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Stefan Pastuszewski
Ty
Aleksandrze Brzozowskiej
chciałam Cię
na kolanach do krwi Jasnogórskiej
wymadlałam
na rysunku myśli
na kliszy snu
widywałam
w szumie liści
wysłuchiwałam
głaszcząc wiatr
dotykałam
większy ode mnie
i trochę bardziej kolorowy
świat
Ty
cały już mój
dodany czas

Mieczysław Wojtasik
Przed detonacją
córka wiedziała
po każdym narodzeniu
że pierwsze bomby wybuchają
w równych odstępach czasu
w misce ostatniej wody
umyła włosy
pokropiła chanelem
zapach jest zawsze
pochwałą życia
rąk nóg torsów
porozrzucanych na ulicy
będzie wiele
zapach skupi się w środku
na pewno skusi
łagodniejszą śmierć

Wiesław Marcysiak
BĄCZEK
Jesteś wirującym bączkiem
Raz wprawionym w ruch
Obracasz się
Na jednej nodze
Z prędkością światła
Aż się potkniesz
Zakończysz ekwilibrium
Efektownymi koziołkami
Oprzesz się o głowę
Zastygniesz
Wirujesz zgodnie z algorytmem
Mimo nadziei
Że coś się zmieni
Ale nie może
Z prochu
I w proch
Algorytm nieubłagany

Rys. Otton Grynkiewicz, Taniec z chocholicą

Sylwia Kanicka
Dama Kier
Nie zawsze na wyciągnięcie ręki. Morały dawno wyznaczyły drogę.
Zalane wódką, doprawione pieprzem. Stój. Polej wędrowcowi.
On szedł na kolanach, by dotrzeć do celu. Upadł po drodze trzy razy.
A miała być piękna wiosna tego roku. Ona z uśmiechem czeka.
Tańczy wśród deszczu w niemodnej sukience. W starych butach.
Bociany też wracają do domu. Gniazda wypatrzone, niewierne.
Ucieka myślami do tamtych chwil. W oknach czekał uśmiech.
Talerz ciepłej zupy. Kot na tapczanie w małym M3. Pocałunek.
W drzwiach zostawiany z Bogiem na do widzenia. Tego nie ma.
Warto było iść? Upadać i wstawać. Wyliczać monety w kieszeniach.
Na piwo nie mieć. Szukając zrozumienia nad rozlanym płakać.
Nie ma już nic, by być. Został świt po drugiej stronie ogrodzenia.
Zagrać o wschodzie z życiem w pokera.
Przez życie.
O życie.
Na życie, gdy nie ma.

Edmund Pietryk
Maciej Giers
DYLATACJA CZASU
Dlaczego teraz dłużej trwać nie może,
a nigdy nigdy nie nastać
lub przynajmniej mieć koniec?
Tak jakby zaraz mogło mieć początek,
a rok ten krótszym się stać,
aby blask swój zachować.

Zemsta
Gdy Eurypidesa zmuszano
do emigracji i tam rozszarpywały
go gończe psy królewskie to
greccy Bogowie dobrze się bawili
Bo przecież nie powinien on
pchać kija w koła
i opowieściami o okrucieństwie
kwestionować ład świata który
oni stworzyli
Trzeba pisać na klęczkach,
bo inaczej …
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Mecenas
Gabriela Kachel
Był wiejskim ważniakiem i ubierał się niestandardowo w wąskie spodnie i jaskrawe koszule, zupełnie inaczej niż te zakompleksione chłopaki od pługów, szlugów i bron. Już dekadę
temu skończył technikum z poprawką z matury, ale wciąż wybiegał daleko w przyszłość i przesuwał granice – rozumiał świat. Mówiono o nim „Mecenas”, szanowano go, na każde pytanie
miał gotową odpowiedź, zadziwiając otoczenie. Pracował wciąż gdzieindziej jako sprzedawca
lub robotnik zmianowy, lecz nosił się jak główny inżynier, z fasonem. Wszystkie czynności w
rękawiczkach prowadził po swojemu, w swoje obszary nienagannych nenufarów. Z żoną nie
związał się, nie na długo starczyły bukiety wiotkich słów w barwnym konfetti konfabulacji,
obrączka została w lombardzie. Ponadto pociągały go smukłe, dojrzałe kobiety zapatrzone
w krawędzie jego delikatnie przymkniętych powiek. Ciągle zmieniał prace, koszule, kobiety,
mieszkania, samochody, buty i struty odchodził i palił mosty.
- Panie Mecenasie, Panie Mecenasie w Lidlu na kasie – wołały radośnie za nim dzieci,
gdy znów wracał rozbity do rodzinnego domu w popegeerowskiej, krajeńskiej wsi. Matka
gotowała swojski obiad; ziemniaki, pieczonego koguta i przetarte buraki. Pili wtedy z ojcem
od piątku do niedzieli i byli królami pomysłów, rozdzielali ziemie i szaty, co tam kredyty i
tonące okręty, mapy nakreślone, imperium w dłoniach dogasa tanie cygaro i piekło w gardle
nad ranem.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

Chrzest
Kiedy ją dotykał z oczu
płynęła ślina
spokojnie niczym leniwy
potok
gdzieś na końcu świata
bał się jej niczym święconej
wody na chrzcie
zimnej i nieznanej
obcej jak świat który go nie chciał przyjąć
powoli odzierał je od rzęs
by były czyste i niewinne
jak wtedy
kiedy się urodził
potoczyły się po podłodze
budząc psy z sąsiedztwa

Michał Kaczmarek
Dorota Czerwińska
Scheda
powiedz mi drogi synu czy to ma znaczenie
żeś zrodzony bez ojca lub że twoim ojcem
był załóżmy zapchlony pospolicie
burek
i ten burek przy budzie z nadmurszałych desek
nie wyłożonej siankiem ani żadną szmatą
ani słomą bo słoma potrzebniejsza w butach
trząsł sobą jak osika i sikał na drogę
wytyczoną przez łańcuch dokoła ojczyzny
(podkreślę dla jasności - padającej budy)
odór psiego znaczenia zatykał mu nozdrza
oraz zniechęcał pana złodziei i dzieci
do wyciągnięcia ręki lub od biedy nogi
w celu zbliżeń mentalnych lub choćby cielesnych
nie omieszkam nadmienić – dom niemany burek
żywił się mocno wyssanymi kośćmi
podsuwanymi w starej wyżartej rdzą misce
głód wykręcał mu flaki i mroził do szpiku
aż śmierć patrząca w oczy krzyknęła - odwagi
wygryzł się burek z krótkiego żelastwa
żeby poddusić i rozerwać kurę
kokoszkę złotonioskę z wolnego wybiegu
a gdy zanurzył zębiska w jej wnętrzu
pętla na wątłej szyi zacisnęła grdykę
i zawiesili kundla dla przykładu
bowiem morderstwa i żądze są grzechem
niewybaczalnym
jak widać śmiertelnym
powiedz mi synu jakie ma znaczenie
że ojciec domniemany nie strawił kokoszy
bo został zawieszony zanim się upoił
gdy siedząc w fotelu pańci obgryzasz skrzydełka

Marek S.Podborski

Opowiadanie woźnego

PRZE OSTRZENIE
najciekawsi są zbawieni na wpół
nie nie oni nie mogą się równać
z zasiadającymi w ławach
przyjemnie chłodnego kościoła

Jestem kowboyem
i mogę zjeść surowego węża
lub pasącą się owcę
mogę schrupać eternit
poklepać w kark konia
chuchnąć mu
w chrapy i rozpalić
ogień gadając
z gwiazdami
ty jesteś na pewno
rusałką
przytul mnie pogłaszcz
bez cierni
stej pogardy
zdejmij nocy kokardy
otwórz się z darów
i z my słów
nie ma lęku
podejrzeń jest
już nic

starają się być lepsi
ot takie krasnoludki
trzymające się sukni wybranych
zabawnie to wygląda przyznaję
gdy karzeł skacze do ręki
świętej kobiety
krzyczy ten malec w niebogłosy
że owszem zrobił to i owo
ale nie bluzeczki nie dotykałem
albo tu i tam niekiedy
ale nic więcej przecież nic więcej
mnożą się potworki
czujące się lepiej od tych na samym dnie
aspirujące do miana…
i co jak myślisz
można im wybaczyć
a niech tam wpuść ich przed ołtarz na kwadrans
ale pamiętaj jeden z drugim
jeszcze jeden numer
i szmatą po łbie przejadę

w koronie

Mieczysław Wojtasik
Tak było i będzie
nigdy tu nie powiało nudą – mówiono wszystko da się strawić przed czkawką
a buldożerom niech cieknie ślina
lubią żreć po swojemu
w kolczastym drucie od chlewni do płotu
tli się nakaz pracy w kolektywie
będzie jak znalazł
w muzeum dorastania dla wnuków
resztę łatwo zrzucić
z dna oka
i zapolować w pełnym słońcu na żyrafę
już śmiga piłka golfowa
góra – dołek
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Aleksandra Brzozowska
Książka (Stop - klatki)
Vivian lubi podpatrywać przez szczelinę
robi dla mnie miejsce
the dream of America
Viv ma delikatność francuskiej kotki (po matce)
i pazury austriackiego psa (scheda po ojcu)
nosi męskie buty na dużych stopach

Zabito Robera Kennedy’ego
pluszowy słoń w wózku dla lalek
Viv i dziewczynka w kondukcie żałobnym

Pazury są za krótkie by podrapać
mężczyzn (bliskich)
których dłonie wydłużają się do jej brzucha i ud

Gdy wkładamy maski
one przejmują nad nami kontrolę
maska Viv ma czasami trzeci wymiar- Zło

W mieszkaniu (w Chicago) kuchnia śmierdzi
zwierzęcymi wnętrznościami
pijany wuj (rzeźnik) kąpie się w balii
wraz ze świątecznym (upieczonym) indykiem

Brat Viv zagubił się w labiryncie haszu
nikt nie szukał kogoś
kto nie chciał być odnaleziony

Matka Viv śpi w starym wyliniałym futrze
brat pali jointy z haszem
by słyszeć czyste jak kryształ dźwięki
Vivian na krześle cicha jak myśl

Babcie - dwa filary dymiącego domu
brat w oparach narkotyku
ojciec alkoholu matka gnuśności
i ona- Kobieta której oderwano przeszłość

Dusiła się w fabryce maszyn do szycia
jej dłonie pragnęły
wymknąć się na zewnątrz

Pstryk!
Spalony fotel na ulicy
nad nim aureola
dymu

Uciekamy do Nowego Jorku
Viv próbuje kochać cudze dzieci
choć nie jest taką nianią
jak Mary Poppins

Pstryk!
Kobieta w długiej białej sukni
ze srebrnym lisem na szyi
nocą wychodzi z białego lśniącego auta

Vivian powinna mieszkać w piwnicy domu
a nie na samej górze
zbyt szybko rosną sterty gazet
i jej poczucie własnej wartości

Pstryk!
Całkiem pijany karzeł
po bokach policjant i dobrze ubrany mężczyzna
pochyleni trzymają pod ręce karła
triumf małego człowieka

Viv robi coraz więcej zdjęć
fotograf działa w milczącej branży
Viv jest milcząca
Pstryka zdjęcia z brzucha
z dołu w górę
nawet menele są majestatyczni
jeśli potrafią utrzymać się na nogach
Cień Vivian przenika zdjęcia
unosi łokcie na boki
zanurza się w tamtym świecie
Pstryk!
Koń leży w kałuży krwi
podobno koń nie pije wody z wiadra
które pachnie krwią
Pstryk!
Kobiety ubrane w lisie kołnierze
blisko siebie
martwe lisy prowadzą rozmowy
Pstryk!
Na zdjęciach gołębie
ciemna drapieżność
dziobami przebijają papier
Dziewczynka przywiązuje skakanką
mamę do krzesła aby nie latała
dziewczynka lubi latać nad ziemią tylko z nianią
z Viv

Pstryk!
Mąka i skóra
mączne twarze ludzi żyjących wewnątrz
twarze i dłonie ze skóry tych na zewnątrz
Viv wydrążyła w pokoju ścieżki
w stosach gazet
jak głodny (wiedzy) szczur
Oddycha żałością i kurzem
w którym tkwi szpilka świata
sztuczne piękno i godność
Pstryk!
Czarnoskóry mężczyzna z białym buldogiem
w szybie wystawy pies
jak pognieciony kawałek papieru
Pstryk!
Mężczyzna niesie szklaną taflę
z tyłu Viv
podróżuje w lustrze

Pstryk!
Samotny but na ścieżce
gdzieś jest jego brat
Vivian jest samotna w pojedynkę
Pstryk!
Domy
wypełnione i opróżnione
jak pojemniki
Viv rozbiła szklane oko lalki
aby móc ją pocieszyć
poczuła falę ciepła w piersi
Pstryk!
Czarna kura na podwórzu
wysoka jak wieża
zagarnia kurczaki pod siebie
skrzydłami
Rozdarta Dama
mieszka w kącie samej siebie
i czeka
Może ojciec spadnie z nieba?
Może matka wyrośnie z ziemi?
Na ławce w parku je prosto z puszki
a gdy ziemia runęła ukośnie w jej kierunku
chwyciła się brzegu sukni zmarłej matki
Pozostały tony gazet
palto i kapelusz z Armii Zbawienia
i męskie duże buty
Vivian- co to jest publiczność?
„To wywinięta powieka
unoszona palcami tak
aby zobaczyć całe oko”
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BYĆ POETĄ
Alicja Patey-Grabowska

Maciej Porzycki

Poezja to świat wykreowany przez
poetę, w którym to co niemożliwe, staje
się realne a umożliwienie niemożliwego
pozostaje w zasięgu języka poezji, języka
metafor, w którym różne jakościowo desygnaty utożsamiają się, są jednoznaczne.

