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Rys. Jan Grzegorzewski

Ariana Nagórska  

Zawrót w przód

Powrót do normalności – to najczęstszy slogan
tyle że nikt już nie wie co znaczy normalność
i czy w ogóle kiedyś była, bo jeżeli
nie było jej, to przyjdzie wrócić w nic na niby

uwielbiam określenie transmisja wirusa
melodyjne, dla ucha niezbyt inwazyjne
brzmi jak piosnka skowronka przy zaćmieniu słonka
jak poezja śpiewana w Klubie Grafomana

sto procent izolacji celebruję w domu
choć mówią mi eksperci że to nienormalne
dla zdrowia psychicznego koniecznie z kimś mieszkać
należy, by policja miała interwencje

normalny wie co robić – wpada w alkoholizm
podczas gdy nienormalny do znudzenia czyta
a nawet gdy coś pisze – raczej czytać woli
tak więdnie aktywista a rozkwita psychol

ubolewają że w „Akancie” jest słowo na gie (!)
to znów że gdzieś elita dołuje emeryta
co rusz ktoś robi wykład z SIEBIE w nim czyniąc przykład

a u mnie dystans od wkurzeń
(i maska w białe róże)

21-22.01.2021

Lucyna Dobaczewska

Tempus Fugit

Z miasta uciekł czas
jednostki służb specjalnych
przeszukują okolicę

podejrzani o współudział mieszkańcy
biegają niepewni własnego pulsu

jednego z nich oślepiono garścią piasku
z nosa popłynęła krew

dramat rozegrał się tuż 
pod oknami luksusowego hotelu

goście na znak protestu 
wyszli przed budynek

na zebrany tłum
patrzył ściśnięty dłonią
żółty tulipan

Małgorzata Fabrycy

***

Konsystencja codzienności stężała,  
jej faktura stała się chropowata,
a w swej nieprzenikalności
straciła jędrność i kontury.

Teraz zaledwie wyczuwa się 
jej porowate istnienie,
a jednak chrzęści
rozcierana między palcami 
i zgrzyta w trybach zwyczajności. 

Uparcie stawia opór swą masą 
i nie pozwala zredukować się
do ziarnka piasku.

Jacek Mroczek

modlitwa styczniowa 2021

za oknem
mgła
zamarza
lock down ze strachu

socjologicznie religijnie
jakkolwiekby nazwać
walka z materią 
pod auspicjami pana Boga

chory z brudu
warczy samochód
marzy że pęknie mu opona
zostanie pod dachem
bezpieczny od wszelkiego
nieszczęścia

za godzinę
wypełznie z klatek
zmasowany
tłum wąż 
prosto 
w słone błoto
naszego powszedniego

będzie 
w autobusach pożerać 
przez maskę
śliskie smarki z wirusami
ocierając lękliwie
zamglone okulary
odpuszczając winowajcom

za oknem
czekanie na
podzielone dwie dawki
zbawienia ode złego

polska zima podzielona 
na grupy wiekowe  
modli się
o szczepienie
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Ariana Nagórska

Zależnie czyli należnie

– Nie ma nic ważniejszego niż zbawienie wieczne
   zadbaj by je osiągnąć – doradza Pobożna
– O tym to już Wszechmocny raczy zdecydować
– Zdecyduje zależnie od uczynków naszych
– Oj, to nas pośle w ciemność Belzebuby straszyć!

Jarosław Kapłon

Trup
 
 
od opisów nudy wolę zabawę w wojnę 
można podnieść ręce do góry poddać się 
a potem patrzeć w dół myśleć o tych wszystkich robakach 
wijących i czekających na moje ciało 
można też upić się wlać pół litra wódki 
prosto w serce zakochać bez wzajemności 
zachorować na nadciśnienie zgubić 
samotnie w pokoju umrzeć i nie zaistnieć 
na rodzinnym zdjęciu albo już nie żyć 
od początku leżeć sztywno w gajerze 
z zamkniętymi oczami przyprawiać całą resztę 
o smutek nie odliczać do stu nie szukać
 

Broniłem się dzielnie. 
Wokół otaczały mnie zastępy mroczne, wydobyte wprost z dusznych zakamarków hip-

notycznych myśli. One wciąż budowały palisady urojeń (jak sentymentalnie, słodko -gorzko 
zabiera toż samość). Starałem się jednak, w łaskotaniu próżnej dumy, stawiając opór wyobra-
żeniom stwarzania tego teatru jutra, wciąż negocjując nowy początek.

A skąd to prawdopodobieństwo ciągłości; z konkluzji, kalkulacji, statystyk?
Z umiłowania umowności tego teatru, powtarzania wątków, figur i kwestii do znudze-

nia, obrzydzenia, do obłędu? Tak, znów musimy zmienić scenografię, dodać  jakiś kłujący 
rekwizyt, element tła, ekscytacji, bałwochwalstwa, albo całkowitej przemiany ołtarza dat, w 
przełomach drwin i pożądań. A widzę Cię przecież przez weneckie lustra, tylko w kategoriach 
kształtu, proporcji, porównań  nęcąc-ego wzorca, w najlepszych wariantach przyszłości, przy 
dat noś ci, ukojenia lęków.                         

Uważaj! Mózg już mi pęka jak szkliwo, więc nie dokładaj mi następnych zawiłości! 
I tak prawie nic nie czuję, tylko pragnę, zabezpieczyć jutro i mieć całkowitą pewność
do statku
do końca.
Żeby nie odchodzić w nędzy i upodleniu, ale w godności pamięci, to bard-ziej  naturalnie.
Bo zionąć to trzeba umieć - jak szczęśliwy bies!

Maciej Rybicki

SPOWIEDŹ GRZESZNIKA NAWRÓCONEGO NA PROSTĄ ŚCIEŻKĘ SNU

Lizałem cukierek od niewłaściwej strony.
Chodziłem po pokoju tam i z powrotem powstrzymując nadejście nocy.
Trzy razy zabiłem nudę tępym narzędziem.
Przykładałem rękę do złego, badając jego puls w ukryciu.
Długo i uporczywie głaskałem psa, w dodatku za uszami.
Oglądałem swoją twarz w lustrze i sporządziłem wizerunek według odwróconego odbicia.
Wielokrotnie, w myślach, przewlekałem wielbłąda przez ucho igielne.
Nastawiałem zegary na różne godziny, czerpiąc grzeszną satysfakcję z ich niezgody.
Złoto tęczy zamieniłem na fałszywą ultramarynę.
Zatrułem tabliczkę mnożenia pierwiastkiem z minus jeden, nie zważając na ptaki.

Pamiętam jeszcze dużo więcej, proszę o potępienie. 

Marek S.Podborski

PLUSZAK

Nie bójcie się kochać
diabła oficjalnie
i tak chodzicie z nim
na smyczy
umownych kolorów

Całujecie dyskretnie
prosto w usta
podpisując  kontr akty
                              rabaty
                              poematy
czarno smolnych  kwiatów

Rosnących tak czule w com.postach
wygniecionych łóżek

W nich tylko sen
ty mentalny  bal
balony balkony i maski

Nie bójcie się
czarciej miłości
i sterowanego ciepła
                     z piekła

Marek S.Podborski

WŁAŚNIE

utknąłem nieproszony
gość przy szedł
dał mi w kość
i uciekł
ja zostałem
na straży niczego
tryumfalnie pokrywa mnie
sadza

sucha
nierozpuszczalna w wodzie
prawie czysty 
węgiel
cieplarniana koszula
w modnym kolorze
szata
na

Piotr Łączyński

Taniec w chmurze paproci

Dziś w nocy widziałem 
diabła, tańczył w chmurze 
paproci, kontrast okna dodaje 
powagi i grozy, nigdy nie wiem

jaką formę przyjmie doniczkowa
roślina, bujna paproć za dnia
podlewany koszmar kolejnych nocy
diabeł tańczył w chmurze paproci

wyginał ciało, kształt nadany
przez Boga, całkiem przeciętny
nie różnił się od innych diabłów
widziadło tańczyło bez muzyki 

rytm życia bił mocniej niż zwykle

DZIŚ
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„Ale ja wiem już, w czym rzecz. Mój umysł 
jest jak wędrowiec, który lubi błąkać się po 
manowcach i nie umiałby jeszcze ścierpieć, by 
trzymano go w ścisłych granicach prawdy.” – 
Kartezjusz (Medytacje)

„Ja mam wprawdzie pojęcia, tzn. pojęcia 
określone, ale Ja jest samo czystym pojęciem, 
które doszło do istnienia jako pojęcie” – Hegel 
(Nauka logiki)

Każdy kandydat na erudytę wie, że Hugo 
von Hofmannsthal - poza poezją, opowiada-
niami, esejami i dramatami - pisał libretta do 
oper Richarda Straussa. Jednak mało kto zna 
opublikowany w 1902 w berlińskiej gazecie List 
(fikcyjny list lorda Chandosa do Franciszka Ba-
cona), a już na pewno nikt nie słyszał, że został 
on zainspirowany listem Barucha Spinozy do 
niejakiego Zbyluta Sujczyńskiego z Bytomia. O 
przygodach tego listu rozpisywała się w swoim 
czasie angielska prasa: odnaleziony w 1923 
roku przez prawnuka człowieka, z którym Spi-
noza wspólnie polerował soczewki, w 1927 roku 
stał się własnością syna pewnego austriackiego 
magnata stalowego, który sprezentował go 

Jarosław Sujczyński                      

Odnaleziony list Spinozy

British Museum, skąd w 1970 roku skradł go 
Argentyńczyk pochodzenia rosyjskiego, niejaki 
Siergej Kauczuk… Według Scotland Yardu, 
Kauczuk - tuż przed włamaniem się do British 
Museum – został spadkobiercą Cimci Sarmat. 
Na temat motywacji zakupu listu przez syna 
magnata stalowego toczy się wieloletni spór: 
jedni twierdzą, że gryzły go wyrzuty sumienia 
z powodu kradzieży tytułu dzieła Spinozy, inni, 
że powodem wyrzutów sumienia była nie tyle 
kradzież tytułu , co kradzież metody,  jeszcze 
inni (i wszystko wskazuje na to, że właśnie 
oni są na właściwym tropie) upierają się, że 
syn magnata stalowego kupił list, ponieważ 
Spinoza jako jedyny docenił talent pewnego 
Argentyńczyka, pochodzenia prawdopodob-
nie urugwajskiego, Ireneo Funesa.

 
„Ah, mój drogi Zbylucie, jesteś jak dziec-

ko! Ciągle zawracasz mi głowę, pytałeś mnie 
co sądzę o widmach, odpowiedziałem, a ty 
znowu…, więc wybacz tak długi list, ale brak 
mi czasu, aby napisać o tym krócej…

1. Gdy mówię przedmiot teologiczny, czy o 
czymś mówię? Przedmiotu teologicznego nikt 

nie widział, ani nie może o nim rozsądnie my-
śleć czy mówić. Każda forma wiary jest formą 
niewiary. Ale teologia jest, czy przynajmniej 
na początku była, tego świadoma: Credo quia 
absurdum  - twierdził jeden z Ojców Kościoła, 
Tertulian.

2. Gdy mówię ja, czy o czymś mówię?  We-
dług Cimciego Sarmata, mam wrażenie, że o 
czymś mówię. Ponieważ retrospekcja pozwala 
na wrażenie podmiotu, ale retrospekcji doko-
nuje ktoś, więc jest ona selektywna. Trwałość 
„ja” w czasie jest iluzją. 

Rozsądek nakazuje nam przyjrzeć się 
temu „ja” uważniej.  David Hume pisze: Co do 
mnie, to gdy wnikam najbardziej intymnie w to, co 
nazywam moim ja, to zawsze natykam się na jakąś 
poszczególną percepcje, tę czy inną, ciepła lub chłodu, 
światła lub cienia, miłości czy nienawiści, przykrości 
lub przyjemności. Nie mogą nigdy uchwycić mego 
ja bez jakieś percepcji i nie mogę nigdy postrzec nic 
innego niż percepcję. Tak więc, według Hume’a 
Sujczyński nie ma percepcji „ja”, „ja” nie istnie-
je, dlatego według Macha: „ja” Sujczyńskiego 
„nie da się ocalić”, z kolei według Musila: 
Sujczyński istnieje na świecie bez właściwości, 
z właściwościami, poza światem, czyli nie ist-
nieje. Białoszewski napisał: a jak wrócę to inny 
ten sam sztucznie trwały właśnie że tak niewyraźnie. 
Ta sztuczna trwałość - to tożsamość społeczna.  

Białoszewski napisał również: pani ma kot-
kę, kotka ma pchły… Wiedeń miał politechnikę, 
politechnika profesora, profesor studentów… 
Profesor w dzień zajmował się fizyką, wieczora-
mi filozofią… U profesora dziennego student 
napisał doktorat z fizyki, a jak go skończył, 
to pisał o tym, czym profesor zajmował się 
wieczorami… Mach wieczorami studiował 
Hume’a, a Hume pisał o „ja”.  Tym studentem 
był Robert Musil.

Skoro Sujczyński nie posiada „ ja”, to czy 
można kochać Sujczyńskiego? „ Jeśli jakiś czło-
wiek stanie w oknie, aby przyglądać się przechodzą-
cym, a ja przechodzę tamtędy, czy mogę powiedzieć, iż 
stanął tam, aby mnie widzieć? Nie; gdyż nie myślał 
o mnie w szczególności. A ten, kto kocha kogoś dla 
jego piękności, czy go kocha? Nie, gdyż ospa, która 
zabije piękność, nie zabijając człowieka, sprawi, iż 
przestanie go kochać. A jeśli ktoś mnie kocha dla 
mojego rozumu, dla mej pamięci, czy kocha mnie? 
Nie; ponieważ mogę stracić te przymioty, nie tracąc 
samego siebie. Gdzie jest owo „ja”, jeśli nie jest ani w 
ciele, ani w duszy? I, jak kochać ciało lub duszę, jeśli 
nie dla przymiotów, które nie stanowią tego, co tworzy 
moje „ja”, skoro są zniszczalne?” (Pascal, Myśli).

Martyr (po grecku μάρτυς, mártys) ma 
dwa znaczenia: cierpiętnik i świadek.  Czyż 

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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Echa jubileuszu

Z okazji 300 numeru Akantu, przesyłam jak 
najserdeczniejsze życzenia co najmniej kolejnej 
Trzechsetki, wielu wspaniałych Autorów i Czytel-
ników, energii twórczej i kontynuacji wysokiego 
poziomu artystycznego.  v

Grzegorz Zientecki

Moja współpraca z AKANTEM

Miesięcznik Literacki AKANT zoba-
czyłem po raz pierwszy w czerwcu 2007 
roku w Bierzgłowie. Przyjechałem tam 
na coroczne sympozjum Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy, które tamtym razem 
zorganizował bydgoski chirurg i pisarz - 
Sylwester Milczarek. Znałem Sylwestra i 
przyjaźniłem się z nim już kilka lat, nic 
więc dziwnego, że przy pożegnaniu wrę-
czył mi dwie swoje książki ostatnio wydane 
oraz czasopismo literackie, w którym za-
mieszczony był jego tekst. Był to właśnie 
AKANT.

Po powrocie do domu przejrzałem go 
dokładnie, a szczególnie „Świat Inflant”, 
miałem bowiem wkrótce jechać do Estonii 
położonej na terenach Inflant. Kiedy dwa 
miesiące później znalazłem się w Tartu, 
czyli niegdysiejszym  Dorpacie, zaskoczyła 
mnie liczba pomników, którymi miejskie 
władze przez wieki upamiętniały najwy-
bitniejszych dorpatczyków. W samym cen-
trum miasta naliczyłem ich siedemnaście. 
Sfotografowałem je wszystkie, a później 
opisałem i pod koniec roku wysłałem 
do redakcji AKANTU. W styczniowym 
numerze z 2008 roku ukazał się artykuł 

Z okazji ukazania się  jubileuszowego 300 
numeru Miesięcznika Literackiego „AKANT” 
i Zespołowi Redakcyjnemu  życzę  wielu kolej-
nych sukcesów. 

Cieszę się, że  w minionych latach mogłem 
swoimi utworami  wielokrotnie gościć na łamach 
tego najlepszego w Polsce czasopisma literackie-
go! Dziękuję.

Życzę Wam dużo szczęścia  w kolejnych 
latach i jak najpełniejszego rozwoju. Tak trzy-
mać!...

Z życzliwością i serdecznymi pozdrowie-
niami. v

Leszek Wierzchowski

Dorpackie pomniki. Był to mój debiut w 
„Świecie Inflant”.

Latem 2008 roku pojechałem z Ka-
tarzyną, moją żoną, na Białoruś, żeby 
fotografować przetrwałe do naszych dni 
pałace i dwory zbudowane w czasach, gdy 
współczesne tereny białoruskie były zie-
miami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na 
bazę wypadową wybraliśmy nadniemeńską 
wieś Dokudowo i tam napisałem reportaż 
zatytułowany W Dokudowie nad Niemnem, 
by znowu wysłać go do redakcji AKANTU. 
Ukazał się on w grudniowym numerze 
„Świata Inflant”. Materiały dotyczące hi-
storii dawnych rezydencji ziemiańskich, 
znajdujących się na obszarze między Nie-
mnem a Bugiem, chcieliśmy wydać w for-
macie albumowym. Nim do tego doszło, 
opisy poszczególnych dworów czy pałaców 
wysyłaliśmy do AKANTU. Były one dru-
kowane w „Świecie Inflant” począwszy od 
marca 2009 roku do września 2012 roku.

Po wydaniu albumu Dwory i pałace 
na Kresach Wschodnich. Między Niemnem a 
Bugiem zaczęliśmy siłą rozpędu jeździć na 
Litwę, by fotografować tamtejsze pałace i 
dwory. I znowu opracowywaliśmy ich dzie-
je w taki sposób, aby można je było publi-
kować w „Świecie Inflant”. Zachowanych 
rezydencji ziemiańskich na terytorium 
Litwy jest znacznie więcej niż na Białoru-
si, więc nadal ich historie ukazują się na 
łamach Świata Inflant. Wprawdzie album 

Dwory i pałace na Litwie już się ukazał, ale 
nie znalazły się w nim wszystkie obiekty 
przez nas opisane. Dlatego wysyłamy je 
nadał do redakcji Świata Inflant. Nieste-
ty, zostało ich już tylko kilka i zapewne 
wiosną 2021 roku zakończymy współpracę 
z dodatkiem AKANTU, chyba że znowu 
wyruszymy na dawne Inflanty, o ile pozwoli  
nam na to zakończenie pandemii. v

Jerzy Samusik

moje cierpienie nie wystarczająco świadczy, że 
wtorek ja, środa ja, czwartek ja? Jedyny problem, 
że Cimci Sarmat nie podał żadnych informacji  
o swoim „ja”; cierpiał i to powinno naiwnym 
wystarczyć.

3. Ponieważ niektórzy wypowiadają moje 
nazwisko jednym tchem z nazwiskiem Kartezju-
sza, dwa słowa o nim. Ze wszystkich filozofów 
francuskich Kartezjusz był najbardziej uzdol-
niony literacko; czytając jego dzieła odnoszę 
wrażenie, że pisał doskonale i bez trudu, pod-
czas gdy mnie jedna strona Etyki kosztowała kil-
ka zarwanych nocy. Ale Kartezjusz był dualistą 
i to go dyskwalifikuje. Przypomnij sobie, drogi 
Zbylucie, kawałek wosku Kartezjusza. „Właśnie 
wybraliśmy go z plastra. Nie stracił jeszcze swego 
słodkiego smaku miodu, a nawet zachował po trosze 
zapach kwiatów, z których został zebrany. Widać, 
jaki ma kolor, kształt, wielkość, jest twardy, chłodny, 
poręczny, a gdy postukać weń, wtenczas wydaje jakiś 
dźwięk. W rezultacie wszystkie cechy, dzięki którym 
jednoznacznie rozpoznajemy ciało materialne, można 
tu napotkać. Ale oto podczas gdy mówię te słowa, 
przybliżam do wosku ogień. Resztka smaku ulatnia 
się, zapach wyparowuje, kolor się zmienia, kształt 
zanika, a wielkość wzrasta. Staje się płynny, nagrze-
wa się, ledwie można go wziąć do ręki i jakkolwiek 
byśmy w niego stukali, nie wyda żadnego dźwięku. 
Czy po tych wszystkich przemianach wosk pozostaje 
tym samym? Trzeba przyznać, że owszem. Nikt w to 
nie wątpi, nikt nie sądzi inaczej. Cóż takiego więc 
poznaje się w tym kawałku wosku tak dokładnie? Z 
pewnością nie jest to nic, co spostrzegłem w ujęciu 
zmysłowym, gdyż wszystko, co podpadałoby pod zmysł 
smaku, powonienia, wzroku, dotyku albo słuchu, 
okazało się było zmienić, a mimo to wosk pozostał 
ten sam. (…) Kiedy jednakże dokonuję rozróżnienia 
pomiędzy woskiem, a jego zewnętrznymi formami 

i rozważam go tak, jakbym zdjął z niego okrycie, 
całkiem nagiego, pewne jest, że jakkolwiek nadal 
narażony jestem na błąd w sądzeniu, to jednak nie 
mógłbym poznawać go w taki sposób bez udziału 
swego ludzkiego rozumu” .  

O istocie wosku Kartezjusz mógł tylko 
myśleć, podobnie jak o swoim „ja” mógł tylko 
myśleć Cimcia Sarmat, a myślenie - to stwa-
rzanie nieruchomego obrazu, pozbawianie 
realności jej warunku istnienia, czyli czasu. 
Idea wosku, stworzona, jak mówił Kartezjusz, 
przy udziale ludzkiego rozumu, jest najmniej 
woskowa ze wszystkiego, co możemy sobie 
wyobrazić. Myślenie - jeżeli nie zawsze, to 
najczęściej - prowadzi do błędu w sądzeniu, 
ponieważ myśleć - to nazywać jednym słowem 
rzecz zmieniającą się w czasie, ponieważ my-
śleć - jak twierdził wielki Funes  - to zapominać 
o różnicach; uogólniać, tworzyć abstrakcje. 
I tutaj Ireneo Funes zbliża się do tego, co 
było dobre (lub poza Estetyką jedyne co było 
dobre) u Hegla: prawda jest nie odłączna od 
swojej chwili. Gdy Ireneo Funes mówi: moja 
pamięć jest jak śmietnik, oznacza to: w jednym 
zbiorniku (jakim jest pamięć i świadomość) 
znajdują się różne percepcje; różne w zależno-
ści od chwili, w której sobie coś przypominam 
lub o czymś myślę; ponieważ są różne, nie po-
zwalają na stworzenie stałego „ja”. „Ja jestem 
zawsze ja” znaczy „jestem taki, jaki obecnie 
jestem”, gdy siebie sobie przypominam, 
przypominam sobie określoną obecność per-
cepcji ... „Ja jestem zawsze ja” może znaczyć: 
nie zmieniam się w czasie, co implikuje dwa 
czasy, jeden zmieniający wszystko, oraz drugi, 
płynący ze stałym „ja”.”

Gdy odnaleziono List twórczość literac-
ka Cimciego Sarmata była już powszechnie 

znana.  Pisano o niej dysertacje. Powstały 
również liczne revues jej poświęcone. Do naj-
bardziej interesujących należy litewskie „Już 
po studiach”; tytuł pochodzi prawdopodobnie 
od sformułowania „już po wojsku” lub dziś 
zapomnianego „już po słowie”.  Autor uważa 
dzieło Cimciego za genialną improwizację 
na temat ¿Quién anda por ahí? no es nadie, 
senor, soy yo (Kto tu idzie? To nikt, to ja). Wo-
kół tego fragmentu dialogu z opowiadania 
Octavio Paza, jak wokół osi, kręci się dzieło 
Cimciego. Japońscy uważali dzieło Cimciego 
za największe osiągnięcie literatury fantastycz-
nej, za „nadzwyczajne historie nieistniejącego 
Rzymu, któremu wydaje się, że wszystkie drogi 
zmierzają do niego”. Interesująca jest też 
praca  amerykańskiego erudyty Sokole Oko; 
profesor ten, jak łatwo się domyślić - pocho-
dzenia indiańskiego, zużył na studia plagiatu 
federalny fundusz przeznaczony na edukację 
mniejszości etnicznych.  Sokole Oko, mając w 
pamięci nakaz filozofa w „Sofistach” Platona, 
że ludzie na sąd post mortem mają stawiać się 
nago, czyli pozbawieni atrybutów społecz-
nych, bez przymiotów, o których mówił Pascal, 
upatruje w tym wytłumaczenie zakończenia 
jednego z dzieł Cimciego: po śmierci naga 
dziewczyna wybiega z trumny. Następnie ten 
indiańsko- amerykański erudyta wskazuje 
na liczne związki z Platonem, bezpośrednie 
lub - jak to nazywa - „via Kartezjusz”.  Warto 
również wspomnieć, że redaktor warszawskiej 
Twórczości, jak zwykle, okazał się bardzo 
rozsądny:  „bądzmy jednak sprawiedliwi,   wy-
bitny talent literacki pozwolił Cimci Sarmat, 
na realizacje projektu Antoina Roquentin: 
będę pisał książki, aby ludzie mówili o mnie, 
to jest facet, który pisze książki… Tożsamość 
jest  tożsamością społeczną, albo żadną...” v
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1
Ale zamieć!, pomyślał mężczyzna opatulo-

ny w ciemny płaszcz. Przedzierał się przez zaspy 
sięgające kolan, zimny wiatr zacinał prosto w 
odsłonięte oczy, a chłód mroził mu kark. Gdzie 
jest służba miejska, kiedy jej potrzeba, śnieg po 
jaja, a ich zima znów zaskoczyła! Światło latami 
jakby na zawołanie, wyleciało z klosza i niczym 
świetlik zaczęło prowadzić mężczyznę pośród 
śniegowych wydm.

Po chwili podążania za latarnianym prze-
wodnikiem jego oczom ukazał się niski, przysa-
dzisty budynek na myśl przywodzący bunkier. Z 
małych okienek sączyło się białe, szpitalne świa-
tło. Mężczyzna podziękował latami, zapłacił jej 
bitcoinami i pociągnął lodowatą klamkę drzwi.

Pomieszczenie było wąskie, tak jakby 
większość budynku stanowiły ściany, które nie 
pozostawiają dużo przestrzeni w środku. Ponad-
to, cały korytarz zapchany był ludźmi okutanymi 
w płaszcze, kurtki i ramoneski. Jeden z punków 
stojących w kolejce i trzęsący się z chłodu, mach-
nął ręką do mężczyzny.

Ej, ej, ziom! Też po bilety na festiwal? - jego 
długi na metr irokez zafalował niebezpiecznie.

A jeszcze są? - odpowiedział.
Tak, tak, dużo biletów! - krzyknęła mała 

dziewczynka z rudym kotem na rękach.
Jak oni w tym roku widzą organizację? - 

zagadnął starszy pan z sumiastym wąsem.
Spać pod namiotami w śniegu, farsa! - pi-

snęła niska babuszka w moherowym berecie.
Grunt, że zespoły są zajebiste! - odparł 

punk i odstawił fikołka. Irokez zrobił dziurę 
w podłodze. Mężczyzna odsunął się i wpadł 
na ikeowski stolik, zrzucając z niego ramkę ze 
zdjęciem. Kiedy ją podniósł, wszystkie punki w 
kolejce skandowały „jebać zimę, tylko muza!”, 
a obok niego zmaterializowała się stewardessa.

Naturalnie - odpowiedział mężczyzna, 
odstawiając połamaną fotografię na stolik. Była 
dziwnie znajoma. Fotografia, nie stewardessa.

Proszę pociągnąć za wajchę.
Mężczyzna patrzył teraz na automat do 

gry, klasyczny amerykański jednoręki bandyta, 
ale zamiast wisienek i monet losował cyfry. 
Pociągnął za wajchę a na niebieskim tle z 
podskakującym logiem LOT-u, wyskoczyło 
siedem cyfr.

Co wygrałem? - spytał, odwracając się do 
stewardessy, ale kobiety - tak jak i budynku - nie 
było. Nagle stwierdził, że znajduje się na środku 
ulicy. Ustała śnieżyca, panowała głucha cisza. 
Ulica zdawała się emanować światłem sama z 
siebie. Nim zdążył jakkolwiek zorientować się 
w sytuacji, usłyszał świst i coś nim szarpnęło.

2
Ooouch, muszę zmienić ten budzik - 

burknęła pościel. Spod kołdry wypełzła ręka, 
palcami orientując się w łóżkowym terenie. 
Znalazła telefon, włączyła pięciominutową 
drzemkę, a potem ściągnęła poduszkę z głowy.

Piegowata twarz Borysa, zaspana i nieza-
dowolona z pobudki, rozwarła powieki, aby dać 
znak reszcie ciała. Sygnał odrzucony - podrapał 
się po zbyt dużym brzuchu i obrócił na drugi 
bok. W końcu, po dwóch kolejnych drzem-
kach, impuls przerodził się w działanie. Gdy 

wstał z łóżka, pierwsze co zrobił to wczłapał do 
salonu i zabrał papierosy z półki, gdzie zostawił 
je wczoraj. Zostało mi pół paczki, będę musiał 
skoczyć do sklepu po drodze, pomyślał, a w 
międzyczasie wyciągnął swój ulubiony kubek 
z Cannes i nastawił czajnik. Nasypał nabożnie 
dwie łyżeczki kawy (sypanej, gardził rozpusz-
czalną), pół łyżeczki cukru i zaczął przeglądać 
najnowsze memy w sieci. Uważał, że są dużo 
lepszym nośnikiem wiadomości ze świata, niż 
jakikolwiek portal informacyjny. Parujący czaj-
nik cicho pyknął, sygnalizując gotowość. Zalał 
kawę wrzątkiem i odczekał niecałą minutę, 
raczej kurtuazyjnie, niż licząc na faktycznie 
zaparzenie kawy. Mając w końcu swój pełny 
zestaw śniadaniowy, czyli kawę i papierosy, pod-
szedł do drzwi balkonowych i rozsunął zasłony.

Świeżo skoszony trawnik, drzewa przypró-
szone młodymi, delikatnymi listkami, pierwsze 
kwiaty na balkonach sąsiadów. Wszystko to 
pokryte było grubą warstwą śniegu.

Borys wytrzeszczył oczy. Co jest? Śnieg w 
kwietniu? Otworzył balkon, wciąż niedowie-
rzając - chłodne powietrze od razu wdarło się 
do środka, owiewając blade łydki chłopaka. 
Syknął i zamknął drzwi. Te całe dziury ozono-
we, zmiany klimatyczne, to na pewno wszystko 
przez to, myślał Borys cofając się do salonu. 
Oczy cały czas wlepiał za okno. Może w końcu 
nadeszła pora, abym i ja zaczął używać kulko-
wanych dezodorantów i pasty do zębów bez 
papierowych opakowań. Może nawet zacznę 
segregować śmieci...

Wciąż zamyślony wpadł plecami na półkę 
i usłyszał głuchy trzask. Fotografia w cienkiej, 
drewnianej ramce, poleciała na panele i roz-
padła się. Borys zaklął szpetnie pod nosem. 
Schylił się ze stęknięciem, aby zebrać resztki 
ramy. Odwrócił fotografię i spojrzał w swoją 
chudszą o dziesięć lat twarz, śmiejącą się gdzieś 
nad jakimś klifem w Norwegii. Obok niego 
stała drobna blondynka - Ewka, jego młodsza 
siostra. Szpilka skojarzeń ukłuła go z tyłu głowy, 
ale nie miał czasu poświęcić jej uwagi. Spojrzał 
na zegarek. Kolejne przekleństwo - nie dość, 
że śnieg na ulicach, połamana fotografia, nie 
zdążył zapalić, to jeszcze się spóźniał. Wyrzucił 
ramkę do śmieci, zdjęcie położył na stole i 
poszedł się przebierać.

3
Dzień w biurze nie zapowiadał się naj-

lepiej. Od rana w jego boksie przewijała się 
ludzka zawierucha - szef (czytaj: wredny, 
wyliniały kundel) przypominający o deadli-
neach, sekretarka (czytaj: stara, śmierdząca 
łajza) przynosiła mu kolejne i kolejne teczki 
z dokumentami, które miał wprowadzić do 
excela. Jedynie Malwinka (czytaj: najgorętsza 
laska na jego piętrze) jakoś ratowała ten dzień. 
Gdy wpadł spóźniony, przyniosła mu parującą 
kawę z ekspresu. Najtańsza lura w paskudnie 
wyginającym się plastikowym kubeczku, której 
normalnie by nie przełknął, z rąk Malwinki była 
niczym ambrozja.

Lipa z tym śniegiem, co nie? - zagadnęła 
Borysa, żując głośno gumę do żucia. Usiadła 
półdupkiem na biurku, piłując swoje długie 
paznokcie.

Straszna lipa - przytaknął Borys, upijając 
łyk kawy.

Całą noc napierdalało, a w necie cisza. 
Dziwne, co nie?

Zdecydowanie, śnieg w kwietniu to nie-
zwykła anomalia - kolejny łyk kawy. Malwinka 
spojrzała na niego znad paznokci.

- Jaka analia? Co ty tutaj..?
- Anomalia, coś nietypowego, dziwnego, 

tak jak ta pogoda dzisiaj - dodał szybko (chyba 
zbyt szybko) i poczuł jak czerwieni się na twarzy. 
Malwinka uśmiechnęła się pod nosem.

Dobra, uciekam, pan Kutas mi też przy-
pominał dzisiaj o targetach.

Słuchaj - zaczął Borys. Malwinka zerknęła 
na niego podejrzliwie. - Może... chciałabyś 
pójść dziś ze mną na kolację?

- Co?
Pójdziesz ze mną dziś na kolację? - serce 

prawie wyskoczyło mu z gardła, wraz ze sło-
wami.

Borys, dzisiaj nie mogę, wiesz... już się 
umówiłam, piątek i te sprawy. Muszę lecieć, pa!

Zeskoczyła z biurka i podreptała do boksu 
po drugiej stronie piętra, a on został sam ze 
swoimi papierami i myślami.

4
Koło trzynastej Borys zbiegł (w przenośni, 

tak naprawdę zjechał windą) na podwórze 
biurowca. Prawie wywinął orła na wyślizganym 
śniegu. Wyciągnął pomięte papierosy i odpalił 
życiodajny tytoń. Po dwóch pierwszych odde-
chach w końcu się uspokoił. Po dwóch kolej-
nych trząsł się z zimna, bo zapomniał marynarki.

Ch-ch-cholerny śnieg! - sapnął Borys, tak 
na rozgrzewkę. Rozejrzał się dookoła i jego 
wzrok zatrzymał się na niskim budynku po 
drugiej stronie ulicy. Znajdowały się tam różne 
pawilony i sklepiki - spożywcze, monopolowe, 
kiosk Ruchu, a nawet jeden pub, do którego 
czasem chodzili na piwo po pracy.

W jednej chwili Borysowi otworzyły się 
drzwiczki w głowie. Ten budynek był w moim 
śnie!, pomyślał. I śnieg, brodziłem po pas w 
tym białym gównie. I nawet fotografia, też ją 
rozbiłem...

Ewka! Przecież ona jest stewardessą! - ko-
lejna zapadka w głowie. Borys cały stężał. Czy to 
może być przypadek? Myśl, - myśl, co tam dalej 
było? Kolejka, punki... loteria!

Loteria! - powtórzył cicho Borys i wlepił 
wzrok w kiosk. Wyciągnął portfel z kieszeni, szyb-
ko przestudiował jego zawartość i podjął decyzję.

Raz kozie śmierć, idę! - wyrzucił niedopa-
łek i ruszył do przejścia dla pieszych. W kiosku 
spotkał sumiastego sprzedawcę, który kłócił się z 
jakimś niedorostkiem w kraciastych spodniach i 
w skórzanej kurtce. Jego irokez prawie zahaczał 
o niski strop.

...bez dowodu nie sprzedam.

No panie, daj pan spokój! Przecież mam 
pieniądze!

Nie ma mowy. Zasady są proste - jest do-
wód, są papierosy. A teraz do widzenia!

Nieletni anarchista rzucił niewybrednym 
skojarzeniem łączącym matkę sprzedawcy z 
arabskimi hodowcami kóz, sprzedawca na co w 
odpowiedzi cisnął w niego długopisem i równie 
paskudnym epitetem. Chłopak uniknął jego 
rzutu i wypadł na zewnątrz. Czerwony na twarzy 
sprzedawca oderwał wzrok od drzwi i dopiero 
wtedy dostrzegł stojącego w kącie Borysa, który 
przyglądał się całej sytuacji.

A pan czego?
Jeden na Szczęśliwą Siódemkę poproszę.
Uiścił należność („siedem pięćdziesiąt 

Kajetan Szokalski

Szczęśliwa Siódemka
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poproszę”), a potem wyszedł na zewnątrz by 
przestudiować swój los - w dzisiejszym losowaniu 
było do wygrania dziesięć milionów złotych.

Usłyszał trzask nad głową, odwrócił się w 
tę stronę i zobaczył latarnię, która nagle w środ-
ku dnia rozjarzyła się słabym światłem. Borys 
uśmiechnął się pod nosem.

Dzień dobry, Pani Latarnio.

5
Zgrzytnął zamek w drzwiach, skrzypnęły 

zawiasy i Borys szeleszcząc siatką z Biedronki, 
wtoczył się do mieszkania. Ściągnął kurtkę i 
marynarkę, wyciągnął puszkę piwa, otworzył i 
na raz wypił połowę. Spojrzał na zegarek - do 
losowania jeszcze pół godziny. Przebrał się w 
dres, odpalił stronę internetową Szczęśliwych 
Siódemek, gdzie miały być ogłoszone wyniki i 
opadł na kanapę. Odliczania czas start.

