach jakieś 
trampki- tyle zauważył.

 Z twarzy wyglądała na jakieś dwadzieścia 
lat.

- To ja wyglądam na ojca takiej dziewczy-
ny? - Myślał chyba trochę zdziwiony. Wpraw-
dzie parę lat temu przekroczył czterdziestkę, 
ale wolał tkwić w przekonaniu, że nie widać 
po nim tych lat.

Dziewczyna też wpatrywała się w niego 
zaciekawiona.

- Tatusiek, nieźle no nie? Czy tatusiek 
bierze te pieniądze ? Idę za panem, choć mi 
wcale nie po drodze.

- Nie chcę – wybąkiwał-głupio wyszło-
-mówił coś bez sensu, jakby zamierzał się 
tłumaczyć.

- Niech pan się nie przejmuje, od razu 
widać, że pan nieoswojony z takimi tam. 
Szkoda, w życiu trzeba być przygotowanym 

na różne sytuacje. Zimna krew to podstawa 
sukcesu! Wzięłabym tę kasę, ale to nie fair. I 
tak mi pan zafundował darmową przejażdżkę. 
Za to, co dał pan kanarowi mogłabym wziąć 
połowę tego co wydusiłam z tego kanara, ale 
bonusów nie potrzebuję. 

Jej otwarta dłoń z pomiętym banknotem 
znalazła się na wysokości jego nosa.

Wziął go bez słowa, właściwie dlatego, 
by zakończyć tę i tak od początku niezręczną 
sytuację.

- Niech będzie, zaprosiłabym pana na 
kawę, za fatygę, ale się spieszę. No to do zo-
baczenia tatuśku!

Normalnie pewnie obruszyłby się tym 
spoufaleniem, ale tym razem nie zamierzał 
zaprzątać sobie tym głowy i tak się zanosiło 
na trudny dzień.

- Do widzenia – odpowiedział i przyśpie-
szył kroku.

      Do pracy dotarł spóźniony, co zdziwiło 
wszystkich, ale nikt nie zadał pytania dlaczego.

- Czują dystans - myślał bez satysfakcji? 
- Spóźniłem się, bo w autobusie miałem 

do czynienie z kanarami, no z kontrolerami 
poprawił się szybko - sam odpowiadając na 
pytanie, które nie padło.

- Z kanarami, przecież ty nie jeździsz 
autobusem? - Zbyszek popatrzył z niedowie-
rzaniem- to taka pospolita szkolna wymówka, 
nie pasuje do ciebie.

- Właśnie dlatego, że nie jeżdżę miałem 
ten problem – odpowiedział, bez cienia złości, 
że jego słowa poddawane są w wątpliwość.

- Jak to było opowiadaj - kilkanaście zacie-
kawionych oczu wpatrywało się w Tadeusza z 
zainteresowaniem. Chyba po raz pierwszy, od 
kiedy pracował w tym dziale, skupił na sobie 
uwagę, tematem nie związanym z pracą. 

W firmie dzień upływał wyjątkowo spo-
kojnie. Właściwie nie pamiętał nawet, kiedy 
ostatnio zdarzyło się, by nie miał okazji do 
stresu, a właśnie dziś tak było. Nie potrafił 
sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest tego 
przyczyną. W końcu wszystko było jak zwykle, 
zlecenia, telefony, maile wymagające natych-
miastowej reakcji, ot w tym zespole to normal-
ka. Na dodatek comiesięczna analiza nie wyka-
zywała jakiś rewelacyjnych rezultatów. Można 
by nawet powiedzieć kiepskie- spadek rok 
do roku dwa procent, a miesiąc do miesiąca 
zero wzrostu. Jutro prześlą wyniki do Szwecji 
ze szczegółowymi opisami, analizą przyczyn, 
programem naprawczym. Co miesiąc w takim 
dniu zbierano raporty, które każdy starał się 
skonstruować tak, by wina absolutnie nie le-
żała po jego stronie. Atmosfera więc stawała 
się tak gęsta, że Tadeusz, a był przekonany, że 
i inni w zespole tylko marzyli by już zamknąć 
drzwi i nie widzieć się jak najdłużej. A tu nic 
z tych rzeczy. 

- Nie będę się wysilała we wnioskach, w 
końcu pracuję jak zwykle, a na kryzys w bran-
ży nic nie poradzę - te słowa w ustach Aliny 
zaskoczyły wszystkich. Po Tadeuszu uchodziła 
za najbardziej ambitną z grupy. Jej comiesięcz-
ne raporty od kiedy mieli gorsze, delikatnie 
powiedziane, bo według Aliny złe, wyniki, 
kończyły się kilkupunktowym programem 
naprawczym, który potem konsekwentnie 
próbowała wprowadzać w czyn, co niestety 
skutkowało coraz późniejszym wychodzeniem 
z pracy. Jej siedzenie po godzinach odbijało 
się na całym zespole, bo inni też czuli się 
zobowiązani do zaprezentowania swojego za-
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angażowania. A tu taki luzik – kryzys i kropka .
Spojrzeli na Tadeusza, by wyczuć, czy 

ten uzna, że swym stwierdzeniem, Alina 
obniża morale zespołu i da jej szefowską 
reprymendę?

- Właściwie masz rację. Od paru miesięcy 
się regularnie samobiczujemy, a na to, że 
Rosjanie zminimalizowali zamówienia jedy-
ną odpowiedzią byłoby znalezienie nowych 
rynków, ale to tylko pośrednio nasza sprawa. 
Trzeba raportować do szefostwa, czekać na 
ich ruchy i robić swoje.

- Ho, ho, chyba w tym autobusie nasz 
szef został nawiedzony duchem świętym- ze 
śmiechem skwitował Zbigniew.

- Co myślicie o tym by po pracy pójść na 
piwo, może na bowling? - zapytał Rafał

- Wreszcie jesteś bez samochodu, więc się 
nie wymigasz - kontynuował patrząc przyjaźnie 
na Tadeusza

Tadeusz przypomniał sobie poranek, 
wymianę zdań z Małgosią, tyle słów, powie-
dzianych podniesionym głosem. Poszło jak 
zwykle, o Baśkę siostrę Małgosi. Miał już 
dosyć pokrywania jej ustawicznych długów. 
Baśka wydawała zazwyczaj więcej niż miała i 
chyba już się przyzwyczaiła, że te długi pokry-
wa rodzina. To znaczy oficjalnie nazywała to 
pożyczką, ale w zasadzie od trzech lat udało 
jej się oddać dwa razy, a pożyczyła tyle, że 
Tadeusz stracił nad tym rachubę. Zresztą był 
przekonany, że Małgosia i tak przed nim część 
tych długów ukrywa, a te o których wiedział 
tłumaczyła, że dla Basi jest to inwestycja w 
siebie, że w trosce o swój wizerunek musi 
utrzymywać pewien poziom i że niebawem 
to będzie procentowało i tu padało wiele 
miękkich argumentów. Tylko to „niebawem” 
stawało się coraz bardziej odległe, a Małgosia, 
nawet mając tego świadomość, nie potrafiła 
siostrze odmówić. 

- To już któraś z kolei wymiana zdań mię-
dzy nim a Małgosią z tego samego powodu-
-myślał zniechęcony - przecież tak naprawdę 
nie lubił się kłócić.

- To chyba dobry pomysł - odpowiedział
- No, no - naprawdę cud - skwitowała 

Alina - wreszcie pójdziemy w komplecie.
Wobec takich niespodziewanych planów, 

zamierzał zadzwonić do Małgosi, że wróci 
później. Najpierw jednak odkładał rozmowę 
telefoniczną, zarzucony  nawałem spraw, 
które niezwłocznie musiał dopiąć przed koń-
cem pracy, potem się spieszył z wyjściem, bo 
wiedział, że Alina zamówiła już dwie taksówki, 
które czekają i tak jakoś wyszło. O tym ,że Mał-
gosia nie wie gdzie jest, przypomniało mu się 
dopiero przy piątej rozgrywce i trzecim piwie 
w kręgielni. Wtedy podjął próbę zatelefono-
wania, ale okazało się, jak to zwykle bywa, że 
komórka się wyładowała. Trochę żałował, ale 
gdzieś w głębi uznał się sam za usprawiedli-
wionego. Ciągle pamiętał tę wymianę zdań i 
miał świadomość, że problem wróci w domu, 
a teraz  czuł się zrelaksowany i rozluźniony i 
fakt, że przez tę wyładowaną komórkę, prze-
dłuża ten stan relaksu był mu na rękę.

Pomimo kiepskiego obycia z bowlingiem 
gra toczyła się i dla niego fajnie na tyle, że 
nawet dwa razy udało mu się strącić wszystkie 
kręgle za pierwszym pchnięciem kuli. „Strike”- 
tak to nazywali współgracze i przybijali piątkę 
każdy z każdym.

Pomyślał, że jest zupełnie inaczej niż 

podczas spotkań związanych z przyjazdem 
przedstawicieli szefostwa ze Szwecji. Zabierał 
wtedy Małgosię na służbowe kolacje, na które 
zjeżdżali się też menadżerowie innych agentur 
firmy. Wtedy wszystko było takie ‘korekt”. Nie-
naganne stroje i maniery, nawet uśmiechy roz-
dawane we właściwy sposób, w odpowiednim 
natężeniu i we właściwym momencie. Iden-
tycznie sztywna atmosfera była gdy chodzili 
z Małgosią na jej służbowe rauty, spędzane w 
towarzystwie, prawie samych prawników. A tu 
taki luz. Nagle poczuł się wyjątkowo dobrze 
wśród tych spontanicznych okrzyków z powo-
du toczącej się kuli, tych śmiechów towarzy-
szących opowiadanym kawałom, chociaż nie 
zawsze były największych lotów i nawet tych 
żartów z jego rannej przygody w autobusie.

Do domu wracał około godziny drugiej. 
Od kilku lat nie zdarzyło się aby, bez wcze-
śniejszego zapowiedzenia, przyszedł po pół-
nocy. Nawet jeśli na te służbowo- towarzyskie 
kolacyjki chodził sam, bo Małgosia nie miała 
ochoty, czy też nie mogła, to zawsze wiedziała 
gdzie jest i mniej więcej o której wróci. Nie, 
żeby się kontrolowali w przesadny sposób, 
ale taką mieli niepisaną umowę i nigdy jej 
nie naruszali, czego był pewien, przynajmniej 
z własnej strony. Tak było prościej, lepiej i 
bezpieczniej. Szedł nieśpiesznie, pieszo w tę 
czerwcową ciepłą noc, jednak raz na jakiś czas 
mu się przypominało, że pewnie Małgosia na 
niego czeka może zła, może zaniepokojona, 
a może jedno i drugie i wówczas przyspieszał 
kroku.

  
Gdy otworzył oczy zobaczył sufit i zupeł-

nie nieelegancki żyrandol z żarówką świecącą 
prosto w oczy. Szybko je zamknął i otworzył 
jeszcze raz. Widok się nie zmieniał. Próbował 
podnieść głowę, poczuł ból, w tym momen-
cie naprzeciwko jego oczu ukazała się twarz 
kobiety, której nie znał.

- Spokojnie jest pan w szpitalu, proszę 
się nie ruszać.

Patrzył zdziwiony i odruchowo spróbo-
wał jeszcze raz ruszyć głową, jakby chcąc się 
przekonać, że to dzieje się naprawdę - ten 
ból, ten głos? Jednak tym razem ból był tak 
przeszywający, że skutecznie zniechęcił go do 
podejmowania kolejnej próby.

- A nie mówiłam? - zapytała rzeczowo 
kobieta w białym kitlu.

- Na amerykańskich filmach gdy bohater 
przytomnieje w takich niespodziewanych 
okolicznościach, zazwyczaj po otwarciu oczu 
ukazuje mu się niebiańsko piękna kobieta- 
pomyślał. 

 Ta  na którą teraz patrzył miała koło 
pięćdziesiątki i i zdecydowanie nie była po-
siadaczką niebiańskiej twarzy. 

Chyba w duchu pożałował, że tak się 
teraz nie dzieje, a może tylko tak mu się zda-
wało, w końcu wszystko było takie nierealne. 
Dużym wysiłkiem zmusił się do skupienia 
uwagi na jakiś konkretach i wtedy uświado-
mił sobie, że zamiast konkretów ma w głowie 
tylko pytania. 

Gdzie jestem?- chciał zapytać najbanal-
niej jak tylko można, ale zamiast tego usłyszał:

- Jest pan w szpitalu wojewódzkim, chyba 
ktoś panu przyłożył wczoraj w nocy. Skoro pan 
się wybudził, to rano będzie policja- widać 
dla kobiety w bieli udzielanie odpowiedzi na 
niewyartykułowane pytania to normalka.

Przyłożył? Nie rozumiał tego słowa w 
kontekście w jakim się znalazł. Dodatkowe 

zdziwienie wywołała odpowiedź, która padła 
zanim zadał pytanie.

Ponownie usłyszał odpowiedź zanim 
wyartykułował pytanie:

- Jakby pan tyle lat przepracował w tym 
miejscu, to też by pan wiedział co powiedzieć 
zanim pacjent zapyta. 

-Teraz pan zapyta o to jak pan się tu 
znalazł i w jakim jest pan stanie, ale na to 
drugie nawet jakbym wiedziała to nie mogę 
odpowiadać. Od tego są lekarze. Jak pan usły-
szał powiedziałam, nawet jak bym wiedziała. 
W pana przypadku i tak nie wiem, bo z nie-
którymi badaniami trzeba było czekać, aż się 
pan wybudzi. Jak zacznie się dzień roboczy to 
się panem zajmą, teraz za wcześnie- mówiła, 
jakby, wyprzedzając kolejne pytania. Niech 
pan spróbuje jeszcze zasnąć. Czeka pana 
ciężki dzień - policja, badania, lekarze. Nie 
mogę tak cały czas przy panu sterczeć. W nocy 
jesteśmy dwie na trzydzieścioro pacjentów- po-
wiedziała i po tym długim monologu wyszła z 
sali gasząc światło.

Leżał i myślał, że nic nie wie i nic nie 
pamięta z tego zdarzenia. Szedł do domu 
usłyszał jakieś kroki i to wszystko. Nawet nie 
wie czy kroki były z przodu czy z tyłu. Z tą 
myślą zasnął.

     Gdy się obudził nikogo przy nim nie 
było. Wiedzę o tym, że jest już ranek czerpał 
z widoku dziennego światła rozświetlającego 
obskurny, szpitalny pokój. Minęła chwila 
zanim przypomniał sobie gdzie się znajduje. 
Leżał bez ruchu, ponieważ w mózgu miał 
zakodowany ból jakiego doznał w pod koniec 
nocy przy próbie podniesienia głowy.

- Co mi jest, dlaczego nikogo przy mnie 
nie ma? Małgosia pewnie umiera z niepo-
koju. Czyżby to kara za ten niespodziewany 
mile spędzony wieczór- myślał i te rozważania 
swoim wejściem przerwała pielęgniarka.

- Dzień dobry. Jak się czujemy? - zapy-
tała. 

Dlaczego ludzie gdy uznają, że mają 
nad kimś przewagę, w tym wypadku fizyczną, 
traktują człowieka instrumentalnie- myślał 
odnosząc się do tego „czujemy”, zamiast 
„pan czuje”.

W tym momencie usłyszał młody męski 
głos odpowiadający- dzień dobry i zrozumiał 
że nie leży na tej sali sam.

- Siostro – zapytał - czy moja żona wie, 
że tu jestem?

- Proszą nie nazywać mnie siostrą, to już 
dawno wyszło z obiegu i jest bardzo irytujące, 
a odpowiadając na pana pytanie- znaleźliśmy 
przy panu dokumenty i powiadomiliśmy 
żonę. Ci co pana stuknęli widać nie byli 
zainteresowani pana papierami. A właściwie 
ilu ich było?

- Ignorując to pytanie, na które i tak nie 
znał odpowiedzi, zaczął sam niecierpliwie do-
pytywać czemu Małgosi tu przy nim nie ma? 

– Była, była, siedziała nad ranem ze trzy 
godziny, rozmawiała z lekarzem dyżurnym, 
potem poszła do domu. Dzisiaj jeszcze przed 
obchodem lekarskim dzwoniła. Pytała jak się 
pan czuje i kazała powiedzieć, że jak tylko 
skończy pracę to zaraz tu przyjdzie.

- Jak to pracę?- powiedział i zrozumiał, 
że pytanie skierował do zupełnie niewłaści-
wej osoby.

- Przecież dzisiaj będą cały poranek kon-
sultacje lekarskie, badania, no i jeszcze przyj-
dzie policja spisać zeznania, więc pan będzie 

Wszystko...
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zajęty, to co miała tu siedzieć? - pielęgniarka 
udzieliła bardzo poprawnego wytłumaczenia.

- Ale one tutaj wprawione w odpo-
wiedziach – myślał, przypominając sobie 
poprzedniczkę z nocnej zmiany.

Dla niej to takie logiczne i proste-myślał 
dalej, jednak dla niego fakt, że nie było przy 
nim żony właśnie teraz, kiedy tak bardzo 
chciał by ktoś bliski był obok, by odpowie-
dział na wszystkie pytania, które plątały się 
w jego głowie, by nawet tylko siedział i swoją 
niemą obecnością mówił mu, że jest z nim 
- było bardzo niemiłym zdziwieniem. Czuł 
się zupełnie zdezorientowany i chyba na-
wet przerażony. Przecież tak naprawdę nie 
wiedział co mu jest i jakie będą tego skutki. 
Wiedział tylko, że jest sam.

Pielęgniarka bezceremonialnie wło-
żyła mu pod pachę termometr-przycisnąć 
proszę- powiedziała. Znowu poczuł się jak 
przedmiot. Przycisnąć, już przytrzymać by-
łoby delikatniej. Już ja bym cię przycisnął 
pomyślał, patrząc na biały fartuch przez który 
wyraźnie, w słońcu, prześwitywały majtki 
i stanik. Czy to jest dozwolone? W końcu 
ma ona około trzydziestki i nie da się ukryć 
seksualności, która z niej bucha. Tak właśnie 
pomyślał - bucha.

Pielęgniarka nachyliła się by odebrać 
termometr.

- No nie jest tak źle-stwierdziła- patrząc 
na wlepiony w jej dekolt wzrok- a tak się o 
pana baliśmy. 

Czarownice tu pracują, odgadywanie 
myśli pacjentów należy do sztuk pozanauko-
wych, czyli czarownych - w myślach nie tracił 
humoru, ale nawet tymi błahymi myślami 
chciałby się teraz z kimś podzielić.

- Niebawem wezmą pana na rezonans. 
Mam nadzieję, że taki mężczyzna nie ma 
klaustrofobii?

- No nie mam, ale co to ma do rzeczy?
- Byli tacy co się nie nadawali, chociaż 

wcale chłopiska na takich mięczaków nie 
wyglądali.

- Niech pani, pani Sylwio nie straszy no-
wicjusza, bo da nogę od samego gadania- ton 
współtowarzysza był wyraźnie wesoły – a ten 
rezonans to przecież nic takiego, tylko lepiej 
nie zasnąć, bo się człowiek może poruszyć, a 
wtedy byłby mały problem.

Ten tu już chyba ma niezłe doświad-
czenie - myślał Tadeusz. Nie miał jednak 
szans zapytać bo do szpitalnej sali wjechało 
łóżko na kółkach, by przetransportować go 
na badania. 

Rezonansu tego dnia nie było, za to naj-
pierw prześwietlenie rentgenowskie, potem 
badania okulistyczne i neurologiczne. 

Dzień szpitalny, czyli jednostka czasu 
od pobudki na mierzenie temperatury do 
obiadu, był trudny, ale i optymistyczny. 
Lekarz powiedział, że Tadeusz miał szczę-
ście i nic nie wskazuje na to by obrażenia 
skutkowały jakimiś trwałymi następstwami. 
Najtrudniejsze i najbardziej męczące, tego 
przedpołudnia, było spotkanie z dwoma 
policjantami, którzy przyszli spisać zeznania. 
Co mógł zeznać jak nic nie pamiętał? Oka-
zało się, że świadków zdarzenia też nie ma, 
przynajmniej do tej pory nikt się nie zgłosił, 
a jedynym był kolejarz, który nocą, szczęśli-
wie dla Tadeusza, wracał ze służby. Znalazł 
go leżącego, nieprzytomnego i natychmiast 
zawiadomił oddział ratunkowy. v

cdn.

Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (10)

14 grudnia 
Bardzo cenię fachowość i kompetencję. 

Kupuję na targu damską pidżamę damską. 
Okutana, bo jest strasznie zimno, właścicielka 
kramu pyta, czy tańszą czy droższą, potem o 
wzrost delikwentki, tuszę, wreszcie o wiek. Uzy-
skawszy te parametry wychodzi zza lady i bez 
chwili wahania podchodzi do ścianki obwie-
szonej dziesiątkami różnego typu kompletów 
odzieży, aby bezbłędnie wyciągnąć niebieską 
pidżamę. Górna część w białe subtelne kwiatki, 
dolna gładka. Wyrażam podziw i gratulacje. 
Kramarka dziękuje z godnością, a nawet z 
wdziękiem, choć zapewne ma ponad  60 lat.

15 grudnia
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się 

nieubłaganie a chciałoby się je odwlec, jak swe-
go czasu właśnie w takich jesiennych mrokach 
chciałem odwlec ostateczną rozprawę sądową 
28 listopada 1985 roku, na której skazano mnie 
na rok bezwzględnego więzienia. Nie dało się 
odwlec, więc zakuto mnie w kajdanki i popro-
wadzono na salę sądową, a ja na widok tłumu, 
widzów, których tylko w małych ilościach 
wpuszczano potem na salę, podniosłem w górę 
ręce okute kajdankami, co wywołało szlochy, 
choć dziś zapewne byłyby oklaski. 

Dziś czas i obyczaj są takimi kajdankami, 
więc święta się nie odwleką, choć wszyscy wie-
dzą, że to nie będą te święta a wielu będzie zmu-
szonych szlochać. Dziś to przecież nie wczoraj.

Chociażby dlatego, że pamiętnego 28 
listopada padał śnieg, a asesorka, która mnie 
skazała, zapytana przez złośliwego kolegę, jak 
się czuje po wczorajszej rozprawie politycznej, 
odpowiedziała, że dobrze, ale jest trochę zmę-
czona, bo wieczorem musiała odgarnąć śnieg 
przed domem.

16 grudnia
Od kilku tygodni spotkania – także przy 

wódce – z osobami, które utraciły najbliższych. 
Najważniejsze to słuchać, a najgłupsze to dawać 
dobre, tanie rady. Wydaje się, obszar współczul-
ności w społeczeństwie powiększa się. Coraz 
więcej ludzi zaczyna rozumieć sytuację i życie 
jako takie. Jest proste, a nie tak udziwnione i 
zdeformowane, jak było to przed pandemią. 
Pandemia – póki co – humanizuje, choć zda-
rzają się też wybryki zdziczenia.

17 grudnia
Podczas debaty on-line pn. Grudzień 1970 

z perspektywy 50 lat  organizowanej przez Wyższą 
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy zadano mi 
pytanie, co rozumiem przez pojęcie inteligencji. 
Odpowiedziałem – odwołując się do tamtych 
czasów - że są to przedstawiciele zawodów 
twórczych. W tym momencie naszła mnie 
refleksja, że nijak to się ma do czasów obec-
nych, sfragmentyzowanych, zatomizowanych, 
zindywidualizowanych. Dziś inteligencja to ci 
ludzie z wyższym wykształceniem, którzy mimo 
wszystko pojmują całość, oczywiście w różnym 
stopniu i biorą odpowiedzialność za tę całość, 
oczywiście, że też w różnym zakresie.

18 grudnia
W nadętej publicystyce pisze się, że pan-

demia jest sprawdzianem z człowieczeństwa, 

że jedni zdają go dobrze, a  drudzy nie. Ci 
drudzy to egoiści, agresorzy, cwaniacy i samo-
rządy lokalne, które cały czas mandatują  za złe 
parkowanie samochodów prywatnych, podczas 
gdy medialna publicystyka nawołuje do jak naj-
rzadszego korzystania ze środków komunikacji 
zbiorowej, aby się nie zarazić.

Wydaje mi się, że to też jest człowieczeń-
stwo, ta ciemna strona człowieczeństwa. We-
dług mnie wszyscy ten egzamin pandemiczny 
po ludzku zdają – jedni na biało, drudzy na 
czarno, chociaż większość zdaje na szaro, jak 
to z większością bywa (krzywa Gaussa).

19 grudnia
Dwa tak zwane opłatki- jeden w Bractwie 

Inflanckim, drugi literacki. Przyszli tylko ci, któ-
rzy chcieli i się nie boją oraz nie są – tak jak już 
większość społeczeństwa -  do cna zlojalizowani 
wobec nieraz bzdurnych przepisów.  Nawet 
dobrze, że pandemia covidova unieważniła 
pandemię opłatkową, która w ostatnich latach 
tak się rozpanoszyła, że często miałem te same 
terminy opłatka, na które  muszę koniecznie 
przyjść, bo tam na mnie czekają, a i tak byli tam 
prawie sami obcy ludzie, którym trudno było 
składać inne, niż zdawkowe życzenia, a klepać 
to samo i uśmiechać się na siłę bardzo nie 
lubię. Po pewnym czasie tak się schytrzyłem, 
że po oficjalnych częściach opłatka wymykałem 
się niby do ubikacji, trzymając opłatek w ręku, 
na znak że na pewno za chwilę wrócę. Zazwyczaj 
nie wracałem. 

20 grudnia
W sposób wiarygodny a nie polityczny 

dowiaduję się, że nie przygotowano się wystar-
czająco drugiej fali pandemii. W słowiańskiej 
słoneczno-letniej euforii odsuwano przygo-
towania na zaś. Słowiańskie jakoś to będzie. 
Warszawka, jak zwykle interesowała się sobą 
i swoimi wakacjami, strojąc przed kamerami 
dobre i mądre miny, tak jak teraz zresztą stroi. 
Tragiczny teatr, biorąc pod uwagę wielką licz-
bę przedwczesnych zgonów, dochodzących 
obecnie prawie 1000 dziennie. Największym 
zaniedbaniem było niewzmocnienie i nie-
przegrupowanie służby zdrowia, która - choć 
ofiarna, i kompetentna - teraz nie wytrzymuje 
ogromu zadań i niezwykłego napięcia (w 
ostatnich dniach bezpośrednio zetknąłem się 
z tym dramatem w dwóch szpitalach). Tłuma-
czenie, że nigdy dotąd nie mieliśmy takiego 
doświadczenia pandemicznego jest mało prze-
konywujące. Kolejne kroki pandemii w oparciu 
o statystykę można przecież było przewidzieć. 

21 grudnia
Wczesnym rankiem, a w zasadzie jeszcze 

nocą, nad Zalewem Koronowskim. Szara, 
matowa toń wody, cisza i nieliczne światełka w 
oddali. Człowiek nabiera dziwnej mocy, chciał-
by zarysować tę pustą przestrzeń, budować, 
budować, budować…

Bardzo dynamicznie wracam samocho-
dem do domu.

22 grudnia
Olga Tokarczuk stwierdza w rok po otrzy-

maniu nagrody Nobla: Ludzie z czasem przestaną 
dokoñczenie na str. 12
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czytać. Zmierzch czytelnictwa już nam majaczy. 
Chyba że zdarzy się jakaś katastrofa, która  zniszczy 
elektronikę. Obraz ewidentnie wypiera słowo.

Dużo w tym obiektywnej prawdy, ale też 
smutna, osobista konstatacja, jakiś żal, że ją, no-
blistkę, tak mało czytają. U większości Polaków 
nie ma woli i umiejętności lektury, uważności. 
Trzecia  w ostatnim okresie noblistka przestała 
też być produktem nowości, jak swego czasu C. 
Miłosz i W. Szymborska. Poza tym jej utwory 
są trudne. Znaczna część czytających czyni to 
tylko z obowiązku.

A co mamy powiedzieć my, pisarze z pro-
wincji, którzy nie mają za plecami noblowskiej 
reklamy?

W zły czas trafiliśmy, i ona, i my. A może 
w ogóle jesteśmy nie trafieni?

23 grudnia
Męska rozmowa w saunie z Sebastianem. 

Pyta, czy dusza się rozwija, czy – jak twierdzą 
Żydzi – jest tylko iskrą życia i dlatego posiadają 
ją także zwierzęta. Szczerze odpowiadam, że 
nie wiem. Po wymianie zdań przychylam się 
do jego przekonania, że skoro dusza zastępuje 
potem ciało, w tym psychikę i osobowość, to 
– na logikę (zwrot chętnie używany przez Se-
bastiana) - przejmuje, rozwijające  się przecież 
psychikę i osobowość.

24 grudnia
Od późnego poranka niezwykła świetli-

stość, niebo prawie bez chmur. Tak zazwyczaj 
bywa w wigilie. Znak, że światło jednak zwycięży 
mrok.