Poeta? To się zwykle źle kojarzy.
Wyobraźnia natychmiast podsuwa obraz
osoby całkowicie oderwanej od rzeczywistości. Romantyczna postawa byłaby
jeszcze do przyjęcia, ale ta rozbrajająca
nieporadność życiowa... W każdym razie
dominuje wcale nie lekka ironia.
Stereotypy znajdują jednak uzasadnienie. Przecież ciągłe, nierzadko kompulsywne analizowanie własnych reakcji
zaglądanie pod powierzchnię uśpionych
zjawisk wreszcie wysiłki zmierzające do
wypracowania odpowiednio nośnej formy
przekazu, zdecydowanie odbiegają od
starań, których domaga się tradycyjnie
prowadzona egzystencja. Suplementy nie
zastąpią naturalnych składników.

A jeśli dodać symbolikę kolorów i
obrazy ze snu, ukazuje się nam świat jak
z baśni, pejzaż naszego „ja” wydobytego
z mroku podświadomości. Wyobraźnia
poety jest jak soczewka mikroskopu, jak
powiększające szkło, w którym rzeczywistość zaznaczona jest ostrzej a przyszłość
nabiera cech teraźniejszości.
Poeta, widząc dalej i głębiej, często w
wierszach bije na alarm. Ostrzega.
Nawet przedmioty, jak w sztuce
konceptualnej, nabierają specyficznego
znaczenia. Stają się postaciami dramatycznego spektaklu, jak np. w wierszach
Mirona Białoszewskiego. Piec może być
„szarzą-nagą- jamą”, krzesło może być
zamknięte a wtedy pełni role nekrologu,
cztery kąty krzyczą.
Aby być poetą trzeba mieć wyostrzoną
wyobraźnię, ”słuch, węch i wzrok”, a więc
zmysły, lecz również uczucia. Trzeba mieć
serce i umieć patrzeć w serce, umieć wczuć
się w drugiego człowieka, znać smak radości ale i rozpaczy, umieć wejrzeć w siebie.
Jednak trzeba przede wszystkim
zachować swoją poetycką tożsamość w
konglomeracie różnorodnych trendów
, kierunków, mód, nie zapominając, że
siostrą bliźniaczą poezji jest muzyka, która nadaje przestrzeni słownej specyficzny
rytm. Taka wersyfikacja łatwiej dociera
do czytelnika, bo przecież poeta nie pisze
„sobie a muzom”.     
Hasło „sztuka dla sztuki” odtrąca
odbiorcę a przecież nawet zwolennicy
tego hasła, choćby podświadomie, myślą
o czytelniku, o jego reakcji, uznaniu czy
odrzuceniu. W dobie performansu czy
konstruktywizmu, kiedy liczy się tylko
idea i forma, często zapomina się o tym
anonimowym ale jakże ważnym odbiorcy,
który nauczony w szkole o misyjnej roli
poetów romantycznych może czeka na jakieś przesłanie, może chce być uwiedziony
pięknem melodii i obrazów wiersza.
A może uwiedzie go prostota w
przekazie, który go poruszy i zmusi do
refleksji?
Rola poety jest trudna. Ale nie zapominajmy że wszyscy nieomal filozofowie,
począwszy od starożytnych (np. Platon,
Arystoteles) do współczesnych włącznie,
jak M. Heidegger, W. Tatarkiewicz, L.
Kołakowski, czy osiemnastowieczni F. Hegel, E. Kant, uhonorowali poezję mianem
królowej literatury.
Czy ich opinia potwierdza się we
współczesnych czasach? v

Skąd się więc bierze, mimo tylu zrozumiałych wątpliwości, systematycznie
rosnąca liczba zarażonych? Przypisywane
poetom zaniechania i nadużycia jakoś nie
powstrzymują przed masowym - używając
określenia Charlesa Bukowskiego – „dłubaniem przy wierszach”.
Widocznie zawodzi instynkt samozachowawczy, a zalecane środki, zaradcze
są niewystarczające skoro aż tak: trzeba
się ratować! v
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XXV JUBILEUSZOWA EDYCJA
XXV Lednicka Wiosna Poetycka
Turnieju Poetyckiego „O Koronę
Wierzbową”
Turniej adresowany jest do uzdolnionej
literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12
do 19 lat.
Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie
młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej,
historycznej oraz geograficznej o Ziemi
Lednickiej.
Warunki uczestnictwa:
należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie,
mogą być one także tematycznie związane z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi
wydarzeniami literackimi historycznymi
szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski,
w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail:
bibliotekaxxlo@poznan.pl
każdy egzemplarz musi być podpisany
(imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika,
nazwa i numer telefonu szkoły),
prace należy nadsyłać w terminie do 1
maja 2021 r. na adres:
Liceum Ogólnokształcące
os. Wichrowe Wzgórze 111
61-699 Poznań
(z dopiskiem na kopercie)
XXV Lednicka Wiosna
Poetycka Turniej Poetycki
„O KORONĘ WIERZBOWĄ”.
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Dariusz Filinger            
NA ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W BYDGOSZCZY
Tynk z kamienic odpadał płatami (tak jak farba z żelaznego
trzepaka na dywany) wrzucaliśmy go do metalowych kubłów
na śmieci. Tynk najpierw dziwnie falował i wybrzuszał się na ścianie
strącaliśmy go kamieniami lub piłeczką do tenisa ziemnego
Tu wszystko było szare i byle jakie chyba że w oficynie grało pianino
chyba że na podwórku kwitły akurat bzy lub kasztany  
a przedwojenna ogromna grusza wynagradzała nas
pysznymi małymi gruszkami „szarkami”
Ciężarowe samochody kursowały bez przerwy
w kierunku dworca kolejowego: drgania były wielkie –  
na półkach w spiżarni przesuwały się słoiki z zaprawami aby w końcu
spaść na ziemię i wystraszyć domowników w środku nocy

Jerzy Beniamin Zimny
Ulica Podgórna
Rzadko daje się złapać chociaż za ucho,
pamięta wszystkich zmarłych i przeklina
żywych, bo nie szanują jej brzucha. Ulica
Podgórna, miejsce zdarzeń i wypadków
nie trafiła jeszcze do wiersza, nikt z poetów
nie spotkał tutaj swojej miłości, nie umarł,
więc przeszła do nowego wieku w niełasce.
Ale nigdy nie była w piekle i nie będzie czuła
dla matki, która stąd wyprawiła swoje dzieci
w świat, wielki jak jej niespełnione marzenia.
Przetrwała wszystkie zakręty historii.
A mimo to nadal jest bez patrona.

Starsza pani sprzedawała na wagę twarde cukierki miodowe z makiem
i murzynki zaś obok w warzywniaku była pyszna kapusta kiszona
z dębowej beczki. Zanim z wiaderkiem dotarłem z nią do domu
dzieciaki z ulicy wyjadły mi połowę
Orkiestra kolejowa wkraczając na ulicę Świętojańską zaczynała grać –
to tędy udawała się na pochód pierwszomajowy. Większe wrażenie
robiła tylko orkiestra wojskowa która zamykała każdy pochód
a potem szła prosto Alejami 1-go Maja do koszar
Po imprezie kolejarze znów skręcali w moją ulicę  
by w połowie jej długości (ku zmartwieniu młodych i starych
którzy nie poszli na pochód a tkwili w oknach) przestać grać
bębniarz wybijał tylko rytm: tam tam tam… tam tam… tam tam…
Był to wiadomy choć nieoficjalny i nielegalny znak
że na wysokości mojej ulicy dla wielu kończy się pochód –
w najbliższych bramach ukradkiem porzucano masowo szturmówki
zwłaszcza te czerwone: było z czego robić szałasy miecze i dzidy

Marcin Stachelski
Capriccio (Park 600-lecia)
Jaskółki kochały się w ukryciu, a teraz
tną gołębie niebotyki, godne uśmiechu
niemowlęcia. Palce wzniesione z gondoli
na wysokość siedmiu miesięcy, ufne w dotyk
koszących fraczków, głaszczą czerwone dachy
małej Wenecji, pluski Płonki, spiekły lipiec
- amalgamat wina, ciasta, różowych szkieł;
ale wyjście odmieni maski, zaskoczy na chwilę
chichoty dwudziestoletnich rozczochrańców.

Łysy grubas na rogu Kościuszki i Świętojańskiej sprzedawał ciastka
kładł te ciastka z namaszczeniem na tekturkę i zawijał w papier
przewiązany na krzyż sznureczkiem jak błogosławieństwem
już nie ma tego świata…
                                                                                                        

Michał Śniado-Majewski
Kalejdoskop

Jarosław Kapłon
równowaga
pierwszy chłodniejszy wieczór tego lata wisimy na trzepaku
jak kiedyś patrzymy na gwiazdy które beztrosko migają
rzeczywistość jest jak ten pieprzony pies który biega wokół i szczeka
życie to ciągła walka ale też wytrawne ciastka i ty którą kocham
czy pomyślałaś kiedyś że to ja będę tym mężczyzną
wspomnieniem które pojawi się któregoś wieczoru
kiedy ktoś obcy zrzuci nas i obieca więcej i więcej
każe iść przy tym łapiąc równowagę ale dzisiaj przyjemnie jest tak zwisać
zrobić kilka przewrotów poczuć jak wszystko znów staje na głowie
bo w życiu nie ma happy endów a podwórko bez trzepaka
mówi o nieobecności i upadku socjalizmu spłaszczaniu perspektywy
bezwzględnym budzeniu się w płaszczyźnie dla dorosłych

papierosy palone ukradkiem
za parterowym starym domem
nie stały się od razu nałogiem
dziewczyna wybrała przyjaciela
wyższego o pięć centymetrów
dobrze grał na gitarze
śpiewał romantyczne ballady
nauczyciel historii udowadniał nieuctwo
w każdy poniedziałek na drugiej lekcji
gęstniała atmosfera tuż przed dzwonkiem
Hania przeglądała się nago w lustrze
widziała podglądające ją oczy
krawca z naprzeciwka
zdradziła gruba pyskata żona
rodzice śmiali się głośno
z niezgrabnych podrostków
Julka niedostępna piękność
obnosiła pączkujące piersi
pod koronkowym stanikiem
na ulicy tętniło sąsiedzkie życie
my dwoje nie pamiętaliśmy o sobie
do dzisiaj
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Maciej Rybicki
Marcin Stachelski

Obrazki z podwórka

***

nad naszym podwórkiem zapada zmierzch
zachód krwawi smugą czerwieni
ciepły wiatr zapach wiosny
dawno minionej

Dla administracji to nie kłopot kosiarka starannie omija go kołem.
Próg Cinquecento niemal zżarła rdza;
Józefowi wszystko jedno - szedł sam
na bypassy, a spotkał się z bogiem.
Kapcie w śmieciach, meblościanka,
w mieszkaniu remont. Nie ma fotografii,
nie ma barachła. Jeszcze bezpamięć mruczy
spod drzwi: Wciąż bywam gorsza od zła.

gramy w szajbę
gramy w kratkę
gramy w oko
a Józek nie przeżył zimy
podobno stoczył go rak
widziano go jeszcze jesienią
dziwnie był gruby niepodobny do siebie
jakby nie Józek
dzisiaj odwiedził nas Dziad
drewnianą nogą niespiesznie odmierzył boisko
staliśmy bojąc się spojrzeć mu w oczy
przepych gałganów szmat i rzemieni
straszny jest Jego Majestat  
człowiek na wózku wygięty jak siódmy paragraf tak mówią
skręcony stężały o twarzy spalonej od słońca
z ukosa spogląda na niebo bez skargi
mozolnie pcha dźwignie z przekładnią na koła
walczy o przestrzeń    
królem podwórka jest Rycho
bezpiecznie go mieć po swej stronie
ostrzem niedbale otwiera orzechy
byłoby łatwiej kamieniem cegłą nawet pięścią
ale piękny jest jego nóż
ostrzyciel dzwoni po kole
pamiętaj o nożyczkach  
mówi tata
a Józek się jąkał
bo z kubła wyskoczył diabeł
gdy Józek wyrzucał śmieci
żart trochę za dobrze się udał
i tak już Józkowi zostało