Po sytuacji w kioski dokładnie przemyślał 
wszystko i doszedł do wniosku, że miał proroczy 
sen - wszystko się zgadzało! Nieoczekiwany opad 
śniegu, zbita fotografia z siostrą- stewardessą. Za-
śnieżone pawilony, punk w sklepie, a na koniec 
jeszcze latarnia - światełko, które prowadziło go 
we śnie dokładnie ku temu miejscu! Tak jakby 
chciało zamrugać mu na szczęście.

Borys siedział w ciszy i popijając piwo 
rozmyślał.

A jeśli faktycznie wygram? O kurwa! Rzucę 
od razu tę pieprzoną robotę, kupię chatę nad 
morzem, albo w górach, albo tu i tu! Co mi tam. 
Połowę kasy dam na cele charytatywne. Albo 
przynajmniej część. No może jakieś kilka tysięcy, 
tyle na pewno. Kupię też w końcu wypasioną 
furę, o tak. Jebać zetteemy i przepoconych lu-
dzi! Och, gdyby się tylko udało. Ale to może być 
czysty przypadek, myśl racjonalnie. Już zdarzało 
się, że śnieg spadał w kwietniu, tak jak kilka lat 
temu na Prima Aprilis.

Zerknął na laptopa, czasu było jeszcze 
sporo. Borys czuł, że go nosi. Sięgnął po kolejną 
puszkę i wyszedł z nią na balkon, aby zapalić.

Malwinka, och ty już byś mi się nie oparła. 
Zabrałbym cię na Malediwy, i do Paryża, i do 
Miami! Bylibyśmy piękni i bogaci! Takie życie 
to jak bajka - podróże po świecie, igraszki w 
tropikach, seks na plaży. To się nazywa życie!

Tak bardzo odpłynął w marzenie, że aż 
poczuł skrzypiący piasek pod stopami i ciepło 
nagiego ciała Malwinki. Otrząsnął się zawsty-
dzony swoich myśli (ale tylko lekko); zgasił 
papierosa w popielniczce i wrócił do salonu. 
Został już tylko kwadrans. Postawił laptopa na 
kolanach i nieprzytomnym wzrokiem (myśli 
krążyły dookoła stoków narciarskich w Alpach 
i ciepłych kąpielisk we Włoszech) obserwował 
umykające minuty.

6
Malwinka sączyła już czwartego drinka ( 

swojego ukochanego cuba librę) i czekała, aż 
Elka (lamusiara z kadr ze śmiesznymi histo-
ryjkami) wróci z toalety. Maślanym wzrokiem 
świdrowała barmana, który zdążył się domyślić, 
że ta na swoje doczepiane rzęsy chce wyłudzić 
darmowego drinka. I tak też było, pomyślała 
Malwinka, na ołpenspejsach nie płacą kokosów, 
co nie?

W torebce kobiety zawyła nagle Shakira 
jakimś szlagierem sprzed kilku lat, o którym 
każdy zdążył zapomnieć. Zniecierpliwiona, 
oderwała wzrok od barmana (który przyjął to z 
ulgą) i sięgnęła do kopertówki. Borys. Psia jego, 
co on chce? Nieważne, nie odbieram.

Odrzuciła połączenie, już miała sięgać po 
szklankę, kiedy to Borys zadzwonił ponownie. 

Mai winka przez moment patrzyła się w ekran. 
Rozejrzała się - Elki nadal nigdzie nie było, a 
barman skutecznie unikał jej polerując szkło na 
drugim końcu baru. Westchnęła i przesunęła 
zieloną słuchawkę.

Co tam?
WYGRAŁEM! Wygrałem, wygrałem, wy-

grałem, Malwinka!!
Co? Co kurwa wygrałeś? Nie krzycz tak! - 

dziewczyna nie wiedziała o co chodzi.
Trafiłem siódemkę, trafiłem ją!
Jaką siódemkę, Borys? - poczuła, że nagle 

złapał jej uwagę.
Szczęśliwą Siódemkę! Jestem milionerem, 

taaak! Koniec z biurem!
Co, co ty, serio? No to brawo, brawo! - ro-

zegraj to mądrze, rozegraj to mądrze, pomyślała 
Malwinka. Dlaczego dzwoni do mnie? Poczuła, 
że wypieki wyskoczyły jej na twarzy.

Słuchaj, wiem, że jesteś na spotkaniu, 
przepraszam, ale, ale, tak pomyślałem... - dawaj, 
wyduś to z siebie. - Tak pomyślałem, że może 
chciałabyś jednak wpaść do mnie?

Bingo!
Wiesz, w sumie to spotkanie mi nie wyszło 

jak planowałam i mam faktycznie wolny wieczór. 
Mogę wpaść, kup jakiegoś szampana to opijemy 
sukces, dobra? - starała się zachować spokój, ale 
w głębi duszy skakała.

Jasne, jasne! Wyślę ci adres smsem, do 
zobaczenia!

Rozłączył się, a Malwinka pisnęła z rado-
ści tak głośno, aż obejrzał się na nią barman. 
Pokazała mu środkowy palec, wypiła drinka na 
raz i poszła do łazienki. Minęła po drodze Elkę.

- Gdzie idziesz, kochana?

Spierdalaj szlaufie, nigdy cię nie lubiłam. 
A ta sukienka, oddaj ją lepiej swojej babci, musi 
kurewsko za nią tęsknić. Uciekam - warknęła 
Malwinka i zostawiła za sobą oburzoną kobietę. 
Weszła do łazienki, zatrzasnęła za sobą drzwi. 
Poprawiła szybko fryzurę, podmalowała usta 
i oczy. Obróciła się przed lustrem i po chwili 
namysłu ściągnęła majtki.

7
Borys rozłączył się i wgapiał się cały czas raz 

w ekran, raz w kupon. Cztery, dziewięć, jede-
naście, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, trzy-
dzieści sześć, czterdzieści. Wszystko się zgadzało. 
Właśnie został milionerem, a za chwilę będzie 
u niego Malwinka, z którą będą świętować całą 
noc! W to nie wątpił. Cholera, nie mam szam-
pana, pomyślał. Zaśmiał się nerwowo i poszedł 
założyć coś elegantszego, ale też bez przesady. 
Ciemne jeansy i bordowa koszula. Dobrze jest, 
pomyślał, teraz do sklepu. Ubrał buty, wcisnął 
się w kurtkę i po chwili namysłu włożył kupon 
do kieszeni. Bał się z nim teraz rozstawać.

Zamknął za sobą drzwi i opuścił klatkę. 
Zrobiło się już wyjątkowo ciemno, nadprogra-
mowy śnieg wygonił wszystkich do lokali lub 
zatrzymał w domach. Panowała cisza, tłumiona 
dodatkowo białą warstwą puchu. Pogwizdując 
pod nosem, Borys ruszył do sklepu, który miał 
po drugiej stronie ulicy. Wszedł do środka, 
może nadto pewnym krokiem i rozejrzał się po 
półkach z szampanem.

Poproszę... o, tamtą butelkę! - wskazał na 
alkohol schowany gdzieś na górnej półce. Sprze-
dawczyni podążyła za jego palcem, a gdy ujrzała, 
którą butelkę pokazuje, aż zbladła.

Na pewno, psze pana? Ten szampan kosz-
tuje pińćset złotych.

Tak? - udał zdziwienie Borys. - To w takim 
razie poproszę dwa. Płacę kartą.

Zapłacił, zostawiając przy okazji sprzedaw-
czyni napiwek w postaci stu złotych (ależ przy-
jemne było dzielenie się pieniędzmi!) i opuścił 
sklep. Całkowicie zaaferowany nadchodzącą 
nocą z Mai winką zaczął grzebać w kieszeniach 
szukając papierosów. Siatka z szampanami 
przeszkadzała mu w poruszaniu dłonią, więc gdy 
był w połowie przejścia, jego zwycięski kupon 
wypadł mu nagle z kieszeni.

Nie! - krzyknął rozdzierająco i zawrócił, 
by złapać spadający papierek, który poleciał 
na jezdnię. Schylił się po niego i wyciągnął ze 
śniegu.

Mam cię, maleńki - mruknął, a kiedy po-
niósł wzrok, przed oczami ujrzał dwa jasne ślepia 
i żółto-czerwoną maskę autobusu. Potem był już 
tylko głuchy trzask, chrupnięcie kręgosłupa i 
pisk hamulców. Pośród pasażerów autobusu 
zapanowało zamieszanie i nerwowa wymiana 
zdań. Niektórzy próbowali wyjrzeć przez okna. 
Jedna z kobiet podeszła do kierowcy i zaczęła 
uderzać w szybę oddzielającą kabinę od reszty 
pojazdu.

Co się dzieje? - wydarła się Malwinka. 
- Otwieraj pan te drzwi, mam tutaj jebaną 
randkę! v

Krzysztof Nurkowski

Blue Monday

Atłasy i krzyże
Kto dziś rękę liże
Podróże i róże
Na widowni tchórze
Patrzą gdzieś ku górze
Jak tańczą na rurze
Błazny i magnaci

Kto zyska kto straci
Kto patrzy na ręce

Komu dano więcej
Kto za to zapłaci

Kiedy przyjdą kaci
Czyja twarz  przejrzysta

Weź chluśniem a vista
Do dna do upadku 

Do niewoli w batkach 
Kto znów jest na marach

Ona  brzydka szara
Komu w twe ramiona

Nim przyjdzie nim skona
Dla kogo znów słońce

Upalne gorące
Komu szare myśli

Kto marzenia ziścił
Kto szuka przyszłości

Kto komu zazdrości
Komu dane przeżyć

gdzie szukać przymierzy
Już nie pytam więcej

opadają ręce
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Smugi sztucznego światła

Żyjemy jak rośliny w świetle odbitym 
poutykani w pudełkach bez chlorofilu 
trzymamy siebie pod kloszem wymogów 
obleczeni smugami
 
sztucznego światła za trójszybowym oknem 

ulatuje nam życie ciepłe ramki powstrzymują 
przed hibernacją ten sposób ochrony 
mataczy w nas straty co zgodnie 
i według rozkładu lekko spowalnia 

 procesy gnilne.

Piotr Kasperowicz                                                   Terytorium Rozpadu Sekwencji

Słowa podrzędne 

Nadejdzie taki moment
kiedy już nic nie będzie dobrze
w trakcie wyśnionej miłości

dowiesz się o sobie najgorszych rzeczy
z których niewiele będzie prawdą czasu 
ale kłamstwo  choć to przecież hiponim
powtarzane odpowiednio wiele razy
stanie się prawdą ekranu

twoja racja zostanie pominięta
w jej nierozkrzyczanej skromnej wersji
będzie mało istotna dla przebiegu zdarzeń
zastrzeżona nuta zapachowa
dla emocji unurzanych

w nieodparowanym gnoju

Powłoki miłości 

Ergonomia wędrówki ciepła w miłości 
tworzy sercu kanciasty komfort przebywania
na granicy silnych korelacji w indukcji nerwowej
protuberancje gigantycznej natury 
w przewidywalnych planach

liczby magiczne nie stabilizują obrazów 
plamy na słońcu wirują huraganami
koronalne wyrzuty plazmowych burz
rozedrgane powłoki atomów po sparowaniu
silny wiatr odgwiazdowy 

wiedza i doświadczenie są tu kroplami oliwy 
umieszczonymi w piecu konwekcyjnym
płoną błyskawicznie 
pozostawiając jedynie brudny nalot
efekt cieplarniany osadzający na powierzchni
wyziewy magnetosfery 
stłamszonej kolejnym wybuchem 
masy
           
kwaśny dwutlenek węgla 
główny związek najbliższych planet

typowy cykl rozpadu na słońcu 
stwarzający karły.

Zabieg intymnej kastracji

Miłość po wystawieniu 
na działanie czynników zewnętrznych
stała się podła jak bydło 
niedoprowadzone na zabieg intymnej kastracji
  
po upływie połowicznego czasu rozpadu
awansowała do miana 
najbardziej niewdzięcznego uczucia
potem mistrzynię złośliwości oznakowano
wypalając jej na zadzie 
pogrubioną czcionką napis zołza

niczego jej nie nauczył elektryczny pastuch
musiała doprowadzić do samodestrukcji 
otwartej na ranach dziergając bezpańskie płody
zaplątała się i udusiła w męczarniach 

drutem kolczastym.

Krążenie oboczne 

Pod nogę wymyślono hulajnogę 
a hula-hop dla sprężystych bioder
filozoficznie przyzwolono 
zjawisku hulajduszy

jedynie serce pozostawiono 
wyizolowane     samemu sobie
z dwoma przedsionkami 
i dwiema komorami

podwojone symetryczne przedpokoje
do komór grobowych
gdzie dla niezależności przewidziano obejście
krążenie oboczne

dla miłości wykiwanej rozumem.

Komponenty afoniczne 

 
Niesprawne kontrolki na panelu sterowania 
dają sygnały do wewnątrz
zacięte guziki od pompy ciepła 
nie wzbudzają działań kardiochirurga
 
rant krawędzi wgniata blacharkę 
zlokalizowaną w pobliżu komfortu
hermetyzacja afonicznego komponentu 
brzmi nieźle ale nie ma na to patentu

komu jednak ten brak reakcji 
zagwarantuje święty spokój
gdyby tylko opinia publiczna wiedziała 
lub sojusz państw północnoatlantyckich 
chciał zareagować

bo w każdej kuchni błyszczące 
mini krematorium ze stali nierdzewnej
wyposażone w ścianki z samoczyszczącej się 
ze śladów posoki pyrolizy
       
a pomiotów szatana 
nigdy nie serwują 
w postaci 
dobrze wypieczonej.
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Maria Zdziarska 

Wszystko jest kwestią wiary i woli (2)

dokoñczenie na str. 10

Policjanci zadawali rutynowe pytania o 
to co zginęło, czy miał jakiś wrogów, z kim 
spędził wieczór i takie tam. Wypytali o drogę 
jaką przebył, powiedzieli, że sprawdzą jak z 
monitoringiem w tym rejonie i poszli. Wszyst-
ko trwało bardzo długo, ponieważ każde jego 
słowo jeden z nich, skrupulatnie, zapisywał na 
jakimś policyjnym formularzu. Pisanie opóź-
niał fakt, że policjant co parę słów przestawał 
pisać, najpierw myślał, a przynajmniej robił 
minę człowieka mocno skupionego, a potem 
zadawał pytania w stylu: - Nie pamiętam - w 
ogóle- pisze się razem czy osobno? Gdy przy-
szło zapisać skradzioną markę zegarka kazał 
sobie literować, bo słowo Roamer uznał za 
złośliwy przejaw jakiejś słownej ekstrawagancji.

- Jakbym miał laptopa to by wszystkie błę-
dy same wyskakiwały na czerwono- rozmarzał 
się policjant.

 Na koniec kazali Tadeuszowi przeczytać 
te zapiski i się pod tym podpisać. Czytając 
wychwycił jeszcze trzy błędy ortograficzne, 
ale nie powiedział słowa., bo po pierwsze nie 
chciał przedłużać, a po drugie nie wiedział 
czy nie zostanie źle odebrany, że niby się 
mądrzy, albo wywyższa. Podpisał. Ten drugi 
dodał na pożegnanie, że sprawa oficjalnie 
została zgłoszona i od teraz nadano jej bieg, o 
którym to biegu on Tadeusz będzie na bieżą-
co informowany. Po wygłoszeniu tej formuły 
policjanci wyszli, a on jeszcze przez jakiś czas 
leżał w pokoju, w którym go przesłuchiwali 
i czekał aż ktoś wpadnie na to, że trzeba go 
stąd wywieźć. Miał wystarczająco dosyć szpi-
tala i postanowił, że jak tylko przyjdzie żona 
to wrócą do domu. Jednak pomimo próśb 
i sugestii z jego strony, lekarz prowadzący 
kategorycznie oznajmił, że w szpitalu spędzi 
co najmniej tydzień, ponieważ po pierwsze 
musi być pod obserwacją, ze względu na uraz 
głowy jakiego doznał, a po drugie ból który 
jest spowodowany tym urazem i tak wyklucza 
go z normalnego funkcjonowania.

Po obiedzie, jeśli to co podali można 
nazwać obiadem, przyszła Małgorzata. Przy-
witała go pocałunkiem. Wyraziła radość z 
powodu dobrych wyników, zapytała jak do 
tego doszło i co pamięta z tego zdarzenia. 
Nie dowiedziawszy się, od męża, właściwie 
nic, poszła porozmawiać z lekarzem. Leżał i 
nie wiedział czy żona jeszcze wróci, czy nie i 
właściwie było mu to obojętne

 Gdzieś w środku miał żal, że nie było 
jej przy nim, nad ranem, gdy odzyskał przy-
tomność, a może tylko się przebudził. Miał 
świeżo w pamięci to uczucie zagubienia, te 
wątpliwości, pytania, które by jej zadał. Zadał 
gdyby w tym momencie była. Przecież mogła 
wziąć urlop, jakieś wolne- myślał, ale tego 
Małgorzacie nie powiedział, bo o czym tu 
mówić. Nie było jej i tyle. 

- Lekarz powiedział, że spędzisz tutaj 
co najmniej tydzień - głos żony przerwał te 
rozmyślania.

- Wiem, mnie też to powiedział - starał 
się mówić tonem nie wyrażającym żadnych 
emocji.

Przymknął oczy i udawał, że drzemie.
Leżał przez jakiś czas i nasłuchiwał czy 

Małgorzata jeszcze siedzi. W końcu faktycznie 
zasnął. Kiedy się przebudził przy łóżku nikogo 

nie było. Próbował podnieść głowę, jednak 
poczuł ból i zrezygnował.

- Karol jestem - zobaczył pochylonego 
nad sobą mężczyznę o opalonej twarzy, ale 
w pidżamie. 

- Jestem tu już miesiąc, to znaczy miesiąc 
minie jutro - precyzował. 

- A jaki dzień mamy dzisiaj - zapytał Ta-
deusz bo uzmysłowił sobie, że nie ma pojęcia.

- Dziś jest środa, kiedy cię przywieźli był 
poniedziałek, no można powiedzieć wtorek 
bo to było chyba w nocy – dokładnie wyjaśnił 
Karol.

Na pytanie Tadeusza z jakiego powodu 
tu leży? Karol odpowiedział, że jest tu z powo-
du wątroby i tyle.

- Jestem w szpitalu i nie będę o rozma-
wiał chorobach. Od kiedy się tutaj znalazłem, 
na łóżku, które ty teraz zajmujesz leżało już 
trzech gości. Historię choroby każdego z nich 
przerobiłem jak wymuszoną lekcję i ponownie 
nie zamierzam. Rozmawianie o chorobach 
jest zasadniczo nudne, przy tym przygnębia-
jące, a ty masz szczególne powody do radości. 
Z tego co słyszałem dostałeś w głowę, mogłeś 
nie żyć, a żyjesz i masz się dobrze. Na gadanie 
o chorobach szkoda czasu. I tak się nasłuchasz 
różnych medycznych sformułowań, podczas 
rannych wizyt lekarskich, uwierz mi, to ci 
powinno wystarczyć.

        Karol mężczyzna około trzydziestki, 
ostatnie trzy miesiące przed trafieniem do 
szpitala, co wynikało z jego opowieści, spędził 
w Afryce. Pojechał tam sam. Wyprawę przy-
gotował i zaplanował na pół roku. Ot, taki 
przerywnik pomiędzy jedną pracą a drugą. 
Chociaż przy bliższym poznaniu okazało się, 
że to praca dla Karola była przerywnikiem 
miedzy kolejnymi podróżami. Podczas ostat-
niej zdążył przejechać Ghanę, Togo i Benin. 
Zaplanował o wiele więcej, ale cóż- wątroba 
nie wytrzymała-tak o tym mówił bez złości, co 
Tadeusza dziwiło.

Karol mówił, Tadeusz słuchał, ot taka 
szpitalna forma spędzania czasu. Mówił o 
rocznych przygotowaniach do wyprawy, czy-
taniu książek, studiowaniu przewodników, 
siedzeniu nocami, bo w dzień przecież pra-
cował, na forach internetowych, gdzie ludzie 
z całego świata, o pomyśle na życie zbliżonym 
do jego, dzielili się wrażeniami i doświadcze-
niami, z własnych wypraw. Słuchał i nie mógł 
zrozumieć spokoju z jakim Karol opowiada 
o tym co jeszcze miał zobaczyć, a czego nie 
zrealizował.

- Może wrócę i dokończę-albo pojadę na 
zupełnie inna wyprawę - Karol marzył z pozycji 
szpitalnego pacjenta i nie było w jego głosie 
cienia goryczy.

Małgorzata odwiedzała Tadeusza każde-
go dnia. Przychodziła prosto po pracy, przyno-
siła jedzenie, picie, prasę, pytała czy czegoś nie 
potrzebuje, opowiadała co w domu, w pracy, 
co u syna, który przebywał na zielonej szkole. 
Właściwie wszystko było w porządku, całowała 
go na przywitanie i pożegnanie, pytała jak się 
czuje i co rano mówił lekarz. Jednak Tadeusz 
ciągle pamiętał ten pierwszy, świadomy wcze-
sny szpitalny ranek. Próbował znaleźć słowo, 
które odda to, co właśnie wtedy czuł. Popatrzył 

na obwoluty równiutko poukładanych książek 
leżących na szafce Karola. Lonely Planet tak 
było na paru z nich napisane, pomyślał, że tak 
właśnie się wtedy na tym szpitalnym łóżku czuł 
jak samotna planeta. Rozważał co by zrobił, 
jakby się zachował, gdyby to Małgorzata zna-
lazła się tak niespodziewanie w szpitalu. Był 
pewien, że nie zostawiłby żony dopóki nie 
odzyskałaby przytomności. Wprawdzie nie 
miał okazji sprawdzić się w takiej sytuacji, ale 
wydawało mu się oczywiste, że tak powinno 
być. Wziąłby urlop, zwolnienie lekarskie, 
nieważne co. Byłby przy niej i tyle. Może w 
tych rozważaniach przesadzał, może zanadto 
się nad sobą rozczulał, może…

- O nie uwierzę tatusiek - wejście dziew-
czyny przerwało te rozważania.

Faktycznie zbieg okoliczności był teo-
retycznie niewiarygodny, ale Tadeusz już 
niejednokrotnie był świadkiem sytuacji, które 
gdyby opowiedzieć czy opisać zostałyby uzna-
ne jako wydumana fikcja, czy mitomaństwo, 
więc zdziwił się tylko trochę.

- To wy się znacie? - właściwie największe 
zdziwienie wyraził Karol. 

- Mieliśmy niedawno, taki mały wspólny 
epizod - z filuternym uśmiechem, odpowie-
działa dziewczyna

- Katarzyna - powiedziała i nie podała 
tylko, chwyciła go za rękę, jakby potwierdza-
jąc, że właśnie są już oficjalnymi znajomymi.

- Tadeusz – odpowiedział - podnosząc 
głowę i po raz pierwszy od kiedy zbudził się na 
szpitalnym łóżku nie odczuł tego przeszywają-
cego bólu. Poszedł wiec za ciosem i spróbował 
usiąść na łóżku-znowu sukces

- No proszę jak mój współlokator cu-
downie zdrowieje na widok mojej siostry, to 
musiała być niezła znajomość, o której mnie 
nie poinformowano - żartował Karol.

Katarzyna opowiedziała ich wspólną au-
tobusową przygodę, szczególny nacisk kładąc 
na zdezorientowanie i zagubienie Tadeusza.

Zrobiło się miło i sympatycznie. Rozma-
wiali, śmiali się. Gdyby ktoś obserwował ich z 
zewnątrz pomyślałby, że znają się do lat.

Na drugi dzień Kasia znowu odwiedziła 
brata w szpitalu i tak jak poprzedniego spę-
dzili, czas jej wizyty, razem w sali.

- Jest jak na pikniku, tylko brakuje 
kiełbasek – zauważył Karol, kiedy zaś wyszła 
powiedział: 

- Wiesz jesteś pierwszym współtowarzy-
szem niedoli w tym szpitalu, przy którym, 
gdy Kaśka przychodzi, nie uciekamy gdzieś 
na korytarz.

Kasia miała 25 lat, to i tak więcej niż Ta-
deusz jej dawał, ale spontaniczność i otwartość 
dziecka- tak przynajmniej to odbierał.

Kolejne wizyty Małgorzaty przebiegały w 
atmosferze nienagannej poprawności. Miał 
po nich co jeść i pić, wiedział co w domu i co 
u niej w pracy, oraz jaka pogoda. 

Tego dnia miało się rozstrzygnąć, czy 
ostatnie wyniki są na tyle dobre, że zostanie 
wypisany do domu. Zbudził się sam, jeszcze 
przed bardzo wczesnym, rutynowym, pomia-
rem temperatury. Leżał i myślał o pracy, w 
której pomimo jego nieobecności, wszystko 
toczyło się normalnym trybem , o czym wie-
dział z codziennych telefonicznych relacji 
Zbigniewa. Był mu bardzo wdzięczny, za te 
sprawozdania i za zainteresowanie stanem 
zdrowia. Przez moment pomyślał nawet, czy 
czasami Zbigniew nie chce zająć jego miejsca, 

dokończenie z poprzedniego numeru
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Wszystko...
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ale gdy podzielił się swoimi wątpliwościami 
z Karolem, ten go uspokoił, a nawet zdyscy-
plinował pytając jak można  funkcjonować 
i nie zwariować w świecie, w którym ma się 
wrażenie, że ludzie tylko patrzą aby podko-
pać innych? Nie chciał więc zwariować i ten 
pomysł o przejęciu jego miejsca w firmie 
odrzucił. Za to myślał o domu, o żonie o jej 
wizytach w szpitalu, z których ostatnio zbytnio 
nie cieszył. Uzmysłowił sobie, że spotkania z 
żoną nie wnoszą nic, co dawałoby mu siłę, 
przede wszystkim nie dawały odpowiedzi na 
pytania, które go nurtowały od kiedy się zbu-
dził na tym łóżku. W myślach przeciwstawiał 
pragmatyczną poukładaną Małgorzatę - Kasi. 
W tej drugiej lubił jej poczucie humoru, spon-
taniczność i to, że miała w sobie szczerość i 
naturalność, młodzieńczy ale ponadczasowy 
optymizm, który jest komuś dany albo nie. 
Miał wrażenie, że on przebywając z tym ro-
dzeństwem widzi sprawy i wartości, o których 
przez ostatnie lata zapomniał.

 Przypominał sobie incydent w autobu-
sie. Kasia zachowywała się w sposób naturalny, 
żadne tam rozglądanie się po kątach czy ktoś 
nie widzi. Jasność z jaką postawiła sprawę -zo-
stałam złapana trzeba zapłacić, można tylko 
dyskutować o kwocie. Proste i oczywiste, byłby 
gotowy uznać, że wręcz uczciwe, jednak w sytu-
acji przy okazji której te cechy Kasi analizował, 
słowo uczciwość raczej nie wchodziło w grę. 
Zastanawiał się jaki wpływ na widzenie świata 
ma jej wiek i czy on będąc w podobnym też 
taki był? Nie pamiętał.

 Jakby nie było świat Karola i Kasi wyda-
wał mu się tak różny od tego w jakim teraz 
funkcjonuje. Lubił rozmowy; te wspólne we 
troje i te między rodzeństwem, delikatne 
przekomarzania, pozbawione złośliwości. 
Sprawiali wrażeni ludzi, którzy nie mają parcia 
na ściganie, porównywanie z innymi, tego 
pędu do przodu, bo ktoś nas może nie tylko 
dogonić, ale i jeszcze wyprzedzić.

Myślał o Karolu, który zarabia tylko po 
to by móc realizować swoje wyprawy i nawet 
przeszkody w rodzaju choroby nie zmieniają 
jego pomysłów na życie i o spokoju w jaki 
Karol reaguje na te przeszkody. Miał przed 
oczami obrazek gdy Kasia chcąc poprawić 
jego kroplówkę  podniosła rękę i wtedy 
między paskiem od spodni, a końcem bluzki 
z tyłu ujawniły się wałeczki tłuszczu. Kasia 
kompletnie niezrażona, bez cienia zażeno-
wania, powiedziała- zobacz jakie mam oponki 
miłości. Ktoś je kiedyś bardzo pokocha, byle 
szybko bo się przerodzą w prawdziwe opony 
- po czym zaśmiała się wesoło. Uzmysłowił 
sobie, że nie jest przyzwyczajony do takich 
naturalnych reakcji. W jego otoczeniu trzeba 
być nienagannym i iść do przodu.

        W czasie porannej wizyty lekarskiej 
usłyszał, że wyniki nie są zadowalające, rana 
głowy goi się wolniej niż się spodziewali, no i 
te zawroty skutkiem których ostatnio wywrócił 
się w drodze do łazienki, wszystko to składa 
się na to, iż powinien jeszcze trzy dni spędzić 
w szpitalu. Diagnozę przyjął ze spokojem, 
właściwie to chyba nawet z ulgą, choć jeszcze 
dwa dni temu chciał wyjść ze szpitala jak 
najszybciej, chociażby ze względu na sprawy 
służbowe.

Nagle poczuł, że jeszcze nie jest gotowy 
i to wcale nie fizycznie. Potrzebne mu były te 
dodatkowe dni na ułożenie sobie wszystkiego 

w głowie, na przemyślenia, o tym do czego 
dąży, czego naprawdę chce, co jest dla niego 
najważniejsze? To dziwne- myślał- mam czter-
dzieści parę lat i nie potrafię odpowiedzieć 
sobie na takie pytania. Chyba coś ze mną nie 
tak? Rozmyślał jak to od czasu studiów ciągle 
gdzieś się spieszył, by nie przeoczyć jakiejś 
szansy, a teraz nawet nie wie o jaką szansę mu 
chodziło? Te wszystkie życiowe wyścigi, w któ-
rych dotychczas uczestniczył, nagle wydały mu 
się zupełnie bez sensu. Przecież niemożliwe, 
by właśnie to ściganie miało być celem samym 
w sobie? Myślał też o swoim małżeństwie, któ-
re, przynajmniej w jego ocenie, nie przetrwało 
pierwszej próby.

Koło południa przyszła Kasia. Jak zwy-
kle, gdy wchodziła, Karol się ożywiał. Nie 
mieli od lat dla siebie tyle czasu i widać było, 
że ten wspólnie spędzany w szpitalu wykorzy-
stują maksymalnie, dzieląc się dużymi i ma-
łymi sprawami jakimi żyli. Ona opowiadała 
mu co u niej w redakcji, w której odbywała 
staż i co słychać na mieście, Karol zaś snuł 
wspomnienia ze swoich wypraw.

 - Zauważyłem, że ludzie leżący w szpi-
talu, jeśli nie rozmawiają o stanie swojego 
zdrowia, posługują się tylko dwoma czasami 
przeszłym i przyszłym, jakby teraźniejszość 
nie istniała.

- Jest takie plemię w Afryce, które uznaje 
tylko to co dzieje się teraz. Dla nich właśnie 
przeszłość, ani przyszłość nie istnieje jako 
taka. Myślę, że z tym plemieniem my pacjenci 
tworzylibyśmy, niezłą całość - gdy Karol tak 
zaczyna to znowu będzie jak w kinie- przy-
jaznym głosem skomentowała Kasia i przy-
mknęła oczy jakby chcąc wyobrażać sobie 
miejsca z opowieści brata. 

A Karol przenosił siebie i ich do Afryki 
tej poznanej i tej, która na niego jeszcze 
czeka. Opowiadał, jak gdy będąc w Beninie, 
znalazł się w centrum miasta Abomey - Ca-
lami, w czasie jakiegoś święta religijnego. 
Grupa autochtonów okrążyła go i przez 
około godzinę odprawiali wokół niego 
jakiś rytualny taniec, głośno śpiewając i po-
trząsając dziwnymi klekotkami wydającymi 
głośny, pusty dźwięk, a on nie miał pojęcia 
jak i kiedy to się skończy. Benin jest jednym 
z niewielu krajów afrykańskich, gdzie do tej 
pory oficjalnie uznawane są religie animi-
styczne. Wszystkie modły były odprawiane w 
jakimś tutejszym narzeczu, a i nawet gdyby 
nie, to i tak w oficjalnym języku Beninu czyli 
francuskim, nie jest był biegły. Przemierzając 
Afrykę przekonał się, że urzędowym językiem 
danego kraju jest zazwyczaj język dawnych 
kolonizatorów. Jest to związane miedzy in-
nymi z tym, że nawet gdy kraje afrykańskie 
się wyzwoliły to i tak pozostały silne związki 
ekonomiczne z dawnymi ciemiężycielami. 
Znajomość angielskiego praktycznie zupeł-
nie, w dawnych koloniach francuskich, się 
nie przydaje. Więc gdy się znalazł w centrum 
jakiś rytuałów, których zupełnie nie rozumiał 
wiedział, że jest zdany na los, przeznaczenie 
czy jakąś siłę, której wielkości ani znaczenia 
nie miał szans ogarnąć. Czuł napierającą 
ekspresję tańczących, energię jaką ten tanieć 
niósł, ale będąc w środku tego kręgu  nie był 
w stanie wywnioskować czy został uznany za 
medium, za wcielenie jakiegoś boga, czy też 
siłę nieczystą? 

-Jak to się skończyło?- zapytał, zniecier-
pliwiony narastającym napięciem, Tadeusz.

Odpowiedzią było wesołe - przecież tu 
jestem. 

Innego dnia podczas wizyty Kasi opo-
wiadał jak w środku rezerwatu w Togo dostał 
pierwszego ataku malarii i jakiś, zupełnie mu 
nieznany, pracownik tego rezerwatu wiózł go 
na swoim ośle przynajmniej trzydzieści kilo-
metrów, do najbliższego miasteczka, gdzie 
był ośrodek zdrowia. Karol jechał na ośle, a 
Musaf - bo tak mu było na imię-  szedł obok 
w niemiłosiernym upale. Dalej opowiadał o 
tym jak potem musiał przychodzić, z powodu 
tej malarii, codziennie do najbliższej wioski 
na zastrzyki. Żartował w tej opowieści, jak 
z okazji tych jego zastrzyków zbiegało się 
zawsze kilka, a może i wszystkie wioskowe 
kobiety. Ta robiąca mu zastrzyk, jak się 
łudził pielęgniarka, łamanym angielskim 
tłumaczyła, że dla nich ta sytuacja jest na 
miarę codziennego przeżywania oglądanego 
w miastach serialu telewizyjnego, bo mało, 
że po raz pierwszy widzą tyłek białego męż-
czyzny, to jeszcze ten biały człowiek w czasie 
wbijania igły robi jakieś dziwaczne miny. One 
więc strasznie piszczały i rechotały ze śmie-
chu, a Karol w obawie, że jego protest może 
negatywnie wpłynąć na kobietę wbijającą mu 
igłę, co mogłoby spotęgować ból, przyjmował 
tę groteskową, z perspektywy czasu, sytuację 
jak nieuniknioną konieczność, niemalże 
predestynację.

- Pamiętam jak w dzieciństwie histerycz-
nie bałeś się zastrzyków, tak że rozumiem 
temperaturę przeżycia- żartowała Kasia.

Pewnie któryś z kolei raz słyszy te histo-
ryjki brata, a nadal okazuje zainteresowanie- 
pomyślał Tadeusz. 

Już miał się o to dopytać gdy weszła 
salowa z obiadem, za który jednogłośnie 
podziękowali.

- Tego nawet nie zjadłby pies naszego 
stróża - zażartował Tadeusz

- Też pan, przecież to porządny cate-
ring - sucho odpowiedziała salowa i wyszła 
urażona.

- Zamiast porządny, mógłby być smacz-
ny, ale chyba zbyt dużo chcieć nie można 
- ciągnął Karol

 Zrobiło się wesoło. Tadeusz rozmyślał, 
że będzie mu brakowało rozmów i opowieści 
tak bardzo różniących się klimatem od tych 
do jakich przywykł. Myślał też o tym, że świat 
w jakim dotychczas tkwił wydaje mu się teraz 
jakiś ciasny. I wcale nie dlatego, że nigdzie 
nie był, nic nie widział. Zaliczył przecież 
niejedną wycieczkę wakacyjną, spał w pię-
ciogwiazdkowych hotelach, oglądał miejsca 
opisywane w folderach turystycznych, zimą 
jeździł z Małgosią w Alpy na narty. W czasie 
spotkań towarzyskich i biznesowych potrafił 
o tym opowiadać, dzielić się wrażeniami czy 
doświadczeniami po tych podróżach, ale gdy 
słuchał Karola czuł jakąś pustkę, jakby on Ta-
deusz oglądał, na tych wyjazdach, pocztówki 
a nie prawdziwe życie. Nie myślał wcale, że to 
było złe ani, że nic nie warte, ale jakieś nie-
pełne. Niepełne; tak właśnie teraz to widział, 
a w zasadzie czuł, chociaż nie potrafił tego 
odczucia dokładnie zwerbalizować.

- Jak skończę staż, to się przenoszę w 
Bieszczady, mój kolega ze studiów założył w 
jednej wsi coś w rodzaju małego domu kul-
tury. Napisał projekt, dzięki któremu dostał 
środki unijne. Super sprawa te fundusze no 
nie? - Kasia była wyraźnie podekscytowana. - 
Jutro przyniosę laptopa i pokażę wam fotki. 
Bomba, sami zobaczycie!

Tadeusz lubił entuzjazm, z jakim opo-
wiadała o swoich planach, sprawiała mu przy-
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jemność świadomość, że znając go zaledwie 
od dziesięciu dni, no może trzynastu, licząc 
z tym incydentem w autobusie, rozmawia 
tak jakby się znali od bardzo dawna. Przy 
tym rodzeństwie, a może pod ich wpływem 
czuł w sobie jakąś siłę, której wcześniej nie 
dostrzegał, wiele rzeczy i spraw widział z 
nowej perspektywy.