W domu była choroba łącznie z pobytem 
w szpitalu, poważnym, bo dziś szpitale to gniaz-
da  zarazków, więc od samego rana podwójne 
oczekiwanie na wieczerzę wigilijną, świadome 
wdychanie dolatujących z kuchni zapachów. 
To one – przynamniej dla mnie – są głównym 
znakiem przedświątecznych przygotowań. 
Kiedyś do tych kuchennych woni dochodził 
zapach pasty do podłogi, którą na kilka dni 
przed świętami, po dokładnym wyszorowaniu 
wodą z mydłem marki Jeleń, namaszczało się 
podłogowe deski. A więc nie tylko oczy i uszy 
notują mijające chwile. Także dłonie, oh, pa-
mięta się dobrze, czy to szorskość czy aksamitną 
gładkość…

25 grudnia
Trudno składać życzenia, bo nie wiadomo 

przecież, co w najbliższej przyszłości będzie, a 
jeszcze trudniej odbierać sms-owe automatycz-
ne życzenia. Cóż z tego, że jestem na mailingo-
wej liście, skoro jednym przyciśnięciem palca 
wszyscy z tej listy dostają takie same życzenia. 
Mam tylko nadzieję, że nadawca sprawdził 
swoja listę i wykreślił z niej zmarłych, bowiem 
skompromitowałby się jeszcze bardziej. Nie 
używam automatu, ale każdemu z tych au-
tomatów odpisuję automatycznie: Nawzajem 
lub Najlepszego! A ja przecież wysłałem pocztą 
ponad 30 kartek świątecznych!

26  grudnia
Telefon z życzeniami do dawno nie wi-

dzianego Brata Inflanckiego Józefa Palewicza. 
Prawdziwy święty Józef. Opiekuje się żoną 
chorą na Alzheimera, jedyne jego wędrówki 
to do skrzynki pocztowej po rachunki, bo dziś 
prawie nikt nie pisze listów, z wiaderkiem a 
raczej wiadrem do osiedlowego śmietnika i do 

najbliższego sklepu po chleb i masło. Dobrze, 
że dobre dzieci odwiedzają go często i przywożą 
mu świat.

27 grudnia 
Pierwsze szczepienia przeciwko CO-

VID-19. W skali kraju pierwsza była naczelna 
pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Alicja Jakubowska, a w Bydgoszczy 
lekarka ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. 
Jurasza Kinga Grobelska. Najpoważniejszym 
argumentem jest fakt, że szczepienia jako 
takie są wielkim wynalazkiem ludzkości i że 
uratowały dotąd miliony istnień ludzkich przed 
przedwczesną śmiercią. A te szczepienia? Wiele 
wątpliwości wynikłych z faktu niewiary w naukę, 
która już od co najmniej stulecia skomercjali-
zowała się. Nad światem wisi też od II wojny 
światowej widmo nieodpowiedzialności. Każdy 
ma swój interes, każdy ma swoją moralność, 
ect, ect.  

28 grudnia
Zamknięto lodowisko! Gdzie pójdą teraz 

ci młodzi w niebieskich butach? Znów zalegną 
przed ekranami Internetu? Ja przynajmniej 
mam jeszcze rower. Mieszkam na osiedlu po-
zaśródmiejskim we własnym domu, wiec skorzy-
stanie z roweru nie jest większym problemem. 
A co mają zrobić mieszkający na wysokich pię-
trach śródmiejskich wieżowców? Psycholodzy 
dowodzą, że bezruch miesza w głowie. 

29 grudnia
Strajk kobiet bez skrupułów i bardzo bo-

leśnie obnażył różnice między płciami. Histeria 
zamiast twórczej pasji, upór zamiast kreatywnej 
konsekwencji, krótkomyślność zamiast długo-
myślności… Nie, nie będę wymieniał kolejnych 
par, bowiem już dawno uczyniła to pychologia 
społeczna, a wcześniej Biblia, wskazując na to, 
że Bóg stworzył Człowieka, stworzył mężczyznę i 
niewiastę, a jak przetłumaczył to niezastąpiony 
Jakub Wujek mężczyznę  i mężynę stworzył ich, a 
więc w istocie tych samych, lecz z pewnymi 
różnicami, w tym przypadku ukazanymi nie 
w rdzeniu tylko w końcówce słowa. W języku 
cerkiewno-słowiańskim, a za nim w języku 
rosyjskim ta prawda o dwoistości człowieka 
zawarta jest w słowie poł, które znaczy płeć. Poł a 
więc połowina, połowa. Tak więc wspólne dzieła, 
nawet rewolucyjne (z historii znamy, i ja też 
znam z okresu Solidarności,  córy rewolucji, czyli 
energiczne, bezpardonowe i bezkompromiso-
we rewolucjonistki) trzeba tworzyć razem; dwa 
, a raczej dwie w jedno.

30 grudnia
Podczas sylwestrowej kolacji zjadam kiszo-

nego ogórka i nagle telefon;
- Czy jesteś chory na COVID?
Sprawdzam – ogórek kwaśny jak cholera, 

na dodatek trochę przesolony.
- Nie - odpowiadam
- Ludzie mówią, że jesteś…
- Kto? – pytam głupio, bo plotka nie ma 

jednego autora, wszyscy, którzy ją powielają są 
pospołu współautorami.

- Tego nie powiem.
- Nie jestem chory – powtórzyłem, kolej-

ny raz nadgryzając ogórka. Jeszcze bardziej 
kwaśny!

- Chwała Bogu – odpowiada znajomy, w 
zasadzie agnostyk i odnoszę wrażenie, że także 
mnie do końca nie wierzy.

Jak niewiara to niewiara. Byle do wiosny! v

Dziennik...
dokończenie ze str. 11
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Amelia Pudzianowska

Przemoc

będziemy rzucać w psy kamieniami
aż się skóra rozłączy z mięsem
aż sierść krwią przemoczona
nie połaskocze nas w twarde serca

my barbarzyńscy ze złotymi paznokciami
kamieniem tłumaczyć będziemy prawo lucyfera

psie dusze nieznające grzechu ani dobra
parzyć będą nas w ręce jak różaniec

przezroczyste anioły osłaniają psy ciałem
zakrwawione skrzydła nie mogą wnieść się do nieba
płaczą a ich woda koi otwarte rany
i czasem rozmiękcza serca tych 
co jeszcze czytają wiersze
 

Amelia Pudzianowska

Żebra Adamowe

żebro papierowe
my wszystkie które rozkleja
słony ocean wylanych łez
można z  nas czytać
choć same wydajemy się być
jedynie materią

żebro z kamienia
my wszystkie o roztrzaskanych twarzach
chcieli zrobić z nas ogień
pocierając ciała aż stały się szorstkie
dlatego nikt nie kładzie nas w miękkie pościele

żebro plastikowe
my wszystkie - nieudany eksperyment
puste, szeleszczące, zużywamy się szybciej niż rodzimy
nocami śnimy o recyklingu

żebro z kości
starannie sklejony pył ziemi
Boża obietnica
i dużo ciszy 

Bogdan Łoś

Smółka
 

Oszczeniła się
niespodziewanie
przed – wcze śnie.

7 sztuk pięknych żyjątek.

Na szczęście
tylko tysiąc kroków
dzieli mój dom
od Wisły.

Oczywiście w nie przeźro 
czystym worku z plastiku
co niosłem bez duszny
na ramieniu 

w powolnym marszu 
mrucząc elegię
Chopina. 

Szybko z kamieniem 
(postronkiem tobołka)
poszły na dno

wrzask li wym postem 
w piątek jak bułka 
z masłem -
czarny.

I po kłopocie.

Dariusz Filinger

SKARGA UTRACONA

Budowniczowie czasu przeszłego konstruktorzy chwili ulotnej 
bezdomni na moście poplątanych rzek na rzece poplątanych mostów 
utrwaleni na szczęście w technice cyfrowej

Dekonstruktorzy wszystkiego pozbawieni skrzydeł i empatii
giganci na szczudłach w szatach liturgicznych
udający dzieci bogów są cały czas na wizji: darmowy czas antenowy 

Wszystko otoczy szczelny płaszcz przerażenia
bo ci co nie poszli w stronę ducha mają pecha: nie uwolnią się
od przyciągania ziemskiego wtłoczeni w szczelinę ziemi

Czekam na list z orzeczeniem Sądu Ostatecznego
napisany będzie w dziwacznym alfabecie znanym z wykopalisk 
w Mezopotamii. Otrzyma go mój późny wnuk na pamięci zewnętrznej

Fonetycznie odczytany  przybliży się do 
podwodnych dźwięków wielorybów i syren na zatrutych płyciznach
terenów rozrodczych…skarga nienarodzonych…

Wiesław Marcysiak

SKORUPA OD ŚRODKA

Rozjaśniona słońcem
Lampą inkubatora
Zgaście ją
Niech będzie ciemno
Pęka skorupa
Pęka czaszka
Skrzydła anioła
Zamrożone w sześcianie lodu
Spadł kiedyś na ziemię
Teraz tylko skrzydła
Zostały za lodową ścianą
fatamorgana

Wiesław Marcysiak

Twarze

Przeszklone twarze
rozmazane
Niemi świadkowie

Otwierają usta w krzyku
Bezradni

Całują się przez szybę
Całują się przez grzeczność

Wpatrują się 
Jak w surową wieprzowinę

Albo…

Szukają Mesjasza
Czekają na drugie przyjście

Szukają nowych świętych
Szepcząc słowa święte

Szukają winnych

A szyba zwiększa grubość
Rozrasta się w szklany sześcian

Jak kostka lodu

Ja kostka lodu
Ze skamieliną w środku
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I radował się gospodarz, a powód do 
radości miał wielki. Przecież znowu udało mu 
się uchronić harmonię. Wszyscy, jak jeden 
mąż, siedzieli za stołem, mając w szklankach 
ten sam kolor drinków i paląc z jednej fajki 
wodnej ten sam rodzaj tytoniu, zapewniając 
tym samym sobie i każdemu obok siebie przy-
tulną ochronę goszczących wśród nich bytów 
nadrzędnych. Duch równości tak radośnie i 
swobodnie brylował wśród zebranych, że co 
bardziej oczarowani alkoholem mogli usłyszeć 
jego śpiew, a znowu duch kultury, poważniej-
szy z natury od swojego towarzysza, sprawował 
pieczę nad tematami rozmów toczonych 
przy stole. Ci najbardziej z gości rozmowni, 
ci, których postronny obserwator uznałby za 
pijanych, tak naprawdę natchnieni darem 
właśnie tego ducha potrafili rozpoczynać, 
prowadzić i kończyć puentą rozprawy najwyż-
szego kalibru, których zwykle nie porusza się 
w innych miejscach.

Bycie oczarowanym tak zacnymi bytami 
z planu metaistnienia powoduje, że to tylko 
kwestia czasu, zanim do dwójki nadrzędnych 
bytów dołączy trzeci. I tak się po pewnym 
czasie stało, co gospodarz zauważył niemal od 
razu. Niepomierna radość gości otoczonych 
pieczą duchów, naturalnie udzielająca się rów-
nież jemu, musiała w końcu przywołać do ich 
spotkania ducha trzeciego – ducha radości.

Ten duch, wzbogacając swoją obecnością 
i tak już bogatą w atrakcje zabawę, powodował, 
że wszyscy obecni radowali się, śmiali, dzielili 
najzabawniejszymi częściami swojego życia i 
życia innych i, co może nieco mniej pożąda-
ne, mniej zważali na dobry smak zarówno w 
swoim, jak i w zachowaniu innych. Gospodarz 
nie miał nic przeciwko temu – zdawał sobie 
sprawę z ludzkich słabości i sam, do czego z 
trudem przyznałby się na chłodno, popełnił 
kilka faux pas w momentach największego 
rozradowania. Poza tym spotkali się przecież 
po to, by miło spędzić ze sobą czas – co prawda 
na najwyższym poziomie, ale wciąż miło. Duch 
radości zapewniał to „miło” i trudno uważać 
jego wyśmienitą rolę za coś złego, póki swoimi 
swawolami nie zaczynał obrażać starszego 
brata – ducha kultury.

Tak się stało, kiedy jeden z gości – na-
leżący do pierwotnej grupy męskiej, zbyt 
pochłonięty szerzącą się radością, próbował 
tę radość przenieść na innego gościa – nale-
żącego do pierwotnej grupy żeńskiej. Mogłoby 
się to obyć bez wielkiego echa, gdyby transfer 
wspomnianej radości się udał, po czemu były 
wielkie nadzieje: zarówno gość – mężczyzna, 
jak i gość – kobieta, należeli do grupy ludzi 
pięknych, kulturalnych i cechujących się wyso-
ką opinią wśród zebranych. Niestety, transfer 
ów się nie udał – może z powodu głupawki, 
jaką nadmiar radości zwykł powodować w 
ludzkiej psychice, przez co mężczyzna nie 
wykorzystał wszystkich swoich możliwych 
atutów w trakcie dokonywania owej próby. 
Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że 
nieudana próba poskutkowała fizycznym, 
niespodziewanym odzewem.

Moment ten był katastrofalny w swoich 
skutkach. Wyrwał wszystkich z objęć dobrej 
zabawy, kultury i równości, kiedy nastąpił. 
Nie było nikogo, kto by nie zwrócił uwagi na 
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dłoń kulturalnej kobiety, lądującą na policzku 
kulturalnego mężczyzny. Nie było nikogo, kto 
by nie usłyszał charakterystycznego dźwięku, 
który podobnej czynności towarzyszył. Nie 
było nikogo, kto pozostałby neutralny po tak 
skrajnym przekroczeniu granicy dobrego 
smaku.

I znów krach pojawił się wśród zebra-
nych, bo mężczyźni, oburzeni takim, tak 
wielce sprzeciwiającym się wysokiej kulturze, 
zachowaniem kobiety od razu obrali stronę 
zaatakowanego towarzysza i poczęli go bro-
nić. Kobiety natomiast, idące dalej w swoich 
przypuszczeniach i od razu zakładające pozba-
wioną kultury niedyskrecję sprowadzonego 
do porządku mężczyzny, bez ociągania obrały 
stronę towarzyszki i, dla kontrastu, zaczęły 
bronić jej. Nad stołem wywiązała się z tego 
powodu wielka awantura. Gdyby wrócić do 
dawnej metafory: doszło do pęknięcia, co z 
automatu wykluczało działania prewencyjne. 
Jeśli, wciąż pozostający w wielkim szoku, go-
spodarz chciał rozwiązać ten problem, to tym 
razem potrzebował kleju, a nie stabilniejszego 
podłoża, jak dotychczas.

Nie miał łatwego zadania: zarówno wojna 
panująca za stołem, jak i rozpoczęta jakiś czas 
temu wojna jego rozumu z zacnym alkoholem, 
skutecznie utrudniały, a co za tym idzie spo-
walniały umiejętność znalezienia rozwiązania. 
Umiejętność, którą każdy gospodarz wysoce 
kulturalnych imprez zawsze powinien mieć 
pod ręką – zadbaną, ostrą, gotową do użycia 
w każdych warunkach, nigdy nie zawodzącą. A 
on co? Sam się jej pozbawił, popełniając błąd 
zbyt głębokiego wejścia w aktualnie toczące się 
spotkanie. Jako gospodarz nie mógł być „w”, 
a przynajmniej nie powinien. Jego rolą było 
nadzorowanie, jedynie częściowe bycie „w”, 
powiedzmy: trochę wyrachowane, ale wyra-
chowane w dobrej wierze. W wierze, o którą 
walczył przez cały wieczór – wierze w równość 
i kulturę całego przedsięwzięcia. To właśnie 
dlatego, jako gospodarz, powinien trochę 
lewitować nad resztą; powinien być czymś w 
rodzaju „bytu absolutnego” spotkania. Zale-
żało od tego jego dobre imię jako gospodarza 
i właśnie teraz, kiedy wojny słowne za stołem 
nabierały na sile, stopniowo to dobre imię 
tracił. Gdyby tylko któryś z obecnych tu coraz 
słabiej duchów wsparł go swoją metafizyczną 
dłonią i zasugerował, co powinien w takim 
momencie zrobić...

Jakimś zrządzeniem losu niemal w tej 
samej chwili, w której prosił o rozwiązanie, po-
jawiło się ono. Nie wiedział, czy idea powstała 
w jego głowie jest zasługą wyłącznie jego, czy 
faktycznie zesłał mu ją jakiś nadrzędny byt. 
Ba, nie wiedział nawet, czy narodzona świeżo 
idea była dobra; czy miała rację bytu w tak dys-
tyngowanym towarzystwie, czy nie zbłaźni się, 
proponując swoim gościom coś tego pokroju. 
Jednak z drugiej strony napierająca potrzeba 
znalezienia rozwiązania nie dawała wiele szans 
na szukanie innych sposobów. Musiał posta-
wić na to wysoce ryzykowne i nieprzystające 
podejście. Nie było wyjścia: lekarstwo nie 
zawsze musi być słodkie, gdy jest niezbędne. 
Koniec końców działał w imię wyższych idei i 
wierzył, że to one będą prowadziły jego rękę, 
a to dawało mu moralną wyższość nad gośćmi, 

pogrążającymi się w coraz większym chaosie 
podziału.

Wstał z miejsca. Ruch jego okazał się 
trochę chwiejny, co również nie przystawało 
osobie gospodarza. Skarcił się za to w myślach 
i obiecał sam sobie, że każdy następny będzie 
uważnie kontrolował – nie chciał dopuścić do 
sytuacji, w której znajomi mogli odnieść wra-
żenie, że jest pijany – osoba wysoce kulturalna 
nie mogła sobie na to pozwolić, tym bardziej 
pod własnym dachem. Nie, jeśli chciała zacho-
wać moc swoich postanowień i propozycji, a 
takowe gospodarz za chwilę miał wysunąć.

Najpierw jednak musiał zdobyć uwagę 
zebranych.

Moi drodzy! Moi mili! Moi najdrożsi 
przyjaciele! - wołał. Dopiero za trzecim razem 
udało mu się przebić przed słowne utarczki, 
czym zdobył sobie chwilę uwagi podzielonych 
przez pierwotną kategorię płci gości. - Serce 
mi się kraje, kiedy widzę was w stanie kłót-
ni, kiedy zebraliśmy się tu, żeby świętować 
nie tylko radość ze wspólnej obecności, ale 
również naszą kulturę, wysoką kulturę! I 
równość wszystkich zebranych wobec wszyst-
kich zebranych, która jest równie ważna dla 
ludzi naszego pokroju, ludzi dzielących się za 
stołem ideami wielkimi, które, w co szczerze 
wierzę, mają moc zmieniania świata tam, 
poza tym pokojem, kiedy ostatecznie z niego 
wyjdziemy!

Któryś z gości, wciąż wielce wzburzony 
zaszłą niedawno sytuacją, zamierzał zabrać 
głos. Już się unosił, już miał wtrącić swoje 
zdanie, łamiąc tym samym z powodu gniewu 
świętą kulturę wypowiedzi, ale gospodarz, 
uskrzydlony swoją przemową, uprzedził go w 
tym zamiarze:

Wiem! - odezwał się. - Wiem że to, do cze-
go przed chwilą doszło mogło was wzburzyć, 
mogło wywołać skrajne emocje. To była sytu-
acja, do której jako gospodarz spotkania na 
takim poziomie nie powinienem dopuścić i za 
to was głęboko przepraszam. Ale nie szukajmy 
winnych! Nie łammy świętości naszego zjazdu! 
Zamiast tego zróbmy wszystko, byśmy mogli 
się na powrót pojednać. Ku uczynieniu czego, 
jeśli pozwolicie, mam pewną propozycję.

Wystawiając, i tak już nadwątlona zaist-
niałym sporem, cierpliwość gości na kolejną 
próbę, gospodarz opuścił na chwilę pomiesz-
czenie. Czynił to z wielką trwogą, jego dusza 
drżała z zimna na ramieniu, bo nie sposób 
było wyjść z pokoju pełnego podzielonych 
gości bez obawy, że już nie będzie do czego 
wracać. Jednak musiał podjąć to ryzyko, gdyż 
idea goszcząca w jego głowie wymagała rekwi-
zytu, którego nie przechowywał w tym samym 
miejscu, w którym odbywało się spotkanie kul-
turalne. Ów przedmiot trzymał w ukryciu, w 
tajemnicy przed postronnymi, w najgłębszych 
odmętach szuflady biurka, przy którym zwykł 
pracować i właśnie stamtąd go teraz wydobył, 
po czym jak najszybciej wrócił do gości.

Miał nadzieję, że dobrze robi, że naro-
dzony pomysł pozostawał w zgodzie z majesta-
tem ducha kultury, a może nawet przez ten 
sam majestat zaproponowany cudownym da-
rem ideowego natchnienia, którego dostąpił. 
Miał taką nadzieję, bo w innym wypadku jego 
propozycja, jego pomysł, mógł wywołać efekt 
odwrotny do zamierzonego, nie wspominając 
już o niewdzięcznej roli, jaką będzie musiał 
na siebie przyjąć, wysuwając taką opcję przed 
śmietankę towarzyską, którą do siebie zapro-
sił. Idea owa, zamanifestowana w przedmiocie 
teraz kurczowo ściskanym w jego dłoni, co 

dokończenie z poprzedniego numeru
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prawda miała w sobie moc przywracania rów-
ności, odnawiania jej ducha i przywracania 
jego stabilnej pozycji w towarzystwie, ale jed-
nocześnie czyniła to w oderwaniu od ducha 
kultury, a to już bywało niebezpieczne. Nie od 
dziś wiadomo, że nie ważne jak piękna byłaby 
równość, bez kultury jest jeno zbieraniną mo-
tłochu bez ładu i składu. Właśnie sprowadze-
nia spotkania do takiego poziomu pod swoim 
dachem obawiał się gospodarz. Ale, jak już 
zostało wspominane: sytuacja była krytyczna, 
więc środki zaradcze też musiały cechować 
się podobną siłą. Wrócił do pomieszczenia 
zabaw, gdzie z ulgą zauważył, że znajomi, 
mimo wyczuwalnego w powietrzu napięcia 
gotowego przerodzić się w dalszy spór, czekają 
na niego, testując swoją cierpliwość do granic 
możliwości – tak, jak potrafili to uczynić tylko 
ludzie wielkiego ducha, którymi to ludźmi bez 
dwóch zdań goście byli. Nie obniżyło to jed-
nak obawy gospodarza przed podzieleniem 
się swoją propozycją, co poskutkowało tym, 
że zauważalnie drżącą ręką wysunął przed 
siebie przedmiot – ostatnią deskę ratunku 
i pojednania – pokazując go wszem i wobec 
wszystkim zebranym.

Na ten widok emocje na twarzach gości 
zmieniały się jak w kalejdoskopie. Raz byli 
zdziwieni, raz wystraszeni, raz zdezorien-
towani, jakby nie wiedzieli z czym mają do 
czynienia, raz oburzeni śmiałością propozycji, 
raz uradowani, że taka propozycja została 

wysunięta. Ogólnie – byli zmieszani i mieli do 
swojego zmieszania święte prawo. Gospodarz 
nie śmiałby nawet marzyć o innej, bardziej 
pozytywnej reakcji, już prędzej wyobrażałby 
sobie dominujące wśród zebranych oburze-
nie, więc to, co zastał, było aż nadto szczodre 
wobec jego oczekiwań.

Moi mili – przemówił, gdy po pierwszej 
ocenie przedmiotu odzyskał wiarę w swoją 
przodującą rolę gospodarza. - Wiem, że jest to 
propozycja śmiała, że niektórzy mogli jeszcze 
się z podobną ofertą nie spotkać i nie dziwi 
mnie to wśród ludzi takiej klasy, jak, z czego 
jestem wielce rad, zebrani tutaj. Wiem również, 
że sugerując takie rozwiązanie naszych sporów 
mogę narażać się na oburzenie i zniesmacze-
nie niektórych tu obecnych, ale świadomie 
podejmuję to ryzyko; świadomie wystawiam 
moje dobre imię na szwank, by tylko załago-
dzić gorszącą dobrego ducha tego spotkania 
kłótnię, która niedawno wynikła. Pozwólcie, że 
uzasadnię swoją nadmierną śmiałość tym, że w 
sytuacjach kryzysowych środek do załagodzenia 
takowych sporów również musi być kryzysowy. 
Czy zgodzicie się ze mną, drodzy goście?

Choć początkowo kręcili głowami i 
zabierali dla siebie dużo czasu na podjęcie 
decyzji – wszystko to było pięknym aktorstwem, 
mającym uczynić zadość nadchodzącemu 
nadszarpnięciu kultury – to finalnie większość 
zebranych okazała się głosować za pomysłem 
gospodarza, a tych kilku, którzy wciąż pozosta-

wali niezdecydowani, albo potrzebowali więcej 
czasu na wyjście z twarzą z sugerowanego braku 
subtelności, po prostu zdało się na osąd tych 
będących za. Koniec końców wszyscy repre-
zentowali ten sam, najwyższy poziom kultury, 
więc wzorowanie się na współtowarzyszach 
nie było niczym nagannym, a nawet mogło 
zostać nazwane wskazanym w sytuacji braku 
własnego zdania.

Tak też, wszyscy razem, wiedzeni nowy-
mi, trudnymi narodzinami ducha równości, 
przyjęli propozycję gospodarza. Ten ostatni, 
niezmiernie uradowany tym, że zachował 
twarz, że jego propozycja została przyjęta i 
że duch równości na nowo zagościł wśród 
nich, od razu odpalił pokaźnego, zwijanego 
papierosa z magicznym tytoniem. Zaciągnął 
się kilka razy, po czym podał „fajkę pokoju” 
dalej i tym sposobem zaczęła krążyć pośród 
zebranych, a ci palili z niej kolejno, dając 
tym samym wyraz nie tylko równości, ale też 
akceptacji dla wszystkich pozostałych, czynią-
cych to samo.

I duch równości znów zaczął tańczyć 
wśród nich, i śpiewać swoją miłą pieśń, którą, 
od dwóch tur dzielenia się jednoczącą fajką, 
słyszeli najwyraźniej tego wieczora. I zaraz 
dołączył do pierwszego ducha duch drugi 
– duch radości, obdarzający swoimi łaskami 
zebranych, czyniąc z nich naczynia, przez 
które przelewało się błogie szczęście. I bawili 
się, znów zjednoczeni i uradowani – chyba po 
raz pierwszy z takim natężeniem – licząc od 
początku spotkania. I gospodarz był zadowo-
lony, bo udało mu się po raz trzeci zniweczyć 
nikczemne plany ducha podziału, tym samym 
ratując swoich gości, swój dom i swoje dobre 
imię przed jego zgubnym, tragicznym w skutki 
działaniem. I w ferworze tej szampańskiej za-
bawy nikt nie zauważył braku wyższej kultury; 
braku jej nadrzędnego zwierzchnika.

Duch kultury bowiem, zmęczony alkoho-
lem, oślepiony dymem fajki wodnej i otępiony 
działaniem magicznego tytoniu, nie wspomi-
nając już o znudzeniu nieustającym powstawa-
niem i załagadzaniem sporów, ustąpił miejsca 
swoim bardziej rozrywkowym braciom, wycofał 
się w cień, a potem, ostatni raz zerkając pobłaż-
liwym okiem w kierunku bawiących się coraz 
mniej świadomie gości, odszedł, zostawiając ich 
bez swojej opieki. Nie odszedł sam jeden, jak 
mogłoby się wydawać, bo towarzyszył mu jego 
inny brat – duch podziału, który miał już dość 
hamowania swoich prób udowodnienia, że jest 
równie ważny, co bracia.

***
Gospodarz odzyskał świadomość nad 

ranem. Przekręcił się w łóżku na drugi bok, 
chcąc jeszcze, choćby na chwilę, pozbawić tę 
świadomość władzy nad wschodzącym dniem, 
ale nie potrafił. Objawy po wczoraj były zbyt 
silne, by mógł je zignorować, nie ważne jak 
bardzo by się starał. Przesadzili. Przesadzili 
mocno. Cisnący się do gardła refluks kazał mu 
wyskoczyć z łóżka.

Pognał do łazienki. Nawet nie zamykał 
za sobą drzwi, tylko od razu dopadł toalety, 
dźwignął muszlę i padł przed nią na klęczki. 
W tej pozycji spędził kolejnych kilka minut. 
Pokornie przyjmował cierpienia, pozbywając 
się całej trucizny, której jego organizm nie 
potrafił strawić. Bolał go łeb, piekło gardło, 
szarpał żołądek.

Pierdolony tennessy honey – powiedział 
do siebie, nim pojawił się kolejny refluks. Zwy-
miotował. - Nigdy, kurwa, więcej... v



str. 16     AkAnt 2(301)2021

-Nalać jeszcze jedno?
Zapytany podpierał głowę pięścią, wskazu-

jący palec wetknąwszy między wargi a kciukiem 
podtrzymując bok brody. Jego wzrok wbity był 
w bar, jak gdyby w sękach drewnianego blatu 
doszukiwał się czegoś senso-nośnego lub jakby 
faliste wzory były prawdziwym morzem brązu, 
poruszający się przed jego oczyma.

-Co proszę? – zapytał potrząsnąwszy głową, 
z której w tym momencie uleciały wszystkie 
potargane myśli kłębiące się w jej wnętrzu.