Rafał Gawron
Znali go wszyscy

Adam R.Prokop
Gabinet filozofa
brak związku
pomiędzy wcześniejszym wyjściem
a późniejszym dojściem
dostojne biurko
na którym gromadzi się kurz
choć wyprzątnięto idee
jeszcze chronometr
zupełnie nie na czasie
choć z definicji poza nim
przypadek rządzi
co uzna się za przyczynę
a co ogłosi aktualnym skutkiem

od dzieciństwa chodził
ubrany w trumnie
nastawiony na noc
nastawiony na nic
z pozoru niepozorny
podobny do nikogo
jak masło maślane
w kanapce do pracy
jak plecak w autobusie
zwierzę nie człowiek
określany czasowo
od zawsze
od dnia
od pogody
od humoru
od urodzenia
istota wietrzna
z pozoru

Karolina Rataj
***
miasto, za którym wzdychasz
nie istnieje
masz rację
kiedy się mylisz
jest prościej
wszędzie gdzie zechcę
jestem
w opustoszałej ulicy
w odbiciu tamtych oczu
nie tylko w centralnym punkcie
- w utopii

Tadeusz Zawadowski
Odliczanie
idę bez celu pustą ulicą. za mną bezdomny pies liczy moje
kroki… trzy cztery pięć … znudzony skręca za pierwszą napotkaną
latarnią. pozostaję sam. przyjaciele rozeszli się po cmentarzach
szukać tam swego szczęścia. czasem spotykam ich ukrytych
za nekrologami wierszy lub w pożółkłych kopertach kruszących się
listów. patrzymy sobie w oczy i długo milczymy o wszystkim
co nas łączyło przez lata. wiem że na mnie czekają popędzają
wskazówki zegarków. ile zostało czasu ? liczę kroki
… trzy cztery pięć …
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Andrzej Cieślak

skonstruowany na miarę tzw. „wsparcia”,
usprawiedliwia nieco Jej „dziadków”.

Związek Literatów Polskich - 100 lat pod respiratorem
Alfred Nobel był dla naszej literatury
szczodry, co udowodnił wielokrotnie, ostatnio poznając świat z Olgą Tokarczuk. Ale
też wielokrotnie zawodził naszych Wielkich
Literatów. Pięciokrotnie Marię Dąbrowską,
czterokrotnie Jarosława Leona Iwaszkiewicza i Stefana Żeromskiego, że innych nie
wspomnę. Dąbrowską „utrącił” recenzent
Szwedzkiej Akademii, który uznawał tylko
życie za dnia, ślepy był nocą. Łasy na splendory Iwaszkiewicz przyjmując w 1970 roku
Międzynarodową Leninowską Nagrodę
Pokoju obraził wynalazcę militarnego dynamitu. Stefanowi Żeromskiemu zaszkodziła
rzekomo osobista agitacja na rzecz Polski
podczas Plebiscytu 1920 i „Wiatr od morza”,
książka z 1922 roku opisująca naszą wielowiekową
walkę z germanizacją. Po
otwarciu archiwum Nagrody, okazało się jednak,
że w ocenie akademików
literatura Żeromskiego
nie niosła ożywczego, ponadczasowego i ponadlokalnego przesłania. Ostatecznie bardziej interesujący okazali się „Chłopi”
Reymonta, pobierający na
sianku ożywcze kalorie od
chłopek pańszczyźnianych.
Stefan Żeromski ma
jednak dla naszej literatury
znaczniejsze, bo organizatorskie zasługi. W maju
1920 roku inicjuje powstanie Związku Zawodowego
Literatów Polskich, organizacji, która skupiała
piszących do i dla Narodu,
nauczycieli piękna, słowa, prawdy, patriotyzmu, estetyki, historii.
I międzywojenni i późniejsi literaci
mieli niekwestionowany wpływ na wychowanie społeczeństwa, to na ich twórczości
opierały się programy nauczania w szkołach
i na uniwersytetach.
W szeregach ZZLP znalazło się wielu
pisarzy i poetów, którzy na stałe weszli do
literackiego kanonu i do dzisiaj funkcjonują
w obiegu, zwłaszcza starszego pokolenia,
które utożsamia się z literaturą, a nie z
sieczką. Wielu jednak dopadła śmiertelna
choroba zapomnienia, ot, choćby poetę
ekspresji kpt. Witolda Hulewicza, którego
do zbiorowej pamięci stara się przywracać
ks. dr Ireneusz Stanisław Wawrzyniec Bruski
z Olsztyna.
Po II wojnie światowej w 1949 roku
powstał w Szczecinie Związek Literatów Polskich. Wówczas z braku dzisiejszych pasów
transmisyjnych, władza na wszystkie sposoby
tuliła do siebie smakoszy konfitur i tortów,
niepokornym zakładając kaganiec.
Najdłużej „panującym” i najbardziej
wpływowym prezesem związku był Jarosław
Iwaszkiewicz, wielki wzrostem pan na Sta-

wisku, wszechmogący Budowniczy Polski
Ludowej. Eleuter – Iwaszkiewicz wyprzedził
nadciągającą katastrofę i zmarł w pośpiechu
pociągając za sobą mecenat państwa, literatom zostały tylko: wspomnienia i trwała
gorycz. Wielkiego stażem Iwaszkiewicza
dogania obecny prezes, mały wzrostem, nic
niemogący Marek Wawrzkiewicz Kawaler
Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia
Polski, na łaskawym garnuszku Aldony Borowicz, szefowej Warszawskiego Oddziału
ZLP.
Ponad 70 lat powojennego Związku
Literatów Polskich to chory czas dla jego
struktur, które cyklicznie infekowały i dalej

niestety infekują, zwłaszcza zamordystyczne
rządy przełomów społeczno – politycznych,
ideowe przebieranki, zdrady i ucieczki literatów od własnej tożsamości związkowej
( przykłady: Jarosław Abramow – Newerly,
Jacek Bocheński, Leszek Bugajski, Julia
Hartwig, Hanna Krall, Zdzisław Najder,
Sergiusz Sterna – Wachowiak, Jan Józef
Szczepański), nieuprawnione i bezczelne
kradzieże organizacyjnych rodowodów, a
teraz realny uzurpator życia; Pan Demon władca samozwańczy.
Bezzębny krewny oczekując na kość z
pańskiego stołu, przygląda się tylko bezsilnie i w milczeniu na swoje obolałe piersi,
okaleczone starymi orderami.
Skromny, czterodniowy ( 8 – 11. 10.
2020) Jubileusz ZLP nie mógł wypaść bogato, chociaż ufundowane wyżywienie w
„Literatce” Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 było wyśmienite.
I gdyby nie przykrycie ubiegłorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji, wyżebranym od litościwych sponsorów listkiem figowym, podbrzusze wstydu ukazałoby i dowiodło jeszcze
większą, a nawet całkowitą impotencję i
ignorancję świata wobec Pani Literatury.
Tak więc skromny Program Jubileuszowy,

W dniu pierwszym ( 8.10.2020) wyróżnić wypada Inaugurację w Domu Literatury
- 49. Warszawskiej Jesieni Poezji ze znakomitymi aktorskimi interpretacjami Anny
Cieślak, Andrzeja Ferenca i Krzysztofa Gosztyły wierszy Wielkich Poetów, dla których
okrasą był koncert skrzypiec, wiolonczeli i
fortepianu. Dzień zamknął Old Jazz Band.
Drugiego dnia ( 9.10.2020) spierano
się ze swadą o tradycję i wartości w poezji.
A w Klubie Księgarza piszący lekarze swój
pazur literacki obnażyli przed licznym
audytorium.
Trzeci dzień ( 10.10.2020) obfitował w
historię ( sesja: Literatura dwóch Rzeczypospolitych), ale także w dyskusję i postulaty.
Elżbieta Musiał przedstawiła eksperymentalny film poetycki pt. „Miej choć odwagę
pamiętać”. W Stawisku prezes ZLP wręczył
Nagrody im. Jarosława
Iwaszkiewicza, a ucztę
zaakcentowała wirtuozersko, młodziutka pianistka Joanna Różewska.
Dzień ten zakończyła
Noc poetów w Domu Literatury.
Czwarty dzień (
11.10.2020) to głównie
Otwarty Turniej Jednego Wiersza trzydziestu
trzech poetów, z oczywiście krytykowanym przez
nich werdyktem.
Gdyby dodać jeszcze imprezy współtowarzyszące 49. WJP i 100
leciu ZLP anonsowane
( nie wszystkie odbyte) na opublikowanym
plakacie: poezja w Grójcu, lekcje poetyckie w
szkołach, poetyckie akcje uliczne, kiermasze książek, można by
odnieść wrażenie, że nie ma czego kontestować.
A jednak.
„Była nas gromadka...” ledwo. Pan
Demon odfrekwencił wszystkie jubileuszowe
i poetyckie imprezy. Nie dopisała publiczność, nie dojechało wielu poetów i pisarzy,
a nawet prezesów oddziałów terenowych
ZLP. Być może dlatego, że w wielodniowym
programie zabrakło miejsca na okazjonalną, krótką chociaż prezentację ich historii
i osiągnięć, a przecież 100 lat to właśnie
cezura sum. Gorzej, gdy to strach przesłonił życie, kiedy właśnie żyć trzeba. Bardzo
słabym - śmiem nawet twierdzić - żadnym
echem nie odbiły się te literacko- poetyckie
okoliczności w: „nie gęsi...m” narodzie. Albo
więc mediom nie było po drodze, albo organizatorów opuściło przekonanie o doniosłości, albo dopadła siła bezsilnego wstydu. W
mediach nie było i w dalszym ciągu brak jest
echa tego Wielkiego Wydarzenia. Milczenie
nie złoci, złości.
Ten Jubileusz mógł stać się także
pretekstem do zawarcia porozumienia
między mieszkańcami tego samego domu,
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tego samego piętra, w imieniu tej samej Pani
Literatury. Niestety…
Poza Antologią 49. Warszawskiej Jesieni Poetyckiej z poetycką przeszłością,
która zdominowała Jubileusz, nie wydano
żadnych publikacji sumujących wiek Jubilata. Bieda zagląda w pusty talerz twórczości
literackiej.
Już na ubiegłorocznym, czerwcowym
XXXII Zjeździe sprawozdawczo - wyborczym
w Domu Literatury postulowałem korektę
Statutu ZLP i rozszerzenie kryteriów o

aplikujących do Związku wszystkich tych,
których książki spełniają wysokie walory
artystyczno – literackie: historyków, dokumentalistów, kronikarzy, monografistów...
Wszak literatura to nie tylko epika, liryka i
dramat, istnieje przecież też np. literatura
stosowana, panegiryczna, faktu, o czym
ciekawie mówił podczas tegorocznej sesji
redaktor Wiesław Łuka, dając mi pretekst do
powtórki moich postulatów z XXXII Zjazdu
– 2019 roku. Z jubileuszowej sesji wyniosłem
korzyść z wystąpienia na temat literatury
emigracyjnej prof. Józefa Olejniczaka, a też
Leszka Bugajskiego referującego ze swadą i
od siebie o polskiej prozie. No i oczywiście
Leszka Żulińskiego o poezji trzech pokoleń. Trzech nas było dyskutantów: niżej
podpisany, znakomity Paweł Kuszczyński i
Andrzej Walter.
Mogło być lepiej. Ja, poza składką
członkowską dołożyłbym bez wstydu parę
złotych, tak jak dokładam wraz z aktywnymi
do działalności Oddziału w Olsztynie. Myślę,
że wielu zrobiłoby to samo choćby po to, by
cieszyć się z wspólnego sukcesu, którego
niestety zabrakło.
W 1920 roku po pobycie na terenach
Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
Stefan Żeromski zainicjował powstanie
Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Po 35 latach od tego wydarzenia w 14 15 lipca 1955 roku ( 65 lat temu) z inicjatywy
Władysława Gębika, podczas Literackich
Dni Olsztyna, powołano Oddział Związku
Literatów Polskich w Olsztynie. Pierwszym
prezesem został Michał Lengowski, Władysław Gębik (wiceprezes), Janusz Teodor
Dybowski (sekretarz), Teofil Ruczyński
(skarbnik). W 1958 r. powołano przy Zarządzie Głównym ZLP Klub Literatury
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Regionalnej, z siedzibą w Olsztynie.

Stefan Pastuszewski

Wcześniej, dojeżdżająca na studia do
Torunia Anna Nieławicka-Rewska (19131994) półoficjalnie reprezentowała Olsztyn
w Zarządzie powstałego w 1945 roku Oddziału Pomorskiego ZZLP w Bydgoszczy. W
1953 roku powstał w Olsztynie Klub Literacki należący do warszawskiego Oddziału ZLP.