 Zastanawiał się nawet czy to dobrze 
czy przeciwnie? Przecież wróci do dawnego 
życia, do domu, który z perspektywy tego 
szpitalnego łóżka wydawał mu się obcy, do 
swojego towarzystwa, do spraw i problemów, 
które od tak dawna były jego problemami, że 
nawet nie pamiętał czasów gdy był od nich 
wolny. Wróci do świata, którego nie tylko był 
częścią, ale i współkreatorem.

- A ty co taki spokojny, nie martwisz się, 
że zostajesz jeszcze trzy dni?. Chyba za dużo 
miałeś czasu na myślenie i teraz się miotasz.

- Nie wchodź z butami w życie Tadeusza 
- strofował Katarzynę brat.

Widząc, że jej słowa nie sprawiły Ta-
deuszowi przyjemności, chociaż miały 
zabrzmieć trochę żartobliwie, usiadła na 
skraju jego łóżka, popatrzyła na niego, i 
powiedziała – Przecież wiesz, że wszystko jest 
kwestią wiary i woli.

- Nie rozumiem - odpowiedział.
Popatrzyła zdziwiona, chyba naprawdę 

nie rozumiał? 
- Wiem, powinnam powiedzieć odwrot-

nie- woli i wiary. Najpierw musisz mieć wolę 
by coś osiągnąć, dokonać, zdobyć, zmienić, 
czy zwyczajnie zrobić, a potem wiarę, że masz 
w sobie tyle mocy, zdolności, pracowitości i 
samozaparcia aby to osiągnąć. 

Tylko tyle i aż tyle, ot i cała tajemnica- 
mówiąc to patrzyła na niego przenikliwie, 
przynajmniej tak mu się wydawało.

Zadumał się przez chwilę nad rzeczami, 
które można osiągnąć, nad sprawami, które 
może zmienić. Dużo tego-pomyślał.

- Pewnie to i mądre, ale chyba uprasz-
czasz sprawę. Nie wszystko zależy od nas, 
a już na pewno nie jeśli chodzi o sytuacje 
interpersonalne - celowo użył takiego funk-
cjonującego w przestrzeni psychologiczno-
-socjologicznej określenia, by nie nadać temu 
zdaniu charakteru zbyt osobistego.

- Oczywiście nie zawsze, ale czasami 
wystarczy mieć wolę by zrozumieć drugiego i 
wiarę, że nam się to uda, by wielkie problemy 
miedzy ludźmi wydały się małymi.    

- Pamiętaj wola i wiara, jeśli to mamy - to 
sukces murowany, no może trzeba odliczyć z 
dziesięć procent na czynniki, które od nas nie 
zależą , a które mogą uniemożliwić sukces. 
Sukcesem nazywam tu, oczywiście pojęcie 
sukcesu z rachunku statystycznego, czyli war-
tość oczekiwaną. Widać, że niedawno miałam 
egzamin ze statystyki, no nie? - zakończyła 
wesołym tonem swój poważny wywód.

Posiedziała jeszcze jakiś czas, chwilę 
wszyscy pomilczeli, nie czuło się w tym jednak 
nic z tak zwanej krępującej ciszy, którą ktoś 
zazwyczaj przerywa, w zasadzie, dla samego 
przerwania. Ta cisza stanowiła część rozmowy, 
wspólnego przebywania. W pewnej chwili Ka-
tarzyna wstała, ruszyła w stronę drzwi, a będąc 
już przy nich odwróciła się na chwilę i dodała: 

- Jeśli kiedykolwiek trafi ci się właśnie te 
dziesięć procent to pamiętaj, zawsze będziesz 
mógł sobie powiedzieć – Próbowałem!

Wyszła.
Oj, entuzjazm młodości, pomyślał Tade-

usz, jednak...  v

1 stycznia
Ja się tego nie domagam, ale wciąż 

otrzymuję sygnały, że Dziennik czasu zarazy jest 
czytany. Jeśli tak, to jak i kiedy go zakończyć, 
bo wszystko, co jest czytane musi mieć przecież 
swój koniec. Często odbiorca niecierpliwie 
kartkuje, ile jeszcze zostało do końca. Nowy 
Rok to dobry moment do rozpoczęcia czegoś 
nowego, ale przecież wlecze się za nami ten 
stary COVID-19.

2  stycznia
Telewizja, na siłę poszukując pozapande-

micznego tematu,  epatuje pięknie wydanymi, 
głównie techniką typograficzną, książkami, 
głosząc bezpodstawnie, że były to częste po-
darunki pod choinkę. Cacuszka! Naiwny, 
zapewne nie czytający książek, komentator 
widzi w tym szansę na powrót literatury do 
obiegu społecznego. Według mnie są to tylko 
złudzenia, bo literatura powinna dać się czytać 
a nie nosić i pieścić.

Nadzieją pandemiczną jest jednak zwięk-
szenie się czytelnictwa po zamknięciu kin, 
teatrów, filharmonii, klubów. Ludzie jakiejś 
kultury w końcu potrzebują. Zaczynają czytać, 
ale czy czytają z uwagą i do końca?

3 stycznia
Opowieść znajomego, w którą aż trudno 

uwierzyć: Zmarła  szwagierka chora na raka. Nie 
było wyjścia. Przyjechało pogotowie ratunkowe, aby 
stwierdzić zgon. Lekarz stwierdził i zapytał grzecznie, 
czy może napisać, że zmarła chorowała na COVID 
-19, bo wtedy mu, a raczej pogotowiu więcej zapłacą, 
a my przecież tak mało zarabiamy. Zgodziliśmy się, 
bo ani nam ani zmarłej to nie szkodziło.

4 stycznia 
Pandemia, choćby tylko na chwilę przy-

wróciła właściwy porządek rzeczy. Udowodniła, 
że to, co wydaje nam się najważniejsze, co ab-
sorbuje, budzi w nocy, pcha się na usta podczas 
rozmowy, jest tylko tłem, a istotą jest życie i 
wszystko, co pomaga to życie podtrzymywać. 
Rozmawiałem z dobrym przedsiębiorcą, który 
podliczył 2020 rok i stwierdził, że w stosunku 
do poprzedniego stracił miesiąc. Tylko tyle, bo 
w odpowiednim czasie udało mu się przestawić 
zwrotnicę na nowe kierunki, a te nowe kie-
runki to zmiana stylu życia, w tym preferencji 
konsumpcyjnych. Pojawiła się nowa hierarchia 
spraw podstawowych i drugorzędnych. 

5 stycznia
Zachwycam się świtem i przez cały dzień 

staram się pielęgnować ten zachwyt.  Nie 
zawsze to się udaje, bo kleszcze ciemnego i 
wilgotnego wieczoru potrafią tak ścisnąć, że 
wszystko wycisną do suchej, chitynowej po-
włoki zasuszonego owada. Wtedy z tęsknotą 
doczołguję się do snu, który nachodzi mnie 
około dwudziestej pierwszej, bo wtedy wiem, że 
po pewnej przerwie znów będę mógł dostąpić 
zachwytu świtu.

6 stycznia
Święto Trzech Króli, zadekretowane w 

2010 roku jako państwowe (było takim do 1960 
roku) w ramach koncesji neoliberałów na rzecz 
dominującej wówczas instytucji Kościoła rzym-
skokatolickiego , instytucji, bo nie wspólnoty 

religijnej, gdyż ta - pozostając w cieniu insty-
tucji hierarchicznej - była wówczas, jeśli nie w 
rozkładzie to w niedorozwoju. Kolejne ze świąt 
z przełomu roku rozbijające normalny rytm 
pracy, tym bardziej, że większość Polaków ze 
względu na infantylną skłonność do lenistwa, 
wzmaganą obecnie przez pandemię, łączy dni 
wolne w najdłuższe weekendy w Europie.

Idę do kościoła po kredę, bowiem od kil-
kunastu lat celebruję z Sebastianem to święto, 
wspólnie malując nad drzwiami K+M+B+AD… 
Kiedyś podnosiłem go, aby sięgnął futryny, a 
teraz…

7 stycznia
Czuję, że zaczynam grzęznąć w covidowej 

mazi, zapadać się w pandemicznym bagnie. W 
gazecie, którą rano przeglądam, pożyczywszy 
ją od zaprzyjaźnionego  kioskarza, żadnych 
innych konkretnych wiadomości prócz wyli-
czeń zarażonych i zmarłych, wyliczeń jeśli nie 
sfałszowanych, to na pewno niedokładnych. 
Poza tym massa tabulette banalnych artykulików 
pisanych prostackim językiem, bo przecież dziś 
panem sytuacji są masy a nie elity. Populizm 
czyli rządy mas z wykorzystaniem pośredników 
rewolucyjnych, czyli cynicznych polityków 
pchających się do władzy. W telewizji Polsat, w 
której oglądam tylko Wiadomości o 18.50 i to 
nie zawsze, bo na szczęście mam jeszcze jakieś 
dłuższe zajęcia, dominują obrazy ramion, i 
to zazwyczaj nieładnych, kłutych igłami. Pew-
nego dnia podjęto nawet dyskurs o długości 
igieł do strzykawki, a trwało to co najmniej 
minutę. W rozmowach ze znajomymi, które 
wbrew zaleceniom prowadzę nie on-line tylko 
twarzą w twarz i to z metra a nie dwóch, temat 
pandemii prędzej czy później, raczej prędzej, 
wypływa. Rzygać się chce, a tu szara, ołowiana, 
bez wiatru nawet, styczniowa aura do niczego 
nie zachęca. Pamiętam, że te ponure pierwsze 
dni stycznia były dla mnie udręką nawet gdy 
byłem nastolatkiem. Uciekłem wówczas w 
lekturę oraz rozwiązywanie szarad i krzyżówek. 
Dziś czytam podrzuconą mi przez Bogdana 
Łosia nowelę Knuta Hamsunsa Głód i jeszcze 
bardziej mnie ona dołuje, choć jej prawda zbie-
ga się z moją prawdą. A może taka jest jedyna 
prawda o człowieku i jego życiu? Pandemicz-
na, głodowa? Pół roku temu wydałem zbiór 
opowiadań o podobnym tytule -Krople potu. 
Ciężkie, dołujące kawałki, choć Jerzy Grupiński 
twierdzi, że wiele w nich optymizmu. Słucham 
z niedowierzaniem. A może ta jego niezwykła 
radość życia, fenomenalna witalność mimo lat 
kilku na karku jest optymistycznym bielmem 
na jego oczach? A może to tylko litość, dobroć 
serca? Wielokrotnie widziałem jak z dobrocią, 
ale też z krytyczną rzeczowością, podchodził do 
nieudałych poetów. Dobrze, że są inni ludzie! 
Przyjaciele…

8 stycznia
Powszechna, nawet w sklepowych ko-

lejkach debata. Wydziwianie na blisko 200 
warszawskich celebrytów, którzy poza kolej-
nością zaszczepili się przeciwko COVID-19, ale 
przecież to była najlepsza reklama tych, wciąż 
dla wielu wątpliwych co do wartości i skutków, 
szczepień. Warszawka zawsze cwaniaczy, ob-
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ciążając resztę Polski swą pazernością, ale tym 
razem mimowolnie przysłużyła się sprawie 
zwalczania pandemii.

9 stycznia 
Wieczorem, a raczej późnym popołu-

dniem, rowerkiem po ośnieżonych ulicach 
osiedla Czyżkówko. Ślisko, nie mam zimowych 
opon. Cicho i pusto, tylko tu i ówdzie snują się 
młode matki z dziecięcymi wózkami. Zawsze mó-
wiłem, że kobieta mądrzeje, gdy staje się matką.

10 stycznia
Unieważniam zapis z 18 maja 2020 roku, w 

którym stwierdziłem ze Stefanem Chwinem, że 
po pandemii nic się nie zmieni. Nie zmieniłoby 
się, gdyby pandemia trwała tak jak wiosenna 
burza, krótko - kwartał, pół roku. A tak, ciągnąc 
się niemal rok, wycisnęła na ludziach wole po-
godzenie się z tym, co jest, z losem, z sytuacją. 
Wobec przemożnego władcy, a panuje ona wszę-
dzie i bezwzględnie, nie pozostaje nic innego, 
jak uznać swoją bezsilność. Wobec pełzającej 
zewsząd i zawsze grozy, realnej i nierealnej, 
egzystencjonalnej i społecznej.

Inaczej niż my zachowują się ozdrowieńcy. 
Są wyluzowani, bardziej radośni, jakby już z 
drugiego świata. Czasem im tego zazdroszczę, 
choć na pewno nie chciałbym zachorować na 
COVID-19. Aleksander Łukaszenka stwier-
dził jak zwykle, z chłopską rezolutnością, że 
najskuteczniejszą walką z koronawirusem jest 
przechorowanie. Paradoks, kolejny paradoks 
w paradoksalnej rzeczywistości. A może zawsze 
taka była, tylko nie było sytuacji ekstremalnej, 
która by tę paradoksalność życia unaoczniła? 

11 stycznia
Od Józefa Barana, znakomitego poety i 

dobrego człowieka otrzymałem list następującej 
treści:

Przeczytałem prawie wszystko co mi przesłałeś 
(dzienniki, opowiadania). Opowiadania-skrótowce 
świetne! Dialogi trafione, bezbłędne. Powinieneś pisać 
sztuki, słuchowiska. Np. kapitalny ten obrazek o za-
miataczu w Londynie. I miniaturka liryczna: „Skąd 
miłość przychodzi” i inne. Zazdroszczę talentu. Sam 
bym tak pisał, gdybym potrafił.

Co do dzienników, też się czytają. Ale mam 
wrażenie, że nie możesz się zdecydować czy to ma być 
raptularz regionalny (myślę o stylu sprawozdawczo-
-informacyjnym) czy literatura, taka jak w Twoich 
opowiadankach. Radziłbym iść bardziej w stronę 
opowiadanek (celnych dialogów, błyskotliwych obser-
wacyjek, odkrywczych uogólnień, od których roi się w 
opowiadaniach). Są takie, niektóre fragmenty, ale 
nie wszystkie.

Poza tym nie da się codziennie napisać coś 
naprawdę odkrywczego.

Albo też: owszem, można tak pisać, żeby nie wyjść 
z ciągu, ale potem należy zrobić surową selekcję, po-
wyrzucać chwasty i chwaściki. Dlatego moje dzienniki 
powstawały przez parę lat (średnio - 4,5). Ja zresztą 
potem kompilowałem, komponowałem tak, żeby był ciąg 
narracyjny, a nawet przenosiłem pewne wydarzenia 
w inne lata niż się rozgrywały i wiele powyrzucałem.

Zadziwiasz mnie swoją ruchliwością i pasją 
społecznikowsko-działaczowską. W jeden dzień jesteś 
w Rzeszowie, w drugi na strzelnicy w Bydgoszczy. A 
ja tkwię  w jednym miejscu. Pomyślałem, że w szkole 
byłeś chyba ADHD-owcem.

12 stycznia
Na ekranie telefonu mobilnego (świado-

mie nie używam terminu komórka, bo wydaje 

mi się on śmieszny, jakieś spóźnione życzenia 
świąteczne i noworoczne. Sms-em oczywiście, 
tłumaczone tym, że telefon się popsuł. Wie-
rzyć – nie wierzyć, w każdym razie to kolejny 
przykład wirtualnej aberracji. Popsuty telefon 
można było przecież zastąpić kartką pocztową, 
o którą zawsze w okolicach świat słusznie upo-
mina się Ariana Nagórska, ale na to aberrata 
nie było już stać. Spóźnienie się kartki można 
było przecież zwalić na pocztę. Wysyłanie sms-
-sów z życzeniami jest w zasadzie obrazą uczuć 
odbiorcy, bo traktuje się go jako element osobi-
stej, interesownej układanki. Kartka, zazwyczaj 
też z banalnymi słowami, jest czymś bardziej 
zindywidualizowanym.  

 W każdym razie lepiej mają Rosjanie, 
którzy z okazji świat nie życzą sobie niczego 
szczególnego, tylko pozdrawiają się, a można to 
czynić w każdym czasie, choć także w odwołaniu 
się do świąt. Pozdrowienie, czyli życzenia zdro-
wia zawsze jest aktualne, a w kulturze Wschodu 
bardzo ważne. Zastępuje pożegnanie nawet przy 
przypadkowym spotkaniu przypadkowych ludzi.    

13 stycznia
Zastanawiam się, dlaczego czasem czuję się 

inny. Niby żyję razem z innymi ludźmi, miesz-
kam, pracuję,  jednak coś mnie od nich oddziela 
a ich ode mnie. Wreszcie wiem - to mój  sposób 
bycia, gdzie bunt i niezależność grają pierwsze 
skrzypce, a poza tym przemożne pragnienie 
wolności. Nie znoszę kompromisów. Nawet gdy 
na takie kompromisy się godzę, to czynię to bez 
przekonania, tylko dlatego, aby zachować więź z 
innymi ludźmi, bez których przecież nie można 
zbyt wiele zrobić.

14 stycznia
Ukraińcy, którzy w godzinach popołu-

dniowych i wieczornych prowadzą w redakcji 
„Akantu” świetlicę dla dzieci i młodzieży, 
wykazują niezwykłą, ciepłą żywotność na tle 
zamrożonego otoczenia. Pomagam im, czerpiąc 
wiele z tej żywotności i prostoty reakcji na świat. 
Ja im daję lokal, oni sami opłacają instruktorów 
zajęć artystycznych i językowych, w tym z języka 
polskiego, który także prowadzi Ukrainiec. 
Czyni to z pasją, w miarę poprawnie, choć także 
z akcentem (zaśpiewem), którego się wstydzi. 
Chyba w tej i w ich sytuacji ta pasja, to tworzenie 
wspólnoty sensu są najważniejsze.

15 stycznia
Jakże się Sebastian cieszył, że zdał pierwszy 

egzamin na studiach (na osiemdziesiąt parę pro-
cent, bo w tym przypadku nie było tradycyjnych 
ocen, tylko wyliczenie zakresu poprawnie wyko-
nanego zadania). Jak dziecko! A ja cieszyłem się 
razem z nim. Też jak dziecko.

16 stycznia
Poranna kawa z bezmyślnym wpatrywa-

niem się w jeden punkt to jakby odpoczynek 
po śnie. Czy wszyscy tak mają?

17 stycznia
Cały czas się uczę. Z Sebastianem – jak 

zwykle w niedzielę –  po południu w saunie. 
Zabrakło w szafliku wody, więc wrzuciliśmy na 
rozgrzane kamienie dwie garście śniegu. Smród 
spalonej gumy i innych trujących produktów. 
Ileż to brudów gromadzi się w amfiteatrze!  

18 stycznia
Od jednego z twórców otrzymaliśmy list 

z następującym sformułowaniem: „Chciałbym 
zaprezentować moje utwory jako największy 
żyjący polski poeta, może ostatni”. A tu w „Akan-
cie” 2021 (nr 1, s. 13) Stanisław Chyczyński 

pisze: „Modne dzisiaj trendy poetyckie, zwane 
banalizmem, minimalizmem czy oharyzmem, 
dobitnie świadczą o bankructwie „wielkiej po-
ezji”. Kto ma rację? 

19 stycznia
Naprawiając wyłącznik schodowy wykry-

łem upalenie się na załamaniu aluminiowego 
przewodu i zacząłem ciepło a przynajmniej 
z ciekawością myśleć o elektromonterze z 
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, bo 
wtedy takie właśnie przewody stosowano w 
instalacjach mieszkaniowych. Jak wyglądał, o 
czym myślał gdy kładł ten przewód, a może 
podśpiewywał sobie Na prawo most, na lewo 
most, a dołem Wisła płynie. Wtedy śpiewało się 
na budowach, dziś murarze, tynkarze i kafel-
karze do stałego zestawu narzędzi dołączają 
radio, które gra i śpiewa. Gdzie ten monter, 
awaryjnej dziś instalacji, obecnie przebywa? 

20 stycznia
Psycholodzy radzą, aby dla dobrego samo-

poczucia lepiej patrzyć w przyszłość a nie wstecz. 
Dobrze, ale jaka jest przyszłość dla człowieka w 
pewnym wieku? 

- Czas na mnie – powiedział przez telefon 
jeden z nieco starszych ode mnie znajomych.

Zabrzmiało to bardzo zdecydowanie, 
dziarsko, niczym sygnał do dalekiej podróży.

21 stycznia 
Rano trochę już jaśniej, co przekłada się 

na większą energię członków.

22 stycznia
Jakby coraz więcej ludzi mniej zestresowa-

nych. Wolter, którego umierającego straszono 
piekłem, powiedział:

- Do wszystkiego można się przyzwyczaić.

23 stycznia
Do późnej nocy czytam z wypiekami na 

twarzy wspomnienia pilota wojskowego z drugiej 
połowy XX wieku, a więc z Polski Ludowej. Jakaż 
pasja, jakaż radość z przekraczania niemożliwe-
go, co w slangu wojskowym nazywało się tylko 
szkoleniem. Ze szczególną uwagą zapoznaję się ze 
służbą mjr. pil. Donata Iwanickiego w 3. Pomor-
skim Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w 
Bydgoszczy. Dowiaduję się, że te naddźwiękowe 
Su-7, o których pisałem w nocie z 9 listopada 
2020 roku, że wcale mi nie przeszkadzały, były prze-
znaczone do przewożenia ładunków jądrowych. 
Ładne rzeczy! Lepiej dowiedzieć się późno niż 
wcale, choć dziś nie ma to żadnego znaczenia 
a po pułku zostały tylko wspomnienia takich 
weteranów jak ów utalentowany narracyjnie 
major, rocznik 1946.

24 stycznia
Następuje powolna anarchizacja życia 

społecznego i gospodarczego. Ludzie pozba-
wieni możliwości zarobkowania i zmuszeni do 
bezczynności w sytuacji, gdy nawet eksperci 
twierdzą, że ich branża nie stanowi dużego 
zagrożenia epidemiologicznego, świadomie 
łamią prawo lub obchodzą nielogiczne i byle jak 
skonstruowane przepisy, żeby utrzymać się na 
powierzchni, także w sensie psychicznym. Chcą 
być na pokładzie a nie w odmętach. Nie liczą już na 
nikogo, tylko na siebie i na swoich najbliższych, 
a to anarchizuje życie społeczne. Spadek wiary w 
państwo. Jeśli potrwa dłużej, to może być trwałą 
cechą społeczeństwa polskiego jak nieufność do 
wszelkiej władzy po okresie realnego socjalizmu. 
Tylko, że wtedy wiedziało się, że władza kłamie, 
a teraz w dobie post-prawdy w zasadzie nic nie 
wiadomo, co potęguje anarchię.
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25 stycznia
W bibliotece intensywne poszukiwanie 

przedwojennego (1938-1939) czasopisma „Po-
siew Poetycki”, znanego choćby z tego, że na 
bieżąco publikował w nim Franciszek Beciński. 
Babki są przymusowo chętne, bo mnie znają, ale 
bezradne wobec ogromnych regałów ze staro-
ciami. Proszą mnie o pomoc. Jest to utrudnione, 
bo jedna ma ładny tyłeczek, na który siłą rzeczy 
przychodzi mi patrzeć. Też jestem bezradny, 
bo zbiory są źle oznakowane, na przykład cza-
sopisma nie oddzielone od książek. Podczas 
półgodzinnych, zwieńczonych jednak sukcesem 
poszukiwań przyszła tylko jedna starsza czytel-
niczka, aby wymienić jeden romans na drugi. 
Spośród czterech bibliotekarek jedna cały czas 
stała prawie że nieruchomo przed kaloryferem 
i się grzała. Śmierć książek? 

26 stycznia   
Na pogrzebie osoby, która bardzo się 

poświęcała dla dobrych spraw. Przemowa za 
przemową, każda szczera, rozczulająca. Rzeczy-
wiście, zmarła była godna dobrych słów, ale w 
istocie, czy tyle zrobiła, gdyby bardzo wcześnie 
nie owdowiała? Często bowiem sprawy wyższe 
mają fundamenty nieco niższe, jednak taki układ 
rzeczy wcale nie pomniejsza wartości. Po prostu 
tak jest. Po ludzku. 

27 stycznia
Młodzi nie mają potrzeby pisania wielkich 

historii. Bardziej szanują życie, przede wszystkim 
swoje. A czy właśnie tak nie został stworzony czło-
wiek? To sam człowiek zaczął siebie zmieniać, 
wymyślając takie czy inne idee. Czyżby młodzi 
wrócili już mentalnie do Edenu?

28 stycznia 
Długo zastanawiałem się, dlaczego tylu 

ludzi dało się zapędzić do klatek strachu przez 
media oficjalne i społecznościowe, tudzież przez 
szeptankę. W końcu doszedłem do wniosku, 
że jest to  jedna z form ucieczki od wolności, 
stwarzająca komfort bezpieczeństwa. Strach 
organizuje życie, wprawdzie uciążliwe i stresu-
jące, ale dzięki niemu samemu nie trzeba sobie 
życia układać. Nośnikiem strachu jest z kolei 
przyrodzone każdemu z nas lenistwo, tego nie 
zrobię, tego nie mogę, no bo…

Ciekaw jestem, jak takie zaszczute społe-
czeństwo zachowywać się będzie po pandemii. 
A może, co oczywiście jest na rękę wszelkim 
władzom niezależnie od koloru politycznego, 
ludzie nadal będą mówić o pandemii, o jej 
nawrocie, o nowej pandemii z nowymi mu-
tacjami, aby nadal przebywać w komfortowej 
bańce strachu.

Pytam takiego jednego zastraszonego, jaką 
ma perspektywę. Odpowiada krótko:

- Przeżyć.
  
29 stycznia
Ciekaw jestem jakie wnioski psychiatra 

wyciągnie z tego Dziennika. Czy potrafi oddzielić 
wyznania od relacji lub opisu? Wiem, że na pew-
no w tym miesiącu moja sinusoida była bardzo 
intensywna i nieregularna. 

 
30 stycznia
Rzeczywiście, po ograniczeniu możliwości 

świat stał się bardziej przewidywalny, ale za to 
mniej ciekawy. Trzeba więc budować nowe 
obszary zaciekawienia. 

31 stycznia
Śnieg. Rozedrgana cisza permanentnego 

stresu zastąpiona chwilową ciszą pokoju. Łaska 
Pańska. v

Tablica pamięci Karola Wojtyły (1920 
– 2005), w krynickim Lwigrodzie, upamiętnia 
pobyt – w 1957 roku, na leczeniu sanatoryjnym 
– przyszłego Papieża Jana Pawła II. Tablica 
zawisła dzięki pomysłowi i dzięki staraniom 
pani dyrektor Lwigrodu – Marii Golba. Ta nie-
zwyczajna tablica pamięci, niezwykła w formie 
i skromna jak życie 
Karola Wojtyły, wisi 
od stycznia 2007 roku 
w holu recepcyjnym 
Lwigrodu.  W antyra-
mie, na zielonym tle 
umieszczono nota-
rialnie potwierdzony 
odpis dokumentujący 
dwukrotny pobyt Ka-
rola Wojtyły w Lwi-
grodzie.

W górnej części 
tablicy, fragment księ-
gi parafialnej z własno-
ręcznym wpisem księ-
dza profesora Karola 
Wojtyły z 1957 roku. 
Poniżej pieczątka z 
podpisem notariusza 
z dn. 15.01. 2007, po-
twierdzającego zgod-
ność tego dokumentu 
z oryginałem. Obok pieczątki – w prawym, 
dolnym rogu tablicy – informacja:

„Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaprezentować
Państwu ksero własnoręcznego wpisu z ksiąg
parafialnych z 1957 roku
zaświadczający o dwukrotnym pobycie
na leczeniu w Lwigrodzie
przyszłego
papieża
Jana Pawła II”

Tablica – pomimo swej skromności – 
przyciąga uwagę i wprawia w zadumę więk-
szość gości tego obiektu, który był świadkiem 
kilkudziesięciu minionych lat naszej  trudnej 
historii, a dzisiaj – po wielu latach remontu – 

Bogdan Piotr Kozłowski

Krynicki ślad pamięci

powrócił do życia i zaczyna promieniować swym 
dawnym blaskiem.

Wielkim wydarzeniem w życiu międzywo-
jennej Krynicy – perły polskich uzdrowisk – było 
oddanie do użytku sanatorium Lwigród, które 
usytuowano na zboczu góry Jasiennik. Monu-

mentalny obiekt projektu inżyniera architekta
Eugeniusza Czerwińskiego – profesora 

Politechniki Lwowskiej, budowano w latach 
1926 – 1928. Budowę sfinansowali urzędnicy 
skarbowi ze Lwowa. Sanatorium mogło przyjąć 
220 gości, oferowało zabiegi fizyko i elektrote-
rapeutyczne oraz zapewniało stałą opiekę lekar-
ską. W Lwigrodzie mieściła się też jedyna – w tym 
czasie – sala operacyjna w Krynicy. Symboliczna 
nazwa, a także inne symbole patriotyzmu nada-
wały temu miejscu specyficzny klimat. Wśród 
wielu obrazów, zdobiących wnętrze budynku 
był obraz Kazimierza Sichulskiego – Obrona 
Lwowa. W okresie międzywojennym, Lwigród 
gościł przedstawicieli świata polityki i finansjery 
Lwowa, Warszawy, Krakowa, a także Wilna i 
Wiednia.

W 1981 roku, rozpoczęto generalny re-
mont sanatorium, 
zapomnianego – z 
pewnością celowo 
– przez powojenne 
władze. W czasie 
gdy Lwigród chylił 
się ku upadkowi, 
obok budowano 
niechlubne wizy-
tówki architektów 
i ówczesnych decy-
dentów – sanato-
rium Abaton i sana-
torium MSW Conti-
nental, które nawet 
w opiniach niepro-
fesjonalistów – nie 
są ozdobą architek-
toniczną Krynicy, 
noszącej chlubne 
miano perły polskich 
uzdrowisk. v

Na zdjęciu: Lwigród – Krynica. Fot. Bogdan Piotr Kozłowski

Na zdjęciu: Tablica pamięci Karola Wojtyły (Krynica). 
Fot. Bogdan Piotr Kozłowski
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Dorota Czerwińska

o wyparciu schiz wszelakich  

na klanowym oddziale
demon pieprzy demona
nigdy nie da się spieprzyć
bo to grupa skończona

drzwi zamknięte na zamek
w zamku kaduk z kadukiem
rżną czarnego pokera
wciąż próbując wejść z hukiem

trzeba wezwać anioła
ten posiada znamiona

tablety kaftan zastrzyk

uśpi żądze popatrzy
jak wyć będą nad ranem

czarty zdiagnozowane  

Marcin Stachelski

Umysłowo zdrowy 

    
Po przebudzeniu pilnuję, aby nie wstawać
lewą nogą - zły omen. I żeby nie wstawać
prawą - nie mogę być zabobonny.

Stawiam obie nogi równocześnie i myślę
o psychiatrach, którzy nerwowo wypalają
kolejne papierosy. Z popiołem po kostki

opowiadają sobie dowcipy o wariatach.

Marek S.Podborski

MEDYKA MĘTY

i przyjąłeś mnie w końcu
łaskawco za niecałe
200 zł za całe 10
minut przepraszam
że sprawiam kłopot
i moja osobowość gra
nic zna  niestety  nie zna
gra nic
i sprawia tylko kłopot
marnując twój cenny 
czas  łask a w co
za niecałe 200 zł
przez całe 10 minut
ty mnie z zapałem
diagnozujesz
do końca

przyjęciaMarek Wołyński

PSYCHIATRA I POETA

– Jak się czujesz? 

– Jestem rozbity na tysiące metafor
   i nie potrafię się poskładać.

– Chciałbyś o tym porozmawiać?

– A znasz się na metaforach? 

– Nie – lecz znam się na ludziach.

– Ja też się znam na ludziach
   i dlatego jestem rozbity.

– Rozmawialibyśmy tylko o tobie…

– Tak? A powiedziałeś
   że na metaforach się nie znasz…

Małgorzata Wątor

Przychodnia lekarska 
– urządzona w stylu Feng Shui

Osoby : 
Bohater
Głos rozsądku

Głos wibruje w głowie 

Bohater:
- Wiem, że coś mi jest
Doszczętnie na części 
Wątpliwości rozkładają 
Bez instrukcji 
Całe ciało
Zamieniają w pospolitą
Konstrukcję z Ikei
Nie ważne jak piszę i co
Na koniec jestem 
Jak szklanka w każdym domu

Głos zatyka uszy

- Kiedy chwytam za pióro
Dzień przed 
Czy
Dzień po
Gubię w wersach słowo „dobry”
Zaklinam 
Litery w kawałku plastiku
 
Głos zanika w gardle

                                    Sznyta
Radosław Kubik

Być może
 

Być może
jestem
tym pierwszym pacjentem

który siebie wymyślił

siedzimy przy stole
Słońce
Bóg Ra
wpada promiennie
przez zakratowane okno
oddziałowej świetlicy

Jezus, Budda, Mahomet
i jeszcze paru,
może nawet kilkunastu

przekrzykujemy się od wieków
Maksymy Gorkiego
nowomowa Czterdzieści i cztery
tanie argumenty z rybnego targu

siostra ma oczy niebieskie jak jeziora
czerwona i żółta tabletka była rano
a ja kochana
jestem
tym pierwszym
który siebie wymyślił

Radosław Kubik

Marzyciel

skurczony
pomarszczony jak martwa pestka brzoskwini
nawet nad talerzem gorącej zupy
był nieobecny

wyblakłe oczy
zapadnięte ku krainom
nam nieznanym
bezzębnie ścierały okruchy pamięci

wydawało się
że jedynie wystawiony na balkon
ożywał niepostrzeżenie
stając się orłem podniebnym

Boże jak on wtedy szybował

IRONIE
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Cmentarz koło domu to dobra sprawa.
Zwłaszcza kiedy ma się na nim kogoś bli-

skiego i samemu jest się coraz bliżej.   Sprzeci-
wiali się tej budowie, kiedy Kazik jeszcze żył, ale 
pięć lat wcześniej, rozgrzany nieprzegryzioną 
dobrze jeszcze domową palonką, stracił pano-
wanie nad swoim wiernie służącym komarkiem 
i roztrzaskał się o wspaniały polski dąb - godny 
tytułu pomnika przyrody - który stał tu wtedy 
zamiast tej małej trzyosobowej – póki co - ne-
kropoli, i był jej pierwszym mieszkańcem. 

„Kazimierz Flak 1950 – 2015”. 
Stasia nie potrafiła się kłócić. Dochodzić 

swego. To Kazik wypinał pierś przed resztą 
świata, przyczajoną drapieżnie tuż za grani-
cami Tubycia, zarysowanymi nieodległym  
horyzontem pól i lasów. Ona się na tym nie 
rozumiała. Zresztą po wypadku była w szoku i 
nie mogła zająć się sprawunkami; wszystkiego 
przypilnowała Marta i ten jej mąż były, wtedy 
jeszcze obecny; karykatura człowieka, ukrywa-
jąca przed nią jedynego wnuka.

Biedny Kazik. A mógł jeszcze pożyć. Stary 
może i był, ale silny, cały czas, jak kiedyś za mło-
dego, kiedy przyjechał na zabawę z Maciejkowa 
– bogata wieś, prawie gminę tam zrobili, tak jej 
mówił - wszedł, napił się, zatańczył, wypatrzył ją 
pod ścianą, wziął na ręce i porwał w noc, po raz 
pierwszy przenosząc przez próg. Co za tupet. 
Ten to potrafił. Zawsze wiedział, co zrobić, 
więc warto się go było słuchać. Miała szczęście.

Wstała ze swojej osobistej ławeczki – jak 
zawsze spędziła u niego kilka godzin - ponie-
waż zaczynało zmierzchać, do tego zerwał się 
mroźny wiatr, i choć zim podobno miało już 
nie być, to Pan Bóg tę akurat uczynił wyjątkowo 
klasyczną; na noc zapowiadano śnieżycę.

- Idę – poinformowała męża, bo od 
pięćdziesięciu dwóch lat informowała go o 
wszystkim – idę, idę, muszę po prostu – zaczęła 
się tłumaczyć, i dreptać w miejscu, nie mogąc 
się zdecydować czy faktycznie wykonać swój 
zamiar, bo gubiła się i bała w każdej chwili, 
spędzonej bez niego. 

Zły omen. Tak mówił Kazik. Cmentarz 
koło domu, jeszcze na takim łuku? To kusze-
nie złego. Feralnego dębu, co prawda, już nie 
było, ale z drogi nadal można było wypaść, jeśli 
zapomniało się o ostrożności. Szczególnie w 
taką pogodę. 

Gdy usłyszała huk, zegar w kuchni wska-
zywał wpół do piątej. W istocie nie spała już od 
jakiegoś czasu, i była gotowa do wyjścia, gdy 
tylko zapchaną śniegiem, targaną wiatrem, 
styczniową noc przekłuł pisk syreny.

Drobiła w zaspach, opatulona; kłębek 
czarnej wełny. Oby Kazikowi się nic nie stało. Oczy 
stare i ciemno, i śnieg zacinał bez przerwy, 
jakby aniołom rozsypały się żyletki, więc nie 
wiele było widać… nie widać, ale słychać to 
wycie dziwne.     Odgarnęła śnieg ażurowym 
pługiem furtki. 

Niemożliwe. Że karetka?
Ambulans rozkraczył się na grobie Kazi-

mierza, wyjąc konwulsyjnie w kontrapunkcie 
do wpół-rozbitych świateł koguta, jak na cmen-
tarnej potańcówce. Stasia zakreśliła znak krzyża 
przez czoło i pierś, i stężała w tym zimnie oraz 
szoku, gdy nagle, jakby Bóg kiwnął palcem, 
przestało wiać, anielskie żyletki ustąpiły miejsca 

Jakub Duszak

Tubyć

kojącemu puchowi, a karetka zawyła przeciągle 
- niczym wielki, blaszany kot,  nadziany niefor-
tunnie na swe ogrodzenie ostateczne - co raz 
ciszej, aż umilkła całkowicie. 