-Jeszcze jedno? – ponownie zadał pytanie 
młody barman, opierający się obiema dłońmi 
o drewnianą powierzchnię, stojąc naprzeciw-
ko Zamyślonego. 

-Ach tak, tak… - odparł, zerknąwszy na 
powstałą z jego prawej strony armię opróżnio-
nych kufli, na których ściankach utrzymywały 
się różnorakie plamki; pozostałości piany, a 
na dnie żałośnie trwało parę kropli mętnego, 
złotego płynu uchowanego w zagłębieniach 
naczynia. Między członkami zastępów zauważył 
parę wciąż niesprzątniętych kieliszków. 

Barman kiwnął głową, zaciskając lekko 
wargi, jakby w geście zrozumienie, czy też 
prezentując swoją wiedzę o nieuchronności 
i konieczności decyzji gościa. Zebrał całą do 
tej pory uzbieraną kolekcję paroma szybkimi 
i sprawnymi ruchami, pozostawiając jedynie 
parę wodnych okręgów oraz samotnych kro-
pel spłyniętych z ochłodzonych, szklanych po-
wierzchni. 

Gość paroma energicznymi ruchami dło-
ni potarł swoją twarz, chcąc przywrócić sobie 
tym sposobem trochę energii. Gdy otworzył 
oczy zrozumiał, że nic to nie dało. Obraz świa-
ta był nadal bardzo rozmyty. Wszystko na co 
patrzył było w ciągłym ruchu. Góra - dół, góra 
– dół. Całkiem, jakby fale bawiły się nim na po-
wierzchni morza. 

Barman postawił na blacie kolejną porcję 
napoju, poinformował o cenie, nasz bohater 
dał jakiś banknot, powiedział, że reszty nie 
trzeba – w końcu nie zamierzał już pić (przy-
pomniał sobie, że prawdopodobnie to samo 
zrobił już jakąś godzinę, czy dwie temu – nie 
wiedział, kiedy dokładnie, bo czas już daw-
no stracił jakiekolwiek znaczenie i ramy).

I kolejny łyk, kolejna zimna, spieniona 
fala płynie przez jego przełyk. Już dawno utracił 
poczucie smaku. Wiedział jedynie, że zimne i 
gazowane. Ale nawet gdyby było ciepłe, a gaz 
już dawno uleciał – czy byłby to jakikolwiek 
problem? Mógł wlewać w siebie wszystko, 
niezależnie od poziomu alkoholu, czy jakości. 

Nagle pomyślał, że chciałby być trzeźwy. 
Zaczynała go boleć głowa, w brzuchu strasznie 
ciężko, oczy do niczego, a reszta ciała żałośnie 
słaba. Jednak cóż miał teraz zrobić? Chociaż 
tak strasznie chciał wytrzeźwieć, to nie mógł 
przestać. Było mu dużo bliżej do ostatecznego 
upadku. Kolejne fale wpływały do jego gardła.  
Gdy przechylał lekko kufel, patrząc jak płyn po-
woli zmierza do krawędzi, usłyszał czyjeś słowa: 

-Widzę, że dzisiaj mamy smutny wieczór.
Spowolnionym ruchem, przechylił gło-

wę w prawo i zobaczył siedzącego przy barze 
mężczyznę.

-Co? – zapytał, nie uniknąwszy charak-
terystycznego dla jego stanu „t” na początku. 

-Pijemy na smutno? 

Norbert Pilarz

Szansa

Mężczyzna uśmiechnął się lekko, patrząc 
– prawdopodobnie – na liczne butelki z alko-
holem znajdujące się za barem i wypił ostatni 
łyk swojego whisky. Gdy lekko zwiesił głowę, 
kosmyk starannie zaczesanych do tyłu włosów, 
opadł na jego czoło. Poczuwszy to, natychmiast 
je poprawił. 

Pomimo zaduchu panującego w barze, 
nie ściągnął jeszcze płaszcza, przez co wyglądał, 
jak gdyby przysiadł jedynie na chwilę (czemu 
przeczyła czwarta szklanka dołączająca do 
rzędu). 

-A jak pan, kurwa, myśli? – zapytał nie-
kulturalnie. 

-Myślę - chciałem jedynie jakoś zacząć 
rozmowę. Wie pan, jak to czasami jest – chce 
się zacząć, ale nie ma zupełnie jak. A prze-
cież jakoś trzeba.

Po raz kolejny spojrzał na Nieznajomego. 
Ten nadal kierował wzrok gdzieś przed siebie, 
jakby w ogóle z nim nie rozmawiał.

-Prawda, że była idealna, gdy ją pan po-
znał? – zapytał nagle Nieznajomy, patrząc na 
bursztynową zawartość szklanki.

-Kto? 
-Ta, o której pan teraz myśli.
Zamilkł na chwilę. Jego ociężała głowa 

nie mogła odnaleźć odpowiednich słów, które 
mogłyby zdenerwować i skłonić do zamilknię-
cia niechcianego rozmówcę. 

-A co pan może wiedzieć… -  w koń-
cu się poddał, mówiąc cokolwiek. 

-Mogę pomóc. 
Jego głowa przechyliła się w stronę 

naszego bohatera. Spojrzał na niego niby - 
mimochodem, po czym po raz kolejny się od-
wrócił. Twarz Nieznajomego miała w sobie coś 
zimnego; te ostre, nieprzyjazne rysy zdradzały 
jego pewność siebie, ale też groźność, którą 
nosiły w sobie także oczy wciągające jako czar-
ny, martwy ocean. 

-Nie sądzę.
-Ja pana znam. – odparł mężczyzna po raz 

kolejny odwracając się, ale tym razem utrzymu-
jąc kontakt wzrokowy. 

Słowo zadziwiły go, ale jeszcze bardziej 
odczuł spojrzenie wywołujące tak wielkie po-
czucie dyskomfortu, jak gdyby cała wina świa-
ta spadła na jego barki. 

Tym razem to on się odwrócił. Wyko-
rzystał to, aby rozejrzeć się po lokalu. Przy 
jednym ze stolików siedział mężczyzna, który 
pochylał głowę nad szklanką, mrużąc oczy 
jak na granicy śmierci. Przy innym siedziało 
dwóch, mówiących do siebie od czasu do czasu 
jakieś bełkotliwe słowa, których zapewne żaden 
z nich już nie rozumiał. Wszyscy byli tacy sami. 
Oprócz nich nie było nikogo.

-Ja pana nie – odpowiedział po zastano-
wieniu. 

-Wiem. Dlatego jeszcze mogę pomóc. 
-Czy mógłby mnie pan w końcu zostawić 

w spokoju? – zapytał cedząc słowa przez zęby; 
trochę ze strachem, trochę ze złością.

-  Nie chcesz je j  znów poczuć? 
Czy nie o tym myślisz całą noc?

-Dosyć! – krzyknął, odwracając się w stro-
nę nieznajomego, który jedynie uniósł brwi. 

Inni goście nawet tego nie zauważyli.
-A więc nie chce pan pomocy? 
-Nie, chcę tylko spokoju.

-A więc dobrze… ale… czy mógłby pan na 
jedno się zgodzić? – powiedział wstając i robiąc 
jeden krok w kierunku swojego rozmówcy. 

-Na co? 
-Ja panu powiem jedną rzecz i jeżeli 

pan zechce, to ze mną wyjdzie na zewnątrz 
i porozmawiamy w lepszych warunkach. Je-
żeli nie – wyjdę. 

-To mów pan, a później wypierda-
laj… - odpowiedział znów bez kultury.

Mężczyzna zbliżył się paroma krokami, 
a następnie usiadł obok, nachylił się lekko i 
wypowiedział parę szeptanych słów w kierun-
ku siedzącego nieruchomo. 

Oczy naszego bohatera lekko się roz-
szerzyły, a dolna warga drgnęła. Gdy Nie-
znajomy zamilkł, on również milczał jesz-
cze przez jakiś czas. 

-Kim jesteś? – zapytał. 
-Wychodzimy? – zignorował pytanie. 
W odpowiedzi otrzymał lekkie, zmiesza-

ne kiwnięcie głową. Gdy Zapraszany, posta-
nowił wstać, zatoczył się lekko, a następnie 
podtrzymując się blatu, próbował odzyskać 
całą równowagę zabraną przez alkohol. 

Nieznajomy podał mu płaszcz, który 
założył ze sporym wysiłkiem. Kiedy skierowali 
się do drzwi, mężczyzna zapytał:

-Może pomogę? – i objął naszego boha-
tera, asekurując go podczas wymagającego 
wyzwania, będącego wyjściem na zewnątrz. 

Mróz uderzył w ich twarze, a środkowo-
-nocna cisza w uszy.

- J u - j u ż  n i e  t r z e b a .  –  p o w i e -
dział, niby otrząsając się z ręki pomagają-
cego. 

Płatki śniegu opadały leniwie na chod-
nik i trawę, przykryte lekką bielą. W poma-
rańczowym świetle latarni drobinki błyszcza-
ły jak spadające kawałki popiołu.

-Gdzie idziemy? – zapytał niepewny. 
-Możemy stanąć. 
-Tutaj? 
-Tak, tutaj. 
-I co teraz? 
-Teraz patrz. 
-Na co? 
-Na śnieg.
-Mam się patrzeć na śnieg? Prze-

cież śnieg jak śnieg…
-Patrz. – powiedział Nieznajomy sta-

nowczo, chcąc go uciszyć – Patrz jak spada. 
Najlepiej zacznij obserwować od najwyższe-
go możliwego punktu, w którym będziesz 
mógł dostrzec konkretny płatek. Wybierz 
jakikolwiek. Nie zastanawiaj się długo. Już 
to zrobiłeś? Jeżeli tak, to nie spuszczaj go z 
oczu. Chociażby nie wiem, co się teraz stało. 
Skup się na nim. Nie zadawaj pytań, nie myśl 
po co to robisz. Po prostu patrz. Obserwuj 
każdy jego ruch; jak tańczy na niebie, jak 
jego droga przecina się z innymi, jak cza-
sami popchnięty przez wiatr, wznosi się na 
ułamek sekundy, aby po chwili ponownie 
zacząć opadać, lekko się chybocząc, niby 
wahadło, albo dziecko na rękach usypiającej 
je matki. Jest coraz bliżej. Możesz odczuć 
większą jego odrębność – trudniej go stra-
cić. Teraz możesz zobaczyć jakiej wielkości 
jest naprawdę, jak prezentuje się na tle 
otaczających go tysięcy. Spójrz na jego zdo-
bienia, na całą powierzchowność. Jak linie 
się przecinają, łączą, rozrastają; jakie siatki i 
układy tworzą wśród tak małej przestrzeni, z 
tak niewielkiego i niezgrabnego materiału. 
Patrz na tą całą niepotrzebną misterność i 
niedostrzegalne, jedyne piękno. Widzisz, jak 
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linia cienkiego lodu, biegnąc od środka, parę 
razy załamuje się, a z jej trzonu wyrastają ko-
lejne mroźne łodygi? Przyjrzyj się krawędzi, 
która wygląda jednocześnie na tak kruchą 
oraz groźną… Co tam widać? Jedynie biel. 
Tam jest już tylko to. Tutaj jest już tylko to. 
Nie próbuj mówić. Nie próbuj się poruszać. 
Nie próbuj zamknąć oczu. To nic nie da. Nie 
możesz. Jesteś w miejscu tego pozbawionym. 
Nie musisz się bać. Zobaczysz tylko biel, usły-
szysz tylko mój głos. Nie poczujesz nic. Nie 
stanie ci się krzywda. Będziesz tylko słuchał. 
To wszystko. 

Będę mówił o tobie. Widzę, a nawet 
wiem, w jakim jesteś stanie. Co się z tobą 
dzieje. O czym myślisz, co czujesz. Nie będę 
mówił o niczym przyjemnym. Na pewno 
się tego spodziewasz. Wiesz, że będę mówił 
o twoich słabościach i tym, co cię trapi. A 
przecież jest tego tak wiele!

Bo jak to jest budzić się samemu? Co-
dziennie witać dzień tak jak każdy poprzedni. 
Rozcierać głowę, mrużyć oczy, chroniąc je 
przed wkradającym się słońcem, próbować 
wybadać jak tym razem wielki będzie ból gło-
wy, starać się przypomnieć sobie cokolwiek z 
poprzedniej nocy. Wtedy czujesz swoje serce; 
bije jak gdyby spowolnione, jednocześnie 
mocno uderzając w piersi. Zaczynasz żałować 
ilości wypitych płynów i tego jak życie dziwnie 
cię omija i przepływa gdzieś obok. A przecież 
nie widzisz już innej drogi. Przynajmniej na 
razie. 

Wśród tych myśli, przychodzi pora na 
przypomnienie sobie jej skóry. Delikatnej, 
gładkiej powierzchni, na którą padał po-
ranny pomarańcz słońca, ogrzewającego jej 
plecy, na których rysowały się małe wznie-
sienia lekko uniesionych łopatek. To było 
życie. Jego definicja. Budzić się przy niej, 
nie myśląc o tym jak wyjątkowa na tle całego 
życia jest ta chwila. 

Ach, jakże ona była wspaniała! Ona, 
ona… I tu jest pytanie! Jaka ona? O której 
myślisz? A raczej – o której częściej? Obie były 
wspaniałe. Przecież obie kochałeś. O jednej 
zapomniałeś, druga zapomniała o tobie, o jed-
nej sobie przypomniałeś, a druga została słod-
kim snem, czy była – zresztą – od początku.  
Nawet sposób, w jaki je poznałeś – czyż nie 
był zupełnie inny? Tylko sobie przypomnij. 
Wiem, że to trudne. Może chociaż pomyśl o 
tym, które było później. Może będzie łatwiej? 
Byłeś wtedy taki znudzony… Przypominasz 
sobie? Nie wiedziałeś, co robić. Chciałeś 
czegoś, tak opresyjnie, że zaczynało cię to 
przytłaczać. Wtedy jeszcze ją kochałeś, nie 
chciałeś jej zostawić. Celem było jedynie coś 
poczuć. Coś nowego. Jeżeli życie jest stało-
ścią, nie przynosi niczego nowego – łatwo 
jest się w tym zatopić, tak zwyczajnie zniknąć. 
Gdy jednak zaczynasz uświadamiać sobie, że 
oddaliłeś się od wszystkiego, co pozwalało 
poczuć obecność – pojawia się pulsująca 
chęć przerwania tego stanu. Szukałeś jakie-
goś rozwiązania. Najpierw wydawało ci się to 
niemoralne, a nawet obrzydliwe. Z czasem 
zacząłeś się przyzwyczajać. Znajdowałeś na 
tyle naciągane usprawiedliwienia i argu-
menty konieczności, że w końcu przestałeś, 
a myśl o tym nie była już nawet czymś wartym 
zastanowienia. Wtedy ją poznałeś. I jeżeli 
miałbyś jeszcze jakieś wątpliwości – rozwiała-
by je. Dzięki niej czułeś się jak we śnie. Była 
niczym chodząca energia, z której czerpałeś 
tyle, ile mogłeś. Była młodością. A przecież 
tego potrzebowałeś. To utraciłeś. Dawała 

ci złudę, że nie jest jeszcze tak późno. Z 
drugiej jednak strony – niekiedy myślałeś 
o czymś zupełnie odwrotnym. Wiedziałeś, 
że na nią nie zasługujesz. Zastanawiałeś się, 
kiedy przyjdzie czas, w którym cię zostawi. A 
przecież musiało się tak stać. Mimo to okła-
mywałeś się jak najskuteczniej. Walczyłeś z 
myślami, atakującymi cię przed zaśnięciem 
tak samo, jak miało to miejsce wcześniej. Wy-
grałeś po raz kolejny. 

Potem wszystko zostało odkryte. To też 
nie było zaskoczenie. Przecież ona nie była 
głupia. Ciebie to nawet ucieszyło. Mogłeś 
przestać udawać. Myślałeś jedynie o tym, jak 
będzie wyglądał rozwód. Oczywiście – było 
ci smutno. Te wszystkie lata! Tyle dobrych 
wspomnień – cała młodość. Wszystko to 
była ona. Prawie całe życie. Ale ty musiałeś 
ratować chwile, które miały nadejść. Przy-
szłość jest cenniejsza. 

Na szczęście ta młoda dziewczyna nie 
poznała cię jeszcze wystarczająco. Nadal była 
zainteresowana. Może nie tak jakbyś chciał, 
ale wciąż… Szczęście trwało rok, może trochę 
mniej, aby zostało przerwane przez coś spo-
dziewanego – nudę. 

Zostałeś sam. Załamałeś się – a przecież 
wiedziałeś, że do tego dojdzie. Zacząłeś żało-
wać i myśleć, co by było, gdybyś nie odszedł. 
Może powinieneś spróbować przeczekać? 
Spróbować znaleźć szczęście w tym, od czego 
uciekłeś? Nie było przecież źle – a w końcu jak 
ma być w życiu, żeby było lepiej? Czyż nie o 
to chodzi, aby niektórzy musieli przyzwyczaić 
się do tego, że ich życie w najlepszym przy-
padku można określić jako „niezłe”? 

Gdy zastanawiałeś się jak wrócić, dowie-
działeś się o jej chorobie. Runął cały plan 
cofnięcia powrotu do dawnego życia. Nie 
mogłeś teraz – kiedy leżała bezsilna, kiedy 
nie było cię przy niej wcześniej. Bałeś się 
spojrzeć jej w oczy, powiedzieć czegokolwiek. 
Nawet jej nie odwiedziłeś. Zdecydowałeś się 
na to dopiero, gdy nie była już przytomna. 
Leżała niby zniekształcony cień osoby, którą 
pamiętałeś jako ona. Nie potrafiłeś powiązać 
jej ze swoimi wspomnieniami i wcześniejszy-
mi wyobrażeniami. Siedziałeś milcząc przez 
niecałe pięć minut, po czym wyszedłeś. Nie 
płakałeś. Była tak daleko, że nie mogłeś 
odczuwać bólu. Wpadłeś jedynie w melan-
cholię, która dotykała głównie upływu czasu 
i twojego własnego gaśnięcia. Ona już gdzieś 
zginęła; zabrały ją fale, zmył deszcz, rozpuścił 
upał – cokolwiek. Po prostu zniknęła. 

Ona, ona, ona… Nie możesz przy-
pomnieć sobie jej twarzy, jej śmiechu, jej 
głosu… Z głosem jest najgorzej. Czasami 
jesteś bardzo blisko, słyszysz coś, jakby z od-
dali, ale niebawem ten dźwięk się rozpływa. 
Czasami masz wrażanie, że przyśniło ci się, 
jak do ciebie mówi, ale po przebudzeniu 
nie możesz sobie przypomnieć ani co, ani 
jak to brzmiało. Pamiętasz tylko, że mówiła. 
Ale czy na pewno ona? A może to były słowa 
tej drugiej? A może kogoś zupełnie innego? 

Chcesz teraz płakać, chcesz krzyczeć, 
chcesz przepraszać. Czy nie jest to najgor-
szym uczuciem świata, gdy nie możesz? Jesteś 
teraz samym czuciem – cierpieniem, żalem, 
nienawiścią dla własnej osoby. Chciałbyś to 
wszystko cofnąć. Dostać drugą szansę. Tak po 
prostu. Obudzić się w świecie mającym wy-
glądać tak, jak kiedyś. 

Zastanawiasz się kim jestem i czy na-
prawdę chcę ci pomóc. Moja tożsamość 
nie ma teraz zbyt dużego znaczenia. Czy 

jestem, jakbyś to chciał określić, „dobry” czy 
„zły” – niewielka to różnica, a już na pew-
no nie jest istotna dla ciebie. Ważne, że ci 
pomogę. W końcu czym zawiniłeś? Czy nie 
jesteś tylko mężczyzną, który popełnia błędy 
będące tak oczywistymi i powszechnymi, 
że głupotą byłoby zwracać na nie uwagę? 
Nawet ona nie była na ciebie zła. Jedynie na 
siebie, że nie domyśliła się wcześniej, uważa-
jąc cię za kogoś uczciwego. 

Czyż jest sens dłużej cię karać? Przecież 
tak bardzo żałujesz… Obiecałbyś na własną 
śmierć, że będziesz najlepszą osobą na świe-
cie, jeżeli tylko zostałoby ci wybaczone. A 
czyż nie trzeba dawać drugiej szansy ludziom 
chcącym się zmienić? Tym razem byś to wy-
korzystał, byłbyś człowiekiem… 

A więc spójrz… Uspokój się, porzuć 
strach, poczucie winy. Czy nie widzisz tych 
kształtów rysujących się w oddali? Szara syl-
wetka człowieka niczym zbłąkanego wędrow-
ca w śnieżycy. Zarys jest coraz wyraźniejszy. 
Czujesz, że się zbliża. Poznajesz dźwięk, 
wydawany przez jej stopy odbijające się z 
lekkością od powierzchni zgodnie z charak-
terystycznym rytmem. W końcu zaczynasz 
widzieć jej twarz. Na razie rozmytą, jakbyś 
zapomniał włożyć okularów. Przypominają 
ci się każde aspekty jej budowy. Każde nie-
równości, wypukłości i gładkości. Możesz 
spojrzeć jej w oczy. Kiedy był ostatni raz, 
gdy to zrobiłeś? Kiedy ostatnio zrobiłeś to z 
minimalnie podobnymi uczuciami do tych, 
jakie kotłują się w tobie teraz? Kiedy na to 
czekałeś? Nie pamiętasz, nie chcesz sobie 
przypomnieć. Chcesz chłonąć. Każdy jej włos 
opadający na ramiona, każdy zagubiony, 
który opada lekko na twarz, aby niebawem 
zgarnęła go ręką, układając razem z innymi. 

Wyciąga do ciebie dłoń, którą niedaw-
no poprawiła włosy. Widzisz wszystkie kości, 
mięśnie, widzisz paznokcie oraz delikatną, 
jasną skórę, na której rysują się liczne zagłę-
bienia. Chwilę przed tym, jak dotyka twojej 
twarzy, przypominasz sobie jej dotyk. Gdy 
już to robi, dochodzi do ciebie wszystko, co 
zrobiłeś. Chciałbyś płakać, ale nie wiesz, czy 
ze szczęścia, czy z tak przeraźliwego smutku, 
którego ani ja, ani ty nie umielibyśmy opisać. 
Zbliża twarz do twojej twarzy. Czujesz jej cie-
pły oddech – po raz kolejny zalewa cię żal, że 
tak długo nie ogrzewał twojej skóry. Otwie-
ra usta, zaczyna mówić. 

Nie możesz jednak usłyszeć. Próbujesz 
wyłapać słowa, głoski albo chociaż barwę 
głosu – cokolwiek. Jest już jednak tak dale-
ko, wszystko jest daleko...

-Zamykamy. Proszę wyjść. 
Podniósł głowę, opartą o rękę spoczy-

wającą na barze. Gdy już zaadaptował się 
lekko do świata rzeczywistego zauważył, że 
pozostawił po sobie małe jeziorko śliny, 
które starł odruchowo rękawem koszuli, cze-
go po chwili pożałował. 

Półprzytomny rozejrzał się po lokalu. 
Nieznajomego nie było. Dwóch mężczyzn 
również zniknęło. Został jedynie ten sa-
motny, którego barman właśnie wybudzał 
z pijackiego zmęczenia. Mężczyzna trącał 
go w ramię, krzycząc o późnej godzinie, na 
co otrzymywał w odpowiedzi jedynie krót-
kie burknięcia i jęknięcia.

Oprócz nich nie było nikogo. 

Wstał, włożył płaszcz i chwiejnym kro-
kiem wyszedł z lokalu. Na zewnątrz wciąż 
padał śnieg. v
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Albert Hirsekorn

powrót do eksploracji doświadczenia 
wiejskiego

20 lat oscylować między

rozrywającymi ziemię sosnami
na szponiastych wzniesieniach
gdzie nocą przemyka człowiek
i wbija śrubokręt w płuco śpiącemu

między

kulejącymi dzikami na placu zabaw
podkarmianymi obrokami
na pierzynie głuchego śniegu
czai się ze strzelbą sąsiad

między

skrzyżowaniem porywających jesieni
liście przylepione do krzyża gniją
pod nogami dzieci pulchnie ziemia
nasiąka krwią rozbitej rowerzystki
pędzącej między autami

między

zakopanymi w nocnym gwarze świerszczy
zagubionym losem ciem
wędrującymi z prądem życia ojcami
pod wypukłością pulsujących gwiazd

spomiędzy surowych żyć
grzęznącej na dnie żołądka natury
wyjeżdża do miasta aspirować
chaos miejscowej wędrówki.

Dariusz Filinger

ZAPAMIĘTAJ IMIĘ MOJE 

Idę poprzez samotny las poprzez oceanu wzburzony strach
idę poprzez bogate miasta głodu szeroko zamknięte wrota pogardy
gdzie demony zwątpienia bólu i paniki rzucają potrójne cienie
gdzie swą śmierć z tęsknoty spożywają pijani a dzieci matek 
o bezmlecznych piersiach mają nieruchome oczy 

Ziemia przypomniała sobie imiona zmarłych których zakopano 
woda przypomniała sobie imiona bezimiennych których zatopiła
ogień przypomniał sobie tych których spalono. Tylko powietrze 
nie chce pamiętać imion tych  którzy się udusili  
którym nie chciało podarować  siebie na czas… 

Idę poprzez samotny las zatykając oczy zasłaniając uszy prostując się  
przed ciosem głosów w zakamarkach głowy. Idę tam gdzie bramy 
coraz węższe a schody coraz bardziej kręte i zimne pokoje. 
Dzieciństwo – bajka o pożółkłych kartkach. Młodość – 
miejsca czystych strumieni błękitnych niezapominajek

Który z czterech żywiołów zapamięta 
imię moje?                                                                    

Jarosław Seidel

WANTED DEAD OR ALIVE!

seryjny morderca roślin, zwierząt i ludzi
rysopis: 
dobrze skrojony garnitur biały kołnierzyk
jedwabny krawat błyszczące skórzane półbuty
szwajcarski zegarek czarna teczka
w dłoni zmierza na Wall Street
lub do korporacji gdzie przez laptop
karmi wielką tłustą wesz Systemu
który jak obżarty kleszcz zaraża ludzi
boreliozą konsumpcji wirusem sukcesu
w jego głowie co dzień powstają nowe plany
ostatecznego rozwiązania kwestii ludzkiej
uwaga! uzbrojony i niebezpieczny!
posługuje się smartfonem i ifonem oraz
bazą danych informacji o populacji
analizuje i przetwarza życie na dolary
słupki i wykresy o zysku i stracie
ma na monitorze w dużym formacie
poznacie go po twarzy spokojnej i pewnej
pewnych ruchach i oczach jak stal
śledzi uważnie kursy walut i złota
ropy węgla stali wody gazu
wieprzowiny wołowiny koniny drobiu
drewna ryb oleju palmowego z palm
sadzonych w miejscu selvy wypalonych
lasów pierwotnych płuc matki-ziemi
w apokalipsie roślin zwierząt i ludzi
powstaje już nowy algorytm zagłady
myśli też z troską o pomarańczach
rosnących w Kalifornii czy obrodzą w tym roku
i jaka będzie cena soku
o wodę się nie martwi ma ją przecież
na co dzień w kranie i butelce
pachnie Calvinem Kleinem i Hugo Bossem
a po powrocie do domu zdejmuje uniform
zakłada tiszert i szorty słucha Dylana
lub Betowena je kawior z bieługi popijając whisky
zapala cygaro głaszcze psa a potem długo
podlewa krótko przystrzyżony trawnik
myśląc już o partyjce golfa z szefem marketingu
lubią go banki koncerny kopalnie i huty 
DuPont Monsanto BASF BAYER Texaco
Mercedes Volkswagen Toyota Nissan BMW
Coca-Cola PEPSI G.P.Morgan i ChRL
mały wielki cwaniak prawnik lub polityk
zimny chciwy finansista  cwany analityk
to za jego sprawą topnieją lodowce wymierają 
pszczoły
i świat szary od smogu na globalnej wiosce

gdy go zobaczycie strzelajcie od razu
bez ostrzeżenia i bez rozkazu   

Wiesław Marcysiak

PRĘGIERZ

Pobawmy się w pręgierz
Jak sfuczysz to dostaniesz baty
Będzie skóra pękać
Purpurową pręgą gdy najdzie krew
Wzbierze jak kateter wulkanu
Pojawi się kropla
A potem rozleje się w dół po opuchliźnie

Pobawmy się w pręgierz
Bogobojnie
Za grzechy nasze
Może będą nam odpuszczone
Będą nam odpuszczone

Pobawmy się w pręgierz
Tylko trochę poboli
A potem ulga wieczna
Ulga gdy przestanie boleć

Karolina Pawłowska

narodziny

pod stołem skuleni 
po-pa-rze-ni 
dziura w podłodze 
jak calutki świat
pod stołem zlepieni 
wol-no-ści 
złaknieni 
korzeń po korzonku 
rodzimy strach
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Amelia Pudzianowska

Do syreny

syreno smażona na głębokim oleju
wydzielasz mleko ze swej bladej piersi
dla chłopców jak odcisk na lewej pięcie szatana

syreno z rybim układem rozrodczym
kusisz mężczyzn ze skórą obwisłą
których ciało usiłuje być człowiekiem

syreno na haczyku w kształcie obrączki
nie każdy jest godzien wejść po schodach kręgosłupa
tam gdzie nie ma imion są tylko westchnienia
 

Dariusz Kadyszewski

a kiedy…

a kiedy wzejdzie wenus 
o tak kiedy wzejdzie wenus 
zaśpiewamy pogrobowe miłości 
wybijemy tej starej miłości 
zardzewiałe kuranty
a kiedy wzejdzie słońce 
o kiedy słońce wrzaśnie 
tak wtedy będzie jasno 
rozpalą nam się serca 
by zaraz znowu zgasnąć

Jacek Wilkowski

Niedziele

Siedziałaś w ławkach z przodu,
podglądałem spomiędzy ciał obcych
twoje ramiona szczupłe i szyję
delikatną, otuloną kołnierzykiem,
warkocze starannie czesane.
A ty czułaś na sobie mój wzrok.