Ksiądz dobrodziej i Pan Bóg

To były czasy słowa pisanego, dlatego
już od pierwszych dni powołania Oddziału
ZLP to literaci obok dziennikarzy mieli
istotny wpływ na kształtowanie świadomości i tożsamości społeczeństwa Regionu.
To właśnie głównie
środowiskom literacko – dziennikarskim
zawdzięczać należy
powstanie Wydawnictwa „POJEZIERZE”,
które w latach 1957
– 1992 wydało tysiące znaczących dla
Czytelników książek
członków SDP, SD RP
i ZLP.
Przez 65 lat Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie miał swój udział
w kulturze Warmii i
Mazur. Literaci z dziennikarzami byli często
inspiratorami lub obecnymi w najważniejszych wydarzeniach kultury i sztuki miasta,
województwa, regionu.
Po wieloletniej przerwie - 19 stycznia
2019 roku nastąpiła reaktywacja działalności
Oddziału oraz nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi środowiskami twórczymi
operującymi słowem, w tym np. z Klu-bem
Miłośników Poezji przy Uniwersytecie
Warmińsko – Mazurskim, Grupą Literacką
„Barcja” z Bartoszyc, „Salonikiem Literackim” w Mrągowie oraz ze Stowarzyszeniem
Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszeniem
Dziennikarzy RP w Olsztynie.
Oddział ZLP w Olsztynie stopniowo się
rozrasta i liczy obecnie 12. Członków: Antoni Janowski, Władysław Katarzyński, Ewa
Klajman - Gomolińska, Artur Nichthauser,
Stefan Połom, Jerzy Sałata, Andrzej Staniszewski, Jerzy Szczudlik, Bolesław Uryn.
Obecny Zarząd to: Andrzej Cieślak
– prezes, Jerzy Górczyński – wiceprezes,
Bożena Kraczkowska – sekretarz.
Upamiętnieniu Jubileuszowych wydarzeń w Olsztynie poświęcono skromną
Tablicę Okolicznościową eksponowaną na
fasadzie gościnnej dla ZLP i SD RP siedziby
„U Artystów” przy ul. H. Kołłątaja 20, na której wyróżniono imiennie dziennikarzy i literatów SDP, SD RP i ZLP oraz Sympatyków
i Współpracowników ZLP w Jubileuszowym
2020 Roku. Tablica integruje środowisko i
przypomina Mieszkańcom Miasta, ale także
Gościom o istotnej roli jaką w przeszłości
i do dzisiaj pełnią organizacje skupiające
dziennikarzy i literatów - piewców przeszłości, teraźniejszości i przyszłości oraz Kultury
i Sztuki Regionu. v
zlp.ol@onet.pl

Naprzeciw szedł znajomy ksiądz. Po
cywilnemu. Rozpoznaliśmy się równocześnie.
- O!
- O!
- Co u pani słychać?
- Wszystko dobrze – odrzekłam bez
namysłu, bo przecież nie będę spowiadać
się na ulicy ze wszystkich swoich problemów i kłopotów, także złych myśli i
nieokiełznanych żądz. Jestem przecież
młoda, to normalne:
- Co komu do tego?!
- To dzięki moim modlitwom, bo ja
się za panią modlę! – zawołał rozradowany. – Jak to dobrze!
- Oh – pomyślałam. - Jak to dobrze!
Inni płacą za modlitwę, a ja mam modlitwę
za darmo.
Jakaż oszczędność!
Nie powiedziałam jednak tego, tylko szeroko, chciałam nawet aby było z
wdzięcznością, się uśmiechnęłam. Chciałam nawet podzielić się z księdzem tą
nieoczekiwaną oszczędnością, już zaczęłam
sięgać do torebki, gdy zorientowałam się,
że oszczędność, czyli brak wydatków, to jeszcze nie dochód, więc nie mam czym się z
księdzem dzielić.
Wyraźnie był zawiedziony, bo twarz
jego spochmurniała. Jego zrośnięte czarne brwi, które kiedyś tak mi się podobały,
jeszcze bardziej się zbiegły. Widząc, że w
tym przypadku ta jego metoda wybiegania
przed intencje wiernych i wymuszanie na
nich wdzięczności za swoją nieustanną modlitwę, czyli datków, nie zdaje egzaminu,
rzekł pospiesznie:
- Z Bogiem. Mam jeszcze tyle spraw
do załatwienia.
- Z Bogiem. Współczuję księdzu –powiedziałam.
Rzeczywiście współczułam temu jego
sprzeniewierzaniu się powołaniu. Sobie
nie współczułam, bo już dawno utraciłam
złudzenia co do wyjątkowości duchownych. Są oni tacy sami jak inni ludzie.
Myślą głównie o swoim interesie, tylko,
że w innej materii go realizują, materii
pustego słowa i sterowanych emocji.
– Czy Bóg jest? – znów naszły mnie
moje stare, co rusz odnawiające się wątpliwości.
W tym momencie potknęłam się i,
wykonując rękoma jakieś zamaszyste ruchy
tuż nad ziemią, tańcząc nad wydźwigniętą
nieco do góry chodnikową płytką, o którą
zahaczyłam, dynamicznie ale zdecydowanie dochodziłam do równowagi.
- Jest! – zawołałam triumfalnie, gdy
już stanęłam na lekko rozkraczonych
nogach. – Jest!
Cóż z tego, że czułam równocześnie
w sobie, tam, to rozkraczenie. Radość ze
spotkania opromieniała wszystko.
Przechodnie myśleli, że zwariowałam.
Rzeczywiście zwariowałam. Spotkanie
z Bogiem to przecież nienormalność. v
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Jacek Wilkowski

Michał Filipowski

Nieobecność  

***

Nieobecność ojca  
pozostawia po sobie
wiele przedmiotów
i niewiele zdarzeń
jak tych pluton  
ołowianych żołnierzy
z głowami jaśniejącymi
od dotykania  
samotnych bitew  
z niewidzialnym
  
lekcje akrobatyki  
metki Supreme  
gadżety na Mikołaja
i święto narodzin  
dużo ich zmieszczą
domu przestrzenie  
by oddać sprawiedliwość
pamiętam niedzielę
pierwszej komunii  
i to że byłeś z tyłu  
za ostatnimi rzędami
niewidoczna obecność
stała się światłem  
niesionym przez życie
bo niewiele  
we wspomnieniu urasta
ogromnieje wysoko
cień mitu kładąc  
na pustym miejscu
  
tak będzie już zawsze
do późnej starości  
wiele przedmiotów
i niewiele zdarzeń  
prawdziwie ważnych
jak obecność ojca

Karolina Rataj
***
przychodzi
co drugą niedzielę
pyta
co słychać
jak czas płynie
przynosi zabawki
z ulubionej serii
czasem tylko siebie samego
czasem żelki misie
rzadziej czyste intencje
pamięta
o urodzinach
kiedyś nie pamiętał
teraz
jest przeważnie miły
trzaśnie drzwiami
ale wróci
kiedy będzie jego moment
kiedyś był cały czas
ale przecież nigdy - obecny

Ojcu

Piotr Szczepański

nie pamiętam ile miałem wtedy lat
był chyba wieczór i kilka nieudanych prób przede mną
zanim po raz pierwszy stałem się do ciebie podobny

Rozmowa z ojcem,  
który nigdy nie odszedł

myślałeś może że wystarczy parę niewinnych kłamstw
bym pozostał ci wierny nie spodziewałeś się
że do tego dojdzie
nikt już nie będzie umiał rozpoznać twojego głosu
na końcu pozostały ci tylko rozpaczliwe gesty
by zatrzymać pociąg który zabierał mnie w świat

chciałem powiedzieć
umarł nam pies
wiesz który
kojarzysz obudź się
przekręć głowę do mnie

nie wiedziałem że tak szybko
będę chciał wrócić długo to trwało
lecz odnalazłem drogę do twojego domu

nie wierzysz że tak szybko
o tak! – przecina dłonią powietrze
mówiąc szybko odszedłem, żałuję

mówiono mi że nie chciałeś odejść
wolałbyś pewnie być pierwszym
a przyszedłeś jako jeden z ostatnich

a gdybym został dłużej co
byłoby dobrze naprawdę
byłbyś więcej niż bogiem dla mnie
kimś więcej niż kapitan Kloss zapatrzony
w jeden punkt

i do ostatniej chwili nie mogłeś uwierzyć
że zostałeś sam
na peronie

więcej niż cokolwiek
mogłem chcieć i mieć
a teraz siedzisz na walizkach w niebie
wciąż chłopięco nieśmiały

Piotr Wiktor Grygiel

Janina Barbara Sokołowska

Wagony (snów)

Jasna strona wieczności
/inowrocławski epilog /

Moja stacja kolejowa jest inna niż wszystkie
przygarniam ją do serca jak matka swoje dziecko
przetaczane smutki i peregrynujące radości
zatarły kontury ostatniego zakrętu
gęstniejącym oparem węglowego pyłu
rozdęły płuca bestii
żelaznego szlaku
rozjazdową gwarą
megafonowych tam-tamów
bastionów zderzakowych powikłań
domowego przytuliska
szkolnych murów
zawodowej zadyszki
poskąpionych uciech
peron miłości objawionych i osieroconych
idylliczna przystań nierozpoznanych
przedziałów chwili
zastygła
w stalowych werblach
potakiwania
wyliczanej prawdzie
delegacji życia
w pośpiechu
tak-tak
tak-tak
tak-tak …
Sierpień 2020 r.

przez pięć dioptrii plus widać wyraźniej
– mówiła babcia o swoich przeżyciach
po śmierci mojego ojca. nie wolno płakać
bo wtedy Marian dźwiga tam wiadra wody
teraz przemierzają razem wieczny ogród
w moim śnie powiada: nie bój się ciemności
gdy wzrok się oswoi nawet jej nie zauważysz

Wiesław Marcysiak
***
Pociąg odjechał.
Znikł całkowicie i na dobre.
A ja wpatruję się w dal.
Już go nie słychać.
Trwam jeszcze kwadrans.
Rok.
Po dziesiątkach lat jeszcze wpatruję się
w tamtą stronę.
A nadzieja zamienia się w gorycz.
Bezradność. I niemoc.
Idę… niby dalej, ale odwracam się.
W baśni już by mnie za to pokarało.
Zamieniło w kamień.
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (14)
1 kwietnia
Rośnie statystyka zakażeń ale przede wszystkim zgonów. Najgorzej w Europie, trzecie
miejsce w świecie po Meksyku i Rosji. Fatalna
służba zdrowia. Brak zaufania do niej powoduje,
że ludzie zarażeni nie zgłaszają się do lekarza, a
potem bywa już za późno. Wiem coś o tym, bowiem w grudniu ubiegłego roku o mało co nie
straciłbym jedną z najbliższych mi osób. Gdyby
nie zdecydowana interwencja u wojewody, który
mnie zna i chyba szanuje, to nie wiem jakby się
skończyło. Chora na Covid 19 leżała na oddziale
ortopedii (sic!) odwodniona, bez kroplówki.
W poprzednim szpitalu po operacji woreczka
żółciowego została zarażona koronawirusem,
a potem – podczas rehabilitacji – jeszcze jakąś
paskudną bakterią przewodu pokarmowego.
Wymusiłem wcześniejszy wypis.
Dwukrotnie zakażona opowiadała to, co
jest tajemnicą poliszynela i decyduje o stosunku
społeczeństwa do polskiej służby zdrowia:
- Było łóżko, ale nie było lekarzy. Łaskawie
dostałam dwa koce, bo było mi zimno. Obok
stało wolne łóżko. Łóżka są, ale nie ma kto leczyć.
Ludzie nie chcą iść do szpitala i dlatego
umierają a media i zaproszeni do nich „mędrcy”
oskarżają właśnie owych zmarłych ludzi o spowodowanie swojej śmierci:
- Bo gdyby zgłosili się wcześniej…
Przyczyny zapaści w służbie zdrowia są wieloletnie, systemowe, ale też wynikają z wykroczeń
etycznych i nieodpowiedzialności jej pracowników. Nie chcę tego tematu rozwijać…
2 kwietnia
Li Edelkort zauważyła pozytywne, czyli
samoograniczające są zmiany w sposobie życia,
podróżowania, konsumpcji, rozrywki wywołane
przez pandemię. Ma to według niej zagwarantować przetrwanie człowieka jako gatunku. Ja już
pisałem o tym w nocie z 8 kwietnia 2020 roku.
Zmiany są, ale czy trwałe? Czy moloch technologiczny, który od pewnego czasu steruje ludzkością znów nie wymusi zachowań straceńczych?
Wystarczy wymyśleć jakiś gadżet, który zacznie
wpływać na świadomość i aktywność człowieka,
jak na przykład uczynił to smartfon, a wcześniej
telefon mobilny.
3 kwietnia
Zapisuję numer rejestracyjny tajniackiego
samochodu policyjnego: CB 1248S. Czarne
BMW. Podczas interwencji włącza, ukryte dotąd,
pulsujące niebieskie światło, a policjanci nakładają na głowy służbowe czapki. Maleńka komedia.
Dotychczas samochodowy tajniak namierzał
pojazdy na prędkość, teraz zatrzymał dziewczynę,
która miała maseczkę na brodzie, a wokół niej
nikogo nie było, bo ulice znów opustoszały.
W latach osiemdziesiątych XX wieku zapisywaliśmy numery samochodów Służby Bezpieczeństwa i publikowaliśmy jej w konspiracyjnej
bibule. Zazwyczaj miały na końcu rejestracji jajo,
czyli o pisane zamiast zera liczbowego.
Nie znoszę tajniactwa, tych wszelkich monitoringów, obserwacji zza węgła, podglądactwa,
podsłuchów. Ilekroć wjeżdżam do jakiegoś
miasta i widzę tablicę z napisem: Miasto monitorowane, tylekroć tracę – założoną z góry – sympatię
do tej miejscowość, bo lubię pasjonować się
widokiem różnych miast i wsi. Jadę przez nie
powoli i wyobrażam sobie, jakby się w nich żyło.
Czasem jednak nie tracę tej przyjemności, bo
tablic takich po prostu nie zauważam, choć na
pewno są. Jest to nawet, często wymuszona przez