Skrzypiało pod podeszwami, gdy podeszła 
do okna pojazdu. Kierowca i pasażer wyglądali 
na martwych. Znów się przeżegnała. Psy rozsz-
czekały się we wsi, już dawno, ale teraz chyba 
wszystkie, więc ktoś, ludzie, inni mieszkańcy, 
powinni szybko się pojawić, ale to nie istotne, 
bo z wnętrza karetki dobiegło metaliczne pu-
kanie a także stłumiony krzyk.

Jak automatyczna zaszła karetkę od tyłu i 
stoczyła z drzwiami krótką siłową walkę.  

 - Chodź tutaj, chodź do mnie – wychar-
czał pacjent, wyciągając do niej błagalnie, 
upstrzoną wenflonami, rękę – chodź… - chark-
nął po raz ostatni, po czym padł martwy…

- Jak to mama umiera ?! - przerażona 
Marta przypadła do wersalki. 

- Woła mnie do siebie. Woła. Widziałaś, 
co mu się stało? - Z kokonu obleczonej w ha-
ftowane maki pierzyny wystawała tylko głowa 
Stanisławy.

- Boże jedyny, o czym mama mówi?
- Jezus, to ty nic nie wiesz? Ojciec twój…
- Ach, dobra, to tylko nagrobek. Odmu-

ruje się przecież. Nic takiego, mamusia, nic 
takiego… - powtarzała Marta, odgarniając 
niewidoczne włosy, strachy i zmącone myśli, 
samej, z braku rąk, zdmuchując pukiel spię-
tych w koński ogon blond włosów ze swojego, 
równie spoconego, czoła. - To znaczy, zginęli 
ludzie, oczywiście, ale to nie nasza, niech mi 
Bóg wybaczy, krzywda.

   - Matki się wczoraj pytałam – podjęła 
słabym głosem Stanisława, wskazując na wypeł-
niający niemal całą ścianę nad wersalką obraz 
Matki Boskiej Miłościwej z Lutyni w koronach 
papieskich – co to i jak to, ale milczy.

- Niedługo ci wnuka przywiozę – spró-
bowała zmienić temat Marta – wszystko jest 
już na dobrej drodze, widziałam się wczoraj 
z jego ojcem. Bydlak, po tylu latach, kiedy 
Antoś mieszkał u niego, on mi mówi teraz, że 
to dziecko jest do niego nie podobne. Żebym 
sobie już wzięła. A nie podobne, mówię mu, 
bo tu zwyciężyły lepsze geny! On jest podobny 
do swojego dziadka!

- Za późno.
- Na rany boskie! Dosyć tego! Wyłaź spod 

pierzyny! Koniec z tym cierpieniem!
- Cierpienie jest chlebem, którym Pan 

Bóg dzieli się z nami. Twój ojciec dostał trochę 
tego chleba, kiedy mu przebiło…

- Oj, mamuś, po co to wspominać, coś 
tak strasznego?

- Trzeba. Bo to boży plan był. A też teraz 
dostaję tego cierpienia. Tego bożego chleba. 
A to, córciu, moja ostatnia wieczerza. Kiedy 
ty będziesz miała swoją, ja nie wiem, ale nie 
bluźnij wtedy i przyjmij, co dostaniesz.

- Chyba, że tak normalnie głodna jesteś – 
dodała po chwili zastanowienia – to w lodówce 
coś musi być jeszcze. Ja umieram.

Trzy dni leżała i nie umarła.
- Nie umiem chyba – powiedziała nie do 

siebie. - Pewnie coś źle zrozumiałam. Jak byś tu 
był, to byś mi doradził, Dziku.

- Wstawać czy nie wstawać ? - zapytała ciszy, 
popatrzyła to na sufit, to na madonnę w koro-
nach. Stukanie w okno. Ociosana mrozem, 
brzozowa gałąź, obijała się o szkło, rozbujana 
nagłym zrywem przelotnego wiatru.

- To wstaję.
I zaczęła się wygrzebywać z pościeli, jak 

pozbawiony kolców jeż - sam garb tylko - spod 
liści. Zadrżała jeszcze, podobnie do liścia wła-
śnie, bo cały dom zdążył przepełnić się zimnem 
niczym brzuch niedokarmianego pieca. Zało-
żyła na siebie kolejne warstwy cebulowej skóry, 
kończąc na kaftanie bez rękawów, grubych, 
wełnianych skarpetach pod kolana, również 
wełnianych kapciach oraz nieodłącznej chu-
stce. Przejrzała się w lustrze komódki. Czegoś 
brakowało. Drzwi dębowej szafy zaskrzypiały 
w sprzeciwie wykradania jej skarbów. Stasia 
narzuciła jeszcze czarną, żałobną koronkę, tę 
samą, którą nosiła pięć lat wcześniej.   

Pusto. Marta w pracy. Albo pojechała z 
Piotrkiem, synem najbliższych sąsiadów, do 
miasta. Stasia spojrzała na fotografię Antka, 
stojącą na parapecie w kuchni; ile lat miał na 
tym zdjęciu?, sześć? Ojciec zabrał go, kiedy 
miał dwa. Taki podobny do Kazika? Nos. 
Nos na pewno. Sławny ten nos był na trzy wsie. 
Wszędzie go tam po nim kojarzyli. Dobrze, że Marta 
ma mój, bo nie dość, że dziecko nieśmiałe, to jeszcze 
dziewczynce taki kikut… Ale chłopu? Jak nos duży, 
to i wiadomo, co jeszcze…

Wspomnienia opalizowały mgliście na 
meblach, sprzętach, w kątach pomieszczeń: 
Kazik siedział przy stole w kuchni, zajadając 
golonkę, rozgotowałam ci ją, oj, ja głupia, po 
czym zaczął tłumaczyć kobiecie, ile się takie 
mięso gotować powinno; Kazik przy drzwiach, z 
naręczem drewna, zasłaniającym ten jego nos, 
w czapie i zaśnieżonych butach, dorzuć od razu, 
bo zimno; Kazik wychylający kielicha, trzymający 
pod drugą pachą biały, jak śnieg, kask… 

Ocknęła się po środku dużego pokoju, 
otoczona przez kredens, małą, rozkładaną ławę 
ustawioną pod ścianą przeciwległą do wycho-
dzącego na zachód okna oraz duży telewizor. 
Jeśli przed chwilą błąkała się po domu bez celu, 
teraz ten problem zniknął. Obeszła swój stary, 
wysiedziany fotel, ustawiony przed szklanym 
okiem, ale potknęła się nagle o dywanową fałdę 
i zamiast usiąść, runęła niemal na siedzisko 
przy akompaniamencie strzelających stawów. 
Telewizor ryknął nagle i wylał na nią obraz. 
Sam, pomyślała przez krótkie uderzenie serca, 
sam się włączył, ale niemal w tej samej chwili 
wyczuła coś twardego pod czterema literami.

… Wiadomości z ostatniego tygodnia 
wypadek na cmentarzu we wsi Tubyć trzy osoby 
nie żyją…

Oczy zaszkliły się Stanisławie na widok 
męża w telewizji. Trzy dni już minęły, a oni ciągle 
o tobie mówią. Reklamy wyparły serwis informa-
cyjny, opadając ją niczym stado chichoczących 
hien. Skończyły się nim – zaskoczona - zdążyła 
wyciągnąć spod siebie pilot.

… Jak co tydzień pogadanka ojca Pawła 
dziś o świętym sakramencie z parafii lutyńsiej…

Na ekranie skąpana w bieli, zieleni i błę-
kicie czołówka opowiadała krótką historyjkę 
o owieczce w tarapatach i pasterzu wybawcy .  

… Mżona winni są sobie lojalność choć 
głową rodziny jest mąż żona winna go wspierać 
niczym szyja… 

Łysa, rozgadana głowa księdza zajmowała 
niemal cały ekran na tle oryginalnego obrazu 
Matki Boskiej Miłościwej z Lutyni w koronach 
papieskich, cudotwórczyni, wiszącej i u niej w 

dokoñczenie na str. 16
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sypialni.
… Niczym żona Abrahama, podążająca 

jego śladami bez słowa skargi…

Nie ma przypadków. Są tylko Boże za-
miary.

Rozmyślała intensywnie cały dzień i 
noc, i dzień, zgięta w pół, oparta o wersalkę, 
rozmodlona do granic duchowej swej wytrzy-
małości, w efekcie czego pewne sprawy zdały 
jej się oczywiste. 

Księżyc wziął wolne, a o latarniach wzdłuż 
drogi biegnącej koło jej domu i cmentarza 
nikt nigdy nie pomyślał, więc przyświecały jej 
jedynie gwiazdy, jako drobne nieregularne 
punkciki, srebrzące się niczym główki pine-
sek, powtykanych w atłas nieba. Było jeszcze 
wcześnie, ale zima nie pozwalała swoim dniom 
na zbyt wiele, a to znaczyło, że Kazik dobrze 
wszystko zaplanował, idealnie wybierając porę 
roku. Stała na poboczu. Z noskami butów tuż 
przed mroczną taflą asfaltu, jakby bojąc się, że 
porwie ją w dal ta rzeka czerni, zanim zrealizuje 
to, z czym się tu znalazła. Rano przyszła odwilż. 
Zimna mżawka dodawała otuchy. Jedzie coś. 
Światła lawirowały w oddali między zmarznię-
tymi, przykrytymi nocą polami, a po dłuższej 
chwili usłyszała dźwięk silnika. Wyszła na sam 
środek szosy i rozłożyła ręce w znaku krzyża. 
Jednak samochód jechał wolno i zwyczajnie 
ją ominął, trąbiąc tylko. Kierowca i pasażer, w 
bladej poświacie kontrolek, popukali się tyko 
w czoła i odjechali. Stasia wróciła na pobocze i 
czekała dalej, przyczajona w ciemności niczym 
geriatryczny ryś. Znowu światła. Tym razem 
ktoś korzystał z odwilży i jechał naprawdę 
szybko. Sądząc po odgłosach silnika, musiał 
to być sportowy samochód. Dobrze. Dobrze. Ten 
mnie rozjedzie. Pirat drogowy musi dać sobie z tym 
radę. Auto zbliżało się z faktycznie wyścigową 
prędkością. Teraz! Próbowała wbiec na asfalt 
tuż przed maską pojazdu, jednak, mimo iż 
pamiętała jak to się robi, to jej organizm, 
nie miał na to żadnej ochoty, i metalowy, 
ryczący pocisk przeleciał tuż przed nią, ginąc 
w trzewiach Tubycia, nawet nie zwalniając. 
Zasapana, zdyszana, z obolałymi kolanami, 
została znów na środku drogi. Matko Święta, 
nie mam siły. Kolejne Światła. Położyła bym się, oj 

położyła… I nagle wydało się jej to doskonałym 
rozwiązaniem. I spróbowała, bo w tym wieku, 
od tak się położyć na środku jezdni w zimę i 
po ciemku, to nie taka prosta sprawa. Była już 
w połowie drogi, kiedy zorientowała się, że i z 
tego nic nie wyjdzie. Samochód, który, zdawało 
się, jechał dość szybko, zwolnił tuż przed nią i 
zatrzymał się.

- Mamo? - usłyszała głos córki zza kurtyny 
świateł – Mamo!

Posadzili Stasię w jej telewizyjnym fotelu, 
ponieważ odmówiła pójścia do łóżka; była tym 
wszystkim naprawdę zmęczona, i wysiłkiem 
fizycznym i porażką, i tak właśnie wyglądała, 
jednak nie mogła jeszcze zasnąć, nie przemy-
ślawszy wszystkiego. 

- Jeszcze raz, mamo – podjęła Marta o 
wiele spokojniejszym tonem niż kilka chwil 
wcześniej na ulicy, stojąc, wraz z Piotrem, nad 
matką, podpierając się pod boki – co tam 
robiłaś?

Nie doczekawszy się odpowiedzi przykuc-
nęła przy materiałowym podłokietniku fotela i 
dodała jeszcze łagodniejszym tonem.

- Zasłabłaś? Czemu nie powiedziałaś, że 
tak to wszystko przeżywasz? Poszlibyśmy do 
lekarza. Przecież możesz się tak przewrócić 
w każdej chwili. Wszędzie dosłownie. Choć w 
gorszym miejscu niż dziś, to się chyba zdarzyć 
nie może.

Milczała. Przeżywała wszystko w sobie raz 
za razem, na nowo. Co zrobiłam źle? 

   - Zobacz – powiedziała Marta, wyciągając 
z plecaka plik papierów. – Decyzja. Sądowa. 
Wszystko tu jest napisane: że nieprawnie An-
tek u niego mieszka, że powinien być z mamą 
swoją, nawet, o tu, zobacz, że znajomości użył, 
żeby tak się stało. Oj, przerąbane będzie miał 
ten cham miejski prosty, oj przerąbane…

Nie udało się. Jak mogło się nie udać?
- Piotrek, herbatki? - zapytała Marta.
- Może raczej kawki – zaskrzeczał, zasko-

czony skierowaną na niego uwagą, wysoki, 
szczupły blondyn, blady, kiedy niezawstydzony 
- po tej akcji – pokręcił głową najwidoczniej 
dalej nie dowierzając, a jego głos wrócił na 
standardową wysokość - Wystraszyłem się, na-
prawdę. Mało pani nie przejechałem.

- Nie przejechałeś mnie – powiedziała pu-
stym głosem, jakby nie do niego kierując słowa.

Wróciła Marta z tacką parujących jak 

termy kubków. 
- Piotrek – odezwała się - przepraszam, 

że cię tak wykorzystuję, ale mam do ciebie 
przeogromną prośbę. Muszę jutro iść do pracy. 
Koniecznie. Zostań jutro z mamą. Odwdzięczę 
się na pewno. Ktoś musi na nią uważać. Albo 
wiesz, co ? Jakbyś mógł. Pojedź z nią do lekarza. 
Zadzwonię jutro. Umówię.

- No dobrze – odpowiedział Piotrek, 
delikatnie się przy tym jąkając, i na powrót 
rumieniąc, bo może i miał  inne plany, ale 
Marcie jeszcze nigdy niczego nie odmówił – 
zawiozę. Wygląda na to, że czeka panią jutro 
przejażdżka samochodem.

- Taka wola Boża, synku.

- I zdrowa pani? - zapytał Piotrek, podno-
sząc głos nieco ponad huk dmuchawy, stara-
jącej się wypchnąć zimę na zewnątrz pojazdu, 
gdzie świat, na powrót otulony wczesnym 
zmrokiem, ściśnięty mrozem, wygrażał uczest-
nikom ruchu drogowego, równie bezwstydną, 
co niebezpieczną, gołoledzią, iskrzącą się bielą 
w mlecznych światłach reflektorów. 

- Bo wie pani – kontynuował mimo wszyst-
ko. – Taki internista to tu może nie wystarczyć. 
Od stresu to są inni lekarze. I myślę, że nie ma 
się co wstydzić. Ciotka moja, jak jej umarł…

Nie słuchała go. Pogrążona w myślach 
wolała jednostajny szum ogrzewania, tworzący 
dźwiękową kopułę, pod którą mogła na spokoj-
nie poukładać sobie wszystko w głowie. Najadła 
się nerwów,  opuszczając dom kilka godzin 
wcześniej. Nie robiła tego od tak dawna. Teraz 
jednak, kiedy wracali, kiedy minęli tablicę z 
napisem Tubyć, była spokojna... Bardzo spo-
kojna. Wyciągnęła różaniec, nabrała powietrza, 
przeżegnała się jeszcze i… 

- O mój Boże! - krzyknęła. Piotrek aż 
podskoczył, ponieważ bardzo przeżywał opo-
wiadaną przez siebie historię a i nie słyszał 
nigdy, żeby pani Stasia kiedykolwiek krzyczała. 
– Zostawiłam na gazie zupę! Spali mi się dom!

Piotrek popatrzył na swoją pasażerkę, któ-
rą znał od dziecka, której na swój sposób ufał, 
tak jak zresztą  każdemu, stanowczo za bardzo, 
jednak jej bardziej, bo to przecież pani Stasia, 
mama Marty przecież. Popatrzył na licznik; 
wskazówka drgała w zgodzie z rozsądkiem.  

- Przyśpiesz, Piotrek – znowu odezwała się 
Stasia, tym razem tonem niemal błagalnym. - 
Nic mi nie zostanie bez tego domu. Spali się!!!

Piotrek przytaknął, coś mruknął, spocił 
się, wytarł czoło rękawiczką i nadepnął pedał 
gazu.  Zdrowaś Mario, łaskiś pełna… Stasia przy-
gotowała się na szarpnięcie – tak jak na filmach 
albo kiedy jeździła z Kazikiem na komarze – ale 
było za ślisko i bujnęło nią niczym bańką wstań-
ką dopiero po chwili. … Błgosławionaś ty… Pio-
trek wystraszył się, zwolnił, zaklął. Obrócił się w 
stronę pasażerki. Ich spojrzenia skrzyżowały się, 
on z miną, wyrażającą nieme i pełne nadziei 
pytanie: czy ona na pewno mówi poważnie? A 
może coś jej się pomyliło po prostu? Stanisła-
wa przerzucała czarne groszki różańca, cicho 
mantrując kolejne wersy. 

Piotrek przełknął ślinę, wtopił dłońmi 
w kierownicę i wcisnął ponownie. … Święta 
Maryjo, Matko Boża… Pot zrosił mu czoło. 
Szczęka dygotała jak pod prądem. ...Chwała 
Ojcu i Synowi… 

- Rany boskie, zabijemy się – zajęczał Pio-
trek. ...teraz, zawsze i na wieki.. - A to co, do jasnej 
cholery ?! – wystraszył się, gdy z dochodzącej z 
boku ulicy, wyskoczyła mu przed maskę moto-
rynka, od razu dodając gazu, jakby to był raczej 
skuter śnieżny. - No dobra, nas może ominie, 
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ale taki to na pewno…
Stasia poderwała się na ten widok. Zabra-

kło jej tchu w piersiach. Kask biały, taki sam 
kask przecież, i na tym swoim komarze sunie 
przed nimi Kazik, Jezus Maria, Kaziu prowadź nas 
do siebie, to znaczy mnie, prowadź, Kaziu, Jezusku 
ty mój, prowadź... ale... Panie Boże, oszczędź tylko 
tego chłopaka…

Ledwo skończyła myśl, motorynka przed 
nimi zachwiała się i przewróciła, rozwijając 
wraz z jeźdźcem metalowo-mięsną kolczatkę 
po szerokości jezdni.

Stanisława była kiedyś na karuzeli, kiedy 
była mała, pojechali z rodzicami i rodzeń-
stwem do miasta, od tamtej pory nie czuła 
nic podobnego, aż do chwili, kiedy Piotrek, 
klnąc po męsku, ale i z desperacją, szarpnął 
kierownicą, a świat zawirował, tak jak wtedy, 
za czasów małej Stasi, tylko bardziej, szybciej, 
krócej i boleśniej ... 

… Znów wypadek we wsi Tubyć zmarła 
jedna osoba…

Otępiała, wpatrywała się w ogipsowana 
nogę. Czuła jednocześnie i wstyd i niepokój, a 
przede wszystkim żal.

Mijały długie godziny samotności. Kiedy 
Marta chodziła na nocną zmianę, w dzień spała, 
a Stasia spała w dzień mało, za to w nocy w ogóle. 
Gdyby nie ten gips, to by wyszła na ławeczkę, 
do Kazika… a nie, no przecież porozbijane wszyst-
ko… Zapłakała sucho. Posiedziałaby sobie, jak 
zawsze, obok niego i miejsca, gdzie zamknięto, 
zamurowano jego ciało. A teraz w tej granitowej 
opoce, w tej wymuskanej, bezpiecznej kryjówce, 
wyzierała dziura, jak rana, rozorana zwiędłymi 
palcami stęsknionych dłoni, którą koniecznie 
trzeba i można było zasklepić, ale ona nie 
dawała rady.

Na wózku inwalidzkim nie było tak wy-
godnie, jak na jej fotelu, ale ciągłe wstawanie i 
siadanie zbyt mocno ją męczyło. Rozglądała się 
dookoła, szukając męża, siedzącego gdzieś, jak 
to się często ukazywał jej w żywych wspomnie-
niach, powyrywanych z kontekstów chwil, ale 
nigdzie go nie widziała, jakby po raz drugi umarł 
właśnie on, jadąc na tym komarku przed nimi. 
Telewizor hipnotyzował kolorami, ściszyła tak, 
że gadające głowy, aktorzy, prezenterki pogody 
stanowili tylko szumiące jednostajnie tło…

Przebudziła się, tknięta delikatnie w ramię. 
Podniosła wzrok, ale nikogo przy niej nie było. 
Ciemność zatykała okna, a zamiast telewizyjnych 
powtórek ekran wyświetlał tylko godzinę – duże 
jaskrawe cyfry: 04:30. 

 - Spóźnię się? - pomyślała, przerażona, że 
znów coś jej umyka, i wbiła wzrok w ekran telewi-
zora, w niejasnej nadziei, że z tych czterech cyfr 
i dwukropka wyczyta dalsze wskazówki; zastygła 
we wszechogarniającej ciszy niczym mucha w 
melasie. Spędziła tak wieczność, a telewizyjny 
czasomierz ani drgnął. A więc to musi być ten czas.

Przeżegnała się i ruszyła. Najpierw z nie-
wielkim wysiłkiem uruchomiła szerokie koła 
inwalidzkiego wózka, którym dotoczyła się do 
drzwi. Chwyciła trzymaną na kolanach kulę, 
uniosła się z wysiłkiem - druga kula czekała przy 
wyjściu - nawet nie popatrzyła na palto i wyszła w 
noc. Wyszła w mróz. Wyszła definitywnie.

Śnieg sprzed furtki wywiało poprzedniej 
nocy zostawiając ściętą coraz większym mrozem, 
twardą ziemię. Kazik czekał. Poturbowany, ale 
czekał. Na nią. Pokiereszowany, ale otwarty, dla 
niej tak się poświęcił. Usiadła na skraju zdemo-
lowanego granitu, tak żeby, w razie czego, opaść 
do tyłu, plecami, w jego ramiona, tam gdzie jej 

miejsce. Naprzeciw siebie miała nie naprawioną 
jeszcze, zerwaną przez ambulans siatkę, a dalej, 
za rowem, drogę i piekielny łuk, z którego wola 
boska wystrzeliła Kazimierza na ten cmentarz. 

- I tak to się skończy teraz. Że ja wcześniej 
nie wpadłam na to, Dziku. To znaczy, mam na-
dzieję, że tym razem się nie mylę, bo zmęczona 
strasznie już jestem tymi wypadkami – przeże-
gnała się dla pewności, rozganiając dłonią wydo-
bywające się z ust obłoki pary. - Zostanę tu z tobą. 
Zamarznę. Jak mamut jakiś prehistoryczny. Ale 
mnie przytulisz, i się cieplej zrobi, jak wtedy co 
się zerwała ulewa i ze stodoły nie mogliśmy wyjść, 
na sianie trzeba było spać. Dokładnie tak jak 
wtedy. Przytulisz mnie, na tej chmurce swojej, 
na której tam siedzisz i czekasz.

W tym samym momencie – była absolutnie 
pewna, że dokładnie w tym samym – zmarz-
nięta ziemia odetchnęła gęstą, mroźną mgłą, 
która, zostawiając na podniebieniu metaliczny 
posmak, wypełniała jej stęsknione wnętrze. 
Mimo zimna, mgła, zaczęła ją rozgrzewać, od 
wewnątrz, jak palonka, rozlewająca się po ciele, 
niczym nadzieja i spokój.

Mgła - chmury anielską mocą sprowadzone 
na dół, żeby mnie unieść w niebiesia. - zaczęła się 
rozjaśniać, jakby nabierając mocy wraz z wy-
pełniającym Stanisławę ogniem. Coraz jaśniej 
i jaśniej, i więcej i więcej, i niczym dywan ze 
srebrnych pasm jasności, rozpościerał się przed 
nią, a trąby anielskie grały, huczały, ą światło 
przybierało na sile, zamieniając noc w dzień, aż 
w reszcie połknęła ją ciemność.

W ciemności było cicho. Cicho, jakby Bóg 
odebrał jej uszy, i gorąco, jakby prosto z objęć 
zimy trafiła, zamiast do góry, to w dół, do piekła, 
do kotła jakiegoś siarką wypełnionego, gdzie 
Kazik pewnie, tak naprawdę, na nią czekał, a ona 
głupia źle to wszystko znów pojęła. Jednak mrok 
przestał palić. Nadal było ciepło, ale już nic 
nie rozdzierało jej duszy na drobne zwęglone 
kawałeczki. Teraz ten mrok był miękki, kojący, 
a wraz ze słuchem zaczęło powracać światło. 
Słyszała jakiś głos, delikatny, dobiegający właśnie 
z miejsca, gdzie widać było to małe światełko, 
podążała za tym głosem do tego światełka.

- Otwórz oczy – powiedział głos.
Rozkleiła powieki, jak prosił, torując drogę 

światłu poprzez posklejane rzęsy i ujrzała go. 
Anioła. Aniołka maluczkiego, Kazika, jej męża, 
ale odmłodzonego boską mocą, aby doskonały 
mógł być w królestwie niebieskim…

- Do zobaczenia, babciu - powiedział anio-
łek, a ona zasnęła.

Latem wszystko wygląda inaczej. Latem 
wszystko inaczej się czuje. Nawet najgłębsza sa-
motność traci na intensywności, kiedy dni i noce 
całe trzeba odganiać muchy i uciekać przed 
komarami. Cmentarze, miejsca z natury zimne 
i smutne, zielenią się na przekór, a granitowe 
płyty biją zapożyczonym od słońca ciepłem. 

„Kazimierz Flak 1950 - ... „
- Dlaczego dziadek ma tylko jedną datę? 

- zapytał Antek, całkiem wysoki, jak na dwuna-
stolatka, brunet z bulwą ziemniaczaną zamiast 
nosa.

- Babcia coś tam sobie wymyśliła, a ja nie 
miałam serca się o to kłócić. To były trudne 
chwile.

Marta uśmiechnęła się do dziarsko prze-
kraczającej próg cmentarza mamy. Laska zda-
wała się być tylko dla ozdoby, ledwo co tykając 
ziemi. Podeszła do nich. 

- Cześć, Kaziu – powiedziała, a potem 
pocałowała wnuka w czoło. v

Patrząc na nią, można śmiało stwier-
dzić, że jest dziewczyną o nieprzeciętnej 
urodzie. Podobno bardzo mądra i roz-
tropna. Wkrótce będzie miała czternaście 
lat. To dla niej powstały cztery pękate 
albumy z uwielbiającym ją dziadkiem. 
Ale na grobie swego dziadka w przeciągu 
czterech lat była zaledwie kilka razy.

Zapytana kiedyś, czy pamięta swego 
dziadka, z powagą odpowiedziała – pa-
miętam. A czy może przypomina sobie 
coś, co utrwaliło się w jej pamięci, po-
wiedziała: 

- Tak. Pamiętam, że gdy siedział w 
fotelu, gładziłam jego siwe włosy a przytu-
lając się, pytałam – dziadku, co tobie jest? 
Jesteś chory? Mówiła jeszcze, że pamięta 
jak uczył ją grać na cymbałkach, gitarze 
i ustnej harmonijce. I, że grając na niej 
zabawnie tańczyła. Z czasem, gdy podro-
sła, bardzo lubiła gry planszowe w „Chiń-
czyka”, „Grzybobranie” czy inne, a także 
w „Piotrusia”, oraz słuchać opowiadań o 
dziadkowych wędkarskich wyprawach na 
ryby. Z opowiadań i wcześniej zrobionych 
fotografii przypominała sobie spacery z 
dziadkiem nad rzeką i bujanie na huś-
tawce, kiedy chciała być wyżej i wyżej…

Kiedyś ze względu pogorszenia się 
zdrowia dziadka, w jego pokoju zostały 
przestawione meble. Rozglądając się po 
pokoju, zapytała – a dlaczego tapczan nie 
jest w tym miejscu co zawsze?

Potem, gdy nastąpiła sytuacja kryzy-
sowa, do szpitala nie pojechała. Bała się 
zobaczyć swojego dziadka odmienionego 
chorobą. Innego niż tego, którego znała 
od wielu lat przyjeżdżając do niego ze 
swoim tatą. Nie była także obecna na 
jego pogrzebie. Jej matka nie wyraziła 
zgody. Podobno dzieci nie powinny brać 
udziału w pogrzebach. Miesiąc później 
ze swoim tatą pojechała na cmentarz, na 
grób dziadka.. Była smutna, ale nie pła-
kała. Czytając napis na płycie nagrobnej, 
dłonią odsunęła z niego opadłe z rosną-
cej u wezgłowia sosny, igliwie. Zupełnie 
jakby przypomniała sobie moment kiedy 
głaskała go po głowie… 

Oglądając kiedyś zdjęcia wykonane 
podczas ceremonii ostatniego pożegna-
nia, po chwili namysłu zapytała:

– Jak dziadek zmieścił się w tak małej 
skrzynce? 

Tata wytłumaczył jej, że ciało zmarłe-
go dziadka zostało skremowane. Opowie-
dział w jaki sposób odbywa się cały proces 
kremacji. I, że w urnie były jego prochy.

Nie odpowiedziała nic. Nie wiado-
mo, czy sposób pochówku kochanego 
przez nią dziadka dotarł do świadomości 
dziesięcioletniej wtedy dziewczynki. v

Barbara Tylman

Wnuczka
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Dariusz Kadyszewski

Ślepe jutra

przeżegnane nocą 
przez sita gwiazd siwieją oczy 
wargi się snują w ciało-zbycie 
karawan sennych wyszczekane tropy 
i szorstkie sierści pod włos grzebienie 
jak psy na łańcuchu straszymy zimę 
nagością srebrną w śniegu pościeli 
wy-studzeni  miętowym echem 
chuchamy na wyciągnięcie dłoni 
w litanii oszronione okna 
co świtu nie poznały przebudzeń 
w skrzypiącym oddechu 
poranka

Eugeniusz Koźmiński

Przedwiośnie 

drzewa rozebrane z liści
do naga, ale czy może być inaczej kiedy zacina
pada, cieknie do korzeni, spłukuje pożądanie

teraz powinien nastąpić akt
lecz zamiast motyla gołąb siada na brzuchu brzozy
szare na białym

w szczelinie zimnej wody, nie czując drżenia
które wolno przesuwa się w szarym powietrzu
pęka kora i odsłania serce

czerwone, bijące z łopotem   

Ewa Katarzyna Skorupska

***

Być jak kamień
na dnie strumienia
obmywany w ciszy,
oddany ociężałym wiekom
pod ich masywne wygładzanie
w nurcie stworzenia
pędzącym do wielkiej wody,
by być niczym więcej
niż błękit jak szkło

Grażyna Barrow

Małe zmiany

Zostałeś...
a mogłeś już odejść
Czekałeś na znak
Zawsze na nie czekasz
Tym razem drzewa pokrył błękit
I to był znak nadchodzącej zimy
Tak powiedziałeś 
A potem
Założyłeś kurtkę
Zarzuciłeś szalik
I odszedłeś

Kiedy z nieba spływały płatki śniegu
Wszystko zniknęło w bieli
Nie było śladów
Nikt nie wyszedł 
i bitwa została przełożona 
na inny termin
Nie wiedziałam 
czy śnieg spadnie w czerwcu
Nic to
Można znowu zmienić datę
Jeśli nie 
to polecimy balonem

Grzegorz Bronakowski

***

dobry Boże, dawno nie zawracałem ci głowy 
tak dosłownie, teraz siedzę w rozterce 
i głaszczę głowę syna. 

może to droga, ale byłem ostatnio na jednej 
i nie podobało mi się, wolę ścieżki w lesie 
zajęcze ślady i rozorane przez dziki trakty 

myślę, że ty wiesz, a reszta to brednie 
bez nich łatwiej mi się skoncentrować 
kiedy mam pływać. kładę się w śniegu i ma-
cham rękami 

a później nic, jest tak samo, ty wiesz 
a ja leżę i nic, i nawet oddech już słaby 
i ból coraz mniejszy. 

Idalia Gaudyn

PURPUROWA IKONA

to wydaje się proste wylecieć nad morze
i spaść ze złamanym skrzydłem na lagunowy brzeg 
nauczyć się być ptakiem a potem kamieniem
by pojednać je w sobie i otrzeć z nich krew

uspokojenie wzbiera w rozkołysie fal
gdy w estuarium biją rytmiczne przypływy
zda mi się że piszę naszą odyseję
pod prąd lub z biegiem rzeki 
i uchodzę z nią

tak słowo po słowie przeglądam purpurę
nie skrzypią nawet uchylane drzwi
światło pada pod kątem który akceptuję
twoja twarz promieniuje w pociemniałym tle

Krystyna Morawska

Na wyciągnięcie ręki

Rozlane wody zawsze wracają
do brzegu. Nie jestem bez winy, 
stoję w miejscu jak ptak z podartym
skrzydłem. Gdy się pojawiasz, 
mój świat odchodzi. Zostawia lęk 
przed utratą, niepokój

oraz ciszę, która  dojrzewa w słońcu. 
Milczą drzewa. Tylko one mają 
wiele śmierci  i wiele narodzin.
Chcę odczarować czas, 
bo suche liście wymościły pamięć.
Przykładam ucho do ziemi 
- coś dobrego wyrasta z tego smutku.
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Jacek Wilkowski

Montagna w Gemaldegalerie 

Od Pól Marsowych widać pochód zdobny. 
To wśród wojsk zwycięskich i poniżenia jeńców, 
rydwan czterech białych koni kroczy. 
W nim dumny Lukullus stoi z laurem na głowie. 
W purpurze togi Jowisza, lśni od złotych gwiazd. 
Jego twarz barwiona czerwienią imituje boga, 
a niewolnik z tyłu wciąż powtarza słowa przestrogi: 
„Pamiętaj – jesteś tylko człowiekiem !” 
U stóp muzykanci przygrywają i ciągną 
zastępy sług, pisarzy, kapłanów, liktorów, 
ofiarnych zwierząt, łupów, okrętów, rzeźb. 
Nie przestrzenią mierzone, lecz czasem. 
Nie ma tam Mitrydatesa, co do Kolchidy zbiegł. 
Choć miłował literaturę i księgi pisał przyrody, 
znał dwadzieścia języków i sztukę mowy, 
natura zwierzęca nim władała. Niezrównana 
w sile, mordach i zręczności ujeżdżania koni. 
Przyniosła mu hańbę i sławę nieśmiertelną. 
I gdzie my, kochanie, w tym wszystkim ? 
Który już raz wtulasz się we mnie 
po szept słów, chroniąc przed zgiełkiem 
triumfalnym, w tłumie w Gemaldegalerie ? 
My jesteśmy, moja droga, z pochodu, 
My z pisarzy, liktorów, z mnogości sług, 
do przyszłości nie poniesie nas wielka historia, 
dla nas tylko ten orszak teraz i tu. 
W zaciszu ogrodu, poza mapą świata, 
możemy oddać się wspólnej lekturze, 
wyjmując sobie cierpkie wiśnie z ust, 
wśród śpiewu drozdów, bez lukullusowych uczt.

Maciej Rybicki

VINCENT

długo szukał swej drogi
mówił ubogim że są błogosławieni
ale chyba słabo go rozumieli
przełożeni kościoła patrzyli z niesmakiem
na jego zaiste przesadną gorliwość

przygarnął ciężarną prostytutkę
jednak Maria opuściła Józefa
sorrow
sorrow 
sorrow

w końcu zrozumiał swe przeznaczenie
ulepił z farb księżyc cyprysy  
drzewa oliwne zboże i ptaki
żółty dom niebieski pokój
jedną gałązkę migdałowca
słońce i wszystkie gwiazdy
stare krzesło buty
i siebie samego

nie stronił od burdeli
dla spokoju ciała
ciałem też spłacił rachunek

wciąż brakowało pieniędzy
na farby na jedzenie na wszystko
gdyby nie Theo

gdy kula minęła serce
powlókł się jeszcze do domu
dobrego doktora Gachet
leżąc rozmyślał palił fajkę
podobno całkiem spokojny
skonał nad ranem

Marcin Stachelski                     

Hopperiada (I)

A więc trzeba nam było chwycić tę nić
między palce i przeciągać powoli odcinek
po odcinku, osuwając rumieńce na spłowiałe
kolory, wypromieniać poranne słońca
z okien hotelowych pokoi, policzyć ziarnka
piasku pod stopami. Należało rozciągnąć na
myśli nasze wciąż zdumione twarze,
gdy zasypialiśmy pod kraciastym kocem,
skąpani w jasnej i dobrej chwili.

Małgorzata Borzeszkowska

Studium kobiety Hammershoi

o czym to rozmyśla, 
stoi odwrócona plecami do ciepłych barw na palecie 
rozmazane czerwienie żółcie zasychają 
bez pamięci i nadziei na dotyk pędzla 
 
stoi wydaje się bez ruchu głowa pochylona 
biodra szerokie biała plama fartucha- urodziła 
siedmioro tylko dwoje biegnie ścieżką w ogrodzie 
inne zabrała ospa 
 
na plecach skrzyżowane szelki uwierają 
jak myśl że już czas 
oczyścić krzyże z nadmiaru kolorów 
 
w skupieniu wyszywa 
zielony haft ukrywa przed malarzem – 
wyssałby zieleń z odświętnego obrusa, 
zatarł fakturę liści 
 
krzesło zamyka przestrzeń 
stół i okno bez krajobrazu świat wyprany do czysta 
błogosławiony perłowym światłem 
 
w nim kobieta jak lampa 
 
matka bolesna bez twarzy 
opiekunka hafciarek

Marcin Stachelski  

Monsiel i żeglarz

Nocą w miasteczku szkaradzą się
najprawdziwsze narośle tysiącletnich
ulic, wąskich chodników w zamknięciu
między kamienicami.
 