I czekałaś chwili sposobnej,
by wśród dzwonów na podniesienie,
świadectwa Wszystkich Świętych,
wśród migotania świec i śpiewów,
obrócić się z uśmiechem i powołać
do wiecznego ciebie miłowania.

Wokół ciebie dusza, myśl i zmysły 
jak jeden rój nad kwiatem krążyły
sięgając przyszłych i minionych form.
Matki, co obok ciebie oszałamiała,
Ewy nagiej, pod której bezwstydem 
ksiądz prawił o grzechu cielesnym.

Dla nas były te msze niedzielne.
Przeczuwałem, że nie tylko zło,
ale też pociecha płynie z ciała.
Na przekór kościelnym naukom,
władały nami siły większe
od przestróg piekła i nawoływań.

Zostało we mnie przeznaczenie
do delikatności, smukłych kończyn,
włosów starannie czesanych
i chwil, gdy spojrzeniem roześmianym
wyłaniasz mnie z nieistnienia,
Ewo, moja jedyna, o tysiącu twarzy.

Juliusz Rafeld

GDYBANIE

Kiedy zabraknie powietrza,
nic usłyszysz mojego wołania.

Kiedy zabraknie słońca,
poszarzeją ogrody.

A kiedy zabraknie słów,
nie przestawaj mnie kochać.

Kiedy zabraknie serca, 
oddam ci swoją krew, 
żebyś mógł napełnić arterie.

Ale gdyby zburzyli mój dom,
i gdybym zmieniła adres,
zapamiętaj układ gwiazd.

Wiem, nie zawsze widać niebo,
ale często zawodzi wiatr,
wołając zza rogu imię.

Karolina Rataj

***

rozdzierający skwar
dotykał
koniuszka duszy
świadomego snu
sznura astralnego
grzał przyjemnie
podgryzał
szczypał
skomlał
o każdy punkt
mojego ciała

topniejący asfalt
potrąciłeś tam
delikatność
- zwiędły
niedługo potem
nie odratowałam
długo pielęgnowanych
Ty
nawet się
nie obejrzałeś
auto zadrgało tylko
leciutko
niemal szeptem

Marek Wołyński

*   *   *

Powiedziała –
gorąco
bardzo gorąco…

Otworzył okno

Jej gwiazdy odleciały

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

uczę się patrzeć w okna
nucić przez zęby Jacques’a Brela
obwieszam tęsknotą szyję i nadgarstki
nękam pytaniami ziemskiego satelitę

nie możesz otworzyć drzwi
by spotkać się ze mną w połowie drogi

herbatę wypijemy w innym odcinku
w kolejnym sezonie uklęknę
by przytulić skronie do twoich kolan

w tym przydeptuję jedwabną noc
ukrywam się za dedykacją
cicha jak pierwiosnek

Szymon Florczyk

nie mogę ci o tym powiedzieć
 
 
i tylko ciche pęknięcia 
prowadzą od ust 
 
krwawienie 
może uniesie zapach 
egoizmu 
 
czernieją od powietrza 
krwinki zasychające w kolejny gwóźdź 
przybijający język
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Kończył się mój kilkudniowy pobyt w 
Eindhoven. Czekałem na busa w barze grając 
z moim kurdyjskim kolegą w bilard. Roz-
mawialiśmy, jak zwykle, znanym tylko sobie 
językiem będącym mieszaniną niemieckiego, 
angielskiego, nielicznych słów flamandzkich 
i francuskich. Nasze rozmowy zawsze budziły 
zainteresowanie postronnych słuchaczy, 
czasami nawet pytali w jakim języku roz-
mawiamy. Obok stały spakowane bagaże. 
Czekałem tylko na telefon od przewoźnika. 
Oczekiwanie zawsze było denerwujące, nigdy 
nie było wiadomo kiedy bus przyjedzie. Na 
szczęście Turek, który prowadził bar, miał 
zawsze otwarte do ostatniego klienta. Kiedy 
na stole zostało kilka bil poczułem w kieszeni 
wibracje telefonu. Na wyświetlaczu pojawił 
się numer przewoźnika.

- Ja meine Kollege – powiedziałem - Ich 
muss Hause Fahren, nach Polen.*

- Wann komm Du wider?** - spytał.
- Jetzt kommst Du zu mich.***

- Vielleicht im Urlaub, im Juli****- 
odpowiedział.

Skończyliśmy grę, dopiliśmy whisky 
i powoli zacząłem zbierać swoje bagaże, 
ubrałem kurtkę widząc przez okno nadjeż-
dżającego busa. Spojrzałem na zegarek, było 
po jedenastej. 

- Źle- pomyślałem- przez Niemcy jakoś 
przejedziemy, przed granicą przyjdzie nam 
jechać w porannym szczycie. 

Wolałem wyjeżdżać wcześniej, żeby 
przez Polskę jechać nocą, kiedy nie ma 
ruchu. Nigdy też nie było wiadomo jaką 
trasą pojedziemy. Busy nie miały swojej stałej 
trasy. Jeździły przez różne miasta Holandii i 
Niemiec zabierając pasażerów.  

Wychodząc z baru krzyknąłem do ko-
legów: 

- Auf Wiedersehen.*****     

-Auf Wiedersehen-gute Reise******- 
odkrzyknął barman.

Kierowca pomógł mi umieścić torby w 
bagażniku. Przez otwarte tylne drzwi zobaczy-
łem, że w busie są już cztery osoby. 

Nie jest źle - pomyślałem- nie przyjdzie 
mi siedzieć na trzeciego w pierwszym rzędzie. 

Zająłem miejsce tuż za kierowcą. Z 
wcześniejszych podróży wiedziałem, że jest 
to najlepsze miejsce. Nie trzeba na postoju 
wstawać gdy ktoś chce wyjść, nie ma też pro-
blemu z wyjściem w razie potrzeby.

Ruszyliśmy. Zaczął padać deszcz. Po 
jakimś czasie zasnąłem. Obudziłem się kiedy 
staliśmy na niewielkim parkingu pośród blo-
ków. Próbowałem przez mokre od deszczu 
okna zorientować się gdzie jesteśmy. Nie 
poznawałem niczego, nigdy tu nie byłem. 
Pewnie będziemy zabierać kolejnego pasa-
żera- pomyślałem. 

Rozejrzałem się po busie, musieliśmy 
się już chyba raz zatrzymać, w moim rzędzie 
siedział jakiś mężczyzna. Po chwili otworzyły 
się drzwi busa i do środka zajrzała kobieta.

- Pani Krystyno, mam otworzyć bagaż-
nik? - spytał kierowca.

- Nie, nie trzeba. Mam tylko jedną torbę. 
Cieszę się, że znowu z panem jadę- dodała.

Zajęła miejsce obok nas i po chwili bus 
ruszył w dalszą drogę. Kobieta rozpoczęła 

Andrzej Ossowski

Grażka

rozmowę z kierowcą, z której wynikało, 
że często jeździ z nim tą trasą. Z rozmowy 
wywnioskowałem, że byliśmy w Salzgitter i 
pojedziemy przez Kostrzyn na Gorzów.  

- No tak- pomyślałem - jeszcze dziesięć 
godzin jazdy, ciekawe czy będę musiał się 
przesiadać. Czasami zdarzały się przesiadki, 
na stacjach benzynowych, czy parkingach, 
gdzie busy zbierały pasażerów w różne strony 
Niemiec i Polski. Podziwiałem organizację 
pracy przewoźników. Płacąc za przejazd 
jednemu z nich, wracałem czasem z dwiema, 
czy nawet czterema przesiadkami.

- Panie kierowco! Jedzie pan bezpo-
średnio do Piły? - spytał siedzący obok mnie 
mężczyzna.

- Tak, ale pojedziemy przez Czarnków.
- Pasuje mi to – powiedział do siedzącej 

obok kobiety.
- To pan z Piły?
- Tak. Mieszkam tam od wielu lat. A 

pani skąd?
- Ja mieszkam niedaleko Złotowa we 

wsi...
Nie dosłyszałem końca jej wypowiedzi. 

Bus gwałtownie zaczął hamować, dojeżdża-
liśmy do spowodowanego remontem auto-
strady objazdu.  

- Kolejny odcinek remontują – pomyśla-
łem. Idzie im to inaczej niż u nas. Remontują 
całe kilometry autostrad wybierając na dobre 
dwa metry ziemię, kładą na nowo poszczegól-
ne warstwy. Na szczęście po kilkuset metrach 
objazd się skończył i wróciliśmy na autostra-
dę. Kiedy na w miarę równej nawierzchni bus 
zaczął przyspieszać zaczęły do mnie docierać 
fragmenty rozmowy siedzących obok osób. 

- Miałem w tej wsi znajomą, była na-
uczycielką Czy znała pani Grażynę, taka 
szczupła, ruda.

- Grażke. Znałam, pracowałyśmy kilka 
lat razem.

- Mieszka tam jeszcze?
- Grażka? To pan nie wie? Grażka już 

prawie dziesięć lat nie żyje.
Zapanowało milczenie. Mężczyzna 

siedział z pochyloną głową. Kobieta też 
milczała.

- To była piękna kobieta. Skąd pan ją 
znał? - spytała po chwili .

- Mieszkaliśmy oboje w powiecie sępo-
leńskim -rozpoczął swą opowieść. Mieliśmy 
po czternaście lat, były to nasze ostatnie 
wakacje po podstawówce, spotkaliśmy się w 
Sępólnie Krajeńskim na kursie harcerskim 
dla organizatorów wakacyjnych zajęć w 
ramach akcji Lato Wiejskich Drużyn. Mieszka-
liśmy w poniemieckich barakach, gdzie były 
organizowane kolonie letnie, kursy i obozy. 
Ośrodek prowadziła Wojewódzka Rada 
Narodowa. Po wakacjach spotkałem ją przy-
padkowo w Złotowie, chodziła tam do szkoły 
i mieszkała u swoich dalekich krewnych. Za-
wsze kiedy byłem w tym mieście spotykałem 
się z nią. Z czasem zacząłem jeździć specjal-
nie do niej, niestety coś się między nami 
popsuło i przez kilka lat kontakt się urwał.

- To było ostatnie wasze spotkanie? 
– spytała. - Nie żal panu było zrywać z tak 
atrakcyjną dziewczyną?

- Nie, po kilku latach los znowu skrzyżo-

wał nasze drogi. Rozpocząłem studia w SN w 
Toruniu. Okazało się, że ona wybrała tą samą 
uczelnię. Przez całe dwa lata byliśmy uważani 
przez wszystkich za parę i tak rzeczywiście 
było. Snuliśmy plany o wspólnym życiu, 
jednak życie wobec nas  miało całkiem inne 
zamiary. Obowiązywał wtedy nakaz pracy,  
otrzymaliśmy przydział do szkół w odległości 
prawie czterdzieści kilometrów od siebie. 
To jednak nie zakończyło naszego związku, 
byliśmy młodzi, kochaliśmy się, korzystaliśmy 
z każdej okazji do spotkania, często spotykali-
śmy się w Złotowie, wtedy nie było problemu 
z komunikacją. Były połączenia kolejowe i 
autobusowe. 

- To co was rozdzieliło? 
- To dłuższa historia. Po roku kupiłem 

od znajomego starą wuefemkę i zaczęliśmy 
spotykać się częściej. W kolejnym roku Grażka 
dostała mieszkanie w szkole gdzie uczyła. Wy-
dawałoby się, że wszystko zaczęło się układać. 
Kto z młodych ludzi mógł marzyć wtedy o sa-
modzielnym mieszkaniu? Zaczęliśmy myśleć o 
sformalizowaniu naszego związku. Jednak życie 
znowu miało wobec nas inne plany, dostałem 
pracę w szkole w mieście i to od razu z miesz-
kaniem. Niestety to nas skłóciło. 

- Skłóciło? Przecież to dawało wam prawie 
nieograniczone możliwości wyboru. Mało kto 
miał takie możliwości.

- Właśnie te mieszkania nas poróżniły. 
Mnie ciągnęło do miasta, Grażka nie chciała się 
tam przeprowadzić, wolała wieś. Nie mogliśmy 
dojść do porozumienia, dziś widzę, że to mój 
upór zakończył nasz związek. Spotykaliśmy się 
coraz rzadziej, w końcu nasze drogi rozeszły 
się. Nie spotkałem Grażki od dobrych trzydzie-
stu lat, czasem miałem jakieś wiadomości od 
wspólnych znajomych, ale i to ustało. Każde z 
nas ułożyło sobie życie inaczej. 

- Przepraszam, że pytam, założył pan 
rodzinę?

- Tak, założyłem, ale nie przetrwała długo. 
Nie mieliśmy dzieci, żona poszukała sobie in-
nego partnera, od lat jestem samotny.

Zauważyłem, że nie tylko ja przysłuchi-
wałem się tej opowieści. W busie zapanowała 
cisza, wszyscy ciekawi byli dalszego ciągu. 
Kiedy mężczyzna powiedział do pani Krystyny 
kilka słów, których nie dosłyszałem, bus za-
jechał na kolejny postój, tym razem na stacji 
benzynowej, już po polskiej stronie. Wszyscy 
wyszliśmy rozprostować kości, skorzystać z 
toalety, czy wypić kawę. Po ponad półgodzin-
nym postoju ruszyliśmy dalej. Mężczyzna i 
pani Krystyna nie kontynuowali rozmowy, 
nie widziałem co robili w czasie postoju, ale 
wyczuwałem jakiś dystans wobec niego ze 
strony kobiety. 

Dalsza część rozmowy nastąpiła znacz-
nie później, kiedy po kilku postojach, na 
których wysiadali kolejni pasażerowie bus 
dojeżdżał do Piły.

- Nie jest pan ciekaw losów Grażki? - 
mężczyzna spojrzał na nią i zanim zdążył 
coś powiedzieć pani Krystyna kontynuowała: 

- Nigdy nie wyszła za mąż, do końca 
pracowała w tej samej szkole. 

Bus zajechał na parking przed blokami, 
kierowca i mężczyzna wysiedli i z bagażnika 
zaczęli wyjmować bagaże, mężczyzna pod-
szedł do drzwi busa pożegnać się z panią 
Krystyną. Kiedy odchodził, powiedziała: 

- Na stacji benzynowej kiedy piliśmy 
kawę przyjrzałam się panu. Zmienił się pan, 
znam pana ze zdjęć, które miała Grażka. 
Pan ma na imię Roman, prawda? Niech 
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Kiedyś byliśmy duszami. Byliśmy jedno-
ścią. Byliśmy miłością. Braliśmy i dawaliśmy z 
potrzeby serca, nie z potrzeby zysku. Odkąd 
staliśmy się materialni zaczęliśmy handlować. 
Najpierw tym, co zostało nam dane, czyli sami 
sobą. Potem tym, co nauczyliśmy się tworzyć, 
czyli złudzeniami, które zwykliśmy nazywać 
dobrami materialnymi. Jednak to nie wystar-
czało. Kupczenie przestało wystarczać i wtedy 
pojawiła się chęć zawładnięcia. Najpierw tym, 
co było nam najbliższe, czyli drugim człowie-
kiem. Potem tym, co zwykliśmy nazywać jego 
stanem posiadania. Ludzie zaczęli ustawiać się 
w kolejkach po spełnienie i po weryfikację, ale 
w swej krótkowzroczności nie zauważyli, że tu 
nie o spełnienie i nie o weryfikację chodzi, ale 
o własne słabości, o bezsilność, które stały się 
źródłem konfliktu między kobietą a mężczyzną. 
A przecież zarówna mężczyzna jak i kobieta to 
zawsze najpierw człowiek. Człowiek, którego 
„(…) wznosi ponad zwierzęta nie to, że daje życie, 
lecz że je ryzykuje; dlatego ludzkość wyżej stawia nie 
tę płeć, która rodzi, ale tę, która zabija.”1A zabija z 
lęku, którego ów człowiek stał się niewolnikiem. 
Zabija z własnej niemocy, której stał się cichym 
wspólnikiem. Zabija z braku zrozumienia, że 
nie o rywalizację tu chodzi, a o współistnienie i 
współodczuwanie. 

O ile jestem w stanie zrozumieć walkę o 
władzę w przypadku polityka, o tyle nie pojmuję 
zasadności tej walki w przypadku intelektuali-
sty czy literata. Ten drugi bowiem ma tylko 
permanentnie niezaspokojoną potrzebę bycia 
uznanym, a to za słaba motywacja do walki o 
władzę. Mimo to on pragnie władać, pragnie 
posiadać. A kiedy już posiądzie wszystkie do-
bra materialne i to, co w życiu zawodowym 
nazywamy sukcesem, pragnie posiąść kobietę. 
I nie wystarczy, że już ją posiadł. On z wszech 
miar pragnie ją „naznaczyć” tak, by już na za-
wsze pozostała jego własnością. Jednak nawet 
najbardziej zarozumiały, bufon, ignorant wie, 
że to, co po sobie pozostawi w kobiecie, to 
jedynie wspomnienie, które z czasem wyblak-
nie w promiennym świetle nowego przeżycia. 
Ta męska porażka, tak dogłębnie opisana w 
literaturze, została zogniskowana w kobiecie. 
To kobietę zwie się zdradliwą choć z natury 
jej ciało zostało przeznaczone dla mężczyzny 
w ogóle, a nie dla jednego w szczególności. 
Lecz on chce posiadać. Zapomniał tylko, że 
jako istota cielesna może dotknąć innej istoty, 
posiadającej ciało. I tak mężczyzna w swej chęci 
posiadania nieustannie powraca do kolebki 
kobiecego łona, z której niegdyś był wyszedł 
na ten świat. I zupełnie niepostrzeżenie dając 
się unieść rozkoszy, zostaje pochłonięty przez 
wilgotny mrok immanencji. Chciał posiadać- 
oto sam został wzięty w posiadanie. Dzieje się 
tak za każdym razem, gdy mężczyzna, zamiast 
sprzymierzeńca, równej sobie partnerki, szuka 
w kobiecie własnej wielkości. Niestety jedyne co 
wówczas znajduje, to własne poniżenie.

„Powiadają, że prawdziwy mężczyzna powinien 
zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna. Nie-
prawda! Prawdziwy mężczyzna powinien uszczęśliwić 
prawdziwą kobietę.”2

Oto prawdziwe przeznaczenie mężczyzny. 
Sprawą kobiety jest natomiast oczekiwanie na 

Renata Diaków

Inna płeć

prawdziwego mężczyznę. Ich wspólne spełnie-
nie zawsze jest dziełem Niebios. Tylko w takich 
ludzi angażuje się Bóg- owa siła sprawcza, Los. 
Pozostałych, tych, którzy nadal chcą toczyć wal-
kę, zostawia się przypadkowi.

Tak, jestem kobietą. Tak, jestem Isztar z 
Babilonu, którą ty nazwałeś cudzołożnicą. Tak, 
jestem Astarte z rodu Semitów, którą ty rzuciłeś 
pod stopy hebrajskim kapłanom. Tak, jestem 
Rea z greckiego Panteonu, która urodziła twoje 
dzieci, a ty je pożarłeś w obawie przed utratą 
władzy. Tak, jestem Jzyda z egipskich piasków 
pustyni, która przywróciła cię do życia, składając 
poćwiartowane przez twego brata części twego 
ciała. Wszystko to robiłam z miłości do ciebie, 
a ty ze strachu, nie z miłości składałeś mi hołd, 
o który nie prosiłam, i uznałeś, że jedynym 
sposobem twojego spełnienia będzie strącenie 
mnie z tronu zamiast zajęcie miejsca obok mnie. 
A ja pragnę tylko być twoim sprzymierzeńcem, 
twoim uzupełnieniem. Pragnę być Łaską, która 
prowadzi chrześcijanina do Boga. Pragnę być 
Beatrycze, która oprowadza Dantego po zaświa-
tach. Pragnę być Laurką, która wzywa Petrarkę 
na szczyty poezji. Ja nie muszę być chrześcijani-
nem, ja nie muszę być Dantem, ja nie muszę 
być Petrarką, ja nie muszę stać w żadnej kolejce, 
bo ja nie szukam własnej wielkości tam, gdzie 
jej nie ma. v

Czesławowi 

Przypisy:
1 Simone de Beauvoir, Druga płeć
2 R. Krawczyk, Jadeitowy Budda

pan przyjedzie kiedyś do mnie, mieszkam 
obok mieszkania Grażki w tej samej szkole. 
Mieszkanie po Grażce zajmuje jej córka, też 
jest nauczycielką, ma trzydzieści jeden lat, 
powinien pan ją poznać.v 

Przypisy:
* Tak kolego. Muszę wracać do Polski, do domu.
** Kiedy przyjedziesz?
*** Teraz Ty przyjedź do mnie.
****  Może w urlopie w lipcu.
*****  Do widzenia.
******  Do widzenia. Dobrej jazdy.

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

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

pod honorowym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Polskiego Oddziału Pen Club.

 
Nagroda zostanie przyznana w dwóch ka-
tegoriach: 
I – ORFEUSZ 
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Pol-
ski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, 
Mazury, Podlasie) 

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie 
pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną 
w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 
1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. 

Zgłoszenie książek do nagrody powinno 
mieć charakter pisemny. Do listu prze-
wodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy 
każdego zgłaszanego tytułu i przesłać je do 
20 lutego 2021 r. na adres sekretarza jury: 
Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, 
Pranie 1, 12–220 Ruciane-Nida z dopiskiem 
„Orfeusz” lub „Orfeusz Mazurski”. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwi-
sko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, 
adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu, 
ew. adres e-mail) instytucji zgłaszającej.

X edycja Nagrody Poetyckiej
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2020
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Ariana Nagórska

permanentni

dwunożni wzniecają rewolucje
gdy jest im źle
gdy jest im za dobrze
gdy zbyt długo stabilnie przeciętnie i nudno

każde dziś ich oburza
każde jutro korci
do zmian na gorsze
(coraz głębiej w las)

bo wciąż do najgorszego hen daleka droga

24 VIII 2020

Dariusz Kadyszewski

***

i ta zima bez śniegu 
coś musi się stać 
spadkobiercom spalimy testament
i zabraknie drzew 
z definicji las to zbiór 
wykastrowanych lęków przestrzeni
cichym lotem odlatują 
bezzwrotnie zwierzęta 
nadane gatunkowo 
po nas tylko pokot 
zabijamy życie 
apokaliptycznie
królem polowania 
zaoramy w rzędach 
prochy umarłych
podpalimy nocą dom 
do wyschniętych łez 
domalujemy czerwone oczy
na seansie wyje wiatr 
przez finalne kadry 
filmu katatonicznego
ostatni aktor zgasi słońce 
by się nie marnowało 
i umrze bezodcinkowo
wyświetlą napis skończony jak 
end of the human race 
ciąg dalszy będzie nietutejszy
zawyje zew samotnej poezji
tylko śmierci 
nikt nie spłaci 
kredytu hipochondrycznego

Dariusz Kadyszewski

Sprawy krowie

Gdy wołowina na patelni skwierczy, 
krowie w oborze gorzej być nie może. 
Przeżuwa niewinnie siano nieświadoma, 
że jest w kółko w konia – dojona. 
Chmura rozpruwa brzuch w strachu przed przegrzaniem. 
Antrykot by nie być zjadany podniósł ceny paliw. 
Wiadomość na ciepło z termosu wylanego na próg: 
Efekt cieplarniany udał się za róg i straszy w szklarni metanem. 
Z mrocznej strony pomidora powiało mimo-chłodem. 
Ma to w genach poprawione. 
I w prawie też – prawie.

Dorota Czerwińska

Dryfowanie 

Znów na dworze zimnica, deszcz porywa ulice.
Mam zielony parasol, więc zmajstruję kotwicę
lub osłonię nim ogień, co próbuje wyjść z głowy…
Proszę, ukryj się ze mną, gdyś na próbę gotowy.

Jeśli mi się ukażesz zwyczajnym łajdakiem,
to zielonym szpikulcem ślepia ci wydrapię.

Jeśli zaś będziesz dla mnie cenniejszy niż brat,
rzucę łódkę zieloną i popłyniesz

w mój świat.

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Kosmyk 
 
 
Kaśka nie wie co się dzieje
po drugiej stronie łóżka
nie była tam od dawna
nawet jej kot tam nie sypia
co jakiś czas zwołuje
ekspedycję
szuka na portalach
może jeden ze śmiałków
nie wróci do siebie i zagra z nią
w wannie
w bierki
Kaśka martwi się o płonące lasy
umierające rafy koralowe
i torbacze co jedzą zrzucaną
z samolotu marchew
trudno znaleźć jej zastępcze tematy
swojskie i przaśne
aby się od nich izolować
przecież nie ogląda już tv
nie je mięsa segreguje śmieci
medytuje
modli o pokój
i umie oddychać
papież prosi
takich jak ona aby ratowali świat
Kaśka wie że piekło istnieje
na ziemi
więc o niebo trzeba się postarać
pójść na taniec brzucha
jogę
kurs pisania lub ceramiki
Kaśka owija kosmykiem włosów
palec
i prosi o więcej

Rafał Gawron

KONFRONTACJE GIMNASTYCZNE

uprawiam jogę zamiast
cierpliwej miłości
moje kończyny odwykły od
trzymania cię za ręce

boso biegam po nagiej
czystej od ludzi plaży
wybieram dzikie łąki
przyglądam się owadom

naśladuję ruchy drzew
rozwijam pajęczyny
żyję wodą i powietrzem
karmie się Mną

zawsze dawałam radę
mama powtarzała
bądź twarda

jesienią na ziemi
leżę orzechem

IRONIE
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Upadek, degeneracja, a nawet śmierć 
– oto najczęstsze diagnozy sytuacji, w której 
znalazł się zachodni racjonalizm. W świetle 
postmodernistycznych przekonań oświece-
niowe idee uległy całkowitemu wypaleniu, 
natomiast rozum, postęp i prawda stały się 
kategoriami co najmniej podejrzanymi, i 
tylko niewielu myślicieli bierze je w obronę.

Kryzysy ujawniają ułomności ludzkiego 
sposobu „opanowywania świata”. Globalne 
zawirowania i niepewności wytrącają nas 
z utartych kolein cywilizacyjnych oraz po-
uczają, że wzrost dobrobytu nie musi być 
koniecznością dziejową, a technika nie 
zawsze obroni nas przed skutkami naszych 
złych decyzji.

Zdarzenia takie jak katastrofa kli-
matyczna czy pandemia koronawirusa 
(Covid-19) potęgują egzystencjalne obawy, 
wzmacniają stres cywilizacyjny i wyzwalają 
wiele irracjonalnych zachowań – indywidu-
alnych i społecznych. W ich obliczu najczę-
ściej obieramy strategię „chowania głowy 
w piasek” albo oczekiwania na cudowne 
ocalenie. Ta ostatnia, charakteryzuje nie 
tylko zwolenników boskiej interwencji, ale 
również ludzi zorientowanych pro-nauko-
wo, którzy swoje ukryte pod zwałami nie-
świadomości religijne inklinacje rzutują na 
domenę techniki i wiedzy naukowej. Cho-
ciaż na co dzień lekceważymy naukę, nie 
respektujemy wezwań i opinii naukowców, 
podważamy autorytety, to w chwilach grozy 
liczymy na badaczy niczym na superboha-
terów z kreskówek czy komiksów, którzy w 
ostatniej chwili odwrócą zły los. 

Czasami słychać też głosy nawołujące 
do restauracji myśli racjonalistycznej. Jed-
nak w informacyjnym szumie przesyconym 
bezmyślnymi treściami i pustymi hasłami, 
do świadomości ogółu przebijają się one 
z wielkim trudem. Tymczasem ożywienie 
pozytywnej oświeceniowej wizji byłoby 
bardzo pożądane w dobie pesymistycznego 
Zeitgeistu, który ogarnia postindustrialne 
społeczeństwa.