mieszkańców dla ich bezpieczeństwa, pasja władz
samorządowych. Jak to miło powiedzieć na sesji
rady, że założyliśmy monitoring i jesteśmy bezpieczni.
Bezpieczeństwo ponad wolnością i przyzwoitością, taki mały obóz. Ot, kolejna technologiczna
sprawność XXI wieku.
4 kwietnia
Wreszcie święta. Chwila wytchnienia od
tego permanentnego męczącego wytchnienia
spowodowanego wyciszeniem, a nawet zanikiem
wielu dotychczasowych aktywności, dla mnie –
głównie w sferze kultury. Wepchnięcie kultury
w Internet to komedia. Załóżmy, że nagra się
dobrze jakiś koncert czy spektakl, ale kto go
będzie oglądał? Ileż czasu można siedzieć samotnie przy małym ekranie, bez współwidzów
wokół i samemu, bez aplauzu sali, bez atmosfery
wspólnoty, choćby sytuacyjnej, oklaskiwać jakiś
występ? Zresztą to nagrywanie też bywa komedią. Niedawno uczestniczyłem w czymś takim
i męczyłem się w bezruchu z trzy kwadranse
zanim kamerzyści – przyuczeni amatorzy – opanowali dwie kamery i trzy mikrofony.
W domu – normalne bazie, bukszpan i żółte
żonkile. Aż miło siedzieć i – nic nie robiąc – na
to wszystko patrzeć. Kilka dni temu ograbiłem
jakąś wierzbę, naginając grabiami jej wierzchołek, aby zerwać tłuste kotki. Wyglądają jak
włochate liszki…
5 kwietnia
Tak samo jak wczoraj, tylko żółć jedynie
kwiatów i słońca.
6 kwietnia
Widzę, jak to ludzi męczy, ta możliwość
łatwego kontaktu. Przemyśl, Estonia, Niemcy,
Ameryka… Co u Ciebie? Jak święta?
Zmęczenie wynika z nienaturalności
takiej sytuacji. Człowiek w całym swoim systemie nerwowo-zmysłowym został stworzony
do bezpośrednich kontaktów, głównie wizualno-dźwiękowo-zapachowo-dotykowych. A tu
mrugająca, często z opóźnionym dźwiękiem,
sterylna „współobecność”. Nie sposób o kimś
myśleć, za kimś tęsknić, wszystko jest, ale jakoby
niczego nie było…
7 kwietnia
W sądzie na rozprawie o odszkodowanie za
odsiadkę polityczną w latach osiemdziesiątych
XX wieku. Mam świadczyć o krzywdzie i stratach
jednego z działaczy ówczesnego podziemia.
Świadczę, ale bez przekonania, czego chyba
młody sędzia, cały zafascynowany moimi opowieściami więziennymi, nie wychwytuje. Nawet,
twierdząc, że jestem osobą znaną, nie badał
mojej identyfikacji i nie kazał mi przysięgać
na prawdomówność. Prokuratorka, która ma
zablokować, bądź pomniejszyć ewentualne odszkodowanie, nie zadaje żadnych pytań, co nie
wiem o czym świadczy. Młodziutka adwokatka
aż z Wrocławia, w zasadzie nie wie o co w tym
wszystkim chodzi, ale pyta. Wiem, że jej chodzi o
zasądzenie jak najwyższego odszkodowania, bo
od tego mieć będzie procent. Sytuacja raczej żenująca, ale prawie że już powszechna w kręgach
solidarnościowych kombatantów. W regionie
bydgoskim tylko Bolesław Magierowski i ja nie
wystąpiliśmy o odszkodowanie za odsiadki i
więzienia. Moja argumentacja jest prosta, choć
dla wielu niezrozumiała:
- Ja byłem żołnierzem ochotnikiem a nie
najemnikiem.
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8 kwietnia
Znów przywlókł się do nas jakiś banalny amerykanizm. Na drzwiach bagażnika półciężarówki
warsztatu hydraulicznego napis: Bóg cię kocha. Być
może jest to spontaniczna reakcja na pandemiczny kryzys, raczej jednak apostolstwo któregoś z
Kościołów ewangelikalnych, bo to one często
sprowadzają istotę chrześcijaństwa do takiego
właśnie hasła. Niech już będzie! Gorzej, gdy pod
wpływem amerykańskiej mody na samochodowe
oklejki pojawią się jakieś obscena. Dziś bowiem
wszystko wolno.
9 kwietnia
Członek Bractwa Inflanckiego Leszek
Droszcz pojechał w nocy swoim autobusem do
Wilna, bo tylko taki pojazd służbowy gwarantował
przejazd przez granicę, aby zawieźć ciężko chorym amantadynę. Ogromny wysiłek, wielki koszt,
piękna solidarność. Jestem dumny, że należę do
Bractwa Inflanckiego.
Przed wyjazdem kobiety mówiły:
- Po co się narażasz, przecież to sprawa służby
zdrowia!?
Charakterystyczne i głupie zarazem. Przecież
covidowe wirusy nie fruwają przy polno-leśnej
drodze do Wilna.
10 kwietnia
Udział on-line w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Ukraina – historia, kultura,
tradycja, ludzie. Duża satysfakcja, także dlatego,
że przedsięwzięcie zorganizowało „konsorcjum”
blisko 100 podmiotów współpracujących pod
hasłem: Ogólnopolskie Konferencje Naukowe: Innowacje, które zmieniły świat. To młodzi ludzie, których pasją, ale też umiejętnością jest rozwijanie
i popularyzowanie nauki, edukacji oraz rozwój
szkolnictwa. A już myślałem, że polska nauka
zastygnie w dziadereskich feudalnych folwarkach
poszczególnych uczelni, na których przede
wszystkim pilnuje się etatów i godzin.
11 kwietnia
Mój organizm pracuje jak wół w kieracie.
Budzi się o tej samej porze, o tej samej porze żąda
kawy rozruchowej. Na to pierwsze nie mam rady, na
drugie – tak. Zazwyczaj przesuwam w czasie ten
rozruch. Niech się ten wół męczy, będzie dłużej żył.
12 kwietnia
Kolejny pogrzeb. Trzeba iść, bo pogrzeb
jest tylko raz w życiu… Za dużo tych pogrzebów! Kiedyś był tylko jeden na rok, na dwa.
Robił wrażenie. Teraz jeden za drugim. Jak w
Brazylii… Buldożer bezmyślnego rytuału. Też
robi wrażenie.
13 kwietnia
Przedłużone restrykcje, czyli w zasadzie
zamykanie ludzi w domach, izolowanie ich od
innych ludzi to na dłuższą metę pogłębianie i tak
wszechpanującego egoizmu. Nauczyć się empatycznych relacji z innymi jest trudno, ale oduczyć
się ich – bardzo łatwo. - Bo po co potrzebny jest mi
inny człowiek, skoro jakoś sobie – mimo ciężkich czasów
– radzę? - Po co iść do pracy, skoro praca jest w domu?
Jedna z uczennic zmuszona do nauki on-line mówi:
- Na początku zdalnych lekcji nie było tak źle, ale
teraz raczej zmuszam się, aby włączyć komputer. Prawie
nie wychodzę z domu, bo po co.
Tego typu skutki pandemii odczuwać będziemy za około 10 lat, kiedy osoby zmuszone
do „nauki” on-line zaczną dorosłe życie.
14 kwietnia
Coraz więcej rzeczy zaczyna mnie drażnić.
Czego to efekt? Czasu? Jako takiego, czy tego
właśnie?
dokoñczenie na str. 12
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15 kwietnia
Czasem zaglądam do Facebooka, ale nie
koresponduję. Mimo różnych wykrzyknięć i
bluzgów jest tam bardzo smętnie, trochę jak
na cmentarzu. Ludzie rozpaczliwie dzielą się
sobą, wymieniają banalnymi, przyziemnymi
sprawami, choć równocześnie zapisują czasem
głębsze, nierzadko odkrywcze, myśli. Chcą się
utrwalić, zawołać: - Jestem!
Naiwne złudzenia! Jednym kliknięciem
będzie można zlikwidować fotografie i wspomnienia, a przy jakiejś awarii czy czyszczeniu
serwerów cała chmura danych zostanie unicestwiona.
16 kwietnia
Telefon od posługującej się zimnym, skrzekliwym językiem urzędniczki z Brodnicy. Żąda
określonych, niebotycznych biurokratycznych
sformułowań w złożonym przez Stowarzyszenie
Pracy Społecznej wniosku. Im mniejsze miasto,
im głuchsza prowincja, tym mniejsze pole
manewru. O upupiających cechach prowincji
pisałem w nocie z marca 2021 roku.
17 kwietnia
Wydaje się, że patologią współczesnych
czasów jest hodowla złych instynktów pod
przykrywką szczytnych, dobrych celów. Takie
patologiczne monstrum hoduje tkwiące w sobie
zło, samo siebie oszukując tym dobrem, które
ma na ustach, w które nawet wierzy. Ów rozziew
widoczny jest szczególnie w przypadku księży
pedofilów, ale nie tylko.
18 kwietnia
Recenzuję na potrzeby almanachu naukowego artykuł Joanny Frask z Łasku o syndromie
złamanego serca (takotsubos cardiomyopathy). Traktuje on o rychłej śmierci po śmierci partnera.
W psychologii jest to tak zwana wspólna śmierć.
Wyjaśniając zjawisko wspólnej śmierci można
sięgnąć do antropologii, do pojęcia woli życia.
Związana jest ona z subiektywnie ustalonym zmiennym w różnych okresach - celem życia. Jeśli
po etapie prokreacyjnym i po ustaniu aktywności zawodowej, a z braku aktywności twórczej w
jakiejkolwiek dziedzinie, choćby traktowanej
tylko hobbystycznie, wspólnota małżeńska w wyniku dramatu śmierci ustaje, to często gaśnie też
wola życia u pozostawionego małżonka. Śmierć
w sytuacji zaniku woli życia, nie tylko zresztą spowodowanego utratą wspólnoty, jest zjawiskiem
w miarę częstym u osób w podeszłym wieku,
nie zawsze schorowanych. Choroba, cierpienie
zanik ów stymulują. Czasem powodują samobójstwo. Są też zjawiska przeciwne – silna wola
życia pozwala przezwyciężyć traumę, a nawet
doprowadzić do wyzdrowienia w – wydawałoby
się – beznadziejnych sytuacjach.
Autorka jako klucz do wyjaśnienia tego coraz rzadszego już zjawiska wspólnej śmierci przedstawiła przywiązanie jako trzeci etap miłości, po
miłości romantycznej i pożądaniu, choć te dwa
pierwsze nie występują jedno po drugim, tylko
razem. Być może nawet pożądanie, „będące
skutkiem neurochemicznych oddziaływań w
organizmie człowieka i uwarunkowane oddziaływaniem dopaminy, pobudzającej jądro
ogoniaste i innych części mózgowego układu
nagrody oraz oddziaływaniem testosteronu
w przypadku obojga płci”, bywa wcześniejsze.
Przywiązanie jako forma relacji interpersonalnej
buduje się już w łonie matki.
19 kwietnia
Co Bóg da? Coraz częściej stwierdzam,
że im dokładniejsze planowanie, tym większa