Cegły łypią spod rozpuchniętych tynków,
dlatego chowamy się pod okiennice,
w warsztacie kolorowych szkieł
wydmuchanych obcym językiem
wąsatych bożków.
 
Rzeka rozszczepia się na włosowate kanały;
teraz płyniemy gondolą po smolistych
arteriach, z powrotem na nasz zimnem
pulsujący strych.
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Polityka historyczna, czyli historia jest 
polityczna, a historia zakłamywana dla popraw-
ności politycznej, bo akurat w tym momencie i 
układzie politycznym tak jest poprawniej.

I często przecieramy oczy ze zdumienia, 
gdy o sprawach, które znamy, które pamiętamy, 
politycy lub media mówią zupełnie inaczej. Ba, 
na ostracyzm, a może nawet wyszydzenie, nara-
żony będzie ten, kto spróbuje zaprzeczać, a nie 
daj Boże, wyjaśniać.

Jak mawiał Goebels: „Kłamstwo powtórzo-
ne tysiąc razy, staje się prawdą”. 

Nasiąknięci jesteśmy przekłamaną wiedzą 
historyczną. Chociaż to, co się już wydarzyło, 
ani się nie odstanie, ani nie zmienią się tego 
przyczyny, to niestety podręczniki od historii, 
każdy kraj, każda opcja polityczna, piszą własne. 
„Prawda” w nich zawarta, podlega manipula-
cji, a wraz z tym zmanipulowane zostają cale 
pokolenia. I to niekoniecznie przez kłamstwo. 
Często do tego celu używanejest przemilczenie, 
lub zmarginalizowanie jakiegoś wydarzenia, 
miejsca, czy osoby.

Mnie, lokalną patriotkę boli to, że ciągle 
miasto Poznań i rola tego, co tu miało miejsce, 
jest w podręcznikach od historii, właśnie po-
mniejszana lub pomijana. 

Za czasów Mieszka I. Poznań był grodem 
warownym schowanym za wałami o niespo-
tykanej gdzie indziej wysokości , szerokości i 
długości.

„Wyniki analiz materiałów archeologicz-
nych oraz dendro-chronologicznych wskazują, 
że teren poznańskiego Ostrowa Tumskiego 
został zamieszkany najpóźniej na przełomie IX 
i X wieku (Kóčka-Krenz 2003a).(…), pierwot-
nie na Ostrowie Tumskim został wzniesiony 
niewielki gród o średnicy wewnętrznej około 
40 m, ulokowany na wyniesieniu zaznaczającym 
się w północno--zachodniej części wyspy; funk-
cjonował on w tej postaci w 1. połowie X wieku 
(Kóčka-Krenz 2004). Gród, zabudowany drew-
nianymi domostwami, otaczały drewniano-ziem-
ne wały szerokości 10 m u podstawy, wzniesione 
ze stosów drewna układanych poprzecznie do 
przebiegu wału i opartych o biegnące wzdłużnie 
legary, stabilizowane stosami kamieni. Pełniły 
one funkcje ściśle obronne, ale także były 
wykorzystywane jako wały przeciwpowodziowe 

Katarzyna Jeziółkowska

Historia polityczna, czy polityka historyczna?

(Kaniecki 2004, s. 69–70, 75).
Zasadnicze zmiany formy i zabudowy gro-

du nastąpiły około połowy X wieku, kiedyto w 
północnej części wyspy założono dwuczłonową 
warownię. Poprzedni gródek został powięk-
szony do obszaru o wymiarach około 80 × 100 
m i przeznaczony dla książęcego dworu (Kara 
1998). Od wschodu dobudowano do niego dru-
gi człon, zamknięty wałem podkowiastym, które-
go wymiary szacuje się na 130 × 100 m (Hensel, 
Żak 1964; Kara 1998). Nowe wały wzniesiono 
także w konstrukcji drewniano-kamienno-ziem-
nej, z licem wzmacnianym hakami i zewnętrzną 
szeroką odsadzką. W tym też czasie założono 
osadę obronną na wyniesieniu w południowej 
części wyspy, która stanowiła trzeci człon grodu 
ograniczony wałami przebiegającymi wzdłuż 
dzisiejszej ulicy Wieżowej i Zagórze (Kara 
1998).Poważnym zmianom uległa zabudowa 
wnętrza dwuczłonowej warowni w północnej 
części wyspy. 

I cóż? Choć Poznań przewyższał w tych 
czasach potęgą i rangą wszystkie inne grody, 
jak Lednica, Giecz, czy Gniezno, nadal nie jest 
uważany za pierwszą stolicę polskiego państwa. 

Wciąż też podważany jest fakt przyjęcia 
przez Mieszka I. chrztu w Poznaniu. Chociaż w 
podziemiach katedry na poznańskim Ostrowie 
Tumskim znajduje się chrzcielnica wystarczają-
cych rozmiarów i z tego okresu,i chociaż biskup 
Jordan, który przybył do Polski wraz z Dobrawą, 
nazywany był biskupem poznańskim, to w ostat-
nich latach rozpoczęły się jakieś spektakularne 
poszukiwania innych miejsc Chrztu Polski.  O 
randze jego biskupstwa najlepiej świadczy fakt, 
że w 968 roku dostał od papieża miecz św. 
Piotra, który do tej pory spoczywa w muzeum 
archikatedralnym na Ostrowie Tumskim. Bi-
skupstwo poznańskie podlegało bezpośrednio 
pod papieża.

Tu było największe palatium Mieszka i 
Dobrawy. Tutaj została wybudowana jej pierwsza 
kaplica i tu jest pochodząca z tamtych czasów 
misa chrzcielna. To do Poznania przybył bi-
skup Jordan. Nawet nie pomógł Poznaniowi w 
zdobyciu miana – stolica - fakt, że Przemysł II., 
jako książę wielkopolski, a pod koniec życia, król 
Polski, zjednoczył po rozbiciu dzielnicowym 
największą część kraju. 

Warto przypomnieć, że w Poznaniu w 
zamku Przemysła II.29. maja 1493 wielki mistrz 
Johann von Tieffen złożył hołd lenny królowi 
Janowi I Olbrachtowi. Fakt, tych hołdów było 
parę, bo Krzyżacy notorycznie nie dotrzymywali 
obietnic.

Wstydu i śmiechu warte jest zdanie umiesz-
czone na tablicy zawieszonej na ścianie Muzeum 
Narodowego w Poznaniu ku czci przywódców 
Powstania wielkopolskiego: „W siedemdziesiątą 
rocznicę przyłączenia Poznańskiego do macie-
rzy”. O zmianę tego napisu walczył znany po-
znański redaktor, Adam Kochanowski i ja. I nic. 
Tablica sobie wisi, a niewielkim kosztem można 
by wymienić  część zawierającą nieprawdę. Czy 
można kolebkę Polski do niej przyłączyć? Bo 
nawet, gdy nie Poznań, to Gniezno lub Giecz, 
czyli Poznańskie.

Z jakiegoś powodu umniejszanie od lat 
roli Poznania, jako kolebki Polski, jest właśnie 
poprawne politycznie.

Równie dziwnym jest fakt zacierania pa-
mięci i śladów Powstania Poznańskiego z 1806 
r. Ani Polska, ani Wielkopolanie nie świętują ko-
lejnych , czy nawet okrągłych jego rocznic. Choć 
było ono zwycięskie ( jedno z pięciu zwycięskich 
powstań polskich, inne to w Sejnach, dwa Śląskie 
i Wielkopolskie z 1918 r. ) i choć jego historię 
opisuje nasz Hymn Narodowy, mało kto w ogóle 
o tym powstaniu pamięta. 

6. Listopada 1806 r. do Poznania, na 
polecenie Napoleona, wjechał Jan Henryk Dą-
browski wraz z Józefem Wybickim. Ich powitanie 
zmieniło się w manifestację patriotyczną.Tego 
samego dnia wydali oni odezwę do narodu 
wzywającą do stawienia się u boku Napoleona 
w walce z zaborcą. Powstanie rozlało się kolejno 
na coraz dalsze tereny. I tak jeszcze w listopadzie 
walki objęły Kalisz, Konin, Ostrzeszów, Kępno i 
zajęto Częstochowę.

1. Stycznia 1807 r. na przeglądzie wojsk 
pod ŁowiczemDąbrowski otrzymał buławę nale-
żącą niegdyś do Stefana Czarnieckiego. Powsta-
nie objęło też Wieleń, Piłę, Wałcz, Szczecinek, 
Słupsk, Gdańsk, który skapitulował w maju 1807 
r., Tczew, Świecie, Bydgoszcz, Gniezno, Sieradz. 
Powstanie zakończyło się kapitulacją Królewca 
dnia 15. czerwca 1807 r. Zawarto wówczas traktat 
tylżycki, w wyniku którego powstało Księstwo 
Warszawskie.

I to powstanie gdzieś się w świadomości 
Polaków zawieruszyło. Przecież potwierdzało 
brak zgody  Polaków na utratę własnej ojczyzny. 
A może tylko nie pasuje do obecnej sytuacji 
politycznej?

 Niestety, w 1813 r. armia Napoleona po-
niosła klęskę pod Lipskiem, a po wkroczeniu 
wojsk koalicji do Paryża Napoleon abdykował. 
Już 9 września 1813 roku doszło do zawarcia 
rosyjsko-prusko-austriackiego porozumienia w 
Cieplicach, którego sygnatariusze zobowiązali 
się do wspólnego prowadzenia wojny, likwidacji 
Związku Reńskiego, odbudowy pozycji Austrii 
oraz podziału Księstwa Warszawskiego.

Czerwiec 1815 r. we Wiedniu
Utworzono Królestwo Polskie w unii per-

sonalnej z Rosją. 
Utworzone Wielkie Księstwo Poznańskie 

pod panowaniem Prus 
Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utwo-

rzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod protek-
toratem trzech zaborców.

Czyli, w tych liczonych 123 latach niewoli, 
dzięki Powstaniu Poznańskiemu, przez 8 lat 
istniała namiastka naszej państwowości.

A o Powstaniu Poznańskim z 1806 roku 
nikt nie pamięta. v

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury



AkAnt 3(302)2021     str. 21     

Jacek Wilkowski

Wiking na spacerze

Królu mój, chciałam odrobinę
w tobie wrażliwości, okruch mały,
łagodnej od codzienności odmiany.
I chciałam jeszcze mieć ciebie
wyłącznie na me rozkazy, 
byś w czynie i myśli był prawy.

A tyś się zagubił w tej próbie 
nienawykły do ascezy i wierszy,
zupełnie zubożał król w tobie.
Po kwietnych łąkach sam chodzisz,
gdy ja cię wołam z okien alkowy,
byś w ciało mi wtargnął gwałtownie. 

Wróć dawnym samcem, zdruzgocz 
siłą pożądań, chcę znów gryźć 
i drapać twoją szorstką skórę,
znów być Królową, panią na zamku.
Rwij ze mnie płótno zgrzebne
tych gospodarskich sukien !
 

Jarosław Kapłon

mowa ciała

 
piszę na kartce znalezionej w kieszeni 
jak kura pazurem tłocząc się w pokoju z myślami 
popijam kawę chciałbym to wszystko powtórzyć 
zacząć od nowa jednocześnie nie mówiąc nic 
zebrałem już tyle słów że mógłbym połknąć własny język 
więc niech zawładną nami poszczególne ruchy 
pchnięcia frykcyjne a potem wybrzmi 
cała sztuka miłości będziemy polować na okazję 
tanie loty z łóżka na fotel z pokoju pod prysznic 
żeby zamknąć usta sąsiadom którzy czekają 
na sąd ostateczny jego dźwięk zbawczej mocy 
dwudziestą rocznicę bez orgazmów

Marcin Rogalski

V & Venus

Twój głos w słuchawce pobudza aktywność. 
Kawa wystygła z zazdrości...

Mówisz, że nie zagrasz dziś w tenisa.
Masz za dużo spraw na głowie.
 
Mam za dużo włosów na głowie.

Ostatnio wyznałaś mi: “Skrycie  
jestem fryzjerką”, a ja zwierzyłem się Tobie: 
“Jestem posiadaczem maszynki do strzyżenia.”

Obmyślam kolację i trasę przejażdżki po Night City. 
Wgrałem sobie nowy przepis, 
lecz nie śmierdzę EuroDolarem, 
więc biorę się za zlecenia 
w swojej grze 
pokonasz zakupy, odpoczniesz 
i przyjdziesz jutro uczynić mnie przystojniejszym 
- szczęśliwszym po moim treningu mięśni 

i słów - tego mam najwięcej 
dla Ciebie.

Marta Nadworna

niczyja

z rąk cię wypuszczam
siebie uwalniając
chyba tak naprawdę nigdy
nie byłeś mój
a może to tylko ja
byłam niczyja

jeśli spotkasz tęsknotę
dbaj o nią tak jak o mnie
wtedy i ona odejdzie

Paulina Kostur

Niebycie  

  
Za puchami  
Uformowanego świata grubych konturów  
Idąc środkiem ulicy w rzęsistym deszczu  
Okulary zalane mleczną mgłą w rytm oddechu  
Rozpuściły zielone tęczówki dziewczyny  
Zbyt ciemna na biel  
Zbyt jasna na beż 
Rzeczywistość spływa jej po ciele  
Uważaj na głowę, kochanie  
Pamiętaj, zimny albo gorący  
Paruję, o nieszczęsna ja cała!  
I chyba wolę tę wersję niewidzenia  

Radosław Kubik

Giacomo C

każdej kolejnej zimy
upadam coraz niżej

a zim odczuwam
coraz więcej

w czterech ścianach kawalerki
karmiąc sny i szczura

kurczę się
bezgłośnie

przy łóżku
czarny zużyty notes

jak czarna dziura
telefonicznych kochanek

obdzwoniłem wszystkie
niektóre śmiały mi się w twarz

inne chciały się tylko wzbogacić
na mej starczej miłości

nie szkodzi mówiłem
płacąc coraz więcej

aż w godzinie  próby
przyszłaś cała w skowronkach i 
czerni

bezzębna
aseksualna megiera losu

Rafał Gawron

PIASKOWNICA

jeszcze nie wiedziałaś
a już byłaś gotowa
ścigał cię czas
choć rozbierałaś się powoli
oderwana od woli i winy
nierozerwalnie splątana we mnie
wszędzie było nas pełno
mnie w tobie
we mnie ciebie
poprzeszywani
rozpieszczeni
zamieniliśmy łóżko
w jedyną piaskownicę
było nas więcej niż piasku
wciąż dosypywaliśmy
siebie do siebie
do czasu kiedy
zamknięto nas 
w klepsydrze
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Powiedzieć, że sytuacja Europy Środkowej 
dzisiaj jest inna niż 80 lat temu to oczywisty 
truizm. Podczas II wojny i po wojnie o losach 
świata, Europy, w tym Europy Środkowej 
decydowały głównie 2 mocarstwa: Stany 
Zjednoczone i Związek Radziecki. Obecnie 
dwa mocarstwa pretendujące o pierwszeń-
stwo w świecie to Chiny i Stany Zjednoczone. 
Ich rywalizacja ma miejsce także w Europie 
Środkowej, a państwa środkowoeuropejskie w 
swej większości należą do Unii Europejskiej, 
która ma także ambicje decydowania o losach 
świata. W naszym regionie, mimo upływu 
czasu, nie zmieniła się natomiast tendencja, 
widoczna podczas II wojny do integracji, nie 
poparta wtedy przez Zachód i skutecznie stłu-
miona przez Związek Radziecki. Po upadku 
Związku Radzieckiego, Zachód przyczynił 
się do likwidacji dwóch federacji w regionie: 
czechosłowackiej i jugosłowiańskiej. Jednak 
marzenia integracyjne, wynikające tym razem 
przede wszystkim z potrzeb gospodarczych (a 
nie z obawy przed Niemcami i Rosją), dały o 
sobie wkrótce znać. Obecna integracja regio-
nu ma miejsce w ramach Zachodu i zgodnie 
z aktualnie rozumianymi interesami państw 
środkowoeuropejskich. 

80 lat temu
W przyszłym roku minie 80 lat od pierw-

szej publikacji Milana Hodży dotyczącej federa-
lizacji Europy Środkowej w warunkach II wojny 
światowej. (Wcześniej, w okresie międzywojnia 
kreślił plany zjednoczenia rolniczych państw 
naszego regionu). Swoje poglądy na ten temat 
przedstawił po raz pierwszy w fachowym czaso-
piśmie The Contemporary Review, „Central 
European Federation”, no. 910, October 1941. 
Najpełniej jednak przedstawił je dopiero w 
książce  „Federation in Central Europe”, wy-
danej w Londynie w 1942 roku przez Jarrold 
Publishers Limited. W przedmowie do swej 
książki wyraził pogląd, że wydarzenia II wojny 
uzasadniają przyszłą ścisłą współpracę ośmiu 
państw znajdujących się między Rosją, Niem-
cami a Włochami (Polska, Czechosłowacja, 
Węgry, Austria, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, 
Grecja). Taka współpraca zwiększyć miała 
ich bezpieczeństwo, gdyż jej brak przynosił w 
przeszłości negatywne skutki, ponieważ stawały 
się pionkami w grze wielkich mocarstw. Sądził, 
że USA i Europa Zachodnia poprą powstanie 
po wojnie zjednoczonej Europy Środkowej, 
a Związek Radziecki będzie zainteresowany 
istnieniem silnego bloku państw między ZSRR 
a Niemcami. W obu przypadkach był niestety 
w błędzie. M. Hodża uważał, że zjednoczenie 
Europy Środkowej rozpocząć się powinno od 
Polski i Czecho-Słowacji. Jego zdaniem Europa 
Środkowa po zjednoczeniu powinna się stać 
nie tylko całością geograficzną, polityczną i 
gospodarczą, ale także artystyczną i kulturalną. 
Wśród najważniejszych ośrodków kulturalnych 
nowego federalnego państwa wymieniał w 
kolejności miasta: Warszawę, Poznań, Kraków, 
Wiedeń, Pragę, Budapeszt, Bukareszt, Belgrad, 
Zagrzeb i Sofię. Zarysował w swej pracy kształt 
konstytucji przyszłej Wspólnoty Środkowoeu-
ropejskiej, proponując rozwiązania idące o 
wiele dalej niż te jakie przewidywała planowana 
przez środkowoeuropejskie rządy emigracyjne 
w Londynie Konfederacja Czechosłowacko-
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-Polska. Stwierdził, że kształt takiej wspólnoty 
może być różnoraki, od luźnej współpracy do 
państwa federalnego. Wymaga to w praktyce, 
zdaniem Hodży, pokonanie barier psycho-
logicznych i tworzenie przejściowych etapów 
federacji, zmierzających stopniowo, w proce-
sie ewolucyjnym, do bardziej ścisłych form 
federacji. Przewidywał, że małe narody mogą 
początkowo przejawiać mniej entuzjazmu dla 
idei federalizmu.1/ W koncepcji Hodży 
pierwszy Prezydent Federacji wybierany miał 
być przez premierów państw członkowskich. 
Kolejni Prezydenci natomiast przez Parlament 
Federalny (Federal Congress) na okres jednego 
roku. Deputowani do Parlamentu Federalnego 
mianowani przez parlamenty narodowe więk-
szością 2/3 głosów, w proporcji 1 deputowany 
federalny na 1 milion mieszkańców. Do kom-
petencji Prezydenta należałby wybór Kanclerza 
Federalnego i członków rządu. Prezydent jest 
Naczelnym Wodzem i mianuje dowódców 
armii. Pozycja Prezydenta powinna być silna; 
w przypadku podważenia przez rząd federalny 
lub większość jednego z parlamentów narodo-
wych uchwał Parlamentu Federalnego, głos 
Prezydenta jest rozstrzygający. Hodża zauważył 
przy tym, że gdyby w skład federacji miały wejść 
monarchie (cztery środkowoeuropejskie pań-
stwa były wtedy lub wcześniej monarchiami), to 
sprawa głowy federacyjnego państwa musiałaby 
zostać dodatkowo przedyskutowana. W gestii 
federalnego rządu znajdować się miały spra-
wy: celne (unia celna), finansowe (wspólna 
waluta), handlu międzynarodowego i polityki 
zagranicznej oraz obrony. Powołane zostaną 
federalne ministerstwa ds. łączności i poczty, 
lotnictwa i żeglugi oraz prawa federalnego 
W państwie federalnym funkcjonować będą 
związki zawodowe i stowarzyszenia profesjo-
nalne. Każde państwo narodowe wchodzące 
w skład federacji posiadać miało w rządzie 
federalnym jednego ministra bez teki.2/ 

 W latach 1940-1942 czechosłowacki 
prezydent Edward Benesz opracował plan 
Konfederacji Czechosłowacko-Polskiej, który 
przedstawił w styczniu 1942 roku rządowi 
polskiemu. Plan ten – po dwustronnych ne-
gocjacjach - przyjęty został przez polski rząd 
na emigracji. E. Benesz przewidywał włączenie 
do tej konfederacji Austrii,  Węgier i Rumunii. 
W planach prezydenta Benesza i premiera 
Sikorskiego Konfederacja Czechosłowacko-
-Polska współpracować miała z konfederacją 
jugosłowiańsko-grecką, a w przyszłości obie 
konfederacje miały się połączyć. Zamysły Bene-
sza odnośnie kształtu politycznego i geograficz-
nego Europy Środkowej nie różniły się wiele od 
planów Hodży, którego federacja rozciągać się 
miała od Gdańska do Salonik (albo od Bałtyku 
do Morza Egejskiego i Adriatyku).  Różnice 
polegały na czymś innym. Krytyka ze strony 
Milana Hodży ustaleń konfederacyjnych przy-
jętych przez Benesza i Sikorskiego wynikała 
stąd, iż Hodża nie zgadzał się z faktem, że w ne-
gocjacjach czechosłowacko – polskich nie brała 
udziału Słowacja jako ich niezależny uczestnik. 
Jego zdaniem, pierwszy i autentyczny program 
powołania Federacji Środkowoeuropejskiej 
powstał wcześniej, bo 14 stycznia 1940 r. na 
emigracyjnym spotkaniu Polaków, Czechów i 
Słowaków. Program zapowiadał powstanie Rze-

czywistego Związku (Real Union) Polski i Cze-
cho-Słowacji (istotne znaczenie ma tu łącznik 
oddzielający Słowację od Czech). Następnie w 
lipcu 1940 r. uchwalona została w Bukareszcie 
rezolucja grupy młodych żołnierzy (Polaków, 
Czechów i Słowaków) wzywająca do powołania 
Związku Polsko-Czesko-Słowackiego. Od tego 
momentu powstanie takiego Związku po woj-
nie powinno być - zdaniem Hodży - celem wielu 
środowisk polskich, czeskich i słowackich. 
Hodża uważał, że Deklaracja Rządów Polski i 
Czechosłowacji z 11 listopada 1940 r. różniła się 
zasadniczo – i to w sposób niekorzystny – od tej 
jakiej naprawdę pragnęli wówczas Polacy, Czesi 
i Słowacy.3/ W swej pracy Federation in Central 
Europe Hodża wyraził rozczarowanie kształtem 
konfederacji polsko-czechosłowackiej wynego-
cjowanej między rządami czechosłowackim a 
polskim. Odnosi się w swej książce co prawda 
tylko do Wspólnej Deklaracji Rządów Polski i 
Czechosłowacji z 11 listopada 1940 r., ale znane 
mu były zapewne deklaracja z 24 września 1941 
r. oraz kolejne dokumenty polsko-czechosło-
wackie z lat 1941-1942, które – mimo krytyki 
Hodży – przedstawiają jednak spory dorobek 
i wysiłek obu rządów do nadania ostatecznego 
kształtu planowanej konfederacji; 

- Tak więc umowa polsko-czechosłowacka 
zawarta w Londynie 23 stycznia 1943 r. przewi-
dywała m.in. powołanie wspólnych ministerstw: 
spraw zagranicznych, obrony, gospodarki  i 
finansów, spraw socjalnych, transportu. Kon-
federacja miała mieć wspólny sztab generalny, 
a Wódz Naczelny miał być mianowany w przy-
padku wojny. Koordynacja polityki  handlowej 
i celnej miała doprowadzić w przyszłości do 
powstania unii celnej. Polityka monetarna 
miała być ściśle koordynowana, przy zachowa-
niu odrębnych walut narodowych. Rządy obu 
państw przyjęły w tym samym dniu rezolucję 
witającą z zadowoleniem zawarcie grecko 
jugosłowiańskiej umowy konfederacyjnej (15 
stycznia 1942 r.) i przewidującą przyszłą współ-
pracę między dwoma konfederacjami;

 - Wspólny Komunikat Czechosłowacko-
-Polski z 12 czerwca 1942 r. powoływał cztery 
komisje mieszane: ds. gospodarczych, wojsko-
wych, społecznych i kulturalnych.

Benesz i Hodża byli przeciwnikami poli-
tycznymi, a Hodża nie wchodził w skład cze-
chosłowackiego rządu emigracyjnego. Mimo 
to Hodża orientował się w pracach nad Kon-
federacją Czechosłowacko-Polską. Jego łączni-
kiem z polskimi środowiskami emigracyjnymi 
był jego polski przyjaciel (piłsudczyk) Tytus 
Filipowicz. Należy zaznaczyć, że politycy polscy 
na emigracji, bez względu na przynależność 
partyjną, opowiadali się za konfederacją, a nie-
którzy nawet (np. Filipowicz) – podobnie jak 
Hodża  - za ściślejszym związkiem – federacją. 
Zaangażowanie Polaków na emigracji na rzecz 
polsko-czechosłowackiego związku podkreślał 
wielokrotnie sam M. Hodża, witając bardzo 
serdecznie niezwykłą aktywność zwolenników 
J. Piłsudskiego. (Jak wiadomo obóz Piłsudskie-
go był przed II wojną przeciwnikiem dobrych 
relacji Polski z Czechosłowacją). Zdaniem 
niedawno zmarłego profesora Piotra Stefana 
Wandycza, znanego badacza tego okresu w 
stosunkach polsko-czechosłowackich, wielu 
polskich emigrantów politycznych uważało, że 
Hodża, bardziej niż Benesz sprzyja Polakom, 
a jego poglądy na współpracę regionalną Eu-
ropie Środkowowschodniej były najwidoczniej 
bardziej zbliżone do poglądów w tej kwestii 
rządu Sikorskiego.4/ Należy podkreślić, że 
wszystkie środkowoeuropejskie rządy emigra-
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cyjne w Londynie popierały idę federalizacji 
naszego regionu. Wycofały się z początkowego 
poparcia dla federalizacji Europy Środkowej 
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, sprze-
ciwił się Związek Radziecki. Nastąpił podział 
Europy na strefy wpływów. 

…a Teraz
Sama idea integracji środkowoeuropej-

skiej jednak przetrwała. Koncepcje Hodży, 
Benesza, Sikorskiego oraz innych środkowo-
europejskich polityków i wizjonerów są nadal 
źródłem inspiracji i praktycznego działania. 80 
lat od tamtych wydarzeń działa nieformalna 
Grupa Wyszehradzka, która przypomina w 
pewnym, bardzo ograniczonym co prawda 
stopniu, Konfederację Czechosłowacko-Pol-
ską. Tak jak Konfederacjia miała być wtedy 
jądrem zjednoczonej Europy Środkowej, tak 
obecnie sercem regionu wydaje się być Grupa 
Wyszehradzka. A pomysłowi zjednoczenia ca-
łego regionu (Konfederacja Czechosłowacko-
-Polska + konfederacja grecko-jugosłowiańska) 
odpowiadają takie próby jednoczenia regionu 
jak Trójmorze z poparciem amerykańskim 
oraz format 17+1 z chińskim poparciem. Tym 
razem więc (w przeciwieństwie do okresy II 

wojny) mamy poparcie 2 wielkich mocarstw dla 
integracji środkowoeuropejskiej. Ambasador 
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Pan 
Liu Guangyuan oświadczył niedawno: ”Chiny 
wspierają jeszcze pełniejsze uczestnictwo Polski 
w tworzeniu „Pasa Szlaku” oraz w formacie 
17+1, wykorzystywanie wszystkich dostępnych 
kanałów finansowania, takich jak Azjatycki 
Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Fundusz 
Jedwabnego Szlaku oraz są gotowe do wspólnej 
realizacji kluczowych projektów dla wzajemnej 
łączności. Chiny są również gotowe wspólnie z 
Polską podejmować wysiłki na rzecz dalszego 
wzmacniania zazębiających się możliwości roz-
woju i dzielenia się szansami przez obie strony, 
a także do aktywnego rozszerzania współpracy 
w zakresie nowej infrastruktury, takiej jak 5G, 
duże centra danych, sztuczna inteligencja, 
gospodarka cyfrowa, inteligentne miasta, 
czysta energia i handel elektroniczny tak, by 
przynieść jeszcze większe korzyści obu krajom 
i narodom”.5/ Natomiast 19 listopada 2020 r. 
Pani Georgette Mosbacher, Ambasador USA w 
Polsce, w związku z jednomyślną rezolucją Izby 
Reprezentantów wspierającą Trójmorze po-
wiedziała: „Jestem bardzo dumna, że mogłam 
współpracować z Polską na rzecz powodzenia 
Inicjatywy Trójmorza. Wspaniale widzieć w 
USA ponadpartyjne poparcie dla tego waż-
nego projektu. Stany Zjednoczone są silnym 
zwolennikiem Inicjatywy Trójmorza i jej celów 
w regionie.”6/ Zdaniem Izby Reprezentantów 
poparcie Kongresu dla Trójmorza jest ważne 
dla takiej wizji Europy, która jest zjednoczona, 
zamożna, bezpieczna i wolna od szkodliwego 
wpływu Rosji i Chin. Jeżeli chodzi o projekty 
w zakresie finansowania, transportu, energii 
i łączności cyfrowej, Inicjatywa Trójmorza 
stanowi pozytywną alternatywę w regionie dla 
chińskich projektów: 17+ 1 oraz Pasa Szlaku, 
które przynoszą korupcję, pułapki kredytowe, 
niskie standardy pracy i ochrony środowiska. Z 
kolei rosyjskie projekty gazowe, takie jak Nord 
Stream II oraz Turk Stream mają charakter 
polityczny, a ich celem jest pozbawienie Euro-
py bezpieczeństwa energetycznego. Rezolucja 
odnotowuje, że Przewodnicząca Komisji Euro-
pejskiej określiła Inicjatywę Trójmorza katali-
zatorem spójności i zbieżności z tożsamością 
Unii Europejskiej, inicjatywą wzmacniającą 
więzi transatlantyckie.7/ 

Obecnie więc, w przeciwieństwie do okre-
su II wojny, dwa mocarstwa sprzyjają integracji 
środkowoeuropejskiej, ale poważny kłopot 
polega jednak na tym, że obydwa państwa znaj-
dują się w konflikcie, który powinien znaleźć 
rozwiązanie - jeżeli już - to raczej na Pacyfiku 
niż w Europie. Dobrym rozwojem wydarzeń 
dla integracji środkowoeuropejskiej jest na-
tomiast współpraca Stanów Zjednoczonych 
z Unią Europejską i Niemcami na obszarze 
Trójmorza. Taki wniosek wysnuć można 
zarówno z Rezolucji Izby Reprezentantów, 
jak i z wcześniejszych informacji dotyczących 
udziału Niemiec i Unii Europejskiej w projek-
tach Trójmorza oraz uzyskania przez Niemcy 
statusu państwa partnerskiego dla Trójmorza. 
Nie sprawdzają się, przynajmniej na razie, 
obawy (albo nadzieje niektórych), że pomysł 
na Trójmorze jest dywersją amerykańską zmie-
rzającą do rozbicia Unii Europejskiej. Podobne 
konflikty nie sprzyjałyby bowiem ani integracji 
środkowoeuropejskiej ani Unii Europejskiej 
ani Stanom Zjednoczonym. Z trójmorskich 
projektów na linii Północ-Południe w Europie 
Środkowej skorzystają nie tylko państwa regio-
nu, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Przy 

pewnej dozie wyobraźni, dostrzec można, że 
z trójmorskich projektów strukturalnych sko-
rzystać mogą w przyszłości państwa na wschód 
od Polski, w tym w dalszej perspektywie Rosja 
i Białoruś - w przypadku korzystnych zmian 
w relacjach międzynarodowych. Rosja nie 
posiada obecnie (zresztą nigdy nie miała) 
żadnych dogodnych lądowych połączeń komu-
nikacyjnych z Bałkanami, a biegnąca wzdłuż 
polskiej wschodniej granicy Via Carpatia np. 
przeciążona szczególnie nie będzie. Dlatego 
nie dziwi apel Rezolucji Izby Reprezentantów 
do państw Inicjatywy Trójmorza, by rozszerzyły 
swą działalność na państwa nie należące do 
Unii Europejskiej, na wschód od Trójmorza, 
chodzi tym razem o Ukrainę i Mołdawię ( a 
także państwa Zachodnich Bałkanów). Projekt 
Trójmorza jest jak widać projektem strategicz-
nym, dalekosiężnym. Dlatego krytyka projektu 
z punktu widzenia bieżącej polityki niczego nie 
wyjaśnia. Interesujące jest natomiast pytanie, a 
właściwie odpowiedź na nie: które mocarstwo 
w rywalizacji w Europie Środkowej wygra, Sta-
ny Zjednoczone czy Chiny? W chwili obecnej 
stawiać należałoby na Stany Zjednoczone, ich 
obecność militarna w naszym regionie ma 
znaczenie nie tylko w konfrontacji z Rosją. Jest 
także niewątpliwą zachętą dla amerykańskiego 
i zachodniego biznesu do bezpiecznego inwe-
stowania w Europie Środkowej. Ważna jest, 
przynajmniej na najbliższe 4 lata, zapowiedź 
Prezydenta Joe Bidena poprawy relacji Stanów 
z Unią Europejską oraz „wytyczenia polityki 
zagranicznej dla następnego pokolenia”. W 
rywalizacji z Chinami bowiem skoordynowana 
współpraca Stanów z Unią Europejską, Wielką 
Brytania i Kanadą ma ogromne znaczenie. 
Pomyślna integracja Europy Środkowej zależy 
od bardzo wielu czynników, w tym od w miarę 
pokojowej rywalizacji Stanów Zjednoczonych 
z Chinami, siły i spójności Unii Europejskiej, 
a także poziomu politycznego środkowoeu-
ropejskich elit i rozumienia przez nie realiów 
tego świata. W Polsce nadzieje budzić może 
stały, procentowy wzrost poziomu wyższego 
wykształcenia w społeczeństwie. W indywidual-
nych przypadkach nie zawsze to się sprawdza, 
ale wierzyć trzeba w prawo głoszące, że „ilość 
przechodzi w jakość”. Przydałaby się w Polsce 
– i być może w pozostałych krajach Środkowej 
Europy - stopniowa zmiana pokoleniowa. (W 
Stanach Zjednoczonych też!). Nie przesądza-
jąc do końca sprawy, wydaje się, iż wszystko 
wskazuje na to, że zarówno w przypadku Grupy 
Wyszehradzkiej, jak i w przypadku Trójmorza 
integracja w regionie będzie miała luźny cha-
rakter. Nie wykluczone, że w przypadku Grupy 
Wyszehradzkej bardziej ścisły.  Założyć można, 
że i Hodża, gdyby żył w obecnych czasach, 
nie wykluczałby raczej luźnych wariantów. 
Co prawda Pan George Friedman 8/ podbija 
nam bębenka, wieszcząc że Polska, przy po-
mocy Ameryki zostanie wielkim mocarstwem 
regionalnym, ale ani poziom naszych elit, ani 
obecny prestiż Polski w regionie, ani skłonność 
sąsiadów do uznania przywództwa polskiego, 
nie wróży takiej prognozy. Wszelkie nasze 
ewentualne mrzonki o mocarstwowości (czy ta-
kie istnieją?) należy włożyć między bajki. Dalszy 
rozwój środkowoeuropejskiej integracji, jeżeli 
w ogóle będzie miał miejsce, odbędzie się za 
wolą mocarstw (Stanów Zjednoczonych, Chin i 
Unii Europejskiej), a nie wbrew ich woli. Nam 
przypadnie w udziale pilnowanie, aby odbywa-
ło się to w interesie Polski i Środkowej Europy 
i nie oddalało regionu od Unii Europejskiej. 

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zapra-
sza na IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O 
Złotą Pszczołę” na tom poetycki. Do udziału 
w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 
lat i piszą po polsku.

I Etap (do 31marca 2021)
Na konkurs należy nadesłać propozycję 

swojej książki poetyckiej dotychczas niepu-
blikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), 
tematyką nawiązujący pośrednio do przyro-
dy, w terminie do 31 marca 2021 r. na adres: 
Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywo-
goniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na 
kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”). Or-
ganizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie 
propozycji pocztą elektroniczną na adres 
mailowy: info@cz-art.org w formie jednego 
zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf 
(z dopiskiem w temacie: konkurs „O Złotą 
Pszczołę”).

II Etap (do 31 maja 2021)
Spośród nadesłanych propozycji komi-

sja konkursowa wyłoni finalistów, którzy 
zobowiązani będą do dostarczenia pełnego 
zestawu składającego się z :

– projektu tomiku poetyckiego
– zdjęcia
– notki biograficznej

Termin nadsyłania pełnych zestawów 
(wyłonionych finalistów) upływa 31 maja 
2021 r.