Umiarkowany optymizm
Jednym z nielicznych, którzy dają 

odpór radykalnym tezom wieszczącym 
głęboką erozję zachodniego racjonalizmu, 
jest Steven Pinker. Dowodzi, że główne idee 
oświeceniowe – rozum, nauka, humanizm 
i postęp – pozostają ciągle aktualne. Swoje 
stanowisko, wsparte licznymi przykładami, 
przedstawił w książce Nowe Oświecenie1. 

Postęp – według S. Pinkera – chociaż 
nie przebiega liniowo oraz miewa okresy 
gorszej koniunktury, w dłuższej perspek-
tywie jest widoczny, a nawet wywiera prze-
możny wpływ na dzieje ludzkości. Dość 
wspomnieć, że w 1815 roku aż 88% ludzkiej 
populacji cierpiało skrajną biedę. Obecnie 
ten odsetek wynosi tylko 6%. Ponadto co de-
kadę średnia długość naszego życia wydłuża 
się o dwa i pół roku. Polepsza się opieka 
zdrowotna, podnosi jakość egzystencji – oto 
kilka wybranych wskaźników z długiej listy 
danych statystycznych ukazujących dobro-
dziejstwa oświeceniowego postępu. 

Amerykański psycholog wierzy także, 

Cezary Józef Tajer

W obronie racjonalistycznego światopoglądu

że postęp naukowo-techniczny pozostaje 
w pewien sposób sprzężony z postępem 
moralnym. Na tej podstawie zakłada, iż 
uczeni i technologia, przy sprzyjającej aurze 
politycznej pozwolą na urzeczywistnienie 
oświeconej epoki. Harvardzki profesor jest 
jednak – jak sam przyznaje – umiarkowa-
nym optymistą i nie wyklucza, że cywilizacja 
zachodu może w każdej chwili zejść z drogi 
wytyczonej przez oświeceniowe ideały. 

Mniej polityki, więcej racjonalności
Niebezpieczeństwo porzucenia przez 

część społeczeństw ścieżki rozwoju opartej 
na tradycjach racjonalistycznych stało się w 
ostatnich latach bardzo realne. Tę niepo-
kojącą zmianę trajektorii można dostrzec 
tam, gdzie wyraźnie widać wzrost nurtów 
anty-oświeceniowych w postaci religijnego 
fundamentalizmu i pesymistycznych histo-
riozofii oraz tam, gdzie nasilają się egoizmy 
narodowe, trybalizm i polityczne tendencje 
antydemokratyczne. 

Najgroźniejszym wrogiem rozumu w 
sferze publicznej jest upolitycznienie, które 
ciągle przybiera na sile. Politycy odwołując 
się do gadziej części naszych mózgów gra-
ją na emocjach, czym wzmacniają błędy 
poznawcze oraz niejednokrotnie doprowa-
dzają do głębokiej polaryzacji społecznej. 
Wspólnotowość plemienna, tak chętnie 
podsycana przez populistów, destrukcyjnie 
wpływa na międzyludzką solidarność oraz 
na racjonalne oceny społeczne. 

W państwach, w których rozpanoszył 
się autorytarny populizm, czy to w wersji pra-
wicowej, czy lewicowej, myśl oświeceniowa 
więdnie. Co ciekawe Pinker do prawicowego 
autorytarnego populizmu zalicza partie 
rządzące obecnie w Polsce i na Węgrzech. 
Także brexit postrzega jako skuteczne 
działania populistów. Za autorytarnego 
populistę ma również prezydenta USA 
Donalda Trumpa, którego kontrnaukowe 
poglądy i nieracjonalne decyzje punktuje 
na stronicach swej książki. 

Jednak decyzje wyborcze, które wylan-
sowały populistów w euroatlantyckim kręgu 
– zdaniem Pinkera – nie odzwierciedlają 
poziomu poparcia dla wartości kosmopo-
litycznego humanizmu, lecz stosunek do 
rozmaitych obciążonych emocjonalnie 
doraźnych kwestii z ostatnich czasów, takich 
jak przyjmowanie dużej liczby uchodźców z 
Bliskiego Wschodu czy regulacji prawnych 
narzucanych przez Brukselę2.

Również w kontekście badań socjo-
logicznych przywołanych przez autora, 
można dostrzec iskierkę nadziei. Wynika z 
nich bowiem, że jeśli dany problem nie jest 
upolityczniony, ludzie potrafią zachowywać 
się zupełnie racjonalnie. Konkluzja jest 
więc dość oczywista – im mniej polityki, tym 
mniej negatywnych emocji, i zarazem wię-
cej rozsądnych postaw. Aby uczynić debatę 
publiczną bardziej racjonalną, zagadnienia 
poddane pod osąd społeczny należy więc 
maksymalnie odpolitycznić. 

Zastosowanie się do tej rady byłoby 
szczególnie korzystne na naszym polskim 
podwórku, na którym pozbawiony waloru 

merytorycznego dialog społeczny prze-
mienia się w swoją karykaturę, a konflikty 
kreowane przez nieodpowiedzialnych poli-
tyków doprowadzają wielu ludzi do emocjo-
nalnego zenitu. „Racjonalne społeczeństwo 
powinno szukać odpowiedzi metodą obser-
wacji świata, a nie zakładania wszechwiedzy 
grupy liderów opinii, która wytworzyła się 
wokół jakiegoś credo”3.

Apokaliptyczne tony
Atawizmy biologiczne i kulturowe, 

które władają nieświadomą częścią naszego 
umysłu, to silne „podziemne” prądy wstecz-
ne, podmywające kruchy ląd racjonalizmu. 
Bazują one na pierwotnych lękach, które u 
zarania cywilizacji zostały skrystalizowane 
w formie mitów i wierzeń4, natomiast w 
naszych czasach dodatkowo znajdują uj-
ście w popkulturze przesiąkniętej wizjami 
przeróżnych katastrof planetarno-cywili-
zacyjnych. W dobie kryzysów i zagrożeń 
niepostrzeżenie i bezrefleksyjnie ulegamy 
narracjom końca świata, zagłady cywilizacji, 
śmierci człowieka.

Skoro realizacja pesymistycznego sce-
nariusza jest nieuchronna, zaś kres raczej 
bliski niż daleki – jak wielu mniema – więc 
po cóż trudzić się próbami przezwyciężenia 
fatum. Lepiej egoistycznie zanurzyć się w 
rozbuchanym konsumpcjonizmie lub los 
świata pozostawić opiece opatrzności. Z 
kolei zwolennicy manicheizmu (nie brakuje 
odłamów religijnych promujących ową dok-
trynę) niecierpliwie wyczekują zniszczenia 
„obecnego systemu rzeczy”, bo jak mawiają 
– im szybciej, tym lepiej. 

Niemiecki dziennikarz Christian 
Schwägerl (…) przekonuje, że w dyskursie 
antropocenu wybrzmiewają tony apokalip-
tyczne, które znajdują ogromny posłuch. 
Amerykanie szczególnie często cytują Apo-
kalipsę, wykazując tendencję do myślenia w 
kategoriach katastroficznych. Jednak myśle-
nie apokaliptyczne może przynosić szkody 
– paraliżując, nie pozwala nam rozpocząć 
refleksji w długim horyzoncie czasowym, 
której tak bardzo w antropocenie potrzebu-
jemy. Brakuje nam koncepcji długotermi-
nowej racjonalności i odpowiedzialności5.

Tak więc myślenie w kategoriach mito-
logicznych – któremu sprzyja apokaliptycz-
ne zabarwienie retoryki dyskursu dotyczącej 
zmian klimatycznych czy aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej – jest niebezpieczne w 
kontekście istniejących globalnych proble-
mów, bo w zasadzie zabrania przeciwdzia-
łania jeśli katastrofa jest odczytywana jako 
boska interwencja w świat.

Oczywiście nie wszyscy reagujemy po-
dobnie na pojawiające się kryzysy. Strategii 
jest co najmniej kilka. Ewa Bińczyk przyta-
cza siedem podstawowych sposobów reago-
wania na kryzys środowiskowy: rezygnacja, 
opatrzność boska, wyparcie/zaprzeczenie, 
paraliż, dawanie sobie rady pomimo trud-
ności, zmiana kierunku, solucjonizm.6 

Ten ostatni głoszący, że odpowiedzi 
mogą i muszą zostać znalezione bez od-
woływania się do sił nadnaturalnych, byłby 
najbliższy perspektywie oświeceniowej.

Kłamstwa na zamówienie
Autorytet nauk przyrodniczych w ostat-

nich dekadach został wystawiony na próbę. 
Przykłady produkowania sceptycyzmu na 
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zamówienie np. przez koncerny i polityków 
oraz manipulacja opinią publiczną na nie-
spotykaną dotąd skalę zdają się podważać 
optymistyczne założenie o wiodącej roli 
nauki. Umyślnie wypaczana komunikacja i 
zarządzanie emocjami skutecznie wypiera 
naukową racjonalność z życia publicznego. 

Celowe wprowadzanie w błąd oraz 
strywializowany przekaz mediów masowych 
paraliżuje działania oparte na wiedzy, 
dewaluuje również w oczach laików etos 
ludzi nauki sugerując ich nieprzydatność w 
rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów. 
Dobrą ilustracją tego typu machinacji są 
kłamstwa antyśrodowiskowe produkowane 
w celu negowania naukowego konsensusu 
dotyczącego zmian klimatycznych, ich przy-
czyn i następstw. 

Globalne załamanie klimatu, który 
przez całą epokę holocenu był w miarę 
stabilny, bez wątpienia staje się największym 
wyzwaniem dla ludzkości. Interdyscyplinar-
ne zespoły badaczy, a także indywidualni 
naukowcy wykazali korelację tego zjawiska 
z emisją CO2 przez transport i przemysł 
oraz karczowaniem i wypalaniem lasów 
tropikalnych. Komentując to zagadnienie 
Pinker zauważa: „Antropogeniczne zmiany 
klimatyczne to najbardziej usilnie podważa-
na hipoteza naukowa w dziejach ludzkości. 
Na razie wszystkie poważne próby jej oba-
lenia (…) zostały odrzucone i nawet wielu 
sceptyków dało się przekonać. W przepro-
wadzonych ostatnio badaniach ustalono, że 
dokładnie czworo spośród 69 406 autorów 
recenzowanych artykułów w piśmiennictwie 
naukowym odrzuca hipotezę antropoge-
nicznego globalnego ocieplenia (…).”7

Jednak „twarde” dowody nadal wielu 
nie przekonują. Obserwujemy zupełny brak 
kompatybilności pomiędzy konsensusem w 
świecie nauki a poglądami i ocenami fero-
wanymi w sferze politycznej i społecznej. 
Nie bierze się to znikąd. Steven Pinker 
wskazuje sprawców tego zamętu. Pisze on, że 
populistyczna prawica w USA wraz z koncer-
nami paliwowymi uruchomiła potężną akcję 
propagandową negującą fakty empiryczne 
i ustalenia nauki. Dzięki temu liczba scep-
tyków wśród społeczeństwa bardzo wzrosła. 
Amerykański profesor potępia także reakcję 
skrajnej lewicy, która wykorzystuje dane 
empiryczne w sposób nieuprawniony do 
walki ideologicznej, nawołując do zniesienia 
systemu liberalnego kapitalizmu, który ma 
odpowiadać za hiperkonsumpcję i krach 
klimatyczny. 

Bez wątpienia agresywna propaganda 
denializmu i negacjonizmu to swoista współ-
czesna sofisteria polegająca na umyślnym 
żonglowaniu kategoriami i mieszaniu od-
miennych dyskursów. 

Zdaniem takich socjologów nauki jak 
Latour nie wyjdziemy z patowych (episte-
mologicznie) sytuacji wywołanych działal-
nością producentów sceptycyzmu, licząc 
na przejrzyste oddzielenie sfery faktów od 
sfery opinii. Problem zmiany klimatycznej 
uczula na to, że w dobie antropocenu fakty, 
instrumenty naukowe, modele statystyczne, 
instytucje, opinie polityczne, przesądzenia 
aksjologiczne i nadzieje będą „pomieszane” 
w coraz większym stopniu8. 

W pełni szanując ocenę sytuacji doko-

naną przez Latoura, zakładam, że opisany 
stan rzeczy nie będzie długotrwały (w po-
równaniu z historią ludzkości). Nie można 
bowiem w dłuższej perspektywie czasowej 
budować trwałych struktur społecznych i 
planować przyszłych działań w oparciu o ne-
gowanie faktów czy podważanie sprawdzo-
nej wiedzy. Nie można też dokonywanego 
z premedytacją rozpowszechniania fałszy-
wej ideologii usprawiedliwiać rzekomymi 
różnicami światopoglądowymi. Językiem 
demagogii i socjotechniką nie zaczaruje 
się rzeczywistości, która im bardziej będzie 
negowana, tym dramatyczniej upomni się 
o swoje prawa.

Na dogmatyczne zaślepienie oraz 
intelektualne lenistwo nikt proszku nie 
wynalazł, dlatego odpowiedzią na multipli-
kację fake newsów powinno być zwiększenie 
wysiłków na rzecz edukacji opartej na rze-
telnej wiedzy, wspieranie odpowiedzialnego 
dziennikarstwa oraz systematyczne dema-
skowanie kłamstw i propagandy. Wbrew 
pozorom, to przynosi efekty. Widzimy 
przecież jak zmienia się nastawienie ludzi 
wobec problematyki klimatycznej. Jeszcze 
dwadzieścia lat temu na łamach różnych 
pism rozważano czy mamy do czynienia z 
globalnym ociepleniem, czy może nadcho-
dzi kolejna epoka lodowcowa. Dziś raczej 
nikt takich polemik nie toczy.

Nowe oświecenie czy stary scjentyzm?
Bazując na wywodach S. Pinkera 

starałem się zdefiniować najpoważniejsze 
przeszkody utrudniające rozwijanie i pro-
pagowanie konceptów oświeceniowych. 
Chociaż nie mam zamiaru, a także wystar-
czających kompetencji, by recenzować 
całość dzieła amerykańskiego psychologa, 
to jednak chciałbym polemicznie odnieść 
się do tych wątków, w których poświęca 
on uwagę zderzeniu „dwóch kultur”. Ten 
swoisty akademicki spór fakultetów nie jest 
bez znaczenia. W jego optyce dostrzeżemy 
nie tylko wewnętrzne sprzeczności starego 
Oświecenia, lecz być może również wska-
zówki co do kierunków poszukiwania oko-
liczności stwarzających szansę reinkarnacji 
oświeceniowego potencjału. 

O ile Pinker słusznie broni naukę 
przed utrwalonymi stereotypami i pokazuje 
w jaki sposób odegrała (i nadal odgrywa) 
pozytywną rolę, o tyle nie mogę mu kibi-
cować, gdy w swej apologetyce zapędza się 
zbyt daleko opowiadając się za scjentyzmem. 
„Wojna wypowiedziana przez intelektuali-
stów naukom ścisłym jest rozdmuchaniem 
sporu zapoczątkowanego w 1959 roku przez 
C. P. Snowa, który potępił niechęć do nauk 
ścisłych wśród intelektualistów brytyjskich 
w wykładzie i książce Dwie kultury. (…) To 
właśnie złożona z intelektualistów druga 
kultura najbardziej boi się „scjentyzmu”, 
który rozumieją oni jako stanowisko, że 
„liczą się tylko nauki ścisłe” albo że „zadanie 
rozwiązania wszystkich problemów należy 
powierzyć naukowcom.”9 – pisze Amery-
kanin, lecz nigdzie dostatecznie klarownie 
nie wyjaśnia kogo traktuje mianem „intelek-
tualistów”. Można przypuszczać, że chodzi 
mu głównie o filozofów wywodzących się 
z różnych postmodernistycznych nurtów. 
Poza tym zbywa milczeniem fakt, iż „kultura 
ścisłowców” również żywi obawy i niechęć 
wobec trendów „humanizowania” nauk 
przyrodniczych oraz uhistoryczniania i so-

cjologizowania ich dorobku. Ma to bowiem 
grozić relatywizmem, a nawet nihilizmem. 

Na przestrzeni kilku ostatnich stuleci 
pole racjonalności uległo stopniowemu po-
chłonięciu i wypełnieniu przez matematycz-
ne przyrodoznawstwo, zaś racjonalistyczny 
modus operandi został zawężony do metod 
stosowanych w naukach ścisłych. Od tej pory 
rozum i racjonalność poza nauką utraciły ra-
cję bytu. Skutkowało to uznaniem, że jedyny 
racjonalny i obiektywny opis świata, to opis 
tworzony przez nauki ścisłe. W ten sposób 
rozum naukowy zgłosił uniwersalistyczne 
roszczenie do ważności. 

Powyższe założenia były zupełnie nie-
problematyczne dla wielu przedstawicieli 
XVIII-wiecznego Oświecenia i dzięki temu 
przetrwały w myśli pozytywistycznej oraz 
scjentyzmie. Ten ostatni hołdując naukowo-
-technicznemu imperatywowi oraz będąc 
swoistym kultem nauki, jest wynaturzeniem 
oświeceniowej i pozytywistycznej metafizyki. 
Nic dziwnego, że w końcu na naukowy do-
gmatyzm przypuszczono ofensywę, skutecz-
nie podważając metafizyczną wizję nauki 
oderwanej od kontekstu historycznego, 
społecznego i kulturowego. Filozoficzny 
front był oczywiście rozciągnięty w czasie, 
zaś ataki przeprowadzano z różnych pozycji. 

Nie jest to miejsce, by omawiać te za-
gadnienia. Jednak na moment zatrzymam 
się przy jednej z ostatnich odsłon konfliktu. 
Chodzi mi o najbardziej znaną teorię wiedzy 
nauk przyrodniczych Thomasa S. Kuhna. 
Spojrzał on na wytwórstwo wiedzy naukowej 
przez pryzmat socjologii i historii. Przede 
wszystkim dostrzegł jej okcydentalność, a 
tym samym postawił pod znakiem zapyta-
nia uniwersalną ważność. Według Kuhna 
badanie naukowe odbywa się w obrębie 
paradygmatu czyli zbioru milczących za-
łożeń i przekonań, które wynikają nie tyle 
z obserwacji faktów, co raczej je określają. 
Jeśli więc obserwacje poczynione w obrębie 
odmiennych paradygmatów wchodzą ze 
sobą w konflikt, nie ma żadnego sposobu 
rozstrzygnięcia owego konfliktu. Nie moż-
na przetestować konkurujących ze sobą 
teorii poprzez odniesienie ich do faktów, 
albowiem uznanie tego, co jest faktem, jest 
właśnie tym, o co toczy się spór. Oznacza 
to, że naukowcy należący do różnych para-
dygmatów mogą przyjąć konkluzje drugiej 
strony nie na zasadzie porównania ich z 
naturą, lecz drogą perswazji (retoryki). 

Kuhnowska epistemologia nie jest nor-
matywna, nie poucza jak uprawiać naukę, 
jest natomiast deskryptywna, odsłania przed 
nami mechanizmy wiedzotwórcze, które nie 
są w stu procentach racjonalne, bowiem 
oprócz ścisłej metody naukowej w proces 
poznawczy wplecione są czynniki kulturo-
we, historyczne, a nawet psychologiczne 
charakteryzujące indywidualnych badaczy. 
Ponadto każdy paradygmat ma swoją imma-
nentną strukturę racjonalności, więc nawet 
w łonie nauk „twardych” mamy do czynienia 
z różnymi racjonalnościami. Z tego wszyst-
kiego nie wynika relatywizm – o co wielo-
krotnie oskarżano Kuhna – lecz pluralizm 
racjonalności. Relatywizm epistemologiczny 
zachodziłby wówczas, gdyby w dowolnym 
momencie, bez specjalnych powodów, mocą 
własnej woli badacze porzucali jeden para-
dygmat na rzecz innego. Nic takiego się nie 
dzieje, gdyż zmiana paradygmatu odbywa 
się w drodze rewolucji naukowej po okresie 
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tak zwanej nauki normalnej. Paradygmatów 
nie można zmieniać jak rękawiczek – relaty-
wizm poznawczy nam nie grozi. A zapewne 
jest nawet tak, że „(…) idea konwergencji 
epistemologicznej, oznaczającej zdążanie 
ku przyjęciu uniwersalnej i powszechnie 
obowiązującej opinii o rzeczach samych, czy 
w uznaniu jednego schematu pojęciowego 
za jedynie słuszny, nie jest warunkiem ko-
niecznym ludzkiej racjonalności.”10

Nie brnąc dalej w naukoznawcze 
analizy wypada stwierdzić, że na gruncie 
Kuhnowskiej teorii poznania nie sposób 
nadal postrzegać nauki jako jedynego 
możliwego szafarza racjonalności. W mojej 
ocenie scjentyzm w tej walce poległ już 
dawno temu i nie wiem po co S. Pinker wy-
ciąga „trupa z szafy”. Nowe oświecenie nie 
może być fasadą, za którą ukrywa się jego 
przestarzała wersja.

W naszym rzekomo „nowoczesnym” 
świecie dyscypliny badawcze (nie tylko 
przyrodnicze) są oceniane przez polityków i 
część społeczeństwa przez pryzmat doraźnej 
użyteczności, a nie walorów poznawczych. 
To prowadzi do ich zinstrumentalizowania 
i wyzucia z kontekstu moralnego. Każde 
przyszłe oświecenie musi stawić czoła 
problemowi, który polega na pozbyciu się 
tego scjentystycznego zadufania i arogan-
cji. Jakie czyhają tu pokusy i zagrożenia 
można zobrazować na ponownie przywoła-
nym przykładzie debaty tyczącej sposobów 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Otóż w 2015 roku został upubliczniony 
Manifest ekomodernistyczny, którego autorzy 
zaproponowali projekt geoinżynieryjnego 
interwencjonizmu na skalę globalną, który 
wprowadzony w czyn byłby doskonałą kanwą 
dla najbardziej ponurych dreszczowców. 
Chodzi m.in. o rozpylanie w górnych war-
stwach atmosfery dwutlenku siarki, który 
by zatrzymywał promieniowanie słoneczne 
– ot taka imitacja wybuchu kilku superwul-
kanów.11 

Geoinżynieria pełna podziwu dla nauki 
i techniki jest z gruntu niesłychanie pesy-
mistyczna i katastroficzna, bo całkowicie 
odrzuca możliwość dialogu i współpracy 
między ludźmi na rzecz szukania bezpiecz-
nych alternatyw dla ochrony klimatu. Bio-
rąc pod uwagę scjentystyczne zauroczenie 
Pinkera nic dziwnego, iż w odniesieniu 
do propozycji ochrony środowiska stoi na 
stanowisku technokratycznym i lansuje 
ruch ekomodernistyczny nazywając go 
także ekologią oświeceniową lub humani-
styczną. Analizując różne strategie walki ze 
zmianami klimatycznymi na szczęście nie 
traci zdrowego rozsądku i geoinżynierię 
lokuje na spekulatywnym krańcu możliwości 
usuwania gazów cieplarnianych. Chociaż 
zna i przytacza argumenty przeciw takim 
działaniom, to dopuszcza jednak możliwość 
„umiarkowanej” inżynierii klimatycznej, bo 
jak powtarza za innymi jej zwolennikami, 
człowiek i tak już na tyle zaburzył cykle 
obiegu materii i energii w skali globalnej, 
że powrót do stanu przedindustrialnego nie 
jest możliwy.

Adwersarze tego technokratycznego 
podejścia zgłaszają szereg poważnych 
zastrzeżeń, które są jak najbardziej racjo-
nalne. 

Badacz atmosfery Alan Robock wprost i 
w usystematyzowany sposób podaje powody, 
dla których inżynieria klimatu jest po prostu 

złym rozwiązaniem. Są to: 1) zniszczenie 
regionalnych uwarunkowań klimatycznych, 
susze w Afryce i Azji, 2) zniszczenie warstwy 
ozonowej, 3) nieznane skutki środowisko-
we, 4) gwałtowne ocieplenie w wypadku 
zaprzestania jej stosowania, 5) niemożliwość 
szybkiego odwrócenia skutków, 6) dalsze 
zakwaszanie oceanów, 7) zmiana koloru 
nieba na biały, 8) znaczne utrudnienia dla 
obserwacji astronomicznych prowadzonych 
z Ziemi, 9) redukcja szans na pozyskiwanie 
energii słonecznej, 10) możliwość wystąpie-
nia błędu ludzkiego, 11) podważenie sensu 
projektów ograniczania emisji, 12) ewen-
tualne negatywne skutki komercjalizacji 
tej technologii, 13) ewentualne negatywne 
skutki jej militaryzacji, 14) ryzyko konflik-
tu z obowiązującymi obecnie traktatami 
międzynarodowymi, 15) problem kontroli 
technologii inżynierii klimatu, 16) problem 
moralnego uzasadnienia dla rozpoczęcia 
takiej interwencji, 17) pozostałe, nieprze-
widywalne konsekwencje.12 

Jeśli jakieś podejście zasługuje na mia-
no oświeceniowego, to właśnie to ostatnie, 
gdzie rozważane są różne scenariusze i w 
możliwie najszerszej skali.

Niedokończony projekt
Steven Pinker, chociaż nigdzie na 

stronicach swej książki nie przywołuje 
Jürgena Habermasa, to jednak wydaje się 
popełniać ten sam błąd w stosunku do 
oświecenia mającego za podstawę ludzką 
racjonalność. Mianowicie, podobnie jak 
Habermas, zakłada że racjonalne wybory 
mogą być dokonywane dzięki idealnej 
sytuacji komunikacyjnej. 

Zwięźle ujmując rozwlekłe wywody 
niemieckiego filozofa, warunkiem możli-
wości zaistnienia takiej idealnej sytuacji 
komunikacyjnej jest skupienie się na tych 
aspektach komunikacji, które pociągają za 
sobą uniwersalne roszczenia do ważności, 
a odrzucenie wszelkich innych. Medium 
w którym można tego dokonać jest język, 
bowiem to dzięki niemu rozumiemy i 
poznajemy, a więc wpierw oczyszczamy 
język z niepożądanych naleciałości np. 
ideologicznych, a pozostawiamy tylko wagę 
argumentacji, która ma nas doprowadzić 
do prawdy.13 W owej idealnej sytuacji 
komunikacyjnej wszystkie stwierdzenia 
wynikają nie z perspektywy indywidualnych 
pragnień i strategii, ale z pespektywy ogól-
nej racjonalności, co do której wszystkie 
strony się zgadzają, a żadna inna siła poza 
siłą lepszego argumentu i kooperatywnego 
poszukiwania prawdy się nie liczy. „To, co 
nam przeszkadza, to fakt, że wiele naszych 
aktów mowy wynika z perspektywy lokal-
nych i historycznie przygodnych kontek-
stów, a te z definicji nie mogą przyczynić 
się do budowy ogólnej racjonalności. 
Dlatego też jest naszym obowiązkiem, aby 
wybierać i preferować wypowiedzi, które 
satysfakcjonują uniwersalne warunki pra-
womocności.”14 Habermas, Pinker i rzesza 
racjonalistów przed nimi, po prostu zało-
żyli, że nawet ludzie z różnych „bajek” są 
w stanie dojść do porozumienia i odnaleźć 
prawdę. Zapomnieli, że język ma jednak tę 
wadę, iż jest dla rozmówców przezroczysty 
– z czego najczęściej nie zdają oni sobie 
sprawy – nigdy nie jest więc neutralny, 
gdyż zawsze pozostaje zapośredniczony hi-
storycznie. Ujawnił to dobitnie słynny spór 

Habermasa z Gadamerem. Ten ostatni 
wykazał historyczność języka i niemożność 
osiągnięcia idealnej sytuacji komunikacyj-
nej, która miała wyeliminować przesądy, 
ale sama ta teza jest właśnie takim „hi-
storycznym” przesądem. Habermasowska 
teoria krytyczna nie ucieka więc z „piekła 
historyczności”. To oczywiście stawia pod 
znakiem zapytania uniwersalną możliwość 
oświeceniowych ideałów. 

Rozważania dotyczące socjologii 
wiedzy oraz projektu idealnej sytuacji 
komunikacyjnej wskazują, iż racjonaliści 
powinni pogodzić się z myślą, że historycz-
ności i przygodności nie pokonają tworząc 
nawet najbardziej spójne systemy. Jednak 
na uhistorycznione teorie poznania oraz 
na hermeneutykę filozoficzną nie należy 
patrzeć jak na kolejną wersję postmoderni-
stycznego relatywizmu epistemologicznego 
i etycznego przeciwnego oświeceniowym 
ideałom.

Przed dwustu pięćdziesięciu laty ro-
zum, postęp, racjonalność znaczyły trochę 
coś innego niż obecnie, bo powstały na 
innym tle kulturowo-społecznym i stano-
wiły odpowiedź na odmienne problemy. 
Dlatego nie ma sensu transponować je 
w czasy współczesne i oczekiwać, że będą 
dobrze funkcjonowały. Czekają nas inne 
wyzwania. Z tego powodu główne pojęcia 
oświeceniowe należy niejako sformatować, 
znaleźć im „świeży” sens w zupełnie zmie-
nionym kontekście cywilizacyjnym. Przede 
wszystkim należy wyzbyć się filozofii scjenty-
stycznej oraz roszczeń uniwersalistycznych 
i dogmatycznych, nauce zwrócić właściwe 
jej miejsce, i wzbogacić nowy projekt oświe-
ceniowy o wymiar dialogu i rozumienia 
innych kultur. Narzędzia ideowe, które 
mogłyby sprostać temu zadaniu są gotowe, 
zostały wypracowane choćby przez filozofię 
hermeneutyczną. 