niemożność jego realizacji. Nawet w drobnych
sprawach. Idę do sklepu po coś, a tu nie tyle nie
ma tego czegoś, co sklep zamknięty. I kto tu jest
Panem historii? Pisałem już o tym 18 czerwca
2020 roku, kiedy nie udało się wypić zaplanowanej kawy cappuccino.
20 kwietnia
Sebastian udziela korepetycji swojej matce studiującej zaocznie i poniewczasie - bankowość.
Role się odwróciły. Cieszę się.
21 kwietnia
Telefonuję po 8.00 do różnych ludzi.
Zazwyczaj zero reakcji. Reakcje zaczynają się
dopiero po 10.00. Ja też chciałbym tak do ósmej
się wysypiać, do dziewiątej jeść śniadanie w świetle
porannego słoneczka, a od dziesiątej działać, jeśli
w ogóle… Dlaczego to nie jest mi dane?
22 kwietnia
Emerytowany profesor fizyki Andrzej Kowalczyk ma obecnie 73 lata i po raz drugi staje przed
Sądem Okręgowym w Toruniu oskarżony o
kłamstwo lustracyjne. Miał zataić współpracę z SB
jako TW „Andrzej”. W pierwszym procesie został
uniewinniony, ale Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po
odwołaniu się prokuratury IPN, skierował sprawę
do powtórnego rozpoznania.
Widać, że sądy i prokuratorzy IPN nie mają
co robić i udręczonych pandemią ludzi bezdusznie nękają, podobnie jak służby parkingowe w
miastach czy urzędy skarbowe. Prawo,
ślepy mechanizm paragrafów i procedur
ważniejsze są od człowieka. Państwo działa! A
przecież w tym przypadku sprawa ta po czterdziestu latach jest marginalna. Nawet gdyby uległa
przedawnieniu.
Nie bronię OZI czyli osobowych źródeł
informacji SB, ale staram się je zrozumieć.
Można spekulatywnie odróżnić współpracownika w operacyjnym rozumieniu (TW) przez
Służbę Bezpieczeństwa od faktycznej współpracy,
tylko jak ową faktyczną współpracę zdefiniować?
Lustrowane osoby zarejestrowane jako TW tłumaczą się najczęściej przed sądem, że kontakty
z SB wprawdzie miały, ale „nigdy świadomie nie
współpracowały”.
Z rozumowania tego wynika współpraca wymuszona, ale jest to jednak współpraca. Nie ulega
wątpliwości, że osoby te są ofiarami systemu,
jednak idąc dalej można powiedzieć, że każdy z
nas w każdej chwili jest ofiarą jakiegoś systemu,
jakichś okoliczności zewnętrznych. Teraz na przykład wszyscy jesteśmy ofiarami pandemii. Nawet
jeśli nie zachorowaliśmy, to strach, poczucie
zagrożenia, informacje o przebiegu zarazy wryły
się w naszą świadomość, zajęły jej wielką część,
wypierając te lepsze, jaśniejsze strony wiedzy o
rzeczywistości.
Ach, jak trudne jest nasze życie!
23 kwietnia
Białe i różowe drzewa. Wiosna. A gdyby tak
przez cały rok…
24 kwietnia
Znów konferencja on-line, tym razem o
Syberii. Byłem na Syberii krótko, za krótko, ale
skoro konferencja jest wirtualna, to i Syberia też
może być wirtualna. Głupi żart!
Dużo czytałem książek i artykułów o tej
przepastnej krainie, także źródła. Syberia z
racji naturalnej izolacji jest rezerwuarem starorosyjskich skarbów a mnie interesuje przecież
staroprawosławie.
Syberia z uwagi na swoją masę i niedostępność dała Rosji wielkość, a jest to wielkość
właśnie przestrzeni i niedostępności Syberii oraz
Dalekiego Wschodu (za wododziałem między
zlewiskami Oceanu Arktycznego i Pacyfiku).
Rdzeniem gospodarki Rosji są surowce, a na

Syberii jest ich pod dostatkiem. Trzecie ogniwo
rosyjskiej wielkości to armia.
Taką doktrynę rosyjskiej potęgi określił
swego czasu Josif Wissarionowicz Stalin (referat
na nardzie partyjnej 27 października 1920 roku
we Władykaukazie) i do dziś jest ona realizowana.
Weźmy chociażby, zakończone 21 kwietnia 2021
roku, manewry wojskowe nad granicą z Ukrainą.
25 kwietnia
Działka. Zimno, a więc cisza, pełna pokoju
cisza przed burzą ciepła i rozgwarem. Zrobiwszy
swoje (wkopanie kompostu, który cały rok przygotowywałem i obornika, bo kompost przecież
nie wystarcza) siedzę i patrzę. Siedzę i patrzę,
patrzę…
26 kwietnia
Znów proszą mnie o wyjaśnianie świata. O
wytłumaczenie, dlaczego ludzie zachowują się tak
a nie inaczej. Dlaczego, dotąd mądrzy głupieją a
głupi - mimo traumatycznych zwrotów akcji - nie
mądrzeją.
Nie czuję się kompetentny w wyjaśnieniach,
ale mówię, co o tym sądzę. Przywołuję jedną z
warstw człowieka, jedną z jego konstytuowanych
cech: Homo contextnalis, czyli człowiek kontekstualny,
zależny od otoczenia i sytuacji. Jeśli w pracy nad
sobą i we własnym wyjaśnianiu sobie świata nie
wyrobił on w miarę trwałego światopoglądu i
zrozumienia świata, to go zawsze sytuacja przygniecie, przeformuje. Chyba, że ucieknie na
pustelnię, jak jedna z moich znajomych uciekła
przed covidem. Ale tam zdziczeje; nie wiem czy
ona zdziczała, bo jak pustelnia to pustelnia. W
nocie z 20 marca 2021 roku pisałem o człowieku
bez własnej historii, który niczym gąbka przyswaja
slogany aktualnej polityki historycznej. Jeśli nie
ma się własnej historii, to - będąc rośliną bez korzeni - łatwo dać się przesadzić w nowe, sztuczne
warunki. I łatwo zmienić barwę. Tak rodzi się
nowy człowiek – marzenie totalitarnych polityków.
27 kwietnia
Drugie szczepienie w Ciechocinku. Świetny
pretekst, aby skończyć tę pisaninę. A może po 14
dniach?... Kolega z redakcji, kierownik działu
poezji Marek Szypulski mówi, że za żadne skarby!
Jakie to skarby?
28 kwietnia
Długo broniłem się przed przyznaniem się
przed samym sobą, że społeczeństwo polskie jest
silnie podzielone. Wywodząc się z Solidarności,
idealistyczne myślałem, że to tylko gra miedzy
ludźmi, tak jak w szachy, według umownego
schematu: białe-czarne.
Tak, na pewno w pewnym sensie jest to gra.
Ta ciągła budowa zagrożonej przez globalizację
osobistej tożsamości wymaga zanegowania czegoś-kogoś, ustawienia się po przeciwnej, lepszej
stronie. Kiedy jednak coraz częściej spotykam się
z oszołomionymi ludźmi, głoszącymi już nawet
nie poglądy, tylko hasła, to widzę jak głęboki
jest podział, przede wszystkim światopoglądowo
- polityczny. Jest on skwapliwie pielęgnowany i
podgrzewany przez polityków, bowiem opłaca
się to im wyborczo. Oszołomiony ciągłą walką,
wystarczająco duży segment wyborców gwarantuje im określoną liczbą miejsc w parlamencie.
29 kwietnia
Kolejna narada kilku odważnych i zaangażowanych panów. Podejmujemy zobowiązanie,
że będziemy na ulicy rozdawać ulotki w Bardzo
Ważnej Sprawie. Raczej nie martwię się o rozdających, tylko o biorących. Czy, upodleni strachem,
nie wezwą policji, bo ich zarażamy?
30 kwietnia
Ciepło, ciepło, coraz cieplej… Czy znajdziemy wreszcie to, czego szukamy? v
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KILKA SŁÓW
tylko kilka słów krąży w moich
myślach to za mało
czekam na klucz
który ktoś podrzuci pod drzwi
kto rozgarnie mrok
odwiedzi strych gęsty  
i zanurzy się w płynności piwnic
gdzie kiedyś żyli ludzie     
i odmieniali słowo chleb
kto zostawi go w ciszy nieproszenia
gdy twarze śpią albo modlą się
o lekką śmierć
tylko kilka słów krąży
w moich rozmyślach
są niewidoczne jak ziarna
wdeptane w połać płaską
spoczywa w niej wszelkie zło  
z chodników i gościńców
i spiera się z odmiennością
skrytą upartą

NIEDOSZŁE ANIOŁY
tam za miastem gdzie świerczy się
pole spotkał niedoszłe anioły
niewyraźne mgliste
myślał że idą do niego
że są wyjaśnieniem
gdzie nie było domów  
gdzie myśli rozkradały przestrzeń
a dróżka wiodła ku polanie
zostawiając świat
który nie miał już wymiarów
był magmą szarości
przekrzykiwaniem
wywracaniem łodzi
chciał iść za nimi skręcił w prawo
przyspieszył ale one
były ciągle tak samo daleko
niewidzące niesłyszące
jego dudniącego serca
które plamiło tułów
podążając przecinką
gdzie drzewa stawały się
coraz rzadsze i widać już było
światła w oknach pierwszego domu

MLECZNY DESZCZ
chciał przejrzeć się w lustrze
jego twarz była jakby
sprzed lat i za lata całe
które przynieść miały mleczny deszcz
wysoki pokój nasączony ciszą
– nie jestem więc sam
ogrom świata przychodzi i umyka
gdzieś jest spojrzenie ojca i jestem ja
choć przecież nie ma nas
słyszę słowa syna
który jest starym człowiekiem
gęsty kurz roznosi woń starzyzny
dźwięki miasteczka przebijają się
przez futryny
nie zna nas nikt – wszystko przepadło
nawet ten wieczny kwiat
który nazywaliśmy drzewem
widziany z okna kochany przez nas
przez dziesiątki lat

NOWO NARODZONE
wstawał wcześnie by usłyszeć
słowa nowo narodzone
to o nich opowiadał mu ojciec
chciał by ptaki te pofrunęły
teraz do jego syna
przed którym stał przestwór
choć była tylko wielość i milczenie
ptactwo które jest a nie zdobywa
nie widzi dachów i paniki
nie szybuje nie zanurza się
w brzasku
wszystko co było zrosło się
z wierzchołkami brzóz
i było odwróceniem studni
której dna nie znał
czuł tylko chłód wody
słyszał tylko brzęk łańcucha
widział zarys kobiety
która zbliżała się z czerpakiem
w jasnej dłoni

CIEŚNINA
ginę w przestrzeni małego
mieszkania świat
który przychodzi do mnie
jest oszustem i bluźniercą
codziennie na moich oczach
rozstrzeliwuje niewinność
bierze w ramiona rozpacz
i głód pokazuje dzieci które
krwawią kobiety które milczą
płynie fala za falą wieje wiatr
stoję znieruchomiały
na moich wargach uwięzło słowo
w moim oku zatrzymał się
kamyk zatrzymał się też dźwięk
jak w sali małego kina
w którym była synagoga
rozebrali ją wiele lat temu
i zbudowali market
w miasteczku w którym niby
nie dzieje się nic co mogłoby
opuścić cieśninę czterech ścian

PTAKI WOŁAJĄ
on i zaniedbane śróddrzewie
krzyk wron który był tu zawsze
powszedniość i tumult
nie rozumiał ptaków      
nie był znawcą ich rozmów
i ucieczek
on który szeptał do dni
gdy na ławce siedziała starość
utkana z nieprzystępności
a z kosza inna wybierała ostatki
żałował że nie zwrócił się do nich
słowem życia przepołowionego
mógł położyć dłoń na ich oczach
i współmilczeć
o tych którzy topią się w morzu
gdy inni krzyczą nie damy nic
którzy zapomnieli że jeden jest
stół i że braku wspólności
ktoś nie wybaczy im nigdy    
  