Laureat jest zobowiązany do wzięcia 
udziału w warsztatach, które odbywają się w 
siedzibie Fundacji  (max 5 dni w lipcu lub 
w sierpniu). Podczas warsztatów laureat pra-
cuje nad redakcją tomu pod opieką tutora. 
Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. 
Wszystkie koszty pobytu podczas warszta-
tów pokrywa Fundacja. Zakwaterowanie w 
samodzielnym pokoju z łazienką. Termin 
warsztatów do ustalenia ze zwycięzcą.

Tom poetycki  w nakładzie 200 egzem-
plarzy (z czego 150 dostaje autor).

Trzy wieczory autorskie. Dokładna tra-
sa wieczorów autorskich jest definiowana 
indywidualnie.

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O Złotą Pszczołę”
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Projekt Trójmorza nie rozpala w chwili obecnej 
pozytywnej wyobraźni środkowoeuropejskich 
społeczeństw. W Polsce każda partia polityczna 
ma na ten temat inny pogląd (albo nie ma go 
w ogóle). Brakuje entuzjazmu jakim cieszyły 
się podczas II wojny projekty zjednoczeniowe 
wśród środkowoeuropejskich elit. Wydaje się 
jednak, że mimo różnic poglądów wśród elit, 

Do najwyższej sfery należy EMERYT! – 
oznajmiam na Facebooku bez żadnych 
obaw, że mnie jak Donalda Trumpa zablo-
kują. – Ciebie nie zablokują, bo głosisz nie-
prawdę, a to jest na rękę rządowi światowe-
mu – rzecze mi Globalnie Poinformowana. 
Należy też do sekty antyszczepionkowców, 
życzy mi więc, by szczepionki dla mnie nie 
starczyło. Rewanżuję się jej życzeniami, by 
znaleźli się ofiarni ludzie, którzy ją ubezwła-
snowolnią i zaszczepią. 

Świadoma, że od seniora oczekuje się 
narzekania, czyniłam akurat na odwrót, wy-
rażając radość z planowanej na jesień tego 
roku czternastej emerytury. – A co zrobisz, 
jak wskutek kryzysu nie wypłacą lub nawet tę 
trzynastą w przyszłych latach odbiorą? – Nic 
strasznego. Zawsze głoszę optymizm totalny: 
Jak dają to bierz, jak nie dają też się ciesz!

Seniorzy, jeśli w ogóle prezentują jakąś 
miłość bliźniego – to głównie niemłodego. 
Młodzież jest ich zdaniem okropna, bo „pod 
wpływem sił nieczystych”. – Kiedyś to każdy 
gówniarz seniora uszanował, dzień dobry zawsze 
mówił, a teraz wiesz, co mówi? – Wiem. Mówi 
OK boomer. –  Ano właśnie. Same wulgaryzmy!

Miłość bliźniego nie obejmuje też (na-
wet starych!) celebrytów, postkomunistów, 
sławnych artystów, ludzi sukcesu i biznesu. 
Takich co to na przykład po znajomości 
skorzystali bez kolejki z deficytowych 
szczepionek, kosztem szarych mas.  – Przez 
tych łajdaków umrze niejeden senior! – 
pokrzykiwali prawi i sprawiedliwi. Na to 
zawsze odpowiadam, że niejeden senior 

Ariana Nagórska

Pora seniora

umrze w każdym czasie, nawet wtedy, gdy 
nie ma zarazy, głodu, ognia i wojny. Dziś 
żyjesz, jutro gnijesz – powtarzano od wieków 
i przynajmniej konserwatyści, przypisujący 
dużą wagę do wiedzy historycznej, powinni 
być tego świadomi. I tak żyjemy w lepszych 
czasach choćby z tego względu, że seniorem 
nie zostaje się jak kiedyś po trzydziestce!  

Na ogół dobrze zorientowana w spra-
wach społecznych, w czas pandemii się 
jednak pomyliłam, żywiąc przekonanie, że 
jako 67-latka zaszczepiona będę w miarę 
szybko, bo więcej jest obywateli młodszych 
ode mnie niż starszych. Najśmieszniejsze, że 
wyprowadził mnie z błędu dwudziestokilku-
latek: – Kobieto, po wynikach wyborów widać, 
że młodych jest tak mało, że na nic nie mają 
wpływu, a i tacy w twoim wieku muszą słuchać 
starszych po siedemdziesiątce, bo tacy najbardziej 
lubią rządzić, a jeden starcza za kilkunastu 
młodszych i mniej zawziętych.

Cóż, nie da się ukryć, że zawsze słu-
cham starszych na zasadzie gadajcie zdrowi, 
co oznacza też brak zazdrości o wcześniejszy 
dostęp do szczepionek. Przyznać jednak 
muszę, że niedościgły wzór chrześcijańskiej 
miłości, wiary i nadziei dostarczyła mi osoba 
znacznie starsza ode mnie, która w kwestii 
zaszczepienia znanych osób poza kolej-
nością wyraziła się następująco: – Bardzo 
dobrze, że wlaśnie oni pierwsi poniosą karę Bożą 
za pazerność w korzystaniu z wynalazku diabła!  
Niestety, aż tak ekstremalną kumulację cnót 
w jednej osobie uważam za zagrożenie gor-
sze od wirusa. v

NISZA KOZIOROŻCA

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

publicystów, uczonych i społeczeństw, Inicjaty-
wa Trójmorza będzie nadal realizowana przez 
kolejne ekipy rządzące w Polsce i w innych 
państwach Europy Środkowej, bo wymaga 
tego przede wszystkim logika potrzeb gospo-
darczych regionu, a projekt popierają Stany 
Zjednoczone, Niemcy (i Unia Europejska). 
Realizacji Inicjatywy Trójmorza zaszkodzić na-
tomiast mogłaby ewentualnie nieudana próba 
demokratycznej administracji Joe Bidena po-
prawy poziomu życia milionów Amerykanów i 
uspokojenia nastrojów społecznych. 

Sytuacja optymalna dla Europy Środkowej 
to równoczesny i bezkolizyjny rozwój Inicjatywy 
Trójmorza oraz formatu 17+1. Nad tym, czy to 
możliwe, głowią się zapewne analitycy w Polsce 
i w pozostałych krajach regionu. Chętnie zapo-
znalibyśmy się z wynikami ich rozważań. (Dla 
równowagi, dla relacji w niektórych polskich 
publikatorach o pogarszających się stosunkach 
australijsko-chińskich (powody gospodarcze, 
militarne, koronawirus), należałoby znaleźć 
także pozytywne strony współpracy z Chinami).

Uwaga nie na marginesie
W nawiązaniu do wspomnianej wyżej 

Rezolucji Izby Reprezentantów, polski mini-
ster spraw zagranicznych Pan Zbigniew Rau 
rozmawiał 30 listopada z szefem MSZ Mołda-
wii o możliwościach regionalnej współpracy. 
Jak wiadomo wybory w Mołdawii wygrała 
prozachodnia Maia Sandu. Przyszła bliższa 
współpraca Polski i Trójmorza z Mołdawią w 

naszym regionie mieściła by się w poszerzonej 
o państwa pozaunijne koncepcji tej Inicjatywy, 
zgodnie z sugestią  amerykańską. Dotychczas 
Inicjatywa Trójmorza była niemal wyłączną 
domeną Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Włączenie jej do kalendarza ministra spraw 
zagranicznych nadaje większej spójności 
polskiej polityce zagranicznej. Pytanie, czy 
intencje Pana Prezydenta Bidena poprawy sto-
sunków z Unią Europejską wpłyną łagodząco 
na stan polsko-unijnych i polsko niemieckich 
stosunków. Warto przy tym zauważyć, że Ame-
rykanów łączą już z Niemcami w Trójmorzu 
wspólne interesy ekonomiczne, bez funduszy 
unijnych i niemieckich trudno sobie wyobra-
zić sukces idei Trójmorza. v

Przypisy:
1/ Maksymilian Podstawski, Milan Hodża i plany utwo-

rzenia Federacji Środkowej Europy, Polski Przegląd 
Dyplomatyczny, t.2, nr 4(8), 2002

2/ Milan Hodża, Federation in Central Europe Jar-
rolds Publishers Limited, London, 1942, p..81-84, 
179-180

3/ Tytus Filipowicz, W przededniu Trzeciej Polski, Księ-
garnia Towarzystwa Polskiego, Londyn 1941, s.30

4/ P.S. Wandycz, Czechoslowak – Polish Confederation 
and the Great Powers 1940-1943, Indiana University 
Publications and East European Studies, Vol. 3, 
1956, p. 35-52, 128-138

5/ Liu Guangynuan, Czas rozpocząć nową podróż i 
ruszyć naprzód, Trybuna, 9-12 listopada 2020

6/ Georgette Mosbacher, Onet 19.11.2020 
7/ H.Res.672, November 18, 2020 
8/ George Friedman, Następne 100 lat, AMF, War-

szawa 2009

Europa...
dokończenie ze str. 23
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Christian Medard Manteuffel

Tryptyk o sonecie szekspirowskim

I.
...na wiatr nie szczekam, dobry pies; między stolikami
o jedną kartkę papieru skomlę, aby wiersz dla Ciebie pisać: 
sonet szekspirowski; dwie linijki puenty: 1. być? 2. nie być? 

Sto marek zarobiłem na czarno na dachu fabrycznej hali.
Panie ober, jeden długopis i piwo, na kredyt zapisać!
Trzy słowa wersu dużymi literami piszę: JA – CHCĘ - ŻYĆ !

II.
Noc sobotnia, ta mija mi w samotności, tak jak lubię właśnie.
Obrusy wiszą na stołach jak halki, tylko nogi z drewna;
kraczate stoją, pokopane; sto marek, po marce za nogę.

Stoją nogi stołowe szeregami; chciałyby może pójść marszem?
Ale ja szmatą mokrą między nogi po moje marki sięgam
i Ciebie tylko widzę tej nocy w mokrą wpatrzony podłogę. 

III.
Ewa skoczyła z dachu; próbowała inaczej, tym razem jej klapło.
A ja mam sto marek za toalety; pieniądze leżą na ziemi.    
No, tutaj przynajmniej na ścianach polskie, znajome wiersze...

Wieczorem siedziałem długo, długo nie mogłem zasnąć.
Pisałem sonet szekspirowski z puentą: być?, albo: nie być?
Zasnąłem z Twoim obrazem. akurat, gdy byłem przy puencie.

Ulm-Waiblingen, hotel „Grüner Baum” – 1988

Jacek Jaszczyk

L I S T   Z   E M I G R A C J I   XIV
 

1.
Okno z widokiem na Dublin coraz bardziej zimne.
Przez szybę słyszę jak nad krawędzią Góry Zamkowej,
kolebią się dawne myśli.
Spadają z drzew jak sny, odsłaniając szmaragdowe kości.

W ich ranie jestem grawitacją, w której lewitują gwiazdy.

2.
Droga nie ma imienia.
W deszczu przepływają Legendy Milezjan. 
Czyny Cuchulaina i Zmierzch Fianny.

Kilcolgan, Dunguaire Castle, Kinvara, Corcomroe Hill, 
Aillwee Cave, Poulnabrone Dolmen, Kilfenora, 
Cliffs Of Moher, Doolin, Gleninagh Castle.
W każdym ich skrawku,
drży we mnie światło wypłukane z irlandzkiej zamieci.

3.
Zasłaniasz okno z widokiem na Irlandię.
Kwiaty zasłon przypominają o zakamarkach dawnych wędrówek,
przez wypaloną zieleń Lisich Kątów.

Z każdym trzaskiem gałęzi wybiegają sarny i dziki, 
jak wtedy gdy z niedokończonych pieśni Druidów, 
do oceanu zapadały się łzy.

4.
Na szybie błyszczą rysy wiatru.
Dotykając palcem szklanej krawędzi księżyca powiesz:
– którejś zimy w bezimiennych bliznach chmur zakwitną twoje wiersze.

Juliusz Rafeld

ECHA  W  POMPEJACH

albatros szybuje na wietrze nad zielonością
wypatruje obcych w  koralowym labiryncie
kolumny wznoszą spojrzenia ku światłu
zasłuchane w echa dalekiego przypływu

mijamy się wymieniając spojrzenia
staję się tobą i widzę siebie
chwytam twoją dłoń i prowadzę
uczę się rozumieć labirynt

nikt nas nie wzywa
nie musimy opuszczać wzroku
milcząco żegnamy się ze słońcem znowu
rankiem przyśle swych jaskrawych posłańców

nikt nie śpiewa kołysanki
nie zamyka mi oczu
rozwieram okno
i wołam nas na niebie

Marcin Rogalski

Smoothie

Zaczynamy dzień
nowy rok 
koktajlem z jabłek, pomarańczy, bananów, mango, 
słów tak wiele ciszy tęsknię jeszcze  
za słońcem nocnym poszukiwaniem myślami Ciebie 
osobistego dowodu 
na istnienie miłości 
anielej przyleciałaś wtedy do mnie 
w strachu przed podatkiem
za pracę w zagranicy
chcą z nami grać cheaterzy
wykaligrafuję im 
moje funty  
moje złoto
w rozliczeniu podatkowym pierwszy raz 
zmuszają do powrotu 
do ich bagna spróbujmy
się z niego wymeldować 
zaklęciem z formularza ZAP-3 
żeby wiosną nas rodzinę i Twoje koty 
a nie nowy podatek w ojczyźnie zobaczyć.

Piotr Szczepański

Zamarzł niedaleko Q-Park  (na trasie) 

w rowie leży 
niepokorny imigrant 
ostry wąs na śniadej twarzy 
oczy wypatrują 
obiecanego łosia 
stacja oświetla  
kokainowe zaspy  
wystawia kłębowisko mięśni 
na pewny strzał z obiektywu lustrzanki 
oczy szkliste 
na wpół drzemie 
język w sadzawce majonezu z burgera 
wyszedł na chwilę w t-shircie 
z otwartego bagażnika płynie cisza 
nie dzwoń na policję 
wyjdzie z tego na wiosnę 
ma oczywisty powód 
by otworzyć sine usta 
i zdrowo pokrzyczeć
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Nie wiedziała jak dotarła do domu, nie 
pamiętała ile czasu zajęło jej przejście kilku 
ulic Szwederowa. Jej matka, Franciszka, gdy 
ją zobaczyła, załamała ręce i natychmiast 
rzuciła się ku niej. Ale Józia gwałtownie ode-
pchnęła matkę, jakby chciała uciekać albo 
wydostać się z jakiejś matni. Przez chwilę 
szarpała się, mówiła coś niezrozumiale, by 
po kilku chwilach upaść na ziemię zemdlo-
na. Franciszka stała za nią i patrzyła na to z 
przerażeniem, nie rozumiała co się stało i 
dziesiątki myśli przemykały jej przez głowę.

– Józia, co z tobą? Józia... – lamento-
wała.

Kok dziewczyny rozpadł się, włosy 
rozsypały się po podłodze, ręce bezwładnie 
wylądowały obok ciała, a zza rozpiętej kreto-
nowej bluzki wysunęła się lekko biała pierś. 
Matka jeszcze raz załamała ręce i pobiegła 
do drugiego pokoju po męża. 

– Wincenty, Wicek, stało się chyba coś 
strasznego... – wołała.    

Mąż odłożył na stolik nieco pożółkły 
już „Dziennik Bydgoski”, wstał gwałtownie z 
fotela i podążył ku niej, wytrącony z zadumy 
siłą jej głosu. Widok córki, leżącej na pod-
łodze zszokował go na chwilę, ale zaraz po-
chylił się nad nią i zaczął masować skronie.

Dariusz Tomasz Lebioda

Bromberg
(fragment powieści) 

– Zrób jej gorący kompres… Szybko…

Franciszka podążyła ku kuchni, gdzie 
dopiero co zagotowała wodę na kawę dla 
męża. Chwyciła niewielki ręcznik do naczyń, 
złożyła go w rodzaj tamponu, po czym się-
gnęła po duży, srebrny czajnik, z którego 
wylała na niego wrzątek. Odcisnęła wodę i z 
gorącym okładem ruszyła ku Józi i mężowi.

– Boże święty, co się stało…? – lamen-
towała – Co się mogło stać…? 

– Coś nią musiało wstrząsnąć i nie wy-
trzymała tego… – odparł Wincenty.

Ciepły kompres zrobił swoje i Józia za-
częła nabierać rumieńców na twarzy, ruszać 
bezgłośnie ustami i powiekami.

– Połóżmy ją do łóżka – zadecydował 
ojciec – Odpocznie, wyśpi się, to opowie 
nam, co się stało.

Franciszka poszła do głównego pokoju, 
zdjęła zdobną narzutę z zasłanego łóżka, 
sięgnęła po puchową pierzynę i podeszła z 
nią do kaflowego pieca. Przez chwilę trzy-
mała ją przy nim,  po czym zawołała męża:

– Możesz już ją przynieść…

Wincenty delikatnie chwycił córkę pod 

uda i w okolicach karku i sprawnie przeniósł 
ją d0 nagrzanego łóżka. Franciszka okryła 
ją pierzyną po samą brodę i pocałowała w 
czoło.

– Boję się… strasznie się boję… – szep-
nęła prawie niesłyszalnie Józia i zasnęła jak 
kamień.

Rodzice zasłonili okna i ruszyli do 
kuchni, gdzie czekała na nich wcześniej 
zalana kawa. Usiedli przy niewielkim stole, 
pomalowanym w kolorze kości słoniowej 
i okrytym ceratą w niebieskie ornamenty.

–  Straszne czasy nastały – powiedziała 
Franciszka i otarła rąbkiem fartucha łzę 
spływającą jej po policzku.

– Nie chciałem ci o tym mówić, ale 
widzę, że wszystko tak się komplikuje, że 
musisz zdać sobie sprawę z tego co się teraz 
dzieje… – powiedział mąż, upił nieco kawy 
z filiżanki, po czym ciągnął dalej – Wczoraj 
byłem świadkiem przerażającego zdarzenia 
na rogu Leszczyńskiego i Podgórnej. Do 
małego domu na schodzącej do centrum 
ulicy przyszło dwóch żołnierzy z karabina-
mi maszynowymi i dwóch kolaborantów z 
granatowej policji. Weszli do pomieszczeń 
na parterze i zaczęli wrzeszczeć na ludzi tak 
głośno, że było ich słychać na ulicy. Stałem 
po drugiej stronie Podgórnej i udawałem, 
że przyglądam się butom na wystawie skle-
powej szewca. Po chwili zobaczyłem, że z 
góry tego domu zbiega po drewnianych 
schodach kilkunastoletni chłopak. Niestety 
narobił sporo hałasu i ci na dole usłyszeli 
go…

– Co za potworne czasy… – szepnęła 
żona i zapłakała cicho.

Ojciec chłopaka próbował im zagro-
dzić drogę, ale odepchnęli go gwałtownie 
i wybiegli na podwórko. Młodzieniec wła-
śnie mijał uchyloną furtkę, więc dobrze go 
widzieli, a pewnie rozochociło ich to, że 
miał na sobie strój harcerza. Był na środku 
rozjazdu ulic, bliżej Leszczyńskiego, gdy 
padły pierwsze strzały. Jeszcze udało mu się 
uniknąć kul, ale następne serie z karabinów 
maszynowych powaliły go na ziemię. 

– Boże, Boże… przecież ja znałam tego 
chłopca… lamentowała Franciszka – Cza-
sem odprowadzał do domu naszą Józię…

– Tak, to był on… – potwierdził Win-
centy – Upadł na wznak, z rozrzuconymi 
rękoma i nogami i jakby próbował się jesz-
cze podnieść, ale podbiegł do niego jeden 
z Niemców i puścił serię w kierunku klatki 
piersiowej i głowy…

– Taki sympatyczny, grzeczny chło-
piec, zawsze pytał, czy mógłby mi w czymś 
pomóc… Uwielbiał wyprawy do lasu, nad 
jeziora… Uczył młodsze dzieci jak powinny 
postępować…– popłakiwała żona.

– Tym razem trafiony w głowę, znieru-
chomiał od razu, a na bruku pojawiła się 
wielka kałuża krwi, która zaczęła spływać w 
dół ulicy. Z domu wyskoczyła jego matka i 
podbiegła ze straszliwym krzykiem, pochy-
liła się nad nim i przyciągnęła broczące 
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krwią ciało do swoich piersi. Granatowy 
policjant podążył kilka kroków do przodu i 
natychmiast szarpnął ją w górę.

– Znam tę kobietę, to taka prawa oso-
ba… – powiedziała Franciszka, po czym roz-
kleiła się zupełnie, pytając żałośnie – Kocha-
ny, jak Polacy mogą służyć tym bestiom…?

– Niektórzy z nich starają się nam 
pomagać… – ciągnął mąż – Gdyby jej nie 
odciągnął od syna, zabiliby i ją… Już jeden 
szwab zmieniał magazynek i repetował broń. 
Policjant odciągnął kobietę i poprowadził w 
moją stronę. Usłyszałem jak powiedział do 
niej: Zostaw teraz na ulicy twojego chłopaka, 
bo i ciebie zastrzelą. 

– I co było dalej…? – spytała Fran-
ciszka.

 
– Zebrał się już spory tłum i w milcze-

niu przyglądał się temu, co się działo. 

Żołnierze zawiesili karabiny na ramio-
nach i jeden z nich zwrócił się po niemiecku 
do Polaków: 

– To był polski dywersant, który strze-
lał do naszego wojska z wieży kościelnej, a 
potem zamordował na jednym z podwórek 
niewinnego niemieckiego ojca rodziny. 
Powiedziała nam o tym jego żona i wskaza-
ła tego młodocianego bandytę. Taka kara 
spotka wszystkich, którzy nie podporządkują 
się władzom okupacyjnym. Waszej Polski już 
nie ma i zabijemy każdego, kto będzie się 
przeciwko nam buntował… Trup ma leżeć 
na ulicy i nie wolno go ruszać, póki na to 
nie pozwolimy… 

– Mordercy, co za okrutni mordercy… 
Przecież żyliśmy z Niemcami przez tyle lat 
w tym samym mieście i nigdy nie wyrządza-
liśmy im krzywdy… – łkała kobieta. 

– Powiedział mi znajomy, że ciało har-
cerza leżało na bruku aż do późnej nocy i 
dopiero wtedy jego ojciec i wuj odważyli się 
wsadzić je na wózek i zawieźli do kostnicy 
cmentarnej przy Kossaka. Podobno matka 
straciła zmysły i pobiegła całować krew i ka-
wałki mózgu na ulicy… Nie wiadomo, co zo-
baczyła Józia…Może ktoś opowiedział jej o 
tym nieszczęsnym chłopaku z Podgórnej…

Mieczysław A. Łyp

„żołnierz poeta, czasu kurz”

Pamięci Jerzego Pleśniarowicza (1920-1978)

Jak Baczyński
Trzebiński Gajcy Borowski
był z pokolenia
prowadzonego na rzeź 

Ocalał
podobnie jak Różewicz
i został 
„argonautą burz czasu i natchnienia”
Z nadzieją poszukiwał 
ukrytego blasku złotego runa 

Litery słowa wersy 
cierpliwie oswajał
i starannie tłumaczył sens
płonących nocy i dni

Z nadzieją 
noce rozjarzał snami 
o błyskach ułańskich lanc 
i rżeniu koni 

Słowa otwarte i słowa złowrogie 
otulał w mgłę świtów
i szepty dalekich rzek 
- często wynosił je 
przed światło ikonostasu
I słowa grały 
jak na harmoniach organkach
bandurach skrzypeczkach
i na zielonym listowiu
- toczyły jabłka i Dniepry
gasiły żagwie nocy

„Wierszom z Rzeszowskiego”
choć pozbieranym
na polnych drogach 
wiejskich gościńcach 
błękitnych traktach
nadał
święty znak pamięci 

– Jak się wyśpi, to na pewno nam po-
wie… To jest takie kochane dziecko. Nie 
przeżyłabym, gdyby coś jej się stało… – za-
wodziła żona, wciąż ocierając łzy brzegiem 
fartucha.

Józia spała niespokojnie, wstrząsana 
spazmami i nie wiedziała, że tata i mama 
zaglądali do niej na przemian przez całą 
noc. Czasem pokrzykiwała przez sen, albo 
roniła łzy, które powoli spływały po jej 
rozpalonych policzkach. Śniła się jej jakaś 
szara kraina, pośród której błąkała się 
prawie naga, uciekała przed straszliwym 
demonem w mundurze esesmana, który 
pojawiał się nie wiadomo skąd i celował do 
niej z pistoletu. Strzelał i repetował broń, 
a niebo przybierało kolor krwi i pulsowało 
boleśnie, jak zranione serce. Nagle, gdzieś 
w dali, na skraju horyzontu rysować się za-
czynał wóz z węglem i mężczyzna, którego 
w tajemnicy kochała. Przystawał na wozie i 
machał do niej ręką, a ona zrywała się do 
biegu, choć wciąż tkwiła w miejscu. Nagle 
obrazy zaczęły się zmieniać –  znowu była na 
plebani kościoła szwederowskiego i patrzyła 

Przewozy krajowe i zagraniczne

ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, 604 282 235

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych

jak Niemcy rozstrzeliwują Polaków. Gdy 
jasnowłosy oficer strzelił do jej mężczyzny, 
poczuła jak kula najrealniej przeszywa jej 
serce. Chciała krzyczeć, ale głos nie wydo-
bywał się z jej gardła, a obrazy zmieniały się 
gwałtownie. Teraz leżała nago na tapczanie 
i przygarniała do piersi tysiące płatków róż, 
bawiła się nimi i tonęła w nich, odsuwała od 
siebie, po czym znów przyciągała je ku sobie. 
Nagle poczuła, że zapada się w sobie, a pie-
kielny ogień trawi jej uda i łono. Chciała się 
od tego uwolnić, ale nie mogła nic zrobić, 
szarpała się w sobie, pokrzykiwała bezgło-
śnie i płakała bez łez. Dopiero gdy pochylił 
się nad nią młody węglarz i pocałował ją w 
usta, uspokoiła się na chwilę i utonęła w 
błogości. Zamknęła oczy, a gdy je otworzyła 
zobaczyła, że całuje się z pożółkłą czaszką. 
Jeszcze tylko zauważyła, że czerep zaczął ma-
leć, lśnić w pozłocie i sadowić się na czapce 
niemieckiego oficera. Wtedy obudziła się 
z krzykiem, usiadła na łóżku i utonęła w 
ramionach czuwającej przy niej Franciszki. 

– Mamo… mamo… Boję się… – wy-
szeptała. v  
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SATYRA

Krzysztof Nurkowski

Myśli pandemiczne

* Człowiek marą wszechrzeczy

* Zastanawiam się nad metodą, która tkwi w tym szaleństwie .
 
* Można zaplątać się o własne nogi, zwłaszcza 
   gdy chód ogranicza toga czy inna sutanna

* Ułóżcie się same na półkach, mam tego dość 
   - mówię do książek w swojej bibliotece domowej
   - nie chcą...płyty też mamroczą,  nie....

* Miałem sen. Artystyczny. Polityczny. Wybory wygrała partia/ 
   stowarzyszenie pod nazwą: Końcówka Fałdków Mózgowych. Kropka.

* Przemija postać światła...tyle w temacie słońca

* Jak się żyje za długo w zaduchu, to świeże powietrze może zaszkodzić

* Jak nie kochać Rosjan? Dwa miesiące abstynencji przy szczepionce; 
   jedna pani z Moskwy powiada, że bardziej jej zaszkodzi długa abstynencja 
   niż covid

Leszek Wierzchowski

Kochane pieniążki - Fraszki

Autostrada biznesmena

Najlepiej zna trasę
Do banku po kasę.

Pozornie Krezus

Myślą o nim , że bogaty,
A on – cichcem – spłaca raty!

Geniusz i komercja

Geniuszowi bieda ! –
Jeśli się nie sprzeda…

O biznesie polityka

Zmianę oblicza 
Na zysk przelicza.

O poddaństwie

Niby ludzie światem rządzą,
A ulegli są… pieniądzom!

Kapitalizm

Czasy
Kasy !

Marek S.Podborski

ŁYG

ma mama mamonę
mamonę mama ma

ma machanie
manie chama
macha nie ma

mama Łyga

Otton Grynkiewicz

***

Od Niebycia do Niebycia
Każdy ma swój Przydział Życia.
Gdy ten przydział nazwiesz Bytem
I wzbogacisz ludzkim sprytem
To swój przydział nazwać możesz
Zasłużonym dobrobytem.

Piotr Wiktor Grygiel

Wy-szczepieńcy

Przychodzisz tu,
jak wulkan lub grecka ikona,
wśród szczepionkowych szczęk
zasiąść; żyć, albo banalnie skonać.
Zarówno – on, testator dziś,
także – strapiona ona,
oddaje część, z siebie – co ma,
całością obnażona.
Następnie, 
zanim ramię swe 
poddasz  auto-asekuracji,
w miłości romans zaiskrzy w tle  
z igłowych pewnych racji.
W ten sposób ciało - już, 
po przymuszonej penetracji,
ogarnie dreszcz, wstrząsowy stróż
obaw i kalkulacji.
A całość – los, odgórny szef,
przeszyje błyskawicą,
opłaci – wikt, pan opierunek – deszcz,
etylenową rękawicą.

Dzisiaj – to tylko ty
w potrzasku i w potrzebie,
a jutro - on – bohater wciąż,
ratować będzie - siebie.
Odjedziesz stąd
w transie o jednym chlebie;
pokorną pamięć odtworzą ci
wolontariusze w …niebie.
A punkt wciąż szczęka, kłuje i strzyka 
dobywa nowych treści
pokłosie - zżęte, giełdowy plon 
w kropli namiętnej 
zmieści.

Maciej Rybicki

***

Urodził się na jawie,
a świat opuścił we śnie.
Myślicie, że się bawię,
albo żartuję niewcześnie?

Nie w głowie mi takie żarty -
facet pochodził z Dżakarty!

Andrzej Korniluk

Głos sumienia

Często bez nagłośnienia,
nie słychać głosu sumienia.

Ostatnia możliwość

Gdy nie mamy panaceum,
Pozostaje nam Te Deum.

Walka ze stresem

Jak pani sobie radzi ze stresem?
Przepraszam, ale bardzo się spieszę.
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dokoñczenie na str. 30

Jeremi Przybora (1915 – 2004) to postać, 
o pamięć której należy dbać. Postarał się o to 
DARIUSZ MICHALSKI w książce Starszy Pan B. 
Opowieść o Jeremim Przyborze. Autor przedstawia 
się czytelnikowi w taki sposób:

dziennikarz (ongiś prasowy i telewizyjny), pre-
zenter radiowy, historyk muzyki rozrywkowej, miłośnik 
i znawca rock and rolla. Laureat Złotego Ekranu. 
Autor książkowych biografii Johna Lennona, Jerzego 
Wasowskiego, Aliny Janowskiej, Wojciecha Młynar-
skiego, Czesława Niemena, Kaliny Jędrusik, Krzysztofa 
Klenczona i Mieczysława Fogga. Ponadto autor trzech 
tomów historii polskiej muzyki rozrywkowej oraz historii 
telewizji polskiej.

Uff! Ile tego! Skromności tu niewiele ale 
taka jest prawda. Ja osobiście od wielu lat słu-
cham z zapałem jego audycji radiowych, nawet 
te późno nocne (Tak To Było). W przypadku swej 
krótkiej notki biograficznej, lepiej 
byłoby, gdyby Dariusz Michalski napi-
sał, o kim i o czym nie napisał. Wyko-
nał on gigantyczną pracę, dotarł do 
prawie wszystkich osób z otoczenia 
Przybory, podzielił swe dzieło na 25 
rozdziałów. Indeks nazwisk i nazw 
liczy ponad 1100 pozycji, bibliografia 
to 34 pozycje. A ilość cytowanych 
wierszy, piosenek i scenek to 104; 
każda z nich jest opatrzona datą i 
miejscem wystawienia. Autor świetnie 
by się nadawał, ze względu na skru-
pulatność i pracowitość, do posługi 
i życia w klasztorze benedyktynów.

Dariusz Michalski przedstawia 
osobę swego bohatera w różnych 
sytuacjach życiowych. Nie stroni od 
ukazania pewnych jego zachowań, 
powiedzmy delikatnie, niejedno-
znacznych. Książka nie jest hagiogra-
fią Jeremiego Przybory, przeto staje się bardzo 
wiarygodna i interesująca. Autor ukazuje życie 
w Polsce w czasach przed – i  powojennych oraz 
w czasie okupacji niemieckiej. Nie zawsze prze-
kazuje to  zgodnie z obowiązującymi obecnie 
tendencjami w ocenie historii.

Jeremi Przybora to człowiek sukcesu ska-
zany nań już od kołyski. Pochodził z rodziny 
o koneksjach burżuazyjno – mieszczańskich. 
Wychowywany był w otoczeniu służby domowej, 
która odzywała się do dzieci swego państwa 
per <panienko> czy <paniczu> , choć akurat 
nie dotyczyło to małego Jeremiego. Dorastał 
w luksusach. Jednak życie rodzinne rodziców 
nie układało się; szybko się rozwiedli. Ojciec 
kupił majątek w Miedzyniu pod Bydgoszczą 
aby samemu doglądać syna, odseparować go od 
matki. Wynajęta guwernantka dbała o jego co-
dzienne życie. Pięć lat spędził w cieplarnianych 
warunkach. Żył w luksusie – do gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika woził panicza najnowszy 
mercedes z korbą do rozruchu silnika; za kie-
rownicą siedział osobisty szofer. W Miedzyniu 
było gwarnie i wesoło – mnóstwo gości, pikniki, 
rauty, jazdy konne, tenis itp.

Mimo to po po pięciu latach z radością 
wrócił do Warszawy. Tam go bardziej ciągnęło 
bo stolica to stolica. Ale do Bydgoszczy jeszcze 
wróci. Panicz Przybora we Warszawie wchodził 
w życie jak każdy stołeczny inteligent – poprzez 
literaturę, kino i muzykę.

Roman Sidorkiewicz

Jeremi Przybora – legenda polskiego kabaretu, poezji i piosenki 

Przybora miał znakomity głos. Odkryli 
go w Polskim Radiu w roku 1937. Otrzymał na 
„dzień dobry” oszołamiającą pensję – trzystu 
kilkudziesięciu złotych! Urzędnicy, jak świat 
światem, zawsze doskonale wynagradzają sami 
siebie państwowymi pieniędzmi. Tak jest do 
dziś.

Bardzo przystojny, elokwentny, poeta, z 
dobrego domu…Wzbudzał zachwyt tak zwane-
go towarzystwa z najwyższych sfer. Powodzenie 
u płci pięknej miał niebywałe co niejeden raz 
wpędzało go w rozmaite tarapaty.

W czasie wojny zachował się godnie, wręcz 
wzorowo. Cały wrzesień 1939 spędził w pracy w 
radiu. Nie skorzystał z możliwości ewakuacji jak 
większość kadry kierowniczej, tylko tkwił na po-
sterunku do samego końca. Dodatkowo kopał 
rowy przeciwczołgowe. Kiedy Niemcy wkroczyli 

do siedziby radia, wówczas pracownicy przeczy-
tali komunikat pożegnalny w trzech językach: 
polskim, francuskim i angielskim. Po angielsku 
odczytał go Jeremi Przybora.

Okupację przeżył w Warszawie; był urzęd-
nikiem miejskim. W powstaniu warszawskim 
został delegowany do radia powstańczego. 
Niestety, słuchalność tego radia był minimalna 
gdyż okupant skutecznie ogołocił Polaków 
z odbiorników radiowych; za ich posiadanie 
groziła kara śmierci.

Po kapitulacji Przybora tułał się po Polsce 
w koszmarnych warunkach. Ale przeżył, podob-
nie jak jego żona i córka.

Wyzwolenie, czyli okres wolności ale tylko 
na jakiś czas, Przybora przyjął z radością lecz bez 
specjalnego entuzjazmu.

Trafił do Bydgoszczy. Władza ludowa 
potrzebowała inteligenckich kadr. Nie wszyscy 
się do niej garnęli. Przybora poszedł na życiowy 
kompromis i wstąpił do Polskiej Partii Robotni-
czej w dniu 18 grudnia 1946 roku. Wprowadziła 
go doń nie byle kto - siostra Jakuba Bermana, do 
roku 1956 trzeciej osoby w państwie. Nigdy nie 
był aktywnym członkiem partii, żaden z niego 
politykier. Sięgnę nieco w przyszłość – wystąpił 
z niej  latem roku 1957, po Październikowej 
odnowie. Skorzystał z okazji, nic mu nie zrobili.

Dobrze, że autor pisze o takich sprawach. 
Po wojnie wielu zasłużonych ludzi trafiło pod 
skrzydła PZPR, gdyż w praktyce tylko tam moż-

na było działać, coś dobrego zrobić. Nie ma co 
ukrywać tych faktów; profesor Szczepan Pie-
niążek, ojciec nowoczesnego sadownictwa a w 
Bydgoszczy Andrzej Szwalbe, twórca filharmonii 
i całej dzielnicy muzycznej, też wstąpili do PZPR. 

W Bydgoszczy władza ludowa stworzyła mu 
warunki o jakich nie mógł zamarzyć w zrujnowa-
nej stolicy. Otrzymał aż cztery pokoje w wielkiej 
willi przy alei Ossolińskich. Zamieszkał tam z 
całą chmarą swej licznej rodziny. Jego ówcze-
sna żona Maria Burska była zachwycona nową 
sytuacją.  I jak tu odmówić siostrze Bermana 
wstąpienia do partii?