Zasypanie przepaści między przyrodo-
znawstwem a humanistyką czyli pojednanie 
„dwóch kultur”, do którego zachęca psy-
cholog Pinker oraz wzywa biolog Wilson15, 
mogłoby zaowocować nowym wymiarem 
Oświecenia. Warto podjąć ten wysiłek. 
Chyba, że chcemy poczekać aż zrobi to za 
nas stuprocentowo racjonalna sztuczna 
inteligencja, a wtedy… v

Przypisy:
1 Steven Pinker, Nowe Oświecenie. Argumenty za 

rozumem, nauką, humanizmem i postępem, tłum. T. 
Bieroń, Poznań 2018. Porównaj wywiad Tomasza 
Stawiszyńskiego ze Stevenem Pinkerem, Ewangelia 
według Pinkera, „Przekrój”, nr 4 (3563) / 2018.

2 S. Pinker, Nowe Oświecenie, s. 398.
3 Tamże, s. 429.
4 Kultura europejska wyrosła na opowieściach 

przewidujących ostateczny upadek świata. Dla 
porządku wystarczy przywołać nowotestamentową 
Apokalipsę św. Jana, czy platońskie podanie o 
Atlantydzie.

5 Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm 
antropocenu, Warszawa 2018, s. 139.

6 Tamże.
7 S. Pinker, Nowe Oświecenie, s. 171.
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11 Po szczegóły odsyłam do książki E. Bińczyk, Epoka 

człowieka, s. 141 i dalsze.
12 Tamże, s. 257.
13 Habermas J., Zur Logik der Sozialwissenschaften, 

Frankfurt 1970, s. 220.
14 Fish Stanley, Interpretacja, retoryka, polityka, tłum. 
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15 Edward O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, 
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Grzegorz Zientecki

SINGAPUR 1996   

Wielkie kontenerowce to tylko potulne widma
Przesuwają się jak kadry filmu na zwolnionych klatkach
Odyseusz nie chciałby na nich pływać 
Zbyt są przewidywalne
Zredukowane obroty śruby wprawiają statek w malaryczne drżenie
Który jak nerwowy człowiek, jąkając się próbuje coś wyjaśnić  

Miasto Lwa wita nas deszczem
Wieżowce jak demoniczni aktorzy ukryci za jego kurtyną 
To moje wspomnienia
Nienaruszalne jak skarby świątyń 

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XIII

1.

Tu gdzie tysięczny deszcz 
wykuwa w skale pamięć koła garncarskiego,
w posadzkach Apollina miecze krzyżują barbarzyńcy.

Rozmawiam z ciemnymi wzgórzami,
o wszystkich zapadłych chwilach zakopanych 
między wierszami martwych mnichów i eremitów.

Dotykam ich słów jak bezużytecznego ciała,
i wskrzeszam w imię wiatru wypalane mrokiem zimne groble.

2.

Słyszę jak tysiące lat później powiesz:
Jakbyś czytając te wiersze leciał nad Bożym światem 
przez góry, lasy aż do skały morskiego wybrzeża.

A potem widzę jak w sanktuariach o łyk światła walczą jeńcy.
Krzyczą między sobą imię boga Słońca,
i zanim wypadną z nich gwiazdy,
wróżąc z ludzkich wnętrzności pierwsza wypadnie Noc.

Gdy raniąc stopy nad krawędzią morza,
rozmawiając z jedną z Wysp na Księżycu,
zmieniasz porządek świata.

Jarosław Kapłon

Reemigracja

kupuję bilet mój głos dźwięczy stęsknionym tembrem 
kto powiedział Polacy wracajcie do domu
kto za tym stoi zastanawiam się w jakiej sytuacji cię zastanę
te kilka tysięcy kilometrów autokarem jak wpłynie na mnie 
może usiądę przy oknie zasnę a z góry nadleci cherubin 
powie że zawiodły sumaryczne rozwiązania 
wszystko wróci do punktu wyjścia odbierzesz mnie 
z biura rzeczy znalezionych myślami będę już w domu 
przypomnę sobie książkę o psie który jeździł koleją 
czy zawyję z radości

Juliusz Rafeld

FALOCHRON

odwiedzam dom na wzgórzu 
z którego widać zatokę 
niegdyś pełną białych żagli 
dziś sczerniałe kadłuby 
jakby wszystkie posypane 
proszkiem trzy w jednym 
wiara nadzieja i złość 

fale załamują ręce nad biednymi 
mewami które wolą wyskubywać resztki 
z piasku niż polować wśród chmur 
zawsze to bliżej i prędzej 
niż prosić anioły o wsparcie 

pamiętam jeszcze słowa i gesty 
pożegnania i wszystkie odcienie 
po obu stronach tęczy 
której końca w tym życiu nie będzie 
więc się tylko spodziewam skromnie 
wśród piany ułożonej metafory 
żeśmy się z morzem uczciwie rozliczyli

Piotr Szczepański

Zanim przeminie  
karnawałowa euforia

 
najpierw zginiemy porwani przez błoto 
potem czeka nas śmierć w tańcu 
kostium oszukańczo stylizowany na radość życia 
sztuka cmentarzy nie jest w stanie zagrozić  
mojemu marszowi 

rozpędzona obalę mury cmentarza św. Jana  
Chrzciciela na Botafogo 
otworzę trumny z mocno przechodzonym towarem 

odróżniam zapierający dech w piersiach  
huk broni palnej 
od wybuchów petard 
jak opadnie błoto poszukam domu 
obraz jak po wojnie
 
w ruinach faweli grzebią hieny 
niewidoczni urzędnicy w brązowych garniturach  
szabrownicy pod rzędami złotych zębów 
szaleństwo nie zezwala na bierność
 
strzelajcie – może to i lepiej 
wyjdźcie z dziur ale celujcie dokładnie 
moja siostra zginęła od przypadkowej kuli 
do tej pory czuję ból pod złamanym żebrem 

Krystyna Morawska

Podwójny płomień 

Nad brzegiem Amstel,
chwytam błyski, które niskie słońce
rozrzuca po wodzie. Nie wiem,
czy mają jakieś inne znaczenie.
Małe słowa migotem otwierają umysł,

rozwijają żagle, malują obrazy
- artefakty ponownie nabrały koloru.
Oto dziewczyna - trzyma lampę
oświetlającą Piotra. Podchodzę,
by zajrzeć do wnętrza dłoni.
Prawie czuję, jak przepływa światło.

Powiedziałeś: nie znam tego Człowieka.
Jesteś zbyt blisko i jak ja - niedoskonały,

chcę myśleć, że tak było
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Streszczenie
Tytus Andronikus, rzymski wódz, powra-

ca do Rzymu po latach wojen z barbarzyńskimi 
Gotami. W Rzymie trwa kampania polityczna 
kandydatów do objęcia tronu po zmarłym 
cesarzu. Konkurentami do najważniejszego 
stanowiska w państwie są synowie zmarłego 
władcy.

Tytus, dla uczczenie swego tryumfu, 
składa w ofierze jednego z synów pojmanej 
gockiej królowej, Tamory. Wódz popiera w 
wyborach kandydaturę Saturninusa, starsze-
go z braci. Nowo wybrany władca podejmuje 
niespodziewaną decyzję, zwracając wolność 
jeńcom oraz poślubiając Tamorę, tym samym 
umożliwiając jej zemstę na znienawidzonym 
rzymskim wodzu. Bezwzględnej cesarzowej 
w osiągnięciu krwawego odwetu pomaga 
kochanek, Maur Aaron. Podczas polowania, 
zorganizowanego z inicjatywy Tytusa, syno-
wie Tamory, Chiron i Demetriusz, brutalnie 
gwałcą i okaleczają córkę Tytusa, Lawinię, 
oraz morduję jej męża, Basjanusa, młodszego 
brata cesarza, niedawnego pretendenta tronu. 
Winą za zbrodnię obarczeni zostają skazani na 
karę śmierci synowie Tytusa. Porzuconą w lesie 
Lawinię odnajduje jego brat, trybun Markus.

Pogrążającemu się w coraz większej rozpa-
czy Tytusowi udaje się ustalić sprawców gwałtu. 
Tymczasem jeden z jego synów, Lucjusz, rusza 
do stacjonującego za miastem oddziału Go-
tów, by wraz z nim zbrojnie uderzyć na Rzym. 
Śmiałe prowokacje, które Tytus urządza przed 

William Shakespeare

Tytus Andronikus

Trafiła mi się ostatnio ciekawa rozmo-
wa z intersującym człowiekiem, po której 
jakże bardzo spodobało mi się słowo raczej. 
Używaliśmy go zresztą obaj, prawdopo-
dobnie w takim samym znaczeniu, choć 
nie mogę wykluczyć, że w jego przypadku 
podświadomie.  

Sądzę, że raczej, obecne w dyskusji, 
odgrywa dużą i pozytywną rolę, nawet gdy 
strony prezentują różne poglądy i oceny. 
Według mnie raczej nadal pozwala prze-
kazać swoje przekonanie, nie zamykając 
jednak furtki do końca. Inaczej mówiąc, 
(mój domysł, że być może znowu pod-
świadomie) dopuszcza odmienność, nie 
będącą od razu zarzewiem konfliktu. No, 
wszystko to pomijając oczywiście sytuację 
zwykłego braku przekonania co do własne-
go zdania, ale to inna para kaloszy. 

Moim skromnym zdaniem słowo to 
jest trochę niedoceniane, chociaż po-
trafi zdziałać cuda w sprawnych rękach 
/ ustach, o czym się sam nieraz prze-
konałem. Tak więc moje Noworoczne 
przekonanie brzmi - że ten rok będzie dla 
wszystkich twórców raczej pełen samych 
sukcesów.  v

Juliusz Rafeld 

Raczej…
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Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”

W lipcu, jak co roku zbierali się miło-
śnicy poezji. Na dziedziniec przez ciemny 
korytarz starej kamienicy przy ul. Dwor-
cowej 62 przechodziło się prawie przez 
całe lato. Po drodze można było spotkać 
młodych ludzi, zaciągających się dymem 
z papierosa. Dochodziło się na miejsce 
spotkania przy akompaniamencie melodii, 
granej na gitarze przez człowieka w czar-
nym kapeluszu. Czasami goście byli nieco 
zawiedzeni, gdyż zamiast wierszy słuchali 
poezji śpiewanej. Ostatnio modne stało się 
łączenie różnych rodzajów twórczości.

Dzień był słoneczny. Niektórzy mieli 
oczy zmrużone od blasku. Z niecierpliwo-
ścią czekali na to, co się wydarzy na żółtym, 
kipiącym od słońca placu.

Wtem za stołem, zabarwionym reflek-
sami promieni zasiadł Johny. Uśmiechał 
się w stronę wesołej ciemnowłosej damy z 
trzeciego rzędu. Pulchna kobieta posyłała 
w jego kierunku zachęcające spojrzenia. 
Ubrana była w spódnicę i bluzkę koloru 
khaki Spoglądając na nią wydawało się, że 
marzyła o tym, by ubierać się elegancko. 
Siedziała wyprostowana, oglądając swoje 
ciuchy i delikatnie poprawiała naszyjnik, 

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Johny

rozsiewając zapach perfum. Na ustach jej 
wisiał uśmiech, stanowiący wyraz entuzja-
zmu dla twórczości przyjaciela. 

Tymczasem goście dopełniali obrzę-
du parzenia herbaty i kawy. Zachowywali 
się przy tym głośno. Wydawali niezwykłe 
dźwięki. Zwłaszcza jeden z nich potrafił 
podczas przerwy w występach rozbawić 
publiczność kawałami. Wyrażał emocje, 
wydobywające się z twarzy, jakby omglonej 
idiotyzmem. Oczy, usta i nos były w jednym 
grymasie niezadowolenia. Kiedy się pojawił, 
to już kierował wzrok na kamerę, stojącą 
nieruchomo na stoliku. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że należała 
do wykonawcy poezji śpiewanej i była dla 
niego talizmanem, prezentem, nieomal 
świętością. Dzięki niej mógł odgadnąć każdą 
myśl, przeniknąć spojrzenia .Wydawało się, 
że ma naturę psychologa, albo belfra, choć 
nim nigdy nie był.

Nie musiało się wydarzyć coś straszne-
go, a jednak. Gwałtowny z natury, jedno-
cześnie trzymający rękę na pulsie przybysz 
strącił ze stołu kamerę. A lato pulsowało 
wszystkimi sokami życia, wlewającymi się do 
serc ludzi i przenikającymi myśli i emocje. v

pałacem cesarskim wywołują gniew przerażo-
nego wizją wojny Saturninusa, jednak Tamora 
przekonuje cesarza, że sama będzie w stanie 
zapobiec grożącemu niebezpieczeństwu. W 
tym czasie Aaron, ukrywający niedawno na-
rodzone dziecko Tamory, zostaje schwytany 
przez Gotów i oddany w niewolę Lucjuszowi. 
Tamora wraz z synami przybywa w przebraniu 
do domu Tytusa, aby - podając się za Zemstę 
wysłaną do pomszczenia jego krzywd - prosić 
go o interwencję u Lucjusza w celu zaniechania 
ataku i podjęcia rozmów pokojowych. Tytus, 
zdając sobie sprawę z oszustwa, morduje skrycie 
jej synów, mszcząc się na dawnych wrogach za 
krzywdy córki.

Uczta w domu Tytusa staje się dla cesar-
skiej pary pretekstem do uzyskania polityczne-
go pojednania. Oficjalne spotkanie przeradza 
się w krwawą rozgrywkę. Cesarz, cesarzowa, a 
także Tytus giną w spektaklu okrucieństwa. 
Państwowi dostojnicy obwołują Lucjusza 
nowym cesarzem, powierzając mu misję od-
budowy Rzymu po dotkliwej klęsce szalonej 
wojny domowej.

Nowy przekład pierwszej, młodzieńczej 
tragedii Shakespeare’a, po raz ostatni tłuma-
czonej i wydanej w Polsce w połowie lat osiem-
dziesiątych, jest moją propozycją ponownego, 
współczesnego odczytania tekstu oryginału, 
cieszącego się w ostatnich latach dużym zain-
teresowaniem wśród zagranicznych twórców 
teatralnych. v

Przełożył Karol Kalisty
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Dariusz Kadyszewski

Kawa

Kawa poranna 
Na przebudzenie 
Kawa świeżo zmielona 
Aromatyczna 
Kawa na ławę 
Kawa bez strawy 
(czyli na czczo) 
Kawa i papierosy 
Kawa kawiarniana 
Plus słodki towarzysz 
Kawa w termosie 
Kawa nie-w-sosie 
Kawa na wynos 
Kawa na przymus 
Kawa lura w pracy 
Kawa fuso-plujka 
Kawa trzecia zalewajka 
Kawa rozpuszczalna 
W smaku banalna 
Kawa z cykorią 
(dla cykorów?) 
Bezkofeinowa kawa 
Na zdrowie 
Całkiem spokojnie 
Wypita n-ta kawa 
Na zmęczenia 
W biegu kawa 
Bez znaczenia 
Lub kawa w locie 
Ostatnia kawa 
Przed snem 
W końcu wiecznym

Amen

Marek Jagliński

Aforyzmy

***
I ostatnia deska ratunku , może okazać się brzytwą w rękach tonącego.

***
Najprędzej rozwiązać węzeł małżeński, pociągając za sznurki zawiązanych języków.

***
Niektórzy ludzie mają otwarty umysł, ale dlaczego tylko do połowy.

***
W życiu czasami lepiej stracić twarz niż głowę.

Otton Grynkiewicz

Fraszki Noworoczne

*

Nie brakuje ludziom sprytu
W osiąganiu dobrobytu.

*
Między nami często bywa:
Jeden pływa, drugi wpływa.

*
Onegdaj zabiegał,
Obecnie zalega.

Zbigniew Pawłowski (Igła)

***

Tańcowała nitka z igłą. 
Tak to zabrzmieć dziś powinno. 
Nitka igłę prowadziła. 
No bo w tańcu lepsza była. 
 
Igła to jest on nie ona. 
Mimo żeńskiej tu wymowy. 
Nie potrzebna jest obrona. 
Czegoś co się samo broni. 
 
W tańcu nitka się wygina. 
Korzystając z igły uszka. 
Baletnicę przypomina. 
Wspięta na koniuszkach. 
 
Nitka w pląsach niedościgłą. 
Tańczy wygibasy swoje. 
Bo przetańczyć pragnie z igłą. 
Całe życie, już we dwoje. 
 
Z boku patrzy na nich szpulka. 
I agrafka także zerka. 
Bo uszyta jest koszulka. 
A w kolejce już sukienka. 
 
Czy to parkiet jest czy warsztat?. 
Że przy tańcu praca idzie. 
Po obiedzie to musztarda. 
Z tańca im wychodzi szycie.

Tomasz Stefaniuk

Jeszcze nie dzisiaj

Jeździ autem wartym milion złotych
Latami zdradzał żonę z jej najlepszą przyjaciółką
Ma figurę nastolatki
Szokująca pomyłka żony znanego piłkarza
Szykuje się do ślubu (seryjny morderca)
Przez „Big Brothera” odwróciła się od niego rodzina
Chciał złapać szczura, ale gryzoń zrobił coś nieoczekiwanego
Plecaczek zamiast torby

Mój Boże! –
A więc to jeszcze nie dzisiaj…
Nie dzisiaj!
Jeszcze nie teraz!
Póki co wszystko jest w porządku –
Bo przecież
Gdyby zbliżał się koniec świata
Onet i Wirtualna
Na pewno by o tym informowały

SATYRA

Maciej Rybicki

Bal

Czym drwale się kierowali
gdy drzewa rąbali
aż puszczy spory wycięli kawał?

Ceną bali!

Jedni te bale na pniu sprzedali,
zaś inni się bali,
że spuszczą na nich kar nawał.

A wiadomo na Bali
drewno twardsze od stali.
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Struktura formalna poezji nabati
Autorka z dużą dociekliwością analizu-

je ten temat. Przytaczam:
Wiersz nabati cechuje melodyjność oraz 

poetyckość w zakresie treści. Czerpiąc z dawnych 
tradycji literackich, zachowuje charakterystycz-
ny monorym i rytm...wiersz nabati składa się 
z kilku do kilkuset monorytmicznych wersów. 
Jednak średnia długość wiersza wynosi między 
dwadzieścia a czterdzieści wersów…taki wiersz 
jest łatwiejszy do zapamiętania...tradycyjny 
wiersz nabati był ustną formą poezji a więc autor 
przykładał wagę do tego, by forma pozwalała na 
łatwiejsze odtworzenie z pamięci...ponadto, cha-
rakterystyczną cechą wiersza tworzonego w tym 
stylu jest długość wersu, odpowiadająca długości 
jednego wdechu człowieka..stanowi to kolejną 
cechę dowodzącą praktycznego zastosowania po-
ezji nabati...wszystko pierwotne było podporząd-
kowane sprawniejszemu zapamiętaniu wiersza 
i skuteczności w dalszym jego przekazywaniu.

W tym podrozdziale KAMILA PANEK 
szczegółowo opisuje skomplikowaną struk-
turę poezji nabati jak i poezji klasycznej 
arabskiej.

Tematyka poezji nabati
Poezja nabati jest odzwierciedleniem 

pewnego obrazu, specyficznego postrzega-
nia ówczesnego świata. Jest również wyra-
zem panujących wtedy sentymentów, ma-
rzeń i aspiracji. Byłą także wykorzystywana 
do zarejestrowania i udokumentowania wy-
darzeń o charakterze historycznym. Poezję 
beduińską cechuje prostota i odwoływanie 
się do czysto ludzkich emocji, pragnień i 
przeżyć. Daleko tu do intryg, przewrotności, 
zawiłych problemów filozoficznych. Poezja 
nabati obecnie wygląda nieco inaczej niż w 
przeszłości. Zmiany wynikają z ogromnego 
postępu cywilizacyjnego jaki dokonał się w 
Zatoce jak i na całym świecie.

Poezja nabati, pod względem tema-
tycznym poddawana jest pewnego rodzaju 
zmianom. Poza kanonicznymi tematami 
jak miłość czy poezja o charakterze reflek-
syjnym, pojawiają się wątki dostosowane 
do współczesnych czasów, niejednokrotnie 
kontrowersyjne i wzbudzające bieżące 
napięcia (na przykład Arabska Wiosna czy 
konflikt z Katarem i Iranem).

Zmianom uległy też środki przekazu. 
Poza tradycyjną formą publikacji wierszy, 
do jakich należą gazety i czasopisma, coraz 
bardziej popularnym staje się publikowanie 
w mediach społecznościowych. Poezja naba-
ti zajmuje ponadto rozległą przestrzeń na 
kanałach telewizyjnych.

Tego można Emiratczykom zazdrościć. 
Masowe programy poetyckie w telewizji – to 
brzmi dla nas Polaków, jak lądowanie Waw-
rzyńca Twardowskiego na księżycu. W Pol-
sce, twórczość poetycka, niestety  z wielkim 
trudem toruje sobie drogę do świadomości 
obywateli.

Rozdział II. Jest w nim wiele podroz-
działów.

Poezja nabati w rozumieniu Al Mak-
tuma

Władca Dubaju – poetą! I to nie byle 
jakim. Zjawisko niespotykane w Europie i 

Roman Sidorkiewicz

Poezja nabati. Poznawanie kultury rejonu Zatoki Perskiej (2)

Ameryce. Tam zawodowi politycy, to często 
awanturnicy, szemrani biznesmeni, ostatnio 
nawet komik. Byle nie człowiek z dorobkiem 
literackim.

„Artysta jest człowiekiem, który w większym 
stopniu rozumie i wyraża prawdę o otaczającym 
nas świecie”. Kamila Panek przytacza tę 
mądrość wypowiedzianą przez polskiego 
krytyka i historyka literatury Stefana Żół-
kiewskiego (1911 – 1991). To jak ulał pasuje 
do twórczości emira Al Maktuma. Zaczął 
tworzyć pierwsze wiersze jako chłopiec. 
Używał pseudonimów; chciał bowiem aby 
jego twórczość uzyskała autentyczną apro-
batę. Wiadomo o co chodziło – w przypadku 
twórczości następcy tronu zaraz znalazłby 
się tłum pochlebców.  W ten chytry sposób 
następca tronu uzyskał cel – jego poezja 
jest znana i autentycznie podziwiana. Jak 
mówi: „wszystkie moje wiersze są efektem ja-
kiegoś doświadczenia z mojego życia. Nigdy nie 
napisałem ani jednego wersu, który nie miałby 
odbicia we wcześniejszym osobistym zdarzeniu”. 
Poezja emira, na wzór klasycznej poezji oraz 
tradycyjnej poezji nabati, nie ogranicza się 
do jednego zestawu tematycznego. Znaczna 
ilość utworów poświęcona jest tematyce 
bieżących wydarzeń na arenie krajowej 
i międzynarodowej, przez co przybiera 
polityczny charakter. W wielu wierszach 
możemy dojrzeć filozoficzne maksymy iden-
tyfikujące autora. Jednak większość jego 
wierszy porusza uniwersalne tematy, bliskie 
człowiekowi. Utwory o tematyce osobistej 
są rzadkością. Emir stwierdził: „Tematy mi 
najbliższe to tematy, które dotykają ludzi”.

Dlatego też najczęstszym motywem 
występującym w poezji Al Maktuma jest 
miłość. Poeta dedykuje swą twórczość 
ukochanym kobietom, z którymi wiąże go 
romantyczna relacja małżeńska (wielożeń-
stwo!) ale także tworzy wiersze obnażające 
ciepłe uczucia względem synów. Jego po-
ezja stanowi cenne źródło wiedzy na temat 
środowiska beduińskiego. Mimo postępu 
cywilizacyjnego, które przeszły emiraty w 
ciągu niemal pięćdziesięcioletniej historii, 
tradycyjne beduińskie  środowisko życia 
odgrywa dalej ogromną rolę w świadomości 
współczesnych Emiratczyków. Al Maktuma 
twierdzi: „Pustynia nauczyła mnie cierpliwości  
i wytrwałości”. Podobnie często wspominane 
są morze i fauna Półwyspu. Gazele stanowią 
naturalną personifikację piękna. Kobieta 
jest często porównywana do tego zwierzęcia. 
Liczne są także odniesienia do sokoła – po-
dobnie uznawanego za symbol piękna, ale 
również odwagi i męstwa. Sokół jest symbo-
lem narodowym Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, widnieje w godle tego państwa.

Emir nie ucieka od panegiryków na 
cześć kilku emirów i szejków. Chwali w nich 
zdolności przywódcze, dzięki którym ZEA 
osiągnęły wysoki poziom rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego.

Ciekawym faktem jest publiczna rywa-
lizacja w konkursach poetyckich pomiędzy 
emirami i szejkami Abu Zabi, Arabii Saudyj-
skiej, Dubaju i innych arabskich krajów. Ta-
kie towarzystwo na pewno sprzyja zaintere-

sowaniu społeczeństwa poezją. Niewątpliwie 
na obecną aktywność poetycką emira wpływ 
ma pragnienie zachowywania dziedzictwa 
narodowego. Materializuje się to w corocz-
nym Emirackim Festiwalu Literatury, we 
współpracy z liniami lotniczymi Emirates a 
także działalność Fundacji Al Maktuma na 
Rzecz Wiedzy, której jednym z filarów jest 
wzmacnianie zainteresowania poezją wśród 
młodzieży. Szkoda, że w Polsce na próżno 
szukać takiego dobrodzieja. Świeca w ręku 
nie pomoże.

Poezja miłosna
Miłość to jeden z najbardziej powszech-

nych tematów poezji arabskiej w ogóle w 
tym nabati. Autorka cytuje: „arabska poezja 
miłosna często przepełniona jest bólem wynika-
jącym z opuszczenia ukochanej spowodowanym 
koniecznością podróży bądź zawodem miłosnym. 
Przez stulecia przodkowie współczesnych Arabów 
z Zatoko Perskiej, czyli beduini, doskonalili się 
w sztuce tworzenia wiersza miłosnego...piękno 
kobiety najczęściej było porównywane do piękna 
księżyca rozświetlającego noc lub smukłej i po-
ruszającej się gazeli...kobieta była opisywana w 
sposób uniemożliwiający jej identyfikację. Zdra-
dzenie jej imienia mogłoby narazić ją, a przy tym 
całą rodzinę na zniesławienie”.

Al Maktum jest autorem wielu utworów 
miłosnych przepełnionych bólem. Szcze-
gólnie odczuł to po ucieczce  jednej  ze 
swych żon księżniczki Hayi Bint al – Husayn. 
Sprawa stała się powodem medialnego huku 
na całym świecie, na który emir, dotknięty 
zachowaniem żony, zareagował utworami 
miłosnymi.

Kamila Panek przytacza jeden z nich 
pt. Miłość w prezencie. Przypominam, że 
wszystkie wiersze w książce są przetłuma-
czone przez autorkę, która dodatkowo skru-
pulatnie je analizuje. Co za benedyktyńska 
praca! Miłośnicy poezji mają co czytać i 
czym się zachwycać.

Odkąd wyjechałaś rękę w ogniu palę
Twoja ręka w wodzie i nie brak ci niczego
Gdy cię proszę o spotkanie radości nie taję
Odpowiedziałaś ostrożnie maskując kłamstwo i 
to mnie zasmuciło
Powiedziałaś: daj mi swą duszę, ja rzekłem: 
oddaję
Powiedziałaś: ofiaruj życie – nie chciałem niczego 
innego
Ale chcesz bym o tobie zapomniał, ale nie – nie 
potrafię

dokończenie z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 30
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Zmusić do oziębłości serca mego krwi twej miłości 
pełnego

Wiersz opisuje nieszczęśliwą, nie-
spełnioną miłość. W utworze obecna jest 
metafora związana z silnym przywiązaniem 
człowieka do przyrody. Dla beduinów upał 
był zabójczy, podczas chłód wody stanowił 
najlepsze wyobrażenia.

Kolejny wiersz Al Maktuma  - Głębia 
uczucia – odwołuje się do serca jako siedli-
ska miłości.

Och, czymże ukoić serce rozłąką strapione
Szalejące z bólu w miłości urokach
Ach tak, doprawdy serce me skradzione
Przez ideał piękna powtarzany w wiekach
Me stęsknione wołanie z oddali usłyszane
A dusza pozostawiona sama topi się w 
udrękach
Bo uczucie me jak fale w oceanie
Tylko ryby nie topią się przy jej imieniu 
dźwiękach

W podobnej konwencji napisa-
ny jest wiersz Gamala ibn Huwayrida 
pt. Czułość i smutek 

Smutek mi doskwiera, me powieki łez 
pełne
Serce, umysł, z płaczu padają owiędłe
Próbuje zapomnieć a twa miłość mym 
panem
Bo jesteś moim życiem i całym mym 
światem
Kocham cię o me kwiecie życia i jego 
zapachu
Ból rozłąki na wzór tortur najgorszych
Jakże to, że miłość bez niego obejść się 
nie może
Nadmiar uczucia jednak nawet w snach naj-
gorszych…

Ciekawy jest wiersz emira Al Maktuma pt. 
Zamglone spojrzenie.