że ptaki wołają że drzewa trwają
i jest coś co ukrywa się w blasku
nagości
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Między fizyką a filozofią
13 marca 2020 r. we włocławskim szpitalu
w wieku 75 lat zmarł Stanisław Leszczyński. Jego odejście nie spotkało się ze szczególnym odzewem w prasie lokalnej czy literackiej.
Z wyboru od dawna żył daleko od centrów
kulturowych, na kujawskiej prowincji. Powrócił
do swej małej ojczyzny porzuciwszy studia filozoficzne w Warszawie po pamiętnym marcu 1968
r., kiedy rozczarował się do ówczesnej politycznej rzeczywistości. Postanowił udać się na tzw.
emigrację wewnętrzną, żyć wśród najbliższych,
utrzymywać siebie i rodzinę z pracy własnych
rąk, być po prostu niezależnym.
Pozostawił po sobie kilka tomików wierszy,
utwory rozproszone w różnych almanachach,
antologiach i czasopismach, „drewienka”,
czyli toczone w drewnie amfory, kielichy, misy,
patery, „owoce” i inne tego typu przedmioty, a
przede wszystkim żonę Renatę i 10 córek: Sylwię, Magdalenę, Karolinę, Katarzynę, Martynę,
Annę, Sarę, Irenę, Ewę i Marię (syn Maciej
zmarł w 2001 r. w wieku 28 lat), które rozjechały
się po świecie, w większości założyły rodziny,
mają swoje dzieci. Skromna liczba wydanych tomików poetyckich nie może stanowić jedynego
kryterium przy ocenie wartości i wyjątkowości
jego dzieła, wszak nie ilość w tej materii jest

istotna (patrz choćby twórczość Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego). Nasz znakomity mistrz słowa,
Zbigniew Herbert, również zalecał, aby pisać
niewiele, rzadko i nieśpiesznie.
Stanisław Kazimierz Leszczyński urodził
się 15 kwietnia 1944 r. w Olganowie, w pow.
włocławskim jako syn miejscowego rolnika.
Wcześnie stracił ojca, więc wychowaniem dzieci
zajęła się matka. W latach 50. XX w. nie było im
łatwo. Za niedostarczanie obowiązkowych kontyngentów nie raz przetrzymywano ją w areszcie.
Na wsi pojawiali się wówczas agitatorzy szukający
ukrytego zboża. Za jego garść oferowali dzieciom kusząco słodką i nieosiągalną dla nich
czekoladę. Żeby ją zdobyć, zrobiliby wszystko.
Dlatego szukali zboża z wielką determinacją,
ale sęk w tym, że go nigdzie nie było!
Szkołę podstawową Leszczyński ukończył
w pobliskich Śmiłowicach, później uczył się w
Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu, gdzie
zamieszkał w tamtejszym internacie. Spotkał
tam m.in. Marka Zapędowskiego, późniejszego
dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, członka założyciela
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, szefa
Oficyny Wydawniczej WTN „Lega”, członka
Narodowej Rady Kultury. Nauka nigdy nie

sprawiała mu trudności, pasjonowały go zarówno przedmioty ścisłe, jak i humanistyczne. Miał
łatwość w przyswajaniu języków obcych.
Po maturze w 1962 r. studiował fizykę na
UMK w Toruniu. Osobowością, która wywarła
wówczas na niego duży wpływ, był Wojciech Roszewski (ur. 2.01.1939 r. w Świnicach Warckich,
zm. w 1993 r. w Toruniu), który po ukończeniu
LO w Tucholi, studiował na kilku kierunkach,
w tym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii,
ale także na filozofii (niektórzy twierdzą, jak np.
studiujący wówczas w Toruniu znany artysta
fotografik, późniejszy prof. PWSFTViT w Łodzi,
Józef Robakowski, że był studentem astronomii,
filozofii i filologii polskiej). Zapewne pojawiał się
na wykładach i zajęciach jako wolny słuchacz na
różnych, interesujących go kierunkach. Faktem
jest, że była to postać nietuzinkowa. Pisał wiersze,
prozę poetycką, udzielał się jako krytyk sztuki,
m.in. ogłosił w „Fotografii” bardzo interesujący
i przenikliwy tekst o wystawie słynnej w tamtych
latach grupy fotograficznej z grodu Kopernika
„Zero-61”. Należał do toruńskich grup poetyckich „Helikon” i „Kadyk”, później do twórców
z kręgu Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” w
Warszawie. Zadebiutował tekstami poetyckimi w
dwutygodniku „Pomorze” w 1964 r. Wydał kilka
tomików wierszy, zbiory opowiadań i powieści, w
tym ok. 300 stronicową prozę eksperymentalną,
składającą się z jednego zdania, a także zbiory
szkiców literackich. W czasie studiów był redaktorem pisma „Refleksy”, a później „Faktów i
Myśli”. Pracował jako starszy asystent w Katedrze
Historii Filozofii i Myśli Społecznej toruńskiego
uniwersytetu, kierowanej przez prof. Tadeusza
Szczurkiewicza, a kiedy studia na kierunku filozoficznym zamknięto w tym mieście, przeniósł
się do Warszawy i był dziennikarzem m.in. w
„Argumentach” i „Rzeczywistości”.
Ta renesansowa osobowość zainspirowała
Leszczyńskiego, porzucił on fizykę dla filozofii,
wyjechał do Warszawy. Tam też na SGPiS studiowała pochodząca z Lublina Renata (poznał
ją na turnieju strzeleckim ucząc się jeszcze w
liceum), która później została jego muzą i żoną.
Mistrzami Leszczyńskiego w czasie filozoficznych studiów byli: sławny później prof. Leszek
Kołakowski czy złotousty - wtedy jeszcze początkujący naukowiec, następnie prof. - Andrzej
Kasia. Zaczął też pisać wiersze. Zadebiutował
w „Zarzewiu” w 1966 r., później publikował w
„Kulturze”, „Kamenie”, „Zielonym Sztandarze”,
„Kujawach”, „Gazecie Pomorskiej”, „Wiadomościach Włocławskich”, „Życiu Lubrańca”.
Kiedy postanowił porzucić studia, zarabiał
na życie różnie. Był referentem, kasjerem,
magazynierem, agentem na stacji benzynowej,
domokrążcą, pilotem wycieczek zagranicznych,
rolnikiem, przekupniem, korepetytorem,
drwalem, tokarzem, uszczelniaczem okien w
wielkomiejskich blokowiskach etc. Później, za
przykładem żony, został nauczycielem na kujawskiej wsi, „daleko od szosy”, w Świątnikach pod
Lubrańcem. Przez pewien czas do pracy jeździł
konno, choć marzył, żeby mógł przemieszczać
się na osiołku. Tu ostatecznie zamieszkał na
stałe, stworzył dla swej rodziny dom, podjął
też przerwane studia, tym razem na kierunku
matematyka. Do przejścia na emeryturę był
nauczycielem miejscowej szkoły podstawowej.
Ostatnie lata naznaczone były nasilającymi się
ciężkimi chorobami. Jego córka Ewa, doktorantka na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP,
mieszkająca obecnie w Anglii, autorka portretu
fotograficznego dołączonego do niniejszego
artykułu oraz grafik inspirowanych twórczością ojca, w korespondencji, jaka między nami
krążyła, trafnie zauważyła, że: „Tato nigdy nie
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stracił świadomości siebie samego, jego okrutne
choroby odebrały mu lekkość umysłu, z którą
się urodził. Miał tego do końca ogromną świadomość, co myślę było źródłem wręcz pewnego
rodzaju emocjonalnej tortury: pamiętać siebie,
a nie czuć się sobą […]. Był niezwykle wrażliwy, skupiony, pełen głębokich przemyśleń i
pokory. Wycofany, ale nie zmarginalizowany,
bezpieczny. Oglądałam niedawno dokument
zatytułowany „Becoming Nobody”, o podróży
emocjonalnej - mówiąc w skrócie - skojarzył
mi się on tutaj, bo Tato właśnie stal się takim
„nikim”, ale w znaczeniu osoby odrzucającej
blichtr […], osoby, która odnajduje siebie i jest
sobie wierna...”
S. Leszczyński był właśnie człowiekiem
poszukującym, nie uznającym w sprawach
istotnych kompromisu i głodnym Absolutu.
Inaczej jak jego guru z czasów młodości,
Wojciech Roszewski, znajdował go studiując
Biblię, zawierzając się całkowicie Bogu. Widać
to również w jego wierszach. Po dłuższej przerwie, w latach 90. XX w., ponownie zaczął pisać,
był też aktywnym członkiem Nauczycielskiego
Klubu Literackiego we Włocławku. Ukazał się
wówczas jego debiutancki tomik „Symfonie na
wietrze” (Włocławek 1990) z ilustracjami Aliny
Stalińskiej, pod redakcją szefa włocławskiego
NKL - Antoniego Cybulskiego. Notabene sam
tytuł, a także wiele fraz tam wydrukowanych,
zostało „poprawione” (bez wiedzy i zgody poety)
przez działającego w dobrej wierze redaktora, co
przeważnie jednak wypaczało pierwotny zamysł
autorski. Tytuł tomiku, zdawałoby się bardziej
poetycki niż oryginalny, który miał brzmieć
„Nogi na wiatr”, nie oddaje tego, co chciał
wyrazić dojrzały już przecież wtedy debiutant.
Został on wzięty z wiersza „Strach” i nie chodziło tu bynajmniej poecie o wsłuchiwanie się
w pięknie brzmiące melodie wygrywane przez
dmący wiatr, ale o wyrażenie osiągniętego stanu
radosnego zawierzenia Opatrzności, kiedy mógł
wreszcie swobodnie kroczyć przez życie, rzucać
się w jego odmęty, mając świadomość, że jest
całkowicie bezpieczny. Nic mu nie mogło już
zagrażać, gdy ból chronił ciało, lęk ducha, a
bojaźń (Boża) była jego przyjacielem:
Puszczam nogi na wiatr
Nieś mnie moja gwiazdo
Obejmuj chwilo
Pruję odmęty jak delfin
Radość jest moim wymiarem
Ból strzeże ciała
Lęk
Ducha
Bojaźń największym moim
Przyjacielem
Jestem bezpieczny
Kolejne tomiki poetyckie Stanisława Leszczyńskiego (wszystkie wydane we Włocławku)
takie jak: „Przykazanie miłości” (1992, ozdobione autorskimi grafikami), „Między słowem
a drewnem” (1997, ze zdjęciami wyrzeźbionych
w drewnie jego prac autorstwa córek: Sylwii i
Martyny oraz piszącego te słowa) czy „Hospicjum” (2004, z grafikami Wojciecha Appela)
wprowadzają czytelnika w świat doznań, uczuć,
fascynacji, obaw, modlitwy, refleksji i cierpliwie ponawianych prób odczytywania znaków
Boskiego Planu Dziejów, a w nim roli i miejsca
człowieka.
Poezja ta nierozerwalnie zespolona jest
z życiem autora. Odnajdujemy w niej różne
doświadczenia, które można ułożyć w zestaw
poszerzających się kręgów, stanowiących pole
kreacji poetyckiej podmiotu lirycznego. Pierwszy z nich obejmuje sferę doznań osobistych,
głęboko zindywidualizowanych, wiążących się