Dlaczego Przybora wybrał Bydgoszcz? 
Autor go cytuje:

Po powstaniu cierpiałem na obsesję walących się 
domów, życia w gruzach...Marzyłem o mieście pełnym 
zieleni i kwiatów. A taką pamiętałem Bydgoszcz z 

okresu Miedzynia, ponoć przez ostatnie 
działania wojenne oszczędzoną. I taką 
mniej więcej zastałem ją w maju 1945 
roku… 

I autor dodaje swoje:
To rozgłośnia Pomorska Polskiego 

Radia stała się trampoliną, z której w 
świat rymu i rytmu wyskoczył wysoko 
fraszkopisarz, autor, aktor, reżyser a we 
własnej opinii wyrobnik pióra, legendar-
ny Starszy Pan B.  

Tu stworzył satyryczną audycję 
„Pokrzywy nad Brdą”, która zapew-
niła mu rozgłos i dużą popularność. 
W czasie emisji, przed budynkiem 
rozgłośni ustawiały się tłumy pu-
bliczności aby słuchać Jeremiego 
Przyborę. Posadowiona na stałe 
kolumna z głośnikiem zastępowała 
mieszkańcom własny odbiornik 
radiowy, bardzo rzadki w tamtych 

czasach.
Stał się sławny i Warszawa postanowiła 

przywrócić go stolicy. 1 września 1948 roku 
zatrudniono go w radiu na stanowisko „spikera 
pierwszej kategorii” i zagwarantowano mu go-
dziwą pensję z dodatkami. Do stolicy wyjechał 
sam, bez żony, córki i reszty rodziny. Zaczął się 
nowy etap w jego życiu a także  kłopoty męsko 
– damskie.

Przyszło nowe. Rządząca partia stawiała na 
masowość rozrywki. Dariusz Michalski przypo-
mina:

Masowość znaczyła zarówno chóralne śpiewanie 
jak i grupowe, wręcz stadne słuchanie. Najlepszym 
publikatorem było wtedy radio, jemu przypadło lanso-
waniu rozmaitych <Pochodów przyjaźni>, <Nowych 
domów>, <Zbudujemy nową Polskę>, <Na strażnicy>, 
<Piosenkę o Nowej Hucie>…

Dla satyry nadeszły niełatwe czasy. Satyra 
zawsze była potrzebna rządzącym i społeczeń-
stwu. Tylko jak zaspokoić jednych i drugich? To 
pytanie stało przed Przyborą w okresie stalini-
zmu i tuż po nim. Założył radiowy teatrzyk Eterek, 
który istniał aż dziesięć lat i cieszył się ogromną 
popularnością.

Dariusz Michalski przytacza opinię Jacka 
Borowskiego z rocznika Z dziejów polskiej radio-
fonii:

„Część żywota Eterka przypadła na czasy stali-
nizmu. Nic dziwnego, że satyryczna audycja była co 

Na zdjęciu: W bydgoskim studiu radiowym (str. 64)
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chwilę zawieszana...Perturbacje te następowały, 
choć, aby przetrwać, audycja Jeremiego Przybory 
szła na na nieuniknione ustępstwa wobec systemu 
i piętnowała kapitalistów, to imperialistów, to zno-
wu kułaków. Pod koniec życia autor wielokrotnie 
powtarzał, że wstydzi się wielu gestów lojalności 
wobec ówczesnej władzy. Jednak już pobieżna lek-
tura zachowanych tekstów wskazuje, że na pewno 
nie stał w awangardzie apologetów systemu, a jego 
specyficzny humor łagodził upolityczniony żart”.

Autor kontynuuje tematykę:
Były to lata niełatwe dla satyry tak 

niewinnej, jaką uprawiał Przybora. Tym 
większy jego i współpracowników sukces. 
Jego źródła?

1. Utrzymany w duchu poezji 
Gałczyńskiego liryzm wszystkich tekstów 
– rodem z krakowskich Siedmiu Kotów, 
więc absurdalnych często i purenon – 
sensowych

2. Wartości intelektualne i arty-
styczne, dzięki którym Eterek był ożywczą 
oazą na polu sztuki socrealistycznej; choć 
elitarny, teatrzyk był jedną z niewielu 
radości polskich intelektualistów i ludzi 
samodzielnie myślących. Przypominam: 
jeszcze na III Plenum KC PZPR w 1955 
roku krytykowano między innymi zalew 
wulgarnych form muzyki rozrywkowej, 
przesadną koniunkturę dla jazzu i ka-
baretowych piosenek; jest to nawrót do 
międzywojennej koncepcji czyli wyrafinowanej, 
abstrakcyjnej twórczości dla wybranych”

I jak tu nie manewrować aby przetrwać? 
Przybora robił to znakomicie. Pracował cały 
czas w Radiu, nie sposób wyliczyć jego wszyst-
kich dokonań.

 Nadeszła era telewizji. W niej zasłynął 
jako współautor legendarnego „Kabaretu 
Starszych Panów”. Duet Jerzy Wasowski i 
Jeremi Przybora zdominował ten rodzaj sztu-
ki na wiele lat, do dziś są niedoścignionym 
wzorcem dla młodszego pokolenia artystów. 
Wasowski - „Starszy Pan A” komponował 
muzykę, Przybora - „Starszy Pan B” tworzył 
teksty i reżyserował spektakle. Skąd wzięły się 
te duże litery? Z prostego powodu – Wasowski 
był starszy o dwa lata od Przybory.

Dariusz Michalski wyjaśnia:
Kabaret to połączenie w jednym spektaklu 

monologów, skeczów, deklamacji, piosenek, ga-
gów, czasami także tańca i baletu – takie jednak, 
aby poszczególne numery bawiły, zaś 
przedstawienie dało publiczności 
satysfakcję, że nie straciła ani czasu 
ani pieniędzy...Kabaret to spektakl, 
który nie tylko bawi, śmieszy i weseli, 
nie tylko zmusza do myślenia ale na 
długo pozostaje w pamięci, ba, wy-
wołuje głośne medialne halo – ostre 
recenzje, namiętne polemiki, prasowe 
dyskusje...Kabaret Starszych Panów 
takim właśnie był: niezapomnianym, 
artystycznie doskonałym, mądrym i 
do tego kochanym przez kilka pokoleń 
Polaków. O tyle to dziwne, że w dniu 
jego premiery - 16 października 1958 
roku (o godzinie 20.30), teleodbiorni-
ków w Polsce było raptem 84 tysięcy, 
trudno więc mówić o masowości, 
powszechności czy dostępności tego 
kabaretu. A jednak!

Starsi Panowie w taki oto sposób witali się 
z publicznością zza szklanego ekranu:

I znaleźliśmy się w tym wieku – trudna rada -
Że się człowiek przestał dobrze zapowiadać,
Ale z drugiej strony również cieszy się -
Że się również przestał zapowiadać źle.

Starsi Panowie, Starsi Panowie
Starsi Panowie dwaj!
Już szron na głowie, już nie to zdrowie
A w sercu ciągle maj!

To był program kultowy; był przykładem 
dla takich tuzów naszej piosenki literackiej jak 

Agnieszka Osiecka czy Wojciech Młynarski.
Spektaklów było raptem szesnaście, każ-

dy inny, na każdy czekała cała Polska. Ostatni 
raz Starsi Panowie pokazali się 22 lipca 1966 
roku. W kabarecie występowało gościnnie 
szereg ówczesnych znakomitości aktorskich a 
wśród nich Kalina Jędrusik – sexbomba tam-
tych czasów, przyciągająca wzrok wszystkich 
panów w polskich domach.

Wspomina znakomity Antoni Słonimski:
„Kabaret Starszych Panów to jedyna dzisiaj 

firma, która pracuje nie komercjalnie i dostarcza 
na rynek produkty przedniej jakości. Mała działka 
prywatna przy pegeerach radia i telewizji. Operuje 
wdziękiem. A to jest taka cholerna rzecz, bez której 
piosenka oraz tak zwane życie ludzkie niewiele ma 
sensu”

Dlaczego tak mało było spektakli skoro 
wszyscy odbiorcy wydawali z siebie same za-
chwyty i co winno być dopingiem dla twórców 

Kabaretu? Dlaczego był już koniec?
Wspominał Przybora:
Mój telewizyjny, jak i prywatny przyjaciel 

(Jerzy Wasowski) zaczął był przebąkiwać, że się 
starzeje i żebym sobie poszukał <innego komika> 
jako partnera do Kabaretu. Wkrótce przestało to 
być przebąkiwaniem jedynie i przed każdą kolejną 
premierą musiałem uciekać się do perswazji, by go 
namówić do udziału w niej jako aktora, bo do pisa-
nia muzyki nigdy się nie odżegnywał. Po piętnastym 
Wieczorze skapitulowałem i ustaliliśmy, że szesnasty 
będzie ostatnim...postanowiłem zamknąć Kabaret.

A jaka była prawda?– wspominał Grze-
gorz Turnau w roku 2004:

To, co teraz powiem, usłyszałem od pani Marii 
Wasowskiej...Powiedziała mi wtedy 
coś pozornie banalnego a przecież za-
skakującego. Że to ona i jej mąż przyj-
mowali kolejne propozycje tekstowe i 
fabularne pana Przybory jako coraz 
słabsze artystycznie. A ponieważ nie 
chcieli obniżać poziomu Kabaretu, 
uznali, że to właściwy moment aby 
tego programu już nie kontynuować. 
Mimo przyjaźni z Panem B.

Rozeszli się z klasą. Tak się 
przechodzi do legendy. 

Jeremi Przybora miał nie-
zwykle barwne życie. Kobiety 
lgnęły do niego jak misie do ula. 
Perypetii w tej branży miał co 
niemiara. Nie dość, że trzy żony 
to jeszcze „po drodze” szalona, 
namiętna miłość z Agnieszką 
Osiecką. Został przez nią, jak 

wielu innych jej kochanków, porzucony i 
wielce rozpaczał, co objawił światu w swych 
wierszach. Zaś pierwsza żona wykonała sa-
mosąd nad swoją rywalką w hallu rozgłośni w 
ożywionej porze. Chciała położyć kres zdra-
dzie, posługując się klasycznym argumentem 
zdradzonych żon. Niestety, nie udało się jej…

Dariusz Michalski drobiazgowo przed-
stawia czytelnikom rodzinne koneksje obu 
Panów. Wiele tam można dopatrzyć się cieka-
wostek i bynajmniej nie plotkarskich. Porusza 
rzadko eksponowany problem bandytyzmu 
podczas okupacji. Autor pisze:

„W marcu 1944 roku, po wyjeździe rodziny 
Zamoyskich do Ojcowa, Jan Zamoyski z bratem, z 
Jerzym Wasowskim i jeszcze z jednym przyjacielem, 
dzięki dysponowaniu bronią strzelecką, w Zwierzyń-
cu odparli atak bandytów”.

To rzadkość we wspomnieniach okupa-
cyjnych. Na ogół okres okupacji przedstawia-

ny jest jako okres heroicznej walki 
z nieprzyjaciółmi a to tylko część 
prawdy. Wojna dla pospolitych ban-
dytów była rajem na ziemi; Niemcy 
się w to nie wtrącali a policja grana-
towa był za słaba, by z nimi walczyć. 
Naszym zawodowym historykom 
jakoś się nie spieszy z tym tematem.

Jeremi Przybora dalej tworzył, 
szukał pomysłów. Ale legendy Kaba-
retu Starszych Panów samotnie już 
nie przeskoczył.

Do dziś pozostaje niedości-
gnionym wzorem. Trzeba przyznać, 
że tworzył w doskonałych dla siebie 
czasach. Cenzura! Urzędowa! To 
ona zupełnie bezwiednie zmuszała 
twórców do wykazania klasy, do 
omijania pewnych spraw, do two-
rzenia delikatnych aluzji. Zmuszała 
do wielkiego wysiłku intelektualne-

Na zdjęciu: Od lewej: Jeremi Przybora oraz Jerzy Wasowski (str. 164)

Na zdjęciu: Potomkowie Jeremiego Przybory przed willą w Bydgoszczy, w 
której on mieszkał z całą rodziną po wojnie (str. 66)

Jeremi...
dokończenie ze str. 29
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go. Cenzor otrzymywał tekst, dogłębnie go 
przestudiował i „zwalniał”, czyli dopuszczał 
do rozpowszechniania. Potem już w trakcie 
występów, siedział na widowni i bacznie 
konfrontował rzeczywistość z egzemplarzem 
zatwierdzonym. Takie były czasy. Wówczas 
artyści, aby nie naruszyć słów tekstu, posługi-
wali się innymi narzędziami komunikowania 
się z publicznością – mruganiem do niej, 
akcentowaniem pewnych zdań, kasłaniem, 
jąkaniem się etc. 

Przytoczę przykład - szalejąca cenzura 
w Rosji za czasów Mikołaja I nikomu w 
praktyce nie przeszkodziła. Ba, w tych latach 
powstały genialne utwory Puszkina i Gogola. 
Ten ostatni w „Rewizorze” musiał tak ma-
newrować aby ośmieszając urzędników na 
prowincji, broń Boże nie ośmieszyć samego 
imperatora. Car był na premierze i mocno się 
uśmiał. I narodziło się nieśmiertelne dzieło. 
Tym wszystkim, którzy narzekali na ówcze-
sną i późniejszą cenzurę można przytoczyć 
powiastkę o „złej baletnicy...”

Dziś cenzury oficjalnej nie ma i co z 
tego? Pełno różnych kabareciarzy, jeżdżą 
po kraju w trupach wędrownych, ludzie się 
chichotają jak na komendę i co zostaje war-
tościowego po nich? Niewiele…

Przyborę doskonale scharakteryzowała 
Barbara Krafftówna:

„Przybora był arystokratą polskiej rozrywki. 
On i cała grupa artystów i twórców, z których się 
wywodził i których reprezentował. Taki też był 
prywatnie, na co dzień. Powinno się go wstawić 
do panopticum i oglądać. Uczyć się – na nim i 
jego. I podziwiać”.

Piękne życie Jeremiego Przybory zakoń-
czyło się 4 marca 2004. Przeżył 88 lat. Został 
pochowany na cmentarzu ewangelickim w 
Warszawie niedaleko swego dziadka. Godny 
miał pogrzeb. Co ciekawe, on ateista, został 
pochowany z Panem Bogiem! Często tak się 
zdarza, bo a nuż widelec…

Pamięć o Jeremim Przyborze nie wyga-
sa. W Polsce wiele się ku temu dzieje.

W Bydgoszczy posadzono dąb pamiąt-
kowy tuż obok willi, w której po wojnie 
mieszkał. Studio nagrań w rozgłośni Radia 
Pomorza i Kujaw nosi jego imię – to stąd 
wystartował ku wielkiej karierze. No i jest 
ulica jego imienia.

Książkę Dariusza Michalskiego gorąco 
polecam wszystkim miłośnikom poezji i twór-
czości geniusza kabaretu Jeremiego Przybo-
ry. Znajdą tu wiele z jego życia prywatnego, z 
życia ówczesnej elity intelektualnej, artystycz-
nej, z życia w czasach PRL a nade wszystko 
mogą zaznajomić się z licznie prezentowaną 
(104 pozycje!) twórczością Przybory. Plotek 
też trochę jest, lecz nie obniżają one  pozio-
mu intelektualnego książki.

Dodam od siebie, że życie w PRL nie 
było tak ponure jak twierdzą obecnie mędrcy 
z Instytutu Pamięci Narodowej. Kto tylko 
miał talent to mógł tworzyć a nie narzekać 
i płakać jak wszystkie inne beztalencia. 
Przykłady? - Wajda, Polański, Iwaszkiewicz, 
Andrzejewski, Herbert, Szymborska, Lem, 
Zanussi, Grotowski, Mrożek, Abakanowicz, 
Hasior, Głowacki, Penderecki, Kutz, Kilar, 
Osiecka, Niemen, Klenczon i wielu, wielu in-
nych. To tytani naszej kultury. A przecież to 
ludzie z czasów „przaśnej” Polski Ludowej. v

Dariusz Michalski. Starszy Pan B. Opowieść o Jeremim 
Przyborze, Wydawnictwo „Iskry” Warszawa 2019. ss. 500

Na krajobraz literacki odważnych kre-
acjonistów słowa składają się migotliwe 
metafory, cekinowe neologizmy, błyskotki 
puent, tiulowe symbole. Oto demiurg słowa 
poetyckiego wychodzi na balkon swojego 
wiersza, by spoglądać poza horyzont doświad-
czeń przeciętnego człowieka, sięga talentem 
artyzmu poza pułapkę i biologiczne ograni-
czenia wzroku, poza geograficzne ustalenia 
badaczy. To właśnie poza horyzontem tworzy 
strzeliste, gotyckie katedry wierszy, inter-
pretuje pominięte przez innych artefakty, 
zmienia paradygmaty, nawet z poetyckiego 
samoudręczenia czerpie nowe motywy, tworzy 
niczym inżynier poezji ulotne, jakby papie-
rowe liryki z zetlałych wspomnień, niesione 
dalej w świat przez czytelników swych wierszy. 
Poza horyzontem przeciętności tka misterną 
materię swych tekstów, uważnie dobierając 
kolejne barwy włóczki słów, nietuzinkowe 
faktury powierzchni zdań. Oto dojrzałość 
intelektualna połączona z wysłużoną wiekiem 
mądrością - ożywia tkankę kolejnych stwo-
rzonych wersów. Na tym etapie życia twórca 
nie może sobie już pozwolić na opieszałość, 
zwlekanie z konkretnym działaniem, duchowe 
rozterki - czy nagłe wątpliwości, które mogłyby 
doprowadzić do artystycznej niemocy. Poza 
horyzontem młodzieńczych ograniczeń i 
frustracji narodzić się może autorski, a przez 
to innowacyjny sposób pisania tekstów lirycz-
nych. Pozbawiony naiwnych złudzeń młodego 
mężczyzny, a jednocześnie zabarwiony mocą 
nadziei w przyszłość. 

Na balkon swego nowego tomiku po-
etyckiego „Poza horyzontem” wyszedł właśnie 
poznański poeta ZYGMUNT DEKIERT. To 
już jego kolejny balkon twórczy, szósty zbiór 
wierszy i prezentowany przez niego czytelni-
kom intymny, kameralny krajobraz osobistych 
doświadczeń, przefiltrowanych przez wrażliwy 
aparat kreacji. Poeta gościnnie zaprasza na 
miejsce w wygodnej, komfortowej loży nowe-
go zbioru wierszy, tuż obok siebie i cierpliwe, 
uważne spoglądanie „poza horyzont” zwykłe-
go, codziennego odczuwania. By zobaczyć 
coś poza horyzontem – wystarczy sięgnąć po 
lornetkę owego tomiku poetyckiego i odkodo-
wywać widziane obrazy jego autorskim deko-
derem wrażliwości oraz czułości wobec świata, 
o której tak poruszająco w mowie noblowskiej 
opowiadała pisarka Olga Tokarczuk.

Poznajmy zatem może naszego towa-
rzysza w doświadczaniu materii poza hory-
zontem… Poeta Zygmunt Dekiert urodził 
się w Szamotułach i z wykształcenia jest 
pedagogiem. Wiele lat mieszkał w Poznaniu, 
a obecnie w miejscowości Siekierki Wielkie 
(związanej z nietuzinkową postacią wielkiego 
patrioty, prozaika, satyryka i krytyka literac-
kiego – Augusta Wilkońskiego). Od roku 
1998 autor pisze wiersze, fraszki i aforyzmy, 
co łączy się z jego działalnością w Klubie 
Literackim „Dąbrówka” (poprzednio Klub Li-
teracki Centrum Kultury Poznania „Zamek”), 
prowadzonym przez innego charyzmatycz-
nego poetę, członka Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich – Jerzego Grupińskiego. Twórca z 
Siekierek Wielkich należy również do Literac-
kiego Klubu Nauczycieli Miasta Poznania, jest 

Anna Kokot-Nowak

Posługa w metafizycznej tkance słowa

także członkiem Związku Literatów Polskich. 
Udziela się chętnie jako juror konkursów 
poetyckich i recytatorskich. Jak dotąd wydał 
pięć zbiorów wierszy: „Afrodyta w zapachu 
tęsknoty” (2004), „Łza pomarańczy” (2006), 
„Dywagacje okazjonalne” (2008), „77 mgnień 
słowa” (2010) oraz „Tak daleko, za krótko” 
(2017). Tomik poetycki „Poza horyzontem” 
(2020) jest więc jego szóstą publikacją książko-
wą. Zygmunt Dekiert jest również laureatem 
wielu konkursów poetyckich, jego wiersze 
publikowano w almanachach i antologiach 
poetyckich, a także na łamach krajowej i 
zagranicznej prasy literackiej. Można je było 
także poznać w publikacjach medialnych. 
Wiersze autora jak dotąd przetłumaczono na 
jedenaście języków. Poeta jest również twórcą 
tekstów do czterech widowisk muzycznych 
Godskitchen, wystawianych w Poznaniu i we 
Wrocławiu. Informacje o poecie znaleźć moż-
na między innymi w publikacji „Who is Who 
w Polsce” oraz w Encyklopedii Osobistości 
Rzeczypospolitej Polskiej, wydanej w roku 
2018 przez British Publishing House. Twór-
ca został uhonorowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką 
- Zasłużony dla Kultury Polskiej. Swój wolny 
czas poświęca też na prowadzenie interneto-
wej strony autorskiej.

Tomik poetycki „Poza horyzontem” 
wydało Wydawnictwo Kontekst w roku 2020. 
Konsultacją i wyborem tekstów do zbioru 
wierszy zajęła się znana poetka i tłumaczka 
poezji australijskiej - Katarzyna Michalewska. 
Jest ona również autorką wstępu do książki. 
Projekt okładki oraz ilustracje przygotowała 
uznana artystka - Elżbieta Krenz. Autor konse-
kwentnie podzielił swoją twórczość w tomiku 
na cztery części: „Powroty kontrolowane”, 
„W oknie życia”, „Tajemnica widnokręgu” 
oraz „Sól słowa”. Na tyle okładki przeczytać 
możemy znamienny wiersz „Tezeusz”, będący 
zapewne dla autora rodzajem oryginalnego, 
poetyckiego biogramu. W końcowej „Notce 
od autora” poeta wyjawił niejako swoje credo 
twórcze: Wiersz – jeżeli ma się  jawić „dobrym” 
wierszem, winien pozostać nie do końca odkryty, 
zdany na łaskę czytelnika, jego wrażliwość niosącą 
pierwiastek prowokujący do osobistej interpretacji. 
Tylko wtedy odbiorca utworu potraktuje go jako 
„własny” i tylko wtedy słowa wiersza zapadną w 
pamięć. 

Próbując wniknąć w misterną materię 
wierszy Zygmunta Dekierta, warto zatrzymać 
się choć na moment nad pojęciem tytułowe-
go horyzontu. Słowo to wywodzi się z języka 
starogreckiego i dosłownie oznacza „krąg 
oddzielający”, czyli okrąg, który powstał w 
efekcie przecięcia sfery niebieskiej na dwie 
części. Wyznacza on tym samym granicę 
pomiędzy przestrzenią widoczną dla obser-
wacji – a tą zasłoniętą przez Ziemię. Należy 
pamiętać, iż płaszczyzna horyzontu jest zawsze 
prostopadłą do lokalnej osi pionu. Jednak z 
uwagi na odchylenie kształtu Ziemi od kuli, 
owa oś pionu nie pokrywa się z osią, która 
łączy środek Ziemi z obserwatorem (za wyją-
tek uchodzi równik oraz ziemskie bieguny). 
Obecny stan wiedzy pozwala wyróżnić aż trzy 
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rodzaje horyzontów. Pierwszy z nich to hory-
zont astronomiczny – wielki okrąg na sferze 
niebieskiej, jego płaszczyzna jest prostopadła 
do osi pionu. Drugi rodzaj horyzontu to 
horyzont prawdziwy – jest to okrąg będący 
częścią wspólną postawy stożka o wierzchołku 
na wysokości oka obserwatora i powierzchni 
Ziemi. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że 
horyzont prawdziwy jest obniżony względem 
horyzontu astronomicznego o kąt. Trzecim 
rodzajem horyzontu jest horyzont topogra-
ficzny – zwykle nie będący już okręgiem. 
Uwzględnia on jednak elementy topografii 
miejsca poddanego obserwacji. Ciekawost-
ką jest wiadomość, iż wielkość obniżenia 
horyzontu prawdziwego dla przeciętnego 
obserwatora jest niewielka i nawet trudna do 
zauważenia – wynosi od 2 do 3 minut łuku. 
Jednak podczas na przykład lotu samolotem 
na odcinku międzykontynentalnym, obniże-
nie owo sięga już 3 stopni. 

Poeta Zygmunt Dekiert odkrywa jednak 
czwarty rodzaj horyzontu – ludzkiego osa-
dzenia w czasoprzestrzeni. Oto w końcowych 
zapiskach dywaguje o subiektywnym czasu odczu-
waniu. Pisze bowiem: Nasze emocje, nasze skupie-
nia uwagi oscylują wokół zagadnienia zawartego 
w pytaniu: Co dla nas samych znaczy: przeszłość, 
teraźniejszość, czy to, co jeszcze nie zaistniało a 
zaistnieje nieodwołalnie - przyszłość?(…) Który z 
tych HORYZONTÓW CZASU jest dla nas najważ-
niejszy, który stanowi płaszczyznę odniesienia, drąży 
nasze myśli, przysparza najwięcej emocji? Dalej 
czytamy o odkrywanej przez twórcę tajemnicy 
autorskiego horyzontu: Poecie wyzwolonemu z 
labiryntu Czasu łatwiej znaleźć odpowiedź na nur-
tujące pytania, gdyż potrafi swobodnie, bez lęku i z 
twórczą nadzieją poruszać się w świecie wspomnień 
(wiersze retrospektywne), dotykać tego co tu i teraz i 
rzecz najważniejsza, tylko jemu przyznano prawo do 
kreowania świata na obraz i podobieństwo tego, co 
tylko on postrzega przez pryzmat swojej wyobraźni i 
słowem wypowiedzieć potrafi. Właśnie ta możliwość 
pozwala na wędrówkę poza Czasem, rejs na pokła-
dzie żaglowca doznań, loty w przestworza, które 
stwarzają niepowtarzalną szansę sięgania wzrokiem 
poza widnokrąg codzienności, pozwalają odkrywać 
to, co jeszcze nieodkryte – prowokujące tajemnicą. 
(…) Autor w dalszych słowach wyraża wielką 
wiarę w uważność czytelnika swych utworów 
literackich: Być może naga, realna rzeczywistość 
pozostanie odsunięta w metafizyczną przestrzeń 
postrzegania Czasu w zupełnie innym wymiarze, 
kreślonego magią parametrów jego stwarzania. 

Utwory z najnowszego tomiku wierszy 
autora oscylują wokół kilku najważniejszych 
tematów: czasu, przemijania, miłości, przyro-
dy (fauny i flory), poezji i pracy twórcy w sło-
wie. Poeta niektóre z tekstów dedykuje matce 
Zofii, żonie, wnuczce, Witkowi Różańskiemu, 
Markowi Słomiakowi - czy Włodzimierzowi 
Wysockiemu. Zygmunt Dekiert posiłkuje 
się w swojej twórczości z wprawą metodą 
organoleptyczną. Oto sprawdza bowiem wła-
ściwości badanego obiektu poezji za pomocą 
wszystkich zmysłów (wzroku, węchu, smaku, 
słuchu oraz dotyku). Posługuje się zmysłami, 
ale także analizą sensoryczną – czyli używa 
przy tworzeniu tekstów kilku zmysłów rów-
nocześnie. Choć wynik badania organolep-
tycznego ma zawsze charakter subiektywny, 
autor dokłada wszelkich starań, by zwiększyć 
dokładność i prawdziwość wyników swoich 

poetyckich poszukiwań. Jego sprawdzona 
przez lata wrażliwość sensoryczna pozwala 
przypuszczać, że dąży ku jak największemu 
poetyckiemu obiektywizmowi w opisie 
własnych doznań. I tak oto w jego tekstach 
bardzo często pojawiają się kolory. Czytamy 
o Księdze kolorami pisanej, kolorach pozdrowień, 
kolorach niedowierzania, kolorze skóry, świecie w 
kolorowym śnie, stadzie kolorowych ptaków. W 
„Bezkresie poetyckiej wyobraźni” poznajemy 
znamienne słowa: W zieleń płyniemy nadzieją / 
Czerwienią kochamy / Błękitem tęsknimy / W różu 
zachodzącego słońca / uśmiech twój tonie. Przeczy-
tać możemy też w wierszach o sukniach, które 
są najczęściej zielone lub błękitne. Jest i kolor 
czarny, choć niektórzy nazywają go brakiem 
koloru: czerń ciszy, myśli czarne, kot czarny. Jed-
nakże jeszcze częściej pojawia się pomiędzy 
wersami biel: zimą kwiaty niewinnością białe, 
biel wierszy, biel kartki, białe welony niewinności, 
kartka papieru bielą skażona, biel sukienek brzóz, 
mądrość w szacie białej, biel modlitwy, bezkres bieli. 
Dalej - pobudzony zmysłem węchu twórca 
odkrywa przed czytelnikiem kuszące zapachy 
przyrody – notuje słowa o burzy aromatów - czy 
wspomina aromat bzu, a także aromat czerwieni. 
Słuchem łowi (…) krzyk przytulenia piękna / 
melodię metafor ulotną / słowa niesione wiatrem 
/ Forte wiersza / w apogeum doznań / piano / w 
dziewiczą krainę puenty („Prowokacja”). Do-
tykiem próbuje poznać tajemnice samego 
Absolutu: Zaproś mnie w rajskie ogrody / (…) / 
W bezbrzeżnej podzięce / będę czesał Twą srebrną 
brodę / złotym grzebieniem nut rajskich symfonii / 
W snach – wszystkich samotności („Żyć muzyką 
raju”). Ważny jest też zmysł smaku: Wodą życia 
/ brzuch ziemi napełnić żarłoczny („Nawrócenie 
ziemi”); (…) kubek gorącej kawy / czarnej samot-
nością przebudzenia („Constans”).

Twórca z pewną dezynwolturą tka swoje 
pajęczyny wierszy na delikatnych gałązkach 
wersów. Jest przekonany, że jego teksty niosą 
ładunek prawdy i uniwersalnego przesłania, 
które to elementy każdy czytelnik powinien 
w nich jednak samodzielnie odnaleźć. Nie 
boi się operowaniem przeciwieństwami: 
On – Ona, dobro – zło, dzień – noc, wody – lądy, 
dusza – ciało, ciemność – światło, muzyka – jabłko, 
jabłko – grzech. Zabiegi te dynamizują materię 
języka, zmuszają odbiorcę do ciągłej czujności 
i uważności, wyrywają z intelektualnej stagna-
cji. Artysta z katedry swojej dojrzałości ocala w 
tekstach zachwyt nad życiem, które przemija. 
Dba przy tym o poetyckie imponderabilia – 
wydobywa na światło dzienne refleksy pamięci 
o przeszłości, tradycje lokalne i rodzinne swo-
jej młodości. Odważnie spogląda w odrapane, 
zmatowione lustro czasu i przygląda się z 
rozmysłem swemu odbiciu. Nie boi się widoku 
zmarszczek i siwych włosów, mętniejącego z 
wiekiem spojrzenia, słabnącego ciała. Patrzy 
prosto w tarczę szalejącego zegara swego 
bytowania i przygląda mu się z heroiczną cie-
kawością. Zdaje się, że już, już dotyka opusz-
kami palców aksamitnych szarf na wieńcach 
z napisem „Ostatnie pożegnanie”. Tylu już 
pożegnał… matkę, przyjaciół, kolegów: Ostat-
nim pożegnaniem / stanąć nad życia ulotnością / 
Pozbierać ułamki zdarzeń / Spojrzeć w przeszłość / 
dobrem malowaną / Zła nie pamiętać / Może go nie 
było…(„Reinkarnacja”). Wytrwale prowadzi 
autorskie ćwiczenia z utraty: Tyle dobrych słów / 
uleciało za widnokrąg pamięci / Tyle miłych gestów 
/ przepadło w oceania obojętności / Tyle nadziei / 
rozwianych wiatrem niespełnienia („Wyobcowa-
nie”). I dalej czytamy: Na dnie zwierciadła duszy 

/ - przemijanie / (…) / Życie zatacza kolejny krąg. 
Jest już gotowy na połknięcie pastylki samot-
ności – to często przecież amalgamat sędzi-
wego wieku i wypadkowa losu: (…) tam zdąża 
człowiek gnany samotnością / by los przeklinać lub 
się nim zachwycać („Psalm o poszukiwaniu”). 
Nie dziwi się także obojętności, coraz częściej 
dotykającej człowieka dźwigającego na swych 
ramionach przytłaczający balast minionych 
lat: Obojętność spojrzenia / prosto w oczy świata 
(„Awiacja”). Jakże przejmująco brzmią strofy 
wiersza o znamiennym tytule „Memento”: 
Świat / niekoniecznie musi istnieć / Czas / może 
się zatrzymać niespodziewanie / W zwariowanym 
kręgu początku – końca / po kres równowagi duszy 
– ciała / (…) / Zawrót głowy / w czas przemijaniem 
znaczony / Tylko napisy na nagrobkach wyryte 
/ - wołają istnieniem. Oto odsłania przed czy-
telnikami prawdy istnienia: Tyle kart w księdze 
życia zapisanych / W siwych włosach szukam / rzeki 
/ morza / oceanu spełnienia / Czas / Zniewala / 
wtłacza w piąty kąt metafizycznych doznań / (…) 
/ Cmentarze bogate chłodem marmurów / soplami 
lodu wygasłych spojrzeń / śnią sen dusz / mro-
kiem grzechu zatraconych / - wieczność / wabiącą 
światełkiem nadziei / (…) / Czas / Ikona serca 
/ na papierowej wstędze EKG malowana / (…) 
/ Na ziemskim padole stygmaty czasu / znaczone 
piętnem przerwania („Przetrwać przed oknem 
życia”). W tym też wierszu poeta dzieli się 
z czytelnikami swą wiarą w życie wieczne: 
Dusze / Wiarą głęboką tajemne / balansują na 
krawędzi oczekiwania szczęścia / w wielkiej księdze 
zapisanego / wiecznością. W tekście „Wiara w 
tych których kochamy” - dedykowanym mat-
ce, autor pyta odważnie także i ją o istnienie 
owych mitycznych zaświatów: Nieśmiało zadam 
o Niebo pytanie. Po czym ponownie diagnozuje 
jej ustami nietrwałość ludzkiej egzystencji: 
(…) szeptem wypowiesz / - „życie przemija niestety”. 
Z zadowoleniem przyjmuje jednak mądrość, 
która winna oplatać laurowym wieńcem 
zwycięstwa skronie dojrzałego poety: Mądrość 
/ w szacie białej / roztropnością zagląda w oczy 
(„Ekran akustyczny”). Czy więc twórca oswoił 
w sobie dzikie zwierzę przemijania, poskromił 
jego żarłoczność, która chce strawić drżącą 
z przerażenia duszę? Odpowiedź wydaje się 
zawierać w tytule wiersza „Upływ czasu – ba-
gatela”. Na dodatek poeta afirmuje życie, 
docenia jego wszelkie przejawy i formy: Ogrom 
świata / Przestrzeń nieokiełznana / Wciąż nowe 
/ słońca / księżyce („Pochwycić ulotność”). W 
wierszu „Realność świata” nie porzuca płomy-
ka optymizmu: Na tym świecie odnajdziesz wiarę 
/ wierszem modlitwy zaklętą / Odkryjesz miłość / 
ukrytą w kąciku oczekiwania / Znajdziesz piękno / 
w marmurze zastygłe. W innym tekście czytamy 
o nadziei, atrybucie - jak się okazuje - nie tylko 
młodości: Świat wiruje melodią / na pięciolinii 
szczęścia zapisanej / (…) / Różowością świata / 
czytasz siebie ciężarną / Rodzisz dobrą nowinę / 
Przecinam pępowinę nadziei („Dotyk”). Zygmunt 
Dekiert jako subtelny poeta przygląda się 
w migotliwej tafli swoich wierszy procesowi 
odchodzenia, śmierci. Oto bowiem podmiot 
jego strof „Śpieszmy się kochać”, przymierza 
się do bezdusznego, zimnego, a przecież na 
wszystkich nas czekającego kształtu nagrobka. 
Inscenizuje śmierć na niby, opisuje próbny 
ceremoniał własnego odchodzenia – praw-
dopodobnie by przygotować do tego osoby 
bliskie jego sercu: Drzewa pozostaną nade mną 
/ Krzewy pnącza z mojej winy opuszczone / wtar-
gną do domu szukać faceta / który nie bił żony / 
miłość rozdawał na prawo i lewo / żałował obietnic 

Posługa...
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niedotrzymanych / słabość rzucał na szale / ludz-
kiej niedoskonałości / ważąc ją nadzieją lepszego 
jutra / Pajęczyną dzikiego wina zniewolona / na 
klawiaturze telefonu / wygrywasz 112. W wierszu 
„Nieuniknione” – prorokuje i wieszczy: (…) 
odejdę z bukietem słów / których nie dane mi było 
/ wierszem namalować / w twym sercu. 

Intensywność twórcza autora zmusza go 
niejako do wnikliwej analizy autorskich kre-
acji w słowie. Poeta czuje, że został doświad-
czony słowem, zaproszony do bezustannego 
tkania misternej materii wierszy: Do Krainy 
Poezji zaproszony / w dziurawą sieć podziwu 
(„Prowokacja”). Składa Opłatek poezji / na 
ołtarzu jutrzejszego dnia („Ta noc – dniem pozo-
stanie”). On wie, że: SŁOWO / Było na początku 
/ Pogrążone w odmętach / tajemnicy wszechświata 
(„Adam – Ewa w słowie zagubieni”). Ostroż-
nie cyzeluje więc każde zdanie, dobiera uważ-
nie metafory, szlifuje przenośnie. Rozczesuje 
splątane synapsy w mózgu, porządkuje myśli: 
Myśli / do granic pietyzmu ułożone / jak ręczniki 
/ z zapachem detergentu / w czeluści szafy / - na 
głucho („Iluminacja”). 