Gdyby tylko ta, która me serce wzięła w posiadanie
Zrozumiała choć trochę z mych tortur
Me oczy, zapomniały czym jest spanie
I nawet gdy nocni stróżowie odpoczynku zaznają
Ja nie zmrużę oczu, bo rana krwawi
Tylko ty możesz zatrzymać ból niemiłosierny
Tylko jednej brunetki zamglone spojrzenie
jej słodyczy blask da mi w końcu wytchnienie.

Podmiot liryczny przepełniony jest 
bólem związanym z rozstaniem z ukochaną. 
Wywodzi się jeszcze z beduińskich warun-
ków, gdy mężczyzna zmuszony był opuścić 
obozowisko i ukochaną w celu zdobycia 
pożywienia. Rozstanie i tęsknota są zatem 
w naturalny sposób wpisane w arabską de-
finicję miłości.

Ewenementem jest fakt, że poezja 
nabati trafiła do utworów muzyki popular-
nej w ZEA. Następca tronu Dubaju szejk 
Hamdam ibn Muhammad Al Maktum 
napisał wiersz Odejdź, który stanowi słowa 
popularnej piosenki w Dubaju. Dowodzi 
to niezwykłej mody na poezję nabati, która 
staje się rozpoznawalna i doceniana przez 
całe społeczeństwo. Czyli, używając meta-

fory, „poezja trafiła pod strzechy”. Poniżej 
wiersz następcy tronu:

Odejdź, odejdź z dala ode mnie
Me serce twym chłodem jest zmęczone
To, co kiedyś cię bawiło, teraz powoduje cierpienie
Ogniskiem śmierci twej nienawiści płomienie
Słyszę liczne dziewcząt kwilenie
Przewyższają cię w swym pięknie
Ktokolwiek dziś jest pod twoim ramieniem
Jutro jego obecność stanie się zranieniem
Czy pamiętasz dawne czasy, byłaś całym moim 
istnieniem
Szczęście miałaś wówczas, dla mnie ty istniałaś 
jedynie
Wypatrujesz czasu, gdy me uczucie przeminie?
Bym uczuciem zapałał do innej?
Nim się spostrzegłem odeszłaś w zapomnienie
Zapomnianaś również przez serca mego tchnienie
Szczerze i rzucając ci wyzwanie

Zatrzymaj się w miejscu, gdzie stoisz, granicy 
przebiegiem
Wszystko mi dziś  jedno, czy cię nie ma, czy ob-
jawia się istnienie
Nasze drogi to już nie jedno
To, co kiedyś cię bawiło, teraz powoduje cierpienie
Ogniskiem śmierci twej nienawiści płomienie

Autorka analizuje: 
„Wiersz niesie z sobą silny ładunek emo-

cjonalny. Podmiot liryczny doświadczył druzgo-
cącego cierpienia ze strony ukochanej kobiety...
ogrom bólu porównywany jest do płomienia, czyli 
domeny mocno zakorzenionej w świadomości 
beduińskiej, ludności zamieszkującej gorący, 
pustynny klimat. Płomienie ognia stają się 
synonimem wszelkiego zła...podmiot liryczny 
przywołuje inne kobiety i porównuje ich piękno 
do wizerunku dawnej ukochanej”.

Miłość obywateli i troska o ich do-
brobyt

Emiratczycy są zadowoleni z warun-
ków życia w swoim kraju. Władze dbają o 
obywateli na wielu płaszczyznach poprzez 
znakomitą opiekę zdrowotną, doskonałą 
edukacją. Wspierają gospodarkę i kulturę. 
Jak podkreślają publicyści - na sukces pań-
stwa, od jego założenia aż po dziś dzień 
wpłynęło: w pierwszej kolejności łaskawość 
Boga, kolejno - mądre przywództwo, a w 
końcu  -oddanie jego obywateli.

Bardzo żywy jest kult założyciela ZEA 
emira Abu Zabi Zayida ibn Sultana Nahay-

ana. Rok 2018 był „Rokiem Zayida”. Emir 
Dubaju Al Maktuma dał temu wyraz we 
wierszu Najszczęśliwszy naród

Nasz naród jest najszczęśliwszym z narodów
Od epoki Zayida aż po dzień ostateczny
Idą przez życie z godnością i dumą
Radośnie, nie dając się zwieść przez smutek 
zbyteczny
Podczas gdy wokół ludzie ze smętną miną
Nasz naród wypełnia uśmiech serdeczny
Dzieci nasze radosne, cieszą się chwilą
Obcy im strach, bo zaspakajane ich potrzeby
Nie żywią się iluzjami i Fata Morganą
Podczas gdy inni podążają za nimi bezwiednie
Halifę, wspaniałego prezydenta mają
Przy którego konieczności i rozumieniu, inny 
lider blednie
Poprzednie pokolenia życie w radości nam za-
pewniają

To najszczęśliwszy naród i starsi i 
młodzieży
Władze naszego kraju swe powinno-
ści spełniają
Otwierając przed nami możliwości, 
każdy dzień coś wnosi
Oczy naszych przyjaciół, ale i opo-
nentów odpowiedź dają
Jakie owoce nasz trud i poświęcenie 
głosi
Oby nasz kraj spokoju i szczęścia 
pozostał ostoją
A obywatele zjednoczeni kąpali się 
w radości.

Władca jawi się jako jed-
nostka obdarzona wyjątkowymi 
zdolnościami przywódczymi. 
Cechuje je mądrość, rozwaga 
ale i surowość. Z drugiej strony 
widzimy go jako zatroskanego 
ojca. Wiersz został wyrecytowany 
na otwarcie wieczoru poetyckie-

go podczas Emirackiego Festiwalu Kultury 
w roku 2016.

Walka, męstwo, odwaga
Autorka wiele uwagi poświeciła temu 

zagadnieniu. Twierdzi, że w świadomości 
arabskiej, kwestia pochodzenia oraz dzie-
dzictwa jest dużo silniejsza niż w kręgu 
zachodnim, gdzie proces globalizacji 
wiedzie często prym nad kulturą folkloru. 
Tym samym, dla Europejczyka otwartość i 
kosmopolityzm to z reguły cechy pozytywne 
i pożądane, dla Araba – odwrócenie się do 
lokalności było i często jest postrzegane w 
kategoriach zdrady.

Al Maktum w utworze  Moje życzenia 
pisze:

Moimi życzeniami, o Ty, który odpowiadasz za 
niedaleko
Jest byśmy stanęli zjednoczeni
Społeczność niegdyś jedna, dziś w rozpadzie 
stanie
Dowodem jest słabości 
Jeden naród mimo wrogów
Jakże więc w kawałkach dostrzec nas dziś można
Nie mów o końcu potęgi i glorii
Która niegdyś świecąc blaskiem słońca
Ku zachodowi się skłania
Nasza jedność źródłem mocy jest cudownych
Odrzuciwszy zgubne podziałów wołania.

Wiersz ukazuje jak istotnymi wartościa-
mi dla społeczeństwa arabskiego są jedność 

Na zdjęciu: Wielbłądy na pustyni obok linii wysokiego napięcia.
Fot. Aleksandra Ikball 

Poezja...
dokończenie ze str. 29



AkAnt 2(301)2021     str. 31     

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

i solidarność. Podmiot liryczny świadomy 
jest tego, że w obliczu podziałów, państwo 
staje się łatwym celem dla wrogów. Naród 
musi być zjednoczony. Widoczne jest tu 
odwołanie do tradycyjnych beduińskich 
schematów plemiennych.

Kolejny utwór  Determinacja młodych  
ukazuje wagę, jaką się kładzie na rozwój i 
właściwe ukierunkowanie młodego poko-
lenia.

Witajcie młodzieży osiągająca sukcesy
Nasza nadziejo i skarbie narodu
Byłem jednym z was podążający
Za pragnieniem by ujrzeć spełnienia snu
Chcę poświadczyć o przeszłości
Wypełnionej trudnościami i okresami zawodu

Al Maktum składa hołd młodym Emi-
ratczykom oraz nawołuje do determinacji i 
podążania za marzeniami, by możliwe stało 
się osiągnięcie zamierzonych celów.

Kamila Panek w następnych podroz-
działach,  przedstawia rolę przyrody, a także  
rolę ojca – głowy rodziny. W jej książce są 
wiersze poświęcone życiu codziennemu, 
religii oraz dialogowi społecznemu. 

Rozdział III. Składa się z trzech pod-
rozdziałów.

Nowe wyzwania
Przed 1971 rokiem, dzisiejsze Zjed-

noczone Emiraty Arabskie  były jedynie 
bezkresnym pustynnym terenem zamiesz-
kałym przez nomadyczne plemiona be-
duinów. Odkrycie ropy naftowej w roku 
1958 zapoczątkowało okres dynamicznych 
zmian, które doprowadziły do powstania 
nowoczesnego państwa. Region ten od za-
wsze był miejscem spotkań kupców z Indii 
czy Chin. Założyciel ZEA szejk Zayid ibn 
Sultan Al Nahayan wykorzystał możliwości 
jakie pojawiły się wraz z okryciami złóż ropy. 
Polski ambasador w ZEA, Robert Rostek, w 
wywiadzie dla tamtejszej prasy powiedział 
celnie: „Chcąc być obecnym w światowym biz-
nesie, musisz być obecny w ZEA”.

Kultura odgrywa wielką rolę zarówno 
w kształceniu młodych Emiratczyków, jak 
również w budowaniu wizerunku ZEA na 
arenie międzynarodowej.

Autorka przytacza: Wydaje się, ze dzia-
łania mające na celu zachowania dziedzictwa 
literackiego w ZEA przybiorą na sile. Warto 
przypomnieć, że w zeszłym roku emirat Szardża zo-
stał wybrany Światową Stolicą Książki. Szardża 
(arab. „wschodzące słońce”) to trzeci największy 
emirat, uznawany jest za kulturową stolicę tego 
kraju… Obecnie emirat jest areną różnorodnej 
działalności kulturalnej, poprzez edukacyjne i 
tradycyjne projekty, galerie sztuki i muzea...Wra-
cając do emiratu Dubaju, to co roku organizo-
wany jest Emirates Literature Festival… Jednak 
należy pamiętać, że u podstaw tego kulturalnego 
rozkwitu stoi właśnie poezja – poezja nabati”

I tu Kamila Panek trafiła w samo sedno.
Gamal ibn Huwayrib – pionier ruchu 

kulturalnego w ZEA
To wieloletni współpracownik i przy-

jaciel emira Dubaju szejka Muhammada 
ibn Rasida Al Maktuma. Jest osobą znaną 
i cenioną wśród elity intelektualnej kraju, 
stoi za większością spektakularnych osią-
gnięć. W imieniu władcy Dubaju podpisuje 
szereg umów z podmiotami zagranicznymi. 

Składa wizyty w najsłynniejszych uniwersy-
tetach świata. Od roku 2013 ibn Huwayrib 
sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego 
Fundacji Muhammada ibn Rasida na rzecz 
Wiedzy. Celem fundacji jest wdrożenie 
w życie wizji emira, która stawia Dubaj 
w centrum międzynarodowej sceny jako 
miasto o zaawansowanej gospodarce opar-
tej na wiedzy. Fundacja wspiera ponadto 
edukację młodzieży i wykształcenie wśród 
niej cech przywódczych. Fundacja opiera 
się na trzech głównych filarach: edukacji, 
przedsiębiorczości badaniach naukowych.

W obliczu ekonomicznego rozkwi-
tu Dubaju stoi przed ibn Huwayribem 
ogromne wyzwanie: czy kultura Dubaju 
stanie się porównywalna i budząca podziw 
jak gospodarka tego emiratu? Intensywne 
działania zmierzające do podniesienia po-
ziomu wiedzy i kultury wśród Emiratczyków 
jest zadaniem godnym pochwały. Poezja to 
cenne dziedzictwo Półwyspu. A na szczegól-
ną uwagę zasługuje poezja nabati, która ze 
względu na swój unikatowy charakter może 
stanowić doskonałą  wizytówkę Dubaju. Rola 
kultury we współczesnym, dynamicznym 
i postępowym świecie ma bezpreceden-
sowe znaczenie. Dubaj potrzebuje dziś 
przewodników ruchu kulturalnego, którzy 
pociągną dzieło ibn Huwaryiba i dalej będą 
promować bogate dziedzictwo artystyczne, 
w tym literackie. Ma to głębokie znaczenie 
w kontekście planów dywersyfikacji źródeł 
dochodów. W ostatnich latach turystyka sta-
ła się jednym z filarów tej bliskowschodniej 
metropolii. Wydaje się jednak, że kultura 
wybrzmiewa melodię przyszłości. W historii 
cywilizacji światowej Arabowie mają czym się 
chwalić. Znamy ich ogromne osiągnięcia 
w budownictwie i architekturze, nauce,  
medycynie, filozofii. Cyfry całego świata to 
cyfry arabskie! Nawet Chińczycy je przejęli! 
Wielkie sukcesy odnieśli także w literaturze 
– prozie i poezji. 

Znaczenie nabati 
Wiersz nabati jest wszechobecny w 

przestrzeni publicznej Dubaju. Bogate życie 
kulturalne i różnego typu aktywności i wy-
darzenia literackie są sponsorowane przez 
instytucje prywatne, społeczne i państwowe. 
Trudno aby było inaczej skoro władca kraju 
i jego następca publikują swe wiersze na 

profilach społecznościowych. Dzięki temu 
grono odbiorców stale się powiększa, a świat 
może się dowiedzieć o ostatnich wydarze-
niach z kręgu polityki lub nawet z bardziej 
prywatnej sfery życia szejków. Poezja nabati 
to swego rodzaju kulturowe zwierciadło 
środowiska życia i mieszkańców regionu. 
Wiersze obrazują relacje panujące między 
członkami lub grupami w ramach danej 
społeczności. Niezwykle wyraźny przykład 
poezji nabati, której celem jest oddziaływa-
nie społeczne to utwory prezentowane pod-
czas popularnego programu telewizyjnego 
Milion’s Poet.

Ja nie wyobrażam sobie, aby taki pro-
gram zaistniał w Polsce. Niestety.

Autorka zadaje sobie pytanie:
Warto zwrócić uwagę na dylemat skla-

syfikowania poezji nabati. Czy należy ona w 
dalszym ciągu do wytworu folkloru? Czy dzięki 
swojej powszechności stała się już częścią kultury 
masowej? Jednak cechami, które miałyby deter-
minować jej przynależność do wytworu kultury 
masowej musiałyby być brak autentyczności i 
infantylizm a także nastawienie na zysk. Poezja 
nabati wydaje się być bezpieczna pod tym wzglę-
dem gdyż jest skrupulatnie kreowana przez władze 
ZEA. Reasumując, mimo ogromnej popularności 
wiersza nabati w tym kraju, zaliczyłabym go do 
„wyższej kategorii”.

W ten sposób autorka sama sobie dała 
odpowiedź – poezja nabati przetrwa, ale 
dbać o nią trzeba.

W zakończeniu swej książki Kamila 
Panek pisze:

Zjednoczone Emiraty Arabskie – mały, 
ale o wielkich możliwościach i potencjale kraj 
jest obecnie popularnym kierunkiem wśród 
Europejczyków, w tym Polaków. Niesamowity 
rozkwit gospodarczy...przekształcenie się małej 
wioski rybackiej w światową metropolię (Dubaj) 
zwraca uwagę wielu. Państwo to oferuje wachlarz 
możliwości dla tych, którzy odrzucą ignorancję i 
zdecydują się na prawdziwe, odkrycie natury jego 
mieszkańców. Najłatwiejszą i najprzyjemniejszą 
do tego drogą jest wykorzystanie kultury.

Święta to prawda. v

Kamila Panek, Wprowadzenie do poezji nabati. Zrozumieć 
współczesnego Emiratczyka. Dom Wydawniczy ELIPSA 
,Warszawa 2020,  ss. 162
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Krople potu, to nowa książka STEFANA 
PASTUSZEWSKIEGO wydana przez Insty-
tut Wydawniczy „Świadectwo”. Tytuł jest 
przekorny i idzie pod prąd rozpowszech-
nianych plotek, że pisarz/poeta, podobnie 
jak marynarz „w noc się bawi, a w dzień w 
hamaku śpi”. Jak jest naprawdę wiedzą sami 
Twórcy, ci pisani dużą literą. Tylko oni znają  
trud opowiadania tego, co mniej lub bar-
dziej hojnie przynosi wena twórcza. Nikt nie 
zliczy tych godzin, gdy materiał podrzucany 
przez wenę ulega obróbce, gdy autor cyze-
luje każde zdanie, każde słowo, każdą myśl. 
A bywa, że i sam zamiast wytchnienia tylko 
piętrzy warsztatowe problemy podsuwając 
nowe rozwiązania, kreśląc całe akapity, 
mnąc i wrzucając do kominka niezliczone 
kartki papieru. Trafnie ten stan emocjo-
nalnego spalania się ukazał pisarz w opo-
wiadaniu Bagno(123): „Mówił tak i mówił, a 
ja, przysypiając, bo noc zarwałem z powodu 
poprzedniego opowiadania, do którego 
nie mogłem znaleźć puenty, przyznawałem 
mu rację”. Tak nawiasem mówiąc, puenta 
poprzedniego opowiadania; „Nie każdy 
mężczyzna nadaje się na męża. Podobno 
tylko dwadzieścia procent...”, przemawia do 
mojego doświadczenia. Szkoda, że nie uro-
dziłem się o pokolenie później. Mógłbym z 
tej mądrości skorzystać.

Nie krople wina więc, wylewane na 
nocnych hulankach, ale krople potu sy-
zyfowego zazwyczaj trudu są atramentem 
pisarzy i poetów. 

Czym jest najnowsza książka Stefana 
Pastuszewskiego? Zbiorem mini opowiadań 
(jest ich 41 na niecałe 150 stron). Krót-
kich, lapidarnych, oczyszczonych z tego 
wszystkiego co piszący wplatają w treść, by 
swój przekaz przyozdobić, nadąć, czasami 
udramatyzować, ale częściej złagodzić zbyt 
ostry ton narracji. Pastuszewski zostawia 
sam destylat, wielokrotnie przepędzony 
przez retortę pisarskiego doświadczenia. Z 
opowiadań, które przy odwrotnym zabiegu 
nadymania mogłyby być powieścią, zostaje 
sama, perfekcyjnie zapisana aforystyczna 
myśl, jak ta metaliteracka: „Opowiadanie 
musi być krótkie – ale mocne – stwierdzi-
łem. Ja od pewnego czasu właśnie tak piszę”. 
(Opowiadanie s 110).

A, że jest w wieku w którym się już my-
śli, i da Bóg, jak najdłużej, jeszcze myśli- to 
zbiór ten staje się dla czytelnika prawdziwą 
ucztą intelektualną i estetyczną. To może 
nie są opowiadania, nawet nie nowelki, to 
są krople potu autora, a czasem i krople łez, 
gdy pisał wzruszające wyznanie w Siekiera się 
złamała: „Takich rzeczy bowiem nikt inny 
oprócz siebie samego nie zrozumie”.

Gdy się już wszystko, to co można, tu-
taj, na tym świecie, w tym kraju (piszę tym, 
bo już nie jestem pewien, czy on jeszcze 
mój, czy międzynarodowej neo-Targowicy) 
przeżyło, zobaczyło, i dzięki postępującej 
starczej sklerozie zapomniało, książka Ste-
fana Pastuszewskiego jest otrzeźwiającym 
przypomnieniem, że jest się w wieku, w 

Zbigniew Radosław Szymański

Gdy krople potu atramentem pisarza

którym wie się właściwie wszystko, zna się 
wszelkie odpowiedzi, ale to wszystko już 
jakby się zapomniało, a do odpowiedzi wciąż 
jeszcze nie poznało się pytań. W opowiada-
niu Szkoda znalazłem myśl autora, zbieżną z 
moimi odczuciami i przemyśleniami: „Był w 
wieku, w którym nie myśli się o śmierci, tylko 
się wie. I  w wieku, w którym coraz więcej 
się zapomina i coraz bardziej jest się zapo-
mnianym”. (Szkoda s.139). Zbieżność myśli 
autora i mojej nieprzypadkowa. To kwinte-
sencja naszych polskich dróg, i tych- z nie 
zawsze pięknych manowców- doświadczeń. 
Obecna pandemia jest doświadczeniem 
nowym dla młodych; dla nas, pandemią było 
doświadczenie niby- życia, w niby- państwie 
w Nibylandii (Nibylandia nie mój to epitet, 
ktoś już go kiedyś użył). My, wiekowi już 
proletariusze wszystkich, (no, może nie 
krajów, a województw i gmin), czasy pan-
demii mogliśmy dokładnie poznać, gdyż 
już nie raz: „Rząd zakazał zgromadzeń, w 
tym pogrzebów. Nie, nie żeby człowieka 
nie pochować, tylko żeby się nie gromadzić 
[...]Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć 
o nim”.

Stefan Pastuszewski dobrze zna tę 
smutną prawdę, wielokrotnie przez różnych 
autorów przypominaną, że życie nie opo-
wiedziane nie istnieje. Nie będzie pamięci, 
nie będzie życia, będzie tylko to cmentarne, 
skrótowe, jak krótkim musi być nagrobkowa 
inskrypcja, przypomnienie naszej mniej, 
czy bardziej jednostkowej, wiernej wzor-
cowi gatunkowemu, egzystencji. Twórcy 
tę smutną prawdę znają i na swój sposób 
starają się z nią zmierzyć. Modne stało się 
ostatnio w polskiej literaturze przenoszenie 
siebie, swojego od-do czasu, w poetycki 
niebyt – a może ściślej nad byt. Życie opo-
wiedziane już twórcom i nam czytelnikom, 
nie wystarcza. Liczy się byt przeniesiony w 
niebyt nadrealizmu. Przeszłość, biografia, 
ufryzowane zostają w modną, poetycką 
trwałą, nietrwałych ozdobników z wyobraźni 
Bruno Szulca, niestety nie dorównującej 
jego pióru. Z poetyckiej nadinterpretacji na-
szego geograficznego przyziemia. Większość 
recenzowanych przeze mnie książek mieści 
się w tych, wydawałoby się nieograniczonych 
wyobraźnią ramach. Tym razem trafiam 
na prozaika, o dziwo także i poetę, który 
naszej codzienności nie zamierza ubarwiać. 
Czerń i biel też są barwą, więc nie zamierza 
koloryzować. Opowiadanie kończące ten 
zbiór refleksji nad naszym polskim losem 
kończy taka konstatacja: „Notatki w dwóch 
gazetach, w jednej ze zdjęciem, nie zre-
kompensowały tego wszystkiego. Szkoda, a 
mogło być tak pięknie”. (s 140).

Czy mogło? Akcja opowiadania którym 
pisarz rozpoczyna ten zbiór rozgrywa się 
13.01.1957. Nie potrafię powiedzieć dlacze-
go właśnie ta data. Dlaczego tak dokładnie 
umiejscowiona w czasie, wszak para przed-
stawiona w tym opowiadaniu wraz ze swoimi 
problemami, mogła zaistnieć w każdym 
czasie. W roku 1957, ale i 2020. Zamknąć 

się w mieszkaniu, uszczelnić wszelkie otwory 
tak by odizolować się od świata zamierzając 
popełnić samobójstwo można w każdym 
czasie i każdym miejscu, a dialog kończący 
tę opowieść i tak pozostałby aktualny: „- 
Zamknąć drzwi na klucz? - Nie, po co robić 
ludziom kłopot. - Ludziom? To ludzie do 
tego wszystkiego doprowadzili.- Tak, ale po 
co robić im kłopot. Nie ma oko za oko, ząb 
za ząb. - Chodź!”.

Czy rzeczywiście nie ma „oko za ząb?”. 
W opowiadaniu Niewysłuchany dzieciak Pa-
stuszewski wydaje się sugerować, że taki 
scenariusz zgodny z Kodeksem Hammu-
rabiego  jest błędem: „Co za nieusłuchany 
dzieciak! - zawołała matka, gdy zamiast wy-
nieść wiaderko z popiołem, siedząc na ławie 
obok kredensu, po raz kolejny usiłowałem 
wznieść piramidę z kapsli od piwa”, (s.19).

Minęły lata i ów „nieusłuchany dzie-
ciak”, spędziwszy noc, już jako poborowy „na 
drewnianej skrzyni w wojskowym areszcie”, 
staje się konformistą: „Ukończyłem więc 
służbę w stopniu kaprala, bo po tej przy-
godzie z przepustką zacząłem przestrzegać 
regulaminów”. Buntowniczy młodzieniec 
zrozumiał, że w porę wykrzyczane, sakra-
mentalne; „Tak jest, obywatelu pułkowni-
ku!”, może przynieść więcej pożytku niż 
daremny opór., że jest to: „...akceptacja, 
przyłączenie do swoich, sens”. Dalsza karie-
ra jest łatwa do przewidzenia: wstąpienie do 
partii i zrozumienie- owoc bystrej obserwacji 
swojego przełożonego- że: „Pieniądze, tak 
wtedy właśnie zrozumiałem, że wszystko 
opiera się na pieniądzach”. 

Dlatego też: „kiedy do jednostki przy-
jechał ten naganiacz do Służby Bezpie-
czeństwa i powiedział, że mimo kryzysu w 
państwie w „służbie tej płacą więcej niż w 
milicji, to się zgodziłem”. Przerażająca jest 
szczerość narratora, i ta rozbrajająca próba 
(dobrze, że jakieś wyrzuty sumienia jego do-
padły) usprawiedliwiania się: „Wszystko- jak 
widać- działo się ze mną bez mojej woli, ot 
po prostu, takie były okoliczności, okazje, 
które same do mnie przychodziły. Chociaż... 
Może gdyby matka nie krzyczała, a ojciec nie 
tłukł przy lada okazji...”(s.20). 

Dopowiedzeniem tej historii jest 
następne z kolei opowiadanie Manifest. 
Tutaj mamy przedstawiony mechanizm 
wnikania oficera SB, nazwanego w opo-
wiadaniu „Szpakowatym”, w struktury nie 
za bardzo rozwiniętej intelektualnie grupy 
nacjonalistów, nie tyle może miłośników 
własnego narodu, co zaściankowej kultury 
dzielnicowych kiboli. Pastuszewski jest 
bystrym obserwatorem naszej codzienno-
ści i z dużym znawstwem kreśli portrety 
psychologiczne tego podpierającego się 
patriotycznymi hasłami marginesu. Szkoda 
może, że to rozpracowywanie tajnej grupy 
nie jest przeniesione w czasy najnowsze i 
nie dotyczy dzisiejszej Targowicy. Ta głośna 
grupa próbująca zasiedlić pustkę intelek-
tualną własnego umysłu, podpierając się 
modnymi, europejskimi ćwierć myślami 
ćwierć inteligentów, doskonale została 
rozpoznana i scharakteryzowana przez  emi-
gracyjnego pisarza Andrzeja Bobkowskiego: 
„Intelektualiści, to niestety w przeważającej 
ilości kurwy”

Stefan Pastuszewski nie ukrywa swojego 
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krytycznego stosunku do zachodzących w 
Polsce przemian, jednocześnie potrzeby ta-
kich przemian nie negując. W mikroskopij-
nym tekście, nawet nie noweli, ale bardziej, 
naprędce naszkicowanym, podchwyconym 
gdzieś dialogu, spotykamy spowiadającą się 
ofiarę przekształceń własnościowych, która 
tak opowiadała księdzu: „- Uważałam, że 
beze mnie firma się zawali. - I tak tego świata 
nie zmienimy. Kto inny jest jego panem. 
- Przeziębiona, z gorączką, czasem półprzy-
tomna szłam do pracy...[...] - No i co? Firma 
się odwdzięczyła? - Zbankrutowała. Przyszła 
transformacja.[...] - Warto było? - Nie wiem. 
Tak mnie wychowano”. 

Podupadła fizycznie i psychicznie na 
zdrowiu ofiara owych, zwanych eufemistycz-
nie „przekształceń własnościowych”, a w rze-
czywistości zwykłych kradzieży pierwszego 
miliona, próbuje wydobyć ze spowiednika 
jakiś choćby minimalny łut nadziei: „Ksiądz 
mówi, że cierpienie uszlachetnia... - Nie 
mówię. - To co ksiądz mówi? - Nie powiem, 
że będzie dobrze. Ale będzie. Nie będę 
kłamać”.(s.37)

Paradoksem świadczącym o tym, że i 
ksiądz opanował już perfekcyjnie nowomo-
wę nowo myślenia jest kończący tę spowiedź 
dialog; „ - Czy żałujesz za swoje grzechy? - 
Żałuję. - Ja cię rozgrzeszam w  imię...”.

Wierność Dekalogowi okazuje się grze-
chem, żal za niego nadzieją odkupienia i 
rozgrzeszenia.

Świetnie, bardzo przemyślnie,  skon-
struowane jest opowiadanie Przejście, w 
którym, jak w wielu utworach autora nie 
ukrywa się on za stworzonym przez sie-
bie bohaterem, ale prowadzi narrację w 
pierwszej osobie. Po wstępie opisującym 
naszą wspólną, codzienną opresję dnia 
codziennego: „Nie mam złudzeń, po co tu 
jestem. Aby odwiedzać markety i kupować, 
kupować...”(137)- następuje refleksja; „Jest 
mi dobrze i nie wiem, dlaczego zdecydo-
wałem się na przejście z teraźniejszości do 
przeszłości”. Tej, którą jeszcze niektórzy z 
nas pamiętają: „Nie jestem poważnie chory, 
może trochę, ale nie poważnie. Nie zanie-
dbuję zdrowia- chodzę na basen, a nawet 

na łyżwy. Biegam. Jestem wolny, całkowicie 
wolny. Jest mi dobrze i nie wiem dlaczego 
zdecydowałem się na przejście z teraźniej-
szości do przyszłości”. 

Też mam takie wrażenie, że w prze-
szłości byłem „wolny, całkowicie wolny”, 
nawet gdy przyszło mi nocować na twardych 
deskach aresztu, odpokutowując za grzechy 
przez 48 godzin. Z tego, co czytamy wynika 
niezbicie, że pisarz, nie może znaleźć sobie 
miejsca i te kolejne transportacje nie mogą 
go zadowolić, bo jak stwierdza z humorem: 
„Pośpieszyłem się, a szkoda, bo wszystko po 
pandemii, wszystko stało się lepsze(138) 

Naiwne? Nie, po prostu pisarz jest z 
tej starej szkoły mistrzów, która, jak Miłosz, 
twierdzi, że nie jest zadaniem twórcy mar-
twienie czytelnika.

Opowiadania Pastuszewskiego pełne 
są dobrotliwej, ciepłej ironii. Pisarz nicze-
go nie rozstrzyga, co czasem nawet stwarza  
pewien niedosyt, chciałoby się zapytać; „i 
co dalej?”.

Czy koleje losu odmienią coś w życiu 
bohaterów? Grzesznica stanie się świętą, 
święty, do którego pielgrzymowały tłumy, 
przez co stał się prawdziwym utrapieniem 
dla rodziny, czy zostanie oddarty z nimbu 
świętości, czy winny zostanie ukarany, a nie-
winny zrehabilitowany? To musi pozostać 
w sferze domysłów, a przecież „My Polacy, 
tak lubim sielanki”. Niektóre z tych proza-
torskich cymeliów są aforystycznie krótkie. 
Takie lekko tylko ufryzowane złote myśli, 
bardziej przemawiające do czytelników niż 
przydługie elaboraty. Wystarcza czasem 
to jedno krótkie zdanie, ale jakżeż celne, 
jak w opowiadaniu Raj, w którym autor 
tak odpowiada na pytanie, czy przyjdzie 
Konrad- a może nim być każdy z nas, kto i 
z naszej „pożółkłej fotografii” odszedł: „Na 
chwilę odpocząć” 987). „Przyjdzie. Tak 
powiedział”. Wierzmy autorowi, że; „Skoro 
powiedział, to przyjdzie i też inni przyjdą, 
by zająć swoje opustoszałe na chwilę miejsce 
na pożółkłej fotografii”, bowiem: „Taki bę-
dzie raj, bo innego przecież być nie może”. 
Jest w tym zdaniu odrobina sarkazmu, ale 
i pogodne pogodzenie z nieuchronnym.

Przekrój tematyczny opo-
wiadań Pastuszewskiego jest 
niewielki, bo to tylko życie. „A 
życie, to ile w końcu?”. Spotę-
gowane w miliardy: „...kilka-
dziesiąt kilogramów wody, par 
i gazów, pierwiastków lekkich i 
ciężkich, dziś w jako tako zbi-
lansowane, nie obolałe, w miarę 
sprawnie ruszające się męskie 
ciało{...}Także trochę inaczej, 
w ciepłe, pełne wypukłości i 
zagłębień, aksamitne w dotyku, 
miękkie, kobiece ciało”.. Nie-
wiele, ale jak to ciało potrafi 
Pastuszewski przedstawić... Jest 
w tym  szarmancki, subtelny, a 
efekt jego pracy wysmakowa-
ny, pozostawiający czytelnika  
nienasyconym, z apetytem na 
dokładkę. Pytanie, czy to wy-
starcza kobietom? Dla wielu 
tak, ale autor pozwala sobie też 
na próby wnikania w kobiecą 
psychikę. I tutaj dużo ryzykuje w 

czasach niebezpiecznych, gdy ulicami miast 
i wsi przemykają bojówki rozsierdzonych 
bachantek żądające uwolnienia pewnej, swej 
części ciała ze stringów Dekalogu..

Osobne, bardzo prywatne, ale i szcze-
gólnie pielęgnowane ciepłą, sentymentalną 
frazą miejsce w prozie bydgoskiego autora 
zajmują mini scenki związane z postacią 
wnuka, Sebastiana. Pamiętam, jak niecier-
pliwie sięgałem zawsze po nowy numer 
Akantu, porównując to co opisywał pisarz z 
moimi doświadczeniami dziadka. Te spotka-
nia akantowe z Sebastianem zebrane zostały 
przez dziadka w cyklu zbeletryzowanych 
wspomnień i wydane pod tytułem będącym 
imieniem wnuka.. Z radością zauważam, 
że i w najnowszej książce Pastuszewskiego 
znajdujemy to literackie dopełnienie co-
dziennej rodzinnej sagi. Gdy czytam prozę 
Pastuszewskiego, urzeka mnie zrozumienie 
tej prostej prawdy, bardzo różnie wyrażanej, 
że „jest, jak jest” i nie ma się co buntować, 
chociaż pisarz całym swoim życiem udo-
wadnia, że buntować się trzeba. Czy warto, 
tu już odpowiedzi nie są tak jednoznaczne. 
Zrozumienie przemijania, ta nieuniknio-
na wiedza, szczególnie widoczna jest w 
najnowszych opowieściach związanych Z 
Sebastianem.  Już nie Sebastian, obserwo-
wany czujnym i czułym okiem dziadka, ale 
ich wzajemna droga ku przeznaczeniu Dla 
wnuka dłuższa, dla dziadka bliższa mety. I 
szybkość zawodników nierówna, bo wnuk 
wciąż się jeszcze ociąga, zbacza z traktu, 
dziadek zaś, jak czytamy w opowiadaniu; Nie 
ma szkoły, stwierdza, zapewne z żalem: „Za 
daleko odjechałem, za daleko”.(s.91) I rze-
czywiście za daleko, jak czytamy w kolejnym 
odcinku tej rodzinnej sagi: Kamień wielkości 
mysiego łebka(s.95). 

Zdaje się, że to już pożegnanie, może 
nie z wnukiem, bo o nim pewnie jeszcze nie 
raz przeczytamy, ale z dziadkiem, którego: 
„trumnę spuszczano do grobu”.

Ciekaw jestem jaki będzie dalszy los 
wnuka, gdy już nie będzie musiał pamiętać, 
że jest bohaterem dziadkowych opowieści. 
Czy coś z; „Już ględzisz, dziadku...” zostanie 
w chłopaku, w późnej młodości i w starcu? 
Czy skończy się na tej naburmuszonej mani-
festacji: „Dobrym byłeś dziadku – mruknął i 
z całej siły kopnął leżący na ścieżce kamień 
wielkości mysiego łebka”. 

Miłość- nie miłość, z opowiadania: Sie-
kiera się złamała(61), była, czy nie była? Czy 
to tylko majak, wytwór zmęczonego codzien-
ną tyrką ciała, obronny gorset oddartego ze 
złudzeń umysłu? To prawdziwe mistrzostwo, 
ukazanie problemów, egzystencjalnych me-
andrów, i świadomość, że: „Takich rzeczy 
bowiem nikt inny oprócz siebie samego 
nie zrozumie. Ani ten, który teraz to czyta 
nie zrozumie”.

A skoro nie zrozumie, kończę i jeszcze 
raz zabieram się do lektury, gorącą zachę-
cając i Państwa, by ten bardzo osobisty, 
niekiedy z powagą a gdy trzeba z humorem 
przedstawiony świat autora, także i dla nas, 
jego czytelników stał się przystępny. Warto 
w niego wejść! v

Stefan Pastuszewski, Krople potu, Bydgoszcz 2020, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, ss. 148
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Poeta RAFAł JAWORSKI wydał w 
tym roku swój nowy tomik wierszy „Wiersze, 
które trudno sądzić za pedagogikę wstydu”. Au-
tor ma na swoim koncie wiele książkowych 
publikacji. Tworzy również ikony i obrazy 
sakralne. Jego nowy zbiór / 50 wierszy/ 
nie sprawi odbiorcy trudności. To utwory 
zawierające czytelny komunikat, rzadko 
operujące rozbudowaną metaforą, fawo-
ryzujące język potoczny. Czytelnik nie 
musi odgadywać ich sensu, przedzierać 
się przez gąszcz stylistyki. Bez wątpienia to 
zabieg celowy, świadoma próba otwarcia 
się na odbiorcę, wyraźne zaakcentowanie 
własnej postawy i przekonań. A są to wier-
sze niepokorne, idące pod prąd, zaznacza-
jące swoją odrębność. Nic w tym dziwnego, 
skoro ich autor, jak sam o sobie pisze 
jest „komiwojażerem stęchłych wartości” /”10 
kwietnia 2010”/, surowym recenzentem 
współczesności, w której „prawda ogłosiła 
pogotowie strajkowe”. Fragment wiersza bez 
tytułu, otwierającego ten tomik:

Człowiek to znaczy
być tutaj
czy też jakoś podobnie
uczył filozof od czasu i bytu
Nie ustrzegł się
akceptacji zbrodni
/.../

Prawda ogłosiła
pogotowie strajkowe
Żąda podwyżki szacunku

Obrazoburcy
plują na ikonę
trybu przeszłego

Przestrzeń zaczyna fascynować
jakby 
mniej

Wspomniana „przestrzeń” nie jest jed-
nak dosłowna. Nie ma wymiaru geograficz-
nego, ale moralny. Autor jest apologetą 
człowieka myślącego, zakorzenionego w 
tradycji, który nie ustaje w doskonaleniu 
siebie i innych. Głęboko wierzy, że każdy 
z nas „jest szczytem”, potrafi przezwyciężyć 
własną  przeciętność, wytrwale ku temu 
dąży /”Sierpień”/.  Katalizatorem takich 
przemian mogą być wydarzenia histo-
ryczne. Choćby niegdysiejsze, robotnicze 
protesty, którym patronował polski pa-
pież. Po „krzyżowej drodze chwały” kroczą 
zatem bohaterowie poety - księża, gdańscy 
stoczniowcy, górnicy z Wujka. Czytamy o 
nich w „Dziedzictwie”, wierszu promującym 
szczytne idee, wartości oparte na praw-
dzie, wreszcie zwykłe dobro. Ale zadrą 
na tym dziedzictwie bywa współczesność - 
spektakularna, powierzchowna, gustująca 
w bylejakości. Marginalizująca osiągnięcia 
minionych pokoleń. Taka dzisiejszość jest 
dla autora wyzwaniem, nie akceptuje jej 
hałaśliwości, molestującej natury. Ucieka 
zatem przed „lufami reklam” do świata al-

Ludwik Filip Czech  

Prosto z mostu

ternatywnego, gdzie króluje duch historii, 
a „mit pozostał prawdą użyteczną”. Fragment 
wiersza „Pejzaż z Kopca Kościuszki”;

Stąd można zobaczyć Tatry
a trzecim okiem mistyka
mnogie szczyty i lodowce Hindukuszu

Tam w dole wtapia się w dolomity skał
bryła Wawelu. Nad Błoniami wciąż krąży
Błogosławieństwo Ojca. Szuka człowieka.
Jego ramiona obejmują Kraków i świat
/.../

Stąd możesz zobaczyć stare, wierne Tatry.
Kopiec jest po remoncie i tylko kubiki ziemi
pozostały z konstrukcji uprzedniego zrywu.
Latarenki faktów odbrązowiły generała K.
Ale mit pozostał prawdą
użyteczną

Na skróty, przez krzewy działek
schodzimy pod lufy reklam
/.../

Wiele tekstów w tym zbiorze przypo-
mina publicystykę. To jednak nie pomniej-
sza ich rangi. Będą w przyszłości pożywką 
dla historyków, kroniką przemian. Tym 
ciekawszą, że żywiołowa narracja autora, 
jego surowe oceny, nie zawsze współgrają 
z podręcznikowym kanonem. Nie ulega 
wątpliwości, że poeta jest obserwatorem 
uważnym, pełnym determinacji i pasji. 
Kamieniami milowymi jego historycznych 
narracji są - katastrofa smoleńska, obrady 
okrągłego stołu, przedstawiciele nowej no-
menklatury. Annę Walentynowicz nazywa 
Pierwszą Damą Rzeczpospolitej  /”Pierw-
sza Dama”/. To dla niego ikona robot-
niczych strajków, symbol patriotyzmu w 
„wieku zdławionej godności”.  Na tym tle 
kondycja dzisiejszej Polski budzi w poecie 
niesmak . Akcentuje go dobitnie w „Pejza-
żu z Kopca Kościuszki II”, gdzie „pochód wy-
zwolonego bluźnierstwa” przypomina walec, 
powoli dewastujący tradycyjny porządek 
rzeczy. Ten kulturowo-obyczajowy zwrot 

staje się orężem w walce z katolicką cnotą 
i spuścizną ojców. Nie dziwi zatem, że ta 
degrengolada popycha poetę w stronę 
rodzinnego domu. Wydobywa z pamięci 
zapomniane przedmioty, ludzi, aurę dni 
szczęśliwych. Wiersz „Idea powrotu - XXI 
wiek” składa się z trzech części. Przytoczę 
ostatnią z nich:

Kiedyś wrócę
pod gonty i papę zarazem.
Będę pielęgnował zdrowie magla,
szperał w stertach prasy, 
którą ja zgromadziłem:
z lat sześćdziesiątych, osiemdziesiątych,
dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku.

Będę się dziwił

Ważnym elementem tych wierszy, ich 
spoiwem,  jest wiara. To ona daje poecie 
siłę, jest drogowskazem dla moralnych 
wyborów. Bóg towarzyszy nie tylko tym 
wierszom, ale i wszystkiemu, co poza nimi. 
Jest wpisany w tożsamość poety, w jego 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest 
nadzieją, która w chwilach trudnych poja-
wia się na horyzoncie. Miłością, gdy drugi 
człowiek zbłądzi lub zawiedzie. Staje się 
synonimem domu, niezawodną, bezpiecz-
ną przystanią. Nie kojarzy się ze śmiercią, 
ale z odnową. Wszystko, co współpracuje ze 
złem, „w służbie ciemności” jest w konflikcie 
z autorem i jego wierszami. Ten rodzaj fi-
lozofii nie wszystkim przypadnie do gustu. 
Jaworski w swoich ocenach bywa dosadny, 
nie zna słowa kompromis. Dla wielu czytel-
ników jego świat ma zamknięte granice, jest 
niesprawiedliwy i hermetyczny. Ale ta wy-
razistość znajdzie też swoich zwolenników, 
dotrze do odbiorcy gniewnego, dla którego 
obcy jest relatywizm i letniość. Na koniec 
przytoczę wiersz „Sprawozdanie intymne”. To 
jeden z moich ulubionych w tym zbiorze:

Umarła we śnie.
śmierć miała więc o wiele lepszą niż ci, 
którzy cierpieli.

Przed odejściem cały wieczór
rozmawiała ze szwagrem, wspominała młodość.

Świadomość przejścia w inny wymiar
straciła walor wartości.
Może i samo istnienie
jako takie.

Bliźnich też
chcemy chronić
przed pełnią rozeznania -
żyć należy bez konsekwencji
daru życia.

Dzieci są szczęśliwe.
Umarła, ale tak dobrze.
Znajdują w tym 
kategorię
łaski szczególnej.

Książkę polecam. v

Rafał  Jaworski, Wiersze, które trudno sądzić za pe-
dagogikę wstydu, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 
Bydgoszcz 2020, ss. 92
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telefon: 
52 384 46 23 (centrala)
603 756 901 (restauracja)
695 929 786 (wydarzenia kulturalne, zwiedzanie)
604 513 553 9 (miejsca noclegowe)
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Adres pocztowy:
Pałac Lubostroń,89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie

Kolos Rodyjski przepadł, ale wyłonił 
się (w zamian?) kolos satyry…  W  osobie 
KAZIMIERZA SłOMIŃSKIEGO, o której 
Ignacy Chrzanowski pisał, że jest najbardziej 
oryginalna, rodzima, o którą woła samo ży-
cie. W szczególności K. Słomiński fascynuje 
jako autor aforyzmów i fraszek. Te drobne 
utwory najlepiej trafiają i oczyszczają z 
chorobliwych następstw pęknięcia i szcze-
liny ludzkich dusz, polskich, europejskich, 
światowych. Z których  wyziera zakłamanie, 
buta, pruderia, tchórzostwo, hipokryzja, 
oportunizm, lenistwo, amoralność i cała li-
tania uchybień, świadcząca być może o tym, 
iż glina, z której został ulepiony człowiek, 
to bardzo wadliwe tworzywo…

Ostatnio wpadł mi w oko (sic!) zbiór 
fraszek K. Słomińskiego, liczący sporo 
ponad dwa tysiące utworów. Czego w nim 
nie ma? Chyba tylko „głowopukacza” (okre-
ślenie K. I. Gałczyńskiego). Podzielony 
jest na siedem części: W lesie podniet – A 
rzeczywistość skrzeczy -Uśmiech Muzy – Boskich 
imion czar – Poczet imion męskich – Ze świata 
roślin – Ze świata zwierząt. Najchudszy jest 
ten siódmy rozdział, bo zawiera tylko i aż 
235 fraszek. Spisanych ze spostrzegawczo-
ści, erudycji, poczucia humoru, giętkości, 
ciętości języka i, oczywiście, nielichej 
znajomości paru nauk przyrodniczych, bo 
przecież autor potrzebował dopuszczać do 
głosu swoistość cech zwierząt, ich budowy, 
fizjologii, wyglądu, zachowań etc. Wyko-
rzystać nadto kalamburowy wydźwięk nazw 
i współbrzmień. I dopiąć nierzadko aluzją 
polityczną, jak: ŚLEPOWRON/ W świadomości 
mej zostanie/ pamięć o wojennym stanie; SUMY/ 
A bajońskie to na co dzień/lubią pływać w mętnej 
wodzie; PLANKTON/ W polityce dość typowy/ 
ten z partyjek kanapowych. Ponadto trzeba 
było uruchomić kuchnię dowcipu, np. 
POCZWARKA/ A poczwarka to na starość/ jest 
motylem, nie poczwarą, lub: PEGAZ/ Czasem 
wierzga nasza szkapa,/ gdy z nią  trzeba  wenę 
łapać, albo: PAŹ KRÓLOWEJ/ Gdy omija król 

Mieczysław Wojtasik

Lek na każde zło 

alkowę, to zapyla paź królowej…
Celność, klarowność, finezja, błysk, 

olśnienie, demaskatorska pasja zapisu 
fraszki musi wynikać z wrażliwości, dojrza-
łości światopoglądowej, refleksu, precyzji 
oraz filozoficznej głębi myślenia. Ponadto 
potrzebna jest czujność, spryt, żeby reje-
strować aktualne i spodziewane zagrożenia, 
żeby móc przytulić do piersi prometejski 
ogień wśród bezludzia, beznadziei i – po 
prostu – pospolitej głupoty. „Żadną miarą 
nie zmierzysz głupoty” – napisał też biało-
stoczanin, ceniony fraszkopisarz, ale już nie 
żyjący , Eugeniusz Szulborski. W najbardziej 
obfitym rozdziale (A rzeczywistość skrzeczy) aż 
kipi od rozpraw z bezmyślnością. Oto trzy 
przykłady z pierwszej stronicy tego rozdzia-
łu: BAJKI DLA DOROSŁYCH/ O czym mówią 
bajki dla dorosłych?/ ze takie stare konie, a osły; 
ZASŁUŻONY/ Stanął sobie na cokole/ i gówno 
ptasie ma na czole; PRZELUDNIENIE/ Choć 
przeludnienie faktem  się stało,/ tego, co ludzkie, 
mało.  No i – nawiązując do tytułu  i wobec 
kłopotów z pandemią -  fraszka z działu 
Boskich imion czar  pt. AGRYPINA/ By od 
grypy się wywinąć, kładź się w łóżko z Agrypiną. 
Ponieważ koronawirus powoduje podobne,  
choć zazwyczaj groźniejsze objawy jak grypa,  
myślę że i w tym przypadka rada fraszkopi-
sarza przyniesie  korzystny efekt.

W przypadku obcowania z innymi niż 
satyra formami literatury, np. z krymina-
łem, czytelnik się spieszy, aby dotrzeć  do 
końca i dowiedzieć się kto jest tym trzy-
mającym w napięciu szwarccharakterem. 
Natomiast po każdej przeczytanej fraszce 
pili potrzeba aby się zatrzymać, rozejrzeć 
wokół, popukać  w czoło (choćby „głowo-
pukaczem”), albo  w piersi i spróbować 
nauczyć się niektórych na pamięć. Czytam 
więc i się uczę, a Czytelników zachęcam do  
zbliżeń z oryginałem. v

Kazimierz Słomiński: Fraszki uśmiechu warte, Białystok 
2020, ss. 235

Od pewnego czasu zaczyna dominować 
w polskiej poezji reportaż liryczny. Co to jest? 
Ano, najkrócej mówiąc zapis swego przeży-
wania świata i uczestniczenia w nim z wielką, 
wręcz fotograficzną dbałością o konkret, o 
szczegół. Ja liryczne sztuka poetyczności wo-
kół siebie, czyli czegoś co wzrusza, zaskakuje, 
przyciąga uwagę.

Przykładem takiej poezji może być zbiór 
wierszy MATEUSZA MELANOWSKIEGO 
Pierwsi napotkani, nagrodzony w III Ogól-
nopolskim Konkursie Poetyckim „O Złotą 
Pszczołę” organizowanym przez znakomitą 
poetkę Grażynę Wojcieszko, zaszytą w Krzy-
wogońcu w Borach Tucholskich. 

Poeta wędruje ulicami miast i poprzez 
filtr poetyczności spisuje swoje spostrzeżenia, 
wrażenia i uczucia,. Powstaje interesujący 
melanż tego, co jest zewnętrzne i tego, co 
moje.

Weźmy na przykład takie Pocztówki z Mi-
kołowa, na których  jest dziadek uchwycony na 
rynku pośród innych, park, dworzec PKP i basen z 
dziesięciometrową wieżą do skoków, ale też jesteś 
ty (podmiot liryczny), na tej to wieży stoisz i 
nie patrzysz w dół, a powrotu nie ma.

W wierszu Takeo Noda są z kolei sny, 
w których z Maćkiem i Damianem stawiali-
śmy scenę dla Rolling Stones, a ja (podmiot 
liryczny) drażnię Takeo stwierdziłem, że 
niczego o Tobie nie ma w Internecie. Jest wiersz 
o powrocie w dwadzieścia siedem lat wstecz 
i wszyscy bohaterowie tamtych dni żyją, są 
wiersze- obserwacje zza szyby samochodu, 
który prowadzę.

Bardzo interesujący opis bomży (wiersz 
Tygrys), spotkania z innymi ludźmi: wier-
sze - Ars poetica w parku oraz Medalik z ulicy 
Łabędziej.

Jak napisać taki reportaż poetycki? Po 
prostu wyjdziesz  z budynku a poczujesz jak 
uwalniają się te wszystkie substancje (w środku i 
na zewnątrz), na parkingu zobaczysz mężczyznę i 
przyjdzie ci przez myśl, że może to odpowiedni mo-
ment, aby tym razem dać mu tych parę drobnych.

Innymi słowy trzeba uwrażliwić na świat 
to swoje ja, otworzyć się na inne ja i poszukać 
w tej panoramie, która cię otacza, tego co 
niespotykane, dziwne, wrażliwe, czułe, czyli 
znaleźć poetyczność chwili i miejsca.

Coraz więcej w tym zindywidualizowa-
nym i egoistycznym świecie takich poetyckich 
reportaży i to jest nadzieja, mimo że repor-
taże takie tchną narcyzmem.v

Mateusz Melanowski, Pierwsi napotkani, Krzywogoniec 
2020, Fundacja czAR(T) Krzywogońca, ss. 60

Stefan Pastuszewski

Reportaż poetycki
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Nowe tytuły
Bogdan Piotr Kozłowski, Pisane łzami, Bydgoszcz 

2020, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Tech-
niczno-Przyrodniczego, ss. 54

Anna Zechenter, Czerwony marsz na zachód, War-
szawa 2020, IPN, ss. 56

Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 
1939, red. Tomasz Ceran, Toruń 2020, Fundacja 
Generał Elżbiety Zawackiej, ss. 168

Tomasz Domański, Korekty ciąg dalszy, Warszawa 
2020, IPN, ss. 110

Kamil Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w 
przedwojennej Polsce, Kraków 2015, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, ss. 480

Wojciech Kajtoch, Mierzeja i inne wiersze, Kraków 
2020, Wydawnictwo Aureus, ss. 32

Marek Wołyński, Miłosne abecadło, Warszawa 2018, 
Wydawnictwo Anagram, ss. 128 

Marek Wołyński, Pod ciężarem skrzydeł, Warszawa 
2020, Wydawnictwo Anagram, ss. 92

Marek Wołyński, Moje legendy, Warszawa 2019, 
Wydawnictwo Anagram, ss. 72

Hary Alfred Duda, Wiersze pozbierane, Opole 2020, 
Wydawnictwo Anagram, ss. 138

Hary Alfred Duda, Pościg zaduszny, Warszawa 
2019, Wydawnictwo Anagram, ss. 138

Wszystkie ptaki, co we mnie. Antologia współczesnej 
poezji łotewskiej, przełożyła z łotewskiego Olga Anna 
Wiewióra, Lublin 2020, Warsztaty Kultury, s. 296

Przełomowe lata 1918-1920, Krystian Strauss, 
Bydgoszcz 2018, Kujawsko-Pomorskie Centrum 

Kultury, ss. 180
Jolanta Nowak-Węklarowa, Mówię o sobie ciszą, 

Wągrowiec 2020, ZLP, ss. 82
Jerzy i Katarzyna Samusikowie, Dwory Polski pólnoc-

no-wschodniej, Białystok 2021, Fundacja Sąsiedzi, ss. 320
Włodzimierz Jastrzębski, W cieniu gilotyny. Polacy 

przed nazistowskim Trybunałem Ludowym (Volksgericht-
shof) w latach 1935-1945, Bydgoszcz 2020, Wydawnic-
two Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, ss. 146

Aleksandra Wąsiewska, Małżeństwo w systemie 
wartości mazurskich staroobrzędowców, Olsztyn 2020, 
Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, ss. 302

Jerzy Utkin, Po drugiej stronie ciszy, Bydgoszcz 2020, 
Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, ss. 32

Urszula Sobkowiak, Kroki, Bydgoszcz 2020, Wy-
dawnictwo Autorskie, ss. 52

Mateusz Malanowski, Pierwsi napotkani, Krzywo-
goniec 2020, Fundacja czAR(T) Krzywogońca, ss. 60

Krzysztof Grzelak, Poborca mocy, Łódź 2020, Wy-
dawnictwo „Kwadratura”, ss. 52

Zbigniew Kwieciński, Grzęzawisko. Eseje z pedagogiki 
społecznej i krytycznej socjologii edukacji, Toruń 2019, 
Wydawnictwo Autorskie, ss. 234

Zygmunt Dekiert, Poza horyzontem, Poznań 2020, 
Wydawnictwo Kontekst, ss. 89

Lesław Nowara, Ość wieloryba, Kraków 2020, Insty-
tut Literatury, ss. 74

Wołanie z Wołynia 1994-1995, red. Witold Josif 
Kowaliow, Poronin 2020, Ośrodek „Wołanie z Wo-
łynia”, ss. 230

Lilia Herman, Wgląd, Bydgoszcz 2020, Instytut 
Wydawniczy Świadectwo, ss. 64

Coraz więcej bibliotek, które nie mają 
prawa do otrzymania egzemplarza obowiąz-
kowego (tylko 15 bibliotek), przesyłanego 
przez Pocztę Polską za darmo, prosi o 
„Akant”.

Nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrze-
bom, bowiem wysyłka jednego egzemplarza 
kosztuje 7 złotych, co w skali całego roku 
daje około 100 zł. Prosimy więc Czytelni-
ków i Autorów o wpłacenie na cel wysyłki 
bibliotecznej dowolnej kwoty. Co miesiąc 
publikować będziemy efekty zbiórki oraz 
informację, która biblioteka została objęta 
tą akcją. Wpłacając na ten cel można też 
wskazać bibliotekę, którą należałoby wzbo-
gacić „Akantem”.

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 
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