Zdaniem autora ocalenie swego człowie-
czeństwa można znaleźć tylko w kreacji świata 
ulotnych strof: Pod lawiną wierszy / - szukać 
ocalenia („Reinkarnacja”). W poezji – jak 
we wnętrzu bursztynu, przetrwają istnienia 
minione: W strofach wiersza / - smak ciepła 
twych dłoni / To tak / jakbym delikatność wiatru 
/ słowem swym zniewolił / promień słońca / za-
mknął w szkatule metafory (…) („Wątpliwość”). 
W tekście „Powitanie wiersza” autor dzieli 
się z czytelnikiem intymną chwilą kreowania 
nowych strof: Sen o Słowie / - domeną poetów / 
Głos poety / z czeluści mroku / (…) / Na kartce 
papieru bielą skażonej / wiersz / Twoim przebudze-
niem / - uwięziony. Zygmunt Dekiert skacze z 
batuty swych tekstów wprost w ramiona słów i 
to bez żadnej siatki zabezpieczającej. Oto jed-
nak zdaje sobie sprawę z własnych pisarskich 
ograniczeń, niektóre doznania tylko błyskiem 
są migotliwym, iskrą zaledwie, nie dając się 
wpleść w najmisterniejsze nawet wersy poezji: 
W ramionach Erato / szukam przebaczenia za 
wiersze / - Zwyczajnie popełnione („Powaga po-
wrotów”). Autor czuje mimo wszystko ciągłą 
potrzebę tworzenia, kreacji światów własnych 
i intymnych, które w kontakcie z czytelnikiem 
mają szansę stać się światem odkrywanej przez 
każdego uniwersalności. Gdy nie tworzy – do-
świadcza nagiego głodu muzyki wiersza. Słowo 
jest solą jego życia, bez niego egzystencja 
autora wydawałaby się nie mieć smaku. Woli 
więc pogoń za kolejnymi metaforami, sym-
bolami, natchnieniem. Oto biegnie, biegnie 
coraz szybciej, by w końcu dosiąść narowiste-
go, nieujarzmionego Pegaza weny twórczej 
i unieść się ku Krainie Poezji, którą powołuje 
do istnienia na kartach swej książki „Poza 
horyzontem”. Niesiony emocjami, euforią i 
szaleństwem kreacji musi jednak pamiętać, że 
Pegaz to dość płochliwy środek lokomocji – w 
każdej chwili może się czegoś zlęknąć, stanąć 
dęba, potknąć się o wystający korzeń środków 
stylistycznych – choćby anafory, amplifikacji. 
Zaprzężony dodatkowo do sań poematu, do 
których nie jest przyzwyczajony - może ulec 
nagłej panice. Co wówczas czeka mężnego, 
natchnionego demiurga słowa? Wyłącznie 
bolesny upadek z wysokości niedokończone-
go wiersza: Solą Słowa wypadam z sań. Po tej 
podróży w Krainę Poezji z Pegazem pozostają 
czasami tylko: Sterty kartek szeleszczących zgnia-
taniem / Regały książek tytułów pozbawionych / 

Usta w grymasie milczenia / Dłoń drżąca pióra 
nerwowością („Akceleracja myśli”). I jeszcze 
falująca niedawnym powiewem weny firanka 
w pokoju: (…) w przeciągu myśli / nieproszonych 
/ niespokojnych / niedorzecznych / niepokornych / 
Myśli – nienaoliwionych. 

U źródeł poezji Zygmunta Dekierta stoi 
czułość do otaczającej go rzeczywistości, za-
chwyt nad niebanalnym pięknem przyrody. 
Jako wrażliwy poeta jest bytem zanurzonym 
w przyrodzie i uważnie ją kontemplującym. 
W wierszu „Tajemnica poczęcia”, dzieli się z 
czytelnikiem swoją liryką zieloności, będącą 
niezwykłym doznaniem zachwytu nad pięk-
nem i doskonałością świata stworzonego: 
Świątynia zielenią tajemna / (…) / Świerki modli-
twą / w nieba kopułę / w intencji ciszy objawienia. 
W tekście „Żyć muzyką raju” notuje poetyc-
kie, malownicze obrazy: Drżą napięte struny 
topól / Wierzby pieśnią spłakane, jest i wieczność 
zielonych rapsodii traw. Akcenty przyrodnicze 
odnaleźć można także w utworze „Liturgia”, 
a w wierszu „Realność świata” autor porów-
nuje pejzaż do błogosławieństwa. Poeta jest 
wyraźnie poruszony mnogością doznań, 
feerią barw natury, jej jawnego i ukrytego 
piękna. Nie zatrzymuje tych doznań tylko dla 
siebie, pragnie się hojnie dzielić nimi z czy-
telnikami, kreśląc kolejne wersy autorskich 
notatników słowa. Nie kryje swego podziwu 
dla natury i jej dzieł. Próbuje przetrawić jej 
piękno i odtworzyć w słowie, na białej kartce 
papieru - przy pomocy sobie znanego szyfru 
kodowania. Ów rekwizyt - prosto z autorskie-
go warsztatu pracy, pojawia się na stronach 
jego tomiku poetyckiego wielokrotnie. 

W wierszach z tomiku „Poza horyzon-
tem” Zygmunta Dekierta, odnaleźć możemy 
także pamięć i zapis własnego dziedzictwa 
kulturowego, zwyczajów rodzinnych pielę-
gnowanych i przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Jest więc Wielkanoc, wigilia, 
opłatek, gdzieś w tle wierszy słychać nuconą 
kolędę „Cicha noc”. Nie brakuje licznych, 
choć nie zawsze bezpośrednich odniesień 
do Opatrzności. Katarzyna Michalewska tak 
pisze we wstępie do najnowszego tomiku po-
etyckiego autora: Refleksyjna ta poezja stanowi 
rodzaj modlitwy, jako próba dotarcia do prawdy 
i tajemnicy istnienia, nawet jeśli nie zawiera 
częstego bezpośredniego odniesienia do Absolutu. 
W wierszu „Refleksja ofiarna” autor pisze o 
wędrówce niedzielnych dzwonów, miodzie psalmu 
pod niebiosa, dzieli się z nami wizjami nieba: 
Niebo / archaniołami przepełnione / Święci / w 
długiej kolejce do Pana / (…) / Palce  / zanurzam 
w wodzie święconej / (…) / Srebrzystość monet / 
na tacę brzękiem – Bóg zapłać. Jednocześnie w 
wierszu dedykowanym zmarłemu Witkowi 
Różańskiemu, próbuje wypytać go o to, co 
jest właściwie po śmierci ludzkiego ciała: 
Miałeś powiedzieć / jak tam jest po tamtej stronie. 
Niestety, wciąż odpowiada mu milczenie – i 
ono właśnie może jeszcze bardziej niepokoić, 
nękać duszę wrażliwego poety. Swoje lęki koi 
w kolejnych wierszach – w utworze „Awiacja” 
czytamy zdanie o „locie (…) błagań w ramiona 
nieba”, autor postrzega oto „zużytego anioła”, 
być może swojego zmęczonego anioła stróża, 
który tyle razy nadstawiał za niego karku i 
chronił go przed wszelkim złem – przypad-
kowym i zawinionym, które go w życiu spo-
tykało: Skrzydła mojego anioła / z piór ogołocone 
/ Przysiadł smutkiem / w ciemnym kącie zadumy. 
Wiara w życie wieczne w piękny, poruszają-
cy sposób objawia się w tych nasączonych 

prawdami eschatologii strofach: Dusze / 
Wyzwolone brakiem mgły / na lusterkach do ust 
przystawianych / w damskich torebkach oczekują / 
policzków makijażu („Przetrwać przed oknem 
życia”). Warto więc siłować się zdaniem au-
tora z codzienną, trudną nieraz egzystencją, 
nawet gdy - Żagle w strzępach / połamane wiosła 
(„Rozbitek”); nawet gdy – Boga coraz mniej 
/ Coraz mniej człowieka / (…) / W ciemności 
/ chichot przetrwania szyderczy / zgrzyt szeptu 
złych mocy („Wizje”). Autor prosi pokornie 
Boga o wzmożoną, czułą uwagę: Drugie ucho 
/ - chroń Panie / Oczu / - nie zamykaj  („Ekran 
akustyczny”). 

Oto ocalenia poeta upatruje nie tylko 
jednak w interwencji Opatrzności, ale także 
w potędze uczucia łączącego kobietę i męż-
czyznę. Ono zmusza niejako do twórczej, 
odważnej penetracji świata i wszystkich 
jego uciążliwości egzystencjalnych. Kobieta 
i mężczyzna są jednakowo doświadczani 
przez brutalne wyroki losu, pod tym wzglę-
dem panuje między nimi równouprawnie-
nie: On - ona te same dźwigają blizny („Psalm 
o poszukiwaniu”). Mężczyzna jest jednak 
tym, który ofiaruje kobiecie całą ulotność i 
migotliwość świata: aGwiazdka z nieba / pro-
sto w twoje dłonie („Cicha noc”), a w innym 
tekście czytamy: (…) wspinam się / na szczyt 
piramidy nieba / by gwiazdy strącać / - wprost do 
twoich rąk („Ciepło gwiazd tylko twoje”). Mi-
łość jest tą wartością, która przetrwa każdy 
kataklizm, każde życiowe zawirowanie: Moja 
dłoń spod lawiny błota / duszy nieobecnością / 
szuka twojej dłoni („Wizje”). I jeszcze autor 
prosi: Nie porzucaj tego / co w azylu twych dłoni 
/ przyjemne / ciepłe / ciche („Abstrakcja – to 
takie proste”). Realnego, mocnego uczucia 
nie jest w stanie pokonać nawet śmierć. 
Poeta powinien raczej bardziej obawiać 
się zapomnienia swojej twórczości, a nie 
pogrzebowego pożegnania z doczesnym 
ciałem, które przecież czeka każdego, kto 
tylko się narodził. 

W nieco nostalgiczne, metafizyczne 
rozmyślania o końcu biologicznym orga-
nizmu, wdziera się w poezji Zygmunta De-
kierta znienacka wątek szalonej, pstrokatej 
jak kostium arlekina otuchy: Odchodzimy – 
wracamy / Rozstania – powroty / Karkołomność 
zdarzeń / na trapezie pod kopułą namiotu / gdzie 
tylko klaun uśmiechem wita / żegna uśmiechem 
(„Constans”). Czyżby autor zręcznie niczym 
prestidigitator sugerował, że ludzkie bytowa-
nie jest rodzajem cyrkowej sceny, a dźwięki 
głośnego śmiechu przeplatają się z odgło-
sami odwiecznych lamentacji? Może każdy 
z nas po prostu musi sam przejść indywidu-
alną ścieżkę strachu w lunaparku doznań, 
by uznać swoje życie za pełne, spełnione? 

Jaka by nie była odpowiedź na to pyta-
nie, najnowszy tomik wierszy poety pozwala 
sądzić, że warto podjąć trud posługi w tkan-
ce słowa. Materia to wymagająca, trudna, 
ale ostatecznie jakże wdzięczna dla artysty. 
Wprawne oko twórcy dostrzega więcej i 
mocniej poza horyzontem istnienia. Zwie-
lokrotniając w sobie doznania psychiczne, 
rozczepiając swoje myśli na atomy drgnień, 
poruszeń, błysków – konstruuje nowe byty. 
Tam zaprasza czytelnika, z którym pragnie 
dzielić się rekwizytami czułej uważności w 
słowie. v

Zygmunt Dekiert, Poza horyzontem, Wydawnictwo Kon-
tekst, Poznań 2020, ss. 82 
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Poeta STEFAN MARIAN ŻARÓW wydał 
w tym roku swój nowy zbiór wierszy „Mensura 
Hominis” z dopiskiem „dziennik małopandemicz-
ny”. Autor jest animatorem kultury, publicystą, 
krytykiem literackim. Publikuje w prasie krajo-
wej i zagranicznej. Jego najnowszy tomik jest 
wyjątkowy, składa się bowiem z utworów, dla 
których inspiracją był czas aktualny, czas pan-
demii. To ona jest ich spoiwem i rdzeniem. Nie 
byłoby tego zbioru, gdyby nie ona. Można rzec, 
że w każdym z tych wierszy eksploduje covidowy 
wirus. Jego impet przypomina lawinę schodzą-
cą ze szczytu. Poeta świadkuje tej tragedii, jest 
jej dokumentalistą, komentatorem. Wyciąga 
odważne wnioski. Jest zaangażowany, gdyż nie 
traktuje obecnej sytuacji w kategoriach epizodu. 
Jest pewien, że zmieni ona oblicze dzisiejszego 
świata. Że jego cywilizacyjny kurs wymagać 
będzie korekty. Podobnie jak nasza wiara w 
bezpieczną, przewidywalną przyszłość. Ta dra-
matyczna perspektywa odcisnęła się na stylistyce 
tych wierszy. Mają w sobie pasję, żywiołowość, 
tupet. Ich energia mogłaby oświetlić ulice nie-
jednego, wojewódzkiego miasta.. Przykładem 
niech będzie „Zostań w domu”:

zostań w domu
zostań w domu
zostań w domu
wychodź w maseczce
ubieraj jednorazowe rękawiczki
zachowaj dystans
nie odwiedzaj staruszków
osobników w podeszłym wieku
unikaj dotyku rąk
nie całuj relikwii
wielkopostnego krzyża
krucyfiksu Zbawiciela
dezynfekuj ciało
klamki
poręcze
toalety
klawiaturę
zostań w domu

Ludwik Filip Czech                                               

Historia wierszem spisana                                             

zostań w domu
zostań w domu

O ironio!

Czas pandemii sprzyja nie tylko społecznej 
izolacji. Narusza też wspólnotowe związki, usta-
nawia pauzę w odwiecznym rytmie obrzędów, 
świąt, rytuałów. Wiara zostaje wystawiona na 
próbę, jej symbole i wota przechodzą swoisty 
post. Stają się nietykalne, wręcz nieczyste. Są 
ofiarami surowych praw kwarantanny. Czytamy 
o tym w „Zostań w domu”, ale i w  „Niedzieli Palmo-
wej”, gdzie typową mszę zastępuje jej telewizyjna 
relacja. Dopełnieniem tego żałosnego spektaklu 
są  „milczące figury”, odarte z człowieczeństwa i 
duchowości.  Wiara i Bóg stają się w tym chaosie 
wyspami spokoju i nadziei. Jedynymi pamiątka-
mi po dawnym porządku. Przywoływane przez 
autora, wplatane w wiersze, przypominają o  
naszymchrześcijańskim źródle. Świat sztuki jest 
dla artysty kolejną, oczywistą deską ratunku. 
Jest zatem w jego wierszach Antonio Gaudi i 
Picasso/”Blejtram codzienny”/, z zakamarków 
dzieciństwa wyłania się Samuel Beckett /”Pia-
skowy Beckett”/, Arystoteles z „Epidemicznej lekcji”.  
Ikony dawnych mistrzów są zatem wiecznie 
żywe, są opoką. I co najważniejsze - nadzieją na 
ciągłość tradycji. W „Murze wyobraźni” spektakl 
został odwołany, Ale pomimo obostrzeń i zaka-
zów trwa nadal. W innej scenografii, może nie w 
światłach rampy, pewnie za kulisami, ale jednak. 
Oto ten wiersz:

teatr nie uległ destrukcji
ciągle odsłonięta kurtyna
naga scena
porozrzucane białe kuleczki
reżyser zapadł na koronawirusa
teatr królewski ma zapewnione fundusze
jeszcze chichocze stary Fredro mistrz roastu
w komedii standupowej
umęczony bohater szyderczym ujadaniem komików
jedni biesiadują z Hamletem

drudzy pod rękę z Papkinem
osaczeni w domach
w roli Rejenta i Cześnika
emocjonalni z ekranowym przekazem

O ironio!

W wierszu „Zmaganie z ciszą” 
mamy jeszcze ogród. Kolejny azyl, 
tym razem bardziej prywatny. Nie 
wiemy, czy naprawdę istnieje, czy 
jest imaginacją, kwiatem wyobraź-
ni, jak oszroniona w nim róża. 
„Tego świata już nie będzie” pisze 
autor i dodaje - „pozostała poezja”. 
Ta jednak nie ma łatwo, musi się 
bowiem konfrontować z demo-
nami dzisiejszości. Z ofensywą 
cywilizacyjnych pokus. W „Gore-
jącej planecie” oglądamy tą współ-
czesność, zdominowaną przez 
brak umiaru, chciwość i zysk. 
Dobra materialne, bezużyteczne 
przedmioty, niezaspokojone am-
bicje, wreszcie ludzka głupota są 
zapowiedzią globalnej porażki. 

Jej przedsmak odnotował poeta w „Niewolniku 
botów”. Mamy tutaj „zniewolone umysły”, które 
szczute przez histeryczne media oczekują już 
tylko „nadzwyczajnych zdarzeń”. Stonowane 
emocje odchodzą na dalszy plan. Są zbyt letnie 
dla fanów agresywnych portali. Tytuł innego 
wiersza - „Elektroniczna epidemia” - dobrze pod-
kreśla tą diagnozę. Ten tekst można odebrać 
na kilka sposobów. Ale jest on spisem tych 
obaw, jakie nurtują autora tej książki. Przytoczę 
wspomniany wiersz:

cyberprzestępcy
namnażają wirusa
definiują korelacje liczb
koronawirusa i cyberataku
pandemicznie
przejmują użytkowników

O ironio! 

Wiersz „Czasy zarazy” podąża tym samym 
tropem. Mamy w nim „zamgloną atmosferę”, 
która sięga aż po horyzont. Poeta „opancerzony 
w maseczce”, zmęczony skalą rygorów, wychodzi 
do ogrodu. Przycina w nim kwiaty, wspomina 
dobre czasy, snuje plany. Może wtedy układa 
w głowie wiersz pokoleniowy „W objęciach 
obojętności”. To podsumowanie dokonań wła-
snych i rówieśników, rodzaj życiowego bilansu. 
Towarzyszą mu zakręty historii, skompromi-
towane ideologie, smak porażek. Ale i zwykła 
codzienność płynąca wartko w cieniu pogrze-
bów, awansów, karier. Gorycz tych refleksji jest 
przyprawiona szczyptą wiary. Oczekiwaniem 
na kogoś, kto wyjdzie poza nawias przeciętno-
ści i okaże się „jednym sprawiedliwym z biblijnej 
przypowieści”. Ktoś, kto zechce wskrzesić dawne 
wartości, stojący po stronie godności, szlachet-
ności i prawdy. Fragment tego wiersza:

odrzućmy naleciałości egzystencji
zrobimy pierwszy krok w nowy wiek
nie trafimy do nekropolii pandemii
zamykającej stare stulecie
/.../
wielu z nas pomarło
wielu zatraciło w gabinetach
wielu z nas zapomnianych
wielu z nas w przyciężkawych togach
wielu z nas na krzywiźnie zdarzeń
wielu z nas uśpionych
wielu z nas wątpiących
wielu z nas oślepło
wielu z nas czeka
czy znajdzie się jeden sprawiedliwy
z biblijnej przypowieści

O ironio!

Tomik „Mensura Hominis” pisany był w 
twórczej gorączce. Temperaturę każdego z 
tych wierszy studzi, moim zdaniem, zwrot „O 
ironio!”. Brak tej poetyckiej klamry niczego by 
nie ujął tym tekstom. Są czytelne, pełne werwy, 
energetyczne. Ten zbiór przysłuży się w przy-
szłości socjologom i historykom. W pewnym 
sensie jest im dedykowany. Będzie doskonałym 
świadectwem naszych czasów. Stefan M. Żarów 
trzyma rękę na pulsie współczesności. Jak każdy 
liczący się artysta.

Książkę polecam. v

Stefan Marian Żarów „Mensura Hominis” - „dziennik mało-
pandemiczny”. Rzeszów 2020, ss. 70

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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IGNACY STANISŁAW FIUT, krakowski 
poeta, filozof, nauczyciel akademicki i krytyk 
literacki, nadał swojej najnowszej  książce poetyc-
kiej tytuł „Tylko nie czytaj tego nikomu”. Czy to 
dobra rada dla czytelnika, prośba, ostrzeżenie, 
czy może swoista kokieteria autora? Spróbuj-
my znaleźć odpowiedź w zawartych w tomiku 
utworach. 

Wiersze Ignacego S. Fiuta charakteryzują 
się zwartością, wielki ładunek emocji zawarty 
jest często w kilku czy kilkunastu słowach. Cza-
sem nawet przypominają rozwinięte aforyzmy. 
To prawdziwe perełki poetyckie. Nie trzeba 
przecież wielu słów, by ukazać rzeczy ważne, 
aktualne. Nic tak skutecznie nie zabija poezji 
jak przegadane wiersze. Treść utworów z książki 
„Tylko nie czytaj tego nikomu”odzwierciedla 
naszą rzeczywistość, poważne sytuacje społecz-
ne, zagrożenia zewnętrzne, lecz także ludzkie 
słabostki i śmieszności. 

Autor śmiało zrzuca z piedestału dum-
nych jak paw, przekonanych o swojej wielkości 
poetów i kreśli ich sylwetki z lekkim przymruże-
niem oka: ...poeci sądzą / że zapisują / te wiersze / i z 
wysiłkiem / przenoszą je / na papier / jednak to wiersze 
/ piszą poetów... (tylko nie czytaj tego nikomu) ; 
czytać każdy może / ten lepiej / tamten gorzej / a poeta 
nie czyta (* * *); poezja pali i kremuje / duszę poety a 
słowa / rozsiewają znaczenia bez / pokrycia... (Poeta-
-szaman); poeci popychają / Ziemię do przodu / po 
orbicie nieba / … / w korowodzie słów / pochłaniają 
czas / i przestrzeń...(***); poeci i wydawcy / produ-
kują tomy wierszy pełne / zarazków grypy, gruźlicy / 
i syfilisa... (***).

Choć Ignacy Fiut potrafi lekko i ironicznie 
(może nawet autoironicznie) ukazać ludzkie  
śmiesznostki, tematy fundamentalne traktuje z 
należną im powagą i wnikliwością. Porusza na 
przykład sprawę ekologii, która w dzisiejszym 
świecie jest jednym z najważniejszych między-
narodowych zagadnień. Wszyscy niby zdajemy 
sobie sprawę, jakie zagrożenia niesie globalne 
ocieplenie, wycinanie lasów zarówno w Polsce, 
jak i w odległych krajach, ciągłe  niszczenie 
środowiska, zabijanie zwierząt, zaśmiecanie 
całej planety, ale wciąż głusi jesteśmy na tę 
prawdę : zostały tylko / dwie pory roku:/ mokra i 
gorąca / wspominamy wiosnę,/ lato, jesień i zimę 
/ – pytamy z zadumą / o klimat, /bo jeszcze żyjemy 
(***); w Australii pożar-piekło / zabija drzewo życia 
/ wysyłamy tam wyrazy / współczucia i miłości / tak 
kończy się tam nasz / imperializm ekologiczny (***); 
kusi by odwiedzić piekło / ale nasuwa się pytanie: / 
czy czasem / w naszym świecie / nie jest bardziej 
gorąco? (***); media / bombardują / nas seriami 
jego / fotografii / – a jak my możemy / pomóc jego / 
spopielałej / duszy? (o klimacie); – czy się doczekamy 
/ Razem raju /  na tej kupie / śmieci? (***); na 
pajęczynie / mały pajączek / szybuje / w przestworza 
/ – to tylko twój / mniejszy / brat (o ojcowiźnie).

Poetę boli również ogólna znieczulica spo-
łeczna. Ludzie bardzo chętnie wypowiadają się 
przeciw niesprawiedliwości i krzywdzie, używają 
szumnych słów i krzykliwych sloganów, ale w rze-
czywistości niewiele robią, by cokolwiek zmienić, 
by naprawdę pomóc. Ignacy Fiut pokazuje i pięt-
nuje tę pozorną pomoc, tę udawaną filantropię: 
miliony wydajemy / na instytucje wiary / a żebrzące 
o pomoc / dzieci w Afryce / umierają z pragnienia / i 
głodu / – czy ktoś ma jeszcze / sumienie? (***); mała 
dziewczynka / w Kalifornii ma połowę / serca i marzy 

Kalina Izabela Zioła

Czytać albo nie czytać? - oto jest pytanie

o śniegu / dostaje pięć ton / w prezencie / jest w niebo / 
wzięta (***); w imię pokoju / Amerykanie / zabijają 
tysiące ludzi / i generała / głosząc „prawa człowieka” 
/ – czy to da się / zrozumieć ? (***).

Autor jest filozofem z wykształcenia i wybo-
ru, nie może więc w jego wierszach zabraknąć 
rozważań filozoficznych na temat podstawowych 
problemów i idei, dążących do poznania a także 
do częściowego lub całościowego zrozumienia 
świata. Zastanawia się więc nad istotą Dobra 
i Zła, nad ludźmi, którzy ciągle oscylują po-
między tymi wartościami, dryfując pomiędzy 
istnieniem i nicością, i dla których każda oferta 
/ nieskończonego

dobra dla ciebie / zawsze trąci / oszustwem / i 
prowadzi / do końca / złudzenia (***). Zauważa, 
że przeważnie widzimy i słyszymy tylko to, co 
chcemy, a nie to, co powinniśmy. Nawołuje 
do tego, by człowiek człowiekowi był człowie-
kiem, by szanować godność drugiego tak, jak 
szanujemy własną. W tych rozważaniach wtrąca 
też temat najbardziej aktualny, pandemiczny: 
uważaj człowiecze / jeśli jeszcze jesteś / sobą / by Twoja 
dusza / nie pochłonęła / logiki / koronawirusa (***). 

Niektóre z wierszy, których nie mamy 
nikomu czytać, zawierają dużą dozę liryzmu. 
Na przykład opis drzew późnym latem które 
wstydzą się / własnej brązowej / nagości / palcem 
grożą / promieniom słońca i wokół których świat 
oddycha / pajęczyną spóźnionego / lata (***) czy 
też jesień nakładająca maskę kolorowych liści, która 
spod powiek wyciska / 

ciepłe łzy / zapowiada białe / gwiaździste / płatki 
śniegu, które będą dla ludzi białym szczęściem. 
Spotykamy w utworach anielskie bociany / docie-
kliwe sikorki / stadne kawki.

Autor nie unika również tematu miłości, 
choć porusza go rzadko i bardzo subtelnie. Jak 
każdy człowiek wrażliwy kocha, lecz nie afiszuje 
się z tym zbytnio. Wie o tym, że tylko kwiaty 
nie tracą złudzeń, jednak nie zaprzecza, że  i 
zakochani poeci – tańczą / w suplesie /na dwa 
serca /i cztery ręce, doprowadzając wieczność do 
zamglenia wzroku,  a miłość / najczęściej / odbiera 
rozum / przyciąga / dobre wspomnienia / a nawet 
uśmiech / na twarzy / poprzez / łzy (o miłości).  
Jednak najpiękniejszym wierszem miłosnym z 
tego tomiku jest o emocjach:

oddechy wloką mnie 
za włosy po bruku
oszalałych emocji

wiem wszystko
o świecie
i po co mi
ta wiedza
przecież nie rozumiem
uśmiechów
słoneczników
świergotu jaskółki

– jedynie ciepło ręki 
kobiety mówi, że
jest dobrze

Myślę, że czytelnik nie powinien dać się 
zwieść przewrotnemu tytułowi książki. 

Naprawdę warto ją przeczytać, nie tylko 
sobie, ale może i komuś. v

Ignacy S. Fiut „Tylko nie czytaj tego nikomu”, Wydawnictwo 
AUREUS, Kraków 2020, s. 46 

Czyta się tę nowelę potoczyście, tak jak 
toczy się stary ciągnik Zetor prowadzony przez 
Hannę (Hanulę). Na przyczepie trumna z 
ciałem Tatusia, przewożonym z wiejskiego 
cmentarza na miejski, bo „taka jedna nasza 
uczona, znana i poważana, Maria a z na-
zwiska Janina czy podobnie, pisała, że jak 
idziemy do Europy, to musimy zabrać z sobą 
nasze groby” (s. 16).

Tak, nowela JERZEGO LESŁAWA 
ORDANA Przez dzień, przez noc zdaje się być 
szyderczą polemiką z szyderczymi wobec 
polskości naukami Marii Janion (1926-2020). 
Rozumianymi dosłownie, bowiem bohaterka 
utworu Hanna dokonuje samodzielnej eks-
humacji nie licząc się z przepisami, a nawet 
z realiami (trumna prawie nienaruszona 
mimo upływu lat) ciała swego ojca i przepro-
wadza go do miasta, do którego sama wcze-
śniej się przeprowadziła. Czy rzeczywiście 
przeprowadza ojca, skoro podjechawszy pod 
nowy cmentarz wspina się na koło i trumny 
nie widzi. „O raju! Nie ma! Nie ma! No nie 
ma Tatusia!... Gdzie może być?... gdzie?” 
(s. 119).

Mamy więc do czynienia z rzeczywisto-
ścią fantasmagoryczną, niedookreśloną, 
poetycką. Dzieje się coś i nie dzieje. Jeśli się 
dzieje to głównie w świadomości bohaterki. 
Tylko traktor pyrkocze realnie. W teraź-
niejszość wkrada się przeszłość, w realność 
sen. Całość jest opowieścią z pamięci – nie-
dokładnej, postrzępionej, zniekształconej. 
Dotyczy tego, czego Maria Janion tak bardzo 
nie lubiła – polskich mitów o wojnie, prze-
śladowaniach, cierpieniach, wywózkach, 
rozstrzeliwaniach, partyzantkach. Nowela J. 
L. Ordana to zestawione ze sobą przypadko-
we opowieści – sny o sprawach codziennych, 
szarych, nieważnych, ale to nie one są solą 
tej prozatorskiej ziemi.  Są nią przypomi-
nane – malowane podczas jazdy traktorem 
opowieści „Redaktora, ślubnego „Dziuty”, 
choćby ta anegdotyczna o obozie Przysposo-
bienia Wojskowego na Podhalu. Są też inni 
opowiadacze, a więc w sumie mamy opowie-
ści w opowieści. Każda może być i każdej 
może nie być. Każdą można włożyć do tekstu 
i można wyjąć bez szkody dla całości. Nowela 
ma więc kompozycję quasi-szkatułkową, coś 
jak Wacława Potockiego Rękopis znaleziony w 
Saragossie, tylko tu nikt niczego nie czyta, a 
jedynie z pamięci maluje. 

Obrazowość to istotny walor tej prozy 
obok języka, pełnego neologizmów i sty-
lizacji na zgrzebną post-ludowość. Znać 
stylizację a nie odczytanie z potocznego 
języka, lecz to nie razi. Nowela jest więc 
do czytania i mogłaby być powieścią, gdyby 
pojawiło się w niej więcej wątków i bohate-
rów na pierwszym planie, bo jest ich wielu, 
bardzo wielu na dalszych planach, mniej lub 
bardziej przez czas zamglonych. Być może 
nawet ich się spotka w Borach Tucholskich 
i, chyba, Czersku, bo właśnie stamtąd pej-
zaż ten przyrodniczo-geograficzny i ludzki 
pochodzi.  v

Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, Kraków 2020, 
SPP, ss. 126

Stefan Pastuszewski

Somnabuliczny kalejdoskop



str. 36     AkAnt 3(302)2021

Nak³ad 2 000 egz.

RADA  REDAKCYJNA:
Rafa³ Berger, Marek Pietrzak - przewodnicz¹cy, 

Wojciech Reszka, Mieczys³aw Wojtasik

Redaguje kolegium:

Jolanta Baziak – redaktor naczelna
Stefan Pastuszewski – sekretarz redakcji

Roman Sidorkiewicz – redaktor
Sławomir Krzyśka – redaktor

Marek S. Podborski – redaktor działu poezji
Malwina Witucka-Krygier – redaktor techniczny

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

Adres redakcji: ul. Dworcowa 62/1
85-010 Bydgoszcz, tel./fax  052/321 33 71

   e-mail:akant24@wp.pl
www.akant.org

Konto:  
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz
03 1240 1183 1111 0010 0229 1025

Druk: MAGENTA, tel. 052/328 72 77
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 2

Copyright Instytut Wydawniczy „Świadectwo”. Prenumerata za pośrednictwem redakcji: półroczna – 110,00 zł, roczna – 220,00 zł (13 numerów plus koszt 
wysyłki). Informacji o warunkach prenumeraty krajowej udzielają oddziały „Ruchu” i urzędy pocztowe. Zamawiać można w salonach KMPiK i kioskach „Ruchu”. 
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem 
Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59, czynne w godzinach 7:00-18:00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Prenumerata zagraniczna: 
wpłaty przyjmuje jednostka „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PKO S.A. IV O/W-wa; Nr 6812401053111100004430494 lub w kasie 
oddziału terenowego. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. oddział – 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, telefony: 5328-731, 5328-
820, infolinia 0-800-1200-29, w Internecie www.ruch.pol.pl; www.exportim.pl. Prenumerata na całym świecie płatna kartami kredytowymi w Internecie: www.
polskaprasa.com, tel./fax: +48-8-6639963. Opłata za wysyłkę zagraniczną – 7,10 zł. Prenumerata pocztowa: Centrum Usług Pocztowych, Dział Kolportażu,  
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 6, Konto: Bank Pocztowy S.A. Centrum Rachunków Skonsolidowanych 98132000190099001120000022. Niezamówionych 
materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania i adiustacji literackiej. Autorzy, którzy chcą otrzymać odpo-
wiedź proszeni są o przesłanie znaczków pocztowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz reklam i ma prawo odmówić publikacji 
bez podania przyczyny. Przedruk opublikowanych tekstów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku, bez wcześniejszej pisemnej zgody, jest zabroniony.

Fundatorzy Akantu
Zofia Andrijew 

Wojciech Bieluń 
Ryszard Burchard
Maciej Chlebiej

Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert

Piotr Dmochowski
Leszek Droszcz

Marina Dombrowska
Jakub Stanisław Domoradzki

Mateusz Dworek
Elżbieta Grabosz

Otton Grynkiewicz
Katarzyna Grażyna Jeziółkowska

Ryszard Jacek Juszczyk
Dagmara Kacperowska
Dariusz Kadyszewski
Wojciech Karpiński

Robert Kurpios 
Henryk Kusek

Paweł Kuszczyński
Zdzisław Koryś
Andrzej Kotin

Zbigniew Kwieciński
Tomasz Mickiewicz

Sławomir Mierzejewski
Maria Nowakowska
Barbara Orlikowska

Janina Kwiek-Osiowska
Teresa i Bronisław Pastuszewscy

Grzegorz Pełczyński
Zofia Ratajczak

Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Samusik

Marek Słomiak
Jerzy Stasiewicz

Marek Szulakiewicz
Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk

Mirosław Welz
Jerzy Beniamin Zimny

w numerze:

Nowe tytuły

Coraz więcej bibliotek, które nie mają prawa 
do otrzymania egzemplarza obowiązkowego 
(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”. Najpierw należy zapytać 
się o zgodę.

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział 

Bydgoszcz 
03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek
Dariusz Tomasz Lebioda, Posliednoju 

kaplja, przekład na rosyjski Włodzimierz 
Sztokman, Moskwa 2020, Wydawnictwo 
Autorskie, ss. 90

Jerzy Utkin, Po drugiej stronie ciszy, Byd-
goszcz 2020, Instytut Wydawniczy Świadectwo, 
ss. 32

Ireneusz Krzysztof Szmidt, Literaci w 
Gorzowie pod skrzydłami Pegaza. Nowy almanach 
poetów i pisarzy, Gorzów Wielkopolski 2019, 
ZLP, ss. 420

Andrzej Dorobek, Pieśń nigdy nie brzmi 
tak samo, Warszawa 2020, SPP, ss. 124

Jerzy Lesław Ordan, Przez dzień, przez noc, 
Karków 2020, SPP, ss. 128

Donat Iwanicki, Opowieść minionych dni, 
t.1, Biblioteka „Tematu”, ss. 296

Donat Iwanicki, Opowieści minionych dni, 
t. 2, Bydgoszcz 2020, Biblioteka „Tematu”,  
ss. 554

Łowcy ech. Almanach Stowarzyszenia Ko-
łobrzeskich poetów, red. Wojciech Czaplewski, 
Bydgoszcz 2020, Instytut Wydawniczy Świa-
dectwo, ss. 128

Anna Landzwójczak, Wystarczy kliknąć, 
Chełm 2020, Wydawnictwo TAWA, ss. 88

Jerzy Kanclerz, Tomasz Gollob. Ostatnie 
okrążenie, Bydgoszcz 2018, Wydawnictwo 
Autorskie, ss. 116 

Piotr Stareńczak, Atrofia, Bydgoszcz 
2020, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 154

Pierwsze efekty
Nasza akcja wzbogacania chętnych 

bibliotek „Akantem”, a tym samym posze-
rzania czytelnictwa Państwa, drodzy Autorzy, 
tekstów powoli się rozkręca. Odnotowaliśmy 
pierwszą wpłatę od Juliusza Rafelda i wzbo-
gaciliśmy „Akantem” Bibliotekę Gdańską 
PAN. Jest to szacowna książnica, nawiązująca 
do początków gdańskiego bibliotekarstwa w 
1596 roku. Dział Informacji w tej bibliotece 
jest bardzo rzetelny i chętny do pomocy.

Zygmunt Dekiert ufundował z kolei 
roczną prenumeratę dla Biblioteki Publicz-
nej w Swarzędzu.
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