z „odmiennymi stanami świadomości” dzieciństwa, sensualnym żywiołem uniesień miłosnych
czy błogostanem wynikającym z afirmacji świata
takim, jakim ukształtował go Stwórca. Drugi
krąg stanowi przestrzeń najbliższej rodziny.
Odnajdujemy tu wiersze poświęcone matce, np.
„Jesień”, „Południe” czy „Wszystkich Świętych”,
a także żonie, niewygasłemu źródłu fascynacji
poety, wymieńmy tu dla przykładu liryki: „Posłanie”, „Jedyna”, „Gdy mnie nie ma” czy „W
gotowalni”. Ojcowskie drżenie wyczuwamy w
pochyleniu się nad losem dziesięciu Cór, z których
każda ma jednego Brata. Wiersze poświęcone
dzieciom to: „Arka”, „Kołysanka”, „Czary-mary”,
„Dzieci”, „Firanka i skrzypce”, „Anima mea”, „Na
Martynę”. Głębokie więzy rodzinne prezentuje
przejmująca „Elegia o Bracie moim Kazimierzu”
czy wiersz „Matka Chrzestna”. Autor wspomina
także Włocławek, który stał się dla niego miastem
moich ciotek, gdzie objawiona mu została radosna
przepowiednia, iż: Poetą będziesz, a nie Zbirem.
Dalsze kręgi stanowią: wieś Świątniki
na Kujawach, w której autor odnalazł swoją
przystań życiową oraz najbliższa okolica, jego
Mała Ojczyzna - Lubraniec, Olganowo, Redecz
Wielki, Dąbie Kujawskie..., a także i Włocławek
(choć jest on tu często także nośnikiem innych skojarzeń, emocji i refleksji). W szeregu
wierszy odnajdujemy reakcję poety na ważne
dla ludzi tu żyjących wydarzenia, jak budowa
kaplicy, uroczystość jubileuszu lokalnej gazety,
25 lat kapłaństwa znajomego księdza itd. W
wierszu „Skrzydło anioła” przywołana została
także postać wybitnego socjologa i filozofa o
międzynarodowej sławie, Floriana Znanieckiego (1882-1958), piszącego w młodości także
wiersze i dramaty, który urodził się w starym
świątnickim dworze i spędził tu okres dzieciństwa. Do niedawna w budynku tym jeszcze
funkcjonowała szkoła, gdzie pracował poeta i
jego żona, obecnie po jego sprzedaży część jest
własnością rodziny autora. Dodajmy, że w tym
samym dworze żywot swój dopełniła również
Maria Kretkowska (1863-1947), wysiedlona
przez władze komunistyczne ze swojego majątku
Baruchowo k. Kowala, przedwojenna prezes
polskich ziemianek, szczególnie zasłużona na
polu edukacji.
Przywiązanie do ziemi kujawskiej, miejsc,
gdzie się poeta od nasienia wychował, widoczne
jest w wielu wierszach Leszczyńskiego, wymieńmy choćby: „Z dzieciństwa”, „Przechadzka”,
„Uprowadzenie”, „Kujawiaczek sierpniowy”,
„Pożegnanie ojczyzny”. Emanuje z nich i biologiczny, i mistyczny związek z tą ziemią. Tutaj poeta czuł się u siebie, najgłębiej się z tym miejscem
identyfikował, traktował je także jako synonim
polskości i do niego tęsknił szczególnie wtedy,
gdy był za granicą, np. przebywając u bliskich
w Kanadzie. Doświadczenie obczyzny jeszcze
bardziej ową szczególną więź z krajem rodzinnym spotęgowało, wywołało odczuwane głęboko
przekonanie, iż to jest jedyna przestrzeń, w
której poeta chciałby żyć. Stąd apostrofa:
Kraju mój
Na wskroś święty
Kraju ruty i mięty.
Kraju krzyżów i mogił
Jakże byłbym ubogi...
(„Powrót”)
Dalej w tym samym wierszu konsekwentnie pojawia się odrzucenie tego, co jest tak
odległe emocjonalnie i kulturowo od miejsc
ukochanych:
Żegnajcie bezkresne hajłeje
Skunksami w mroku nocy pachnące
Pożegnajcie mnie miasta rozległe
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Martwy zgiełku
W uszach dzwoniący
Zatem z kręgu Małej Ojczyzny poeta przenosi się do kręgu Ojczyzny-Polski.
Wiersze Leszczyńskiego to nie tylko utwory, które można przypisać do wyżej wspomnianych kategorii tematycznych. Odnajdujemy
w jego dorobku także liryki, które wyrastając
z konkretnego tu i teraz, kierują się w stronę
ponadindywidualną i ponadczasową. Według
mnie stanowią one zresztą najbardziej interesujące i istotne dokonania poetyckie autora.
Zauważyć w nich się daje wrażliwość na urodę
świata i powaby natury oraz zachwyt nad bujnością życia. Idąc w ślady J. J. Rousseau, poeta
wyraża fascynację wsią jako krainą arkadyjską,
będącą remedium na zło, którego siedliskiem
często bywa miasto („Włocławek pachnący ersatzem”, „Miasto moich ciotek”). Wybór życia z
dala od wielkich skupisk ludzkich, pośpiechu,
blichtru i sztucznych wartości, świata, w którym
celebrowane jest „święto nieistotności” sprzyja
postawie refleksyjnej, pozwala skupić się na
sprawach istotnych, ostatecznych. Umożliwia
także pochylenie się nad sobą i innymi ludźmi,
skłania do rozważań nad kondycją człowieka i
jego relacjami z Bogiem.
Podejmowanie tych zagadnień jest niejako naturalne u autora, który studiował fizykę,
później filozofię, by w ostateczności porzucić
zgłębianie tych dyscyplin nauki. Motywację
takiej decyzji odnajdujemy w wierszu „Zmory”,
gdzie poeta podczas onirycznego widzenia
odpowiada swoim profesorom, którzy patrzą
na niego z wyrzutem, ponieważ jakoby miał
ich zawieść: Erudyci kochani/ Ja już od dawna/ nie
szukam wiedzy/ Szukam Mądrości. Autor doszedł
do przekonania, iż rozum często bywa bezradny,
a człowiek zbyt zadufany w sobie, ograniczony
licznymi ułomnościami. W liryku „Ignorancja”
poeta napisał:
Homo Erectus
Jak pusty kłos
Pyszna sapientia
Nasze przyrodzenie
Walce logiki zetrą nas w proch
Ostatnie będzie milczenie
Ciułacze twierdzeń
Głośni jak dzwon
Badamy pieśni
Kurhany zwoje
Grafitem chcemy w diamencie ryć
I
Wiemy swoje
Podobnie w wierszu „Kondycja ludzka”
poeta z dystansem odnosi się do osiągnięć rozwojowych człowieka jako gatunku homo sapiens
i jego natury, przy czym wybrzmiewają tu też
wyraźnie nuty autoironiczne:
Zmienia się świat
Kurczy się świat
I tylko człowiek taki dziwny
Chce przepruć wpław
Bezkresny staw
Gdzie nie ma wyspy ni mielizny […]
Domysły ma
Tezami gra
Prowadzi proces poszlakowy
Gorzej dla faktów
Grubość bez taktu
Człowiek
To szlachcic zaściankowy
Stworzenia pan
Wychylam dzban
dokoñczenie na str. 16
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Między...
dokończenie ze str. 15

Ocieram wąsy swe sarmackie
Brzęczę jak trut
Łasy na miód
Pyszałek chory na padaczkę
Leszczyński nauczony doświadczeniem i
bogatszy o głębokie przemyślenia w wierszu „Inicjacja” dochodzi do następujących wniosków:
Myślałem
Człowiek kowalem swego losu
I
Jak sobie pościelesz
Dziś wiem
Nie w mocy idącego jest droga jego
I nie najszybszy wygrywa w biegu
Myślałem
Jam młody bóg
Do mnie należy świat
Dziś wiem
Że nie ten nie ten […]
Sens ludzkiej egzystencji autor próbował
posiąść poprzez przyjęcie prawd objawionych.
Stąd cierpliwe, wieloletnie wpatrywanie się w
światło Biblii, poznawanie ksiąg Kościoła oraz
pism mistycznych i prorockich. Najbardziej
lapidarnym określeniem tych poszukiwań mogłaby być aforystyczna myśl zawarta w wierszu
„Misterium”, stwierdzająca, iż: Obejmuje nas
ciemność/ jaśniejsza od światła rozumu. W wierszu
„Modlitwa” dedykowanym Ojcu (tj. Bogu)
poeta napisze:
Panie dojrzyj proroka
Niech wyrośnie z mądrali
Niech mu rąbka uchylą
Ci co Ciebie się bali
Właśnie patrzenie na człowieka sub spécie
aeternitatis i w perspektywie wiary jest szczególnie istotne dla tej twórczości. Według poety
egzystencja człowieka nabiera wartości i sensu
dzięki miłości Boga. To dlatego po śmierci nie
wtopimy się li tylko w odwieczny obieg materii,
ale nasze najistotniejsze, duchowe pierwiastki
zostaną ocalone, zapisane - jak w olbrzymim
dysku Super Komputera – we Wszechogarniającej Opatrzności Bożej. Życie człowieka jest
wędrówką, etapem w drodze do ostatecznego
celu, jakim jest Niebo. Pięknie jest to wyrażone

w wierszu „Powroty”:
Na nogach sandały
Kij podróżny w dłoni
Przepasane biodra
Noc w brylantach stoi
Pobyt na ziemi to trwanie w swoistym
hospicjum, w którym oczekujemy na prawdziwe
istnienie mające nastąpić po śmierci, kiedy
oglądać będziemy mogli Pana twarzą w twarz.
Zatem zadaniem naszym jest wypełnianie zasad
dekalogu, inaczej nie zostaniemy zbawieni i
czeka nas zasłużona kara. Nie jest to sprawa błaha, gdyż toczy się tu prawdziwa walka o własną
duszę. Poeta, podobnie jak autor księgi Hioba,
zdaje się pytać: Czyż nie do bojowania podobny jest
byt człowieka? Trzeba mieć wiele hartu, aby ów
bój wygrać:
Bo grzech i śmierć
Rodzeni bracia […]
Chłostany biczem namiętności
Poddany sztuce umierania
Zliniejesz do nagutkiej kości
Choćbyś wykręcał się i wzbraniał
(„Rzeczywistość wirtualna”)
Podmiot liryczny wierszy Leszczyńskiego
to niewątpliwie najprawdziwszy homo religiosus.
Wiele ma on wspólnego z postrzeganiem świata i
dylematami, jakie obecne są w twórczości znakomitego poety polskiego manieryzmu - Mikołaja
Sępa Szarzyńskiego. Zresztą, odwołań i różnego
rodzaju aluzji literackich, uważny czytelnik zdoła
dostrzec w jego wierszach na pewno więcej. Wymieńmy choćby wyraźne nawiązania do tekstów
biblijnych, sielanek Franciszka Karpińskiego,
liryków lozańskich Adama Mickiewicza, ballad
Bolesława Leśmiana, utworów Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Stanisława Grochowiaka czy twórczości Władysława Broniewskiego,
którego poeta cenił szczególnie (bynajmniej nie
z powodu jego wierszy o tematyce rewolucyjnej).
Trzeba też zauważyć, iż poza wspomnianym wyżej bagażem głębokich refleksji oraz
zanurzeniem w tradycję literacką, poezja Leszczyńskiego nie jest nudnym, pozbawionym
życiowej tkanki traktatem eschatologicznym.
Język jest tu bogaty, gęsto okraszony nietuzinkowymi metaforami, porównaniami, epitetami,
a także konstrukcjami o wydźwięku paradoksalnym. Występuje w nim swoista drapieżność
obrazowania, a także sielankowa łagodność.
Poeta nie stroni też od dosadności i wyrażeń
nacechowanych silnie ekspresją. Zauważyć
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się daje częste zestawienie owego ekspresjonistycznie ukształtowanego konkretu, (wziętego
z przyziemnej codzienności) z rzeczywistością
uniwersalną, transcendentną. Jest to jego swoisty
znak rozpoznawczy, owa umiejętność łączenia
tego, co emanuje fizycznością, z tym, co poza
nią wykracza, a więc jest metafizyczne. Wskażmy
kilka takich zestawień, np.: Wieczność pysk zanurza
w płynie/ poi łąki i ogrody („Grobla”); Wycieramy
nogi/ O szmatę pustyni/ Gdy do drzwi dojdziemy/
Noc się ku nam schyli („Powroty”); W klatce z kości
człowieczej/ Tłucze się ptak miłości/ […] Pięścią w
klatkę kołaczę/ Echo dudni w zaświatach („Crescendo”); Na mej półce/ Za fizyką/ Wiersze stawiam/ I na
próby nagabywań puszczam pawia („Ontologia”);
Nogi bose jak słoneczne lato/ Śmierć poważna posuwa
po świecie („Babie lato”); Ugry, ugory, szare pola/
Dymy kartoflisk jak rozploty/ Traktor z ptakami się oddala/ Jesień dojrzewa do tęsknoty („Jesień na wsi”);
Wicher mnie niesie/ Czas wysysa jak śliwkę („Mój
los”); Tnij w korze serca otwarte włócznią/ Kochaj
i spiesz się („Przykazanie miłości”); Dolo ty moja/
Poczciwa suko („Chory fortepian”); Zobaczyłem je
na bulwarach/ Matkę z córą i z córą córy/ Zobaczyłem
trzy stadia śmierci/ Zstępujące z wyniosłej góry/ Wszystkie piękne/ Ileż przed nimi/ Ile po nich przepłynie w
glorii/ Korowodem przez smugę światła/ Z cieniów
nocy/ W mrok nekropolii („Smuga światła”) czy
też: Łapię strofy na lep języka/ Potem/ Spuszczam
z uwięzi Kosmos/ I/ Latamy w metafizykach („Gdy
mnie nie ma”).
Przyglądając się sposobowi organizacji
materii poetyckiej wierszy Leszczyńskiego trzeba
stwierdzić, iż czyni on ukłon w stronę tradycji,
ale także czerpie z tych nowości formalnych,
które charakterystyczne są dla poezji współczesnej. Z tradycją łączy go częste stosowanie
układu stroficznego, przestrzeganie zasad
rytmiki, przywiązanie do rymów, przeważnie
niedokładnych, bywa, że o charakterze asocjacyjnym. Ze współczesnością – zmetaforyzowanie
i eliptyczność wypowiedzi, tworzenie wierszy
stychicznych, w których segmentacja tekstu
zależy od indywidualnych akcentów logicznych i emocjonalnych, rezygnacja ze znaków
przestankowych, porzucenie tradycyjnych
schematów wersyfikacyjnych (występuje często
nieregularność wersów: rozbudowane sąsiadują
z tymi, które składają się z jednego wyrazu lub
jednej litery). To balansowanie między formą
tradycyjną a nowoczesną chroni autora przed zarzutem anachroniczności, powielaniem tego, co
przebrzmiałe i nieprzystające do współczesności,
daje jednak możliwość wykazania maestrii w
tworzeniu intelektualnie gęstej wypowiedzi
powiązanej rytmem i rymem, co niewątpliwie
wymaga większego kunsztu niż zastosowanie
wiersza białego. Zaś otwarcie na formy stosowane w poezji współczesnej powoduje, że wiersze
te – najogólniej rzecz ujmując - są bardziej
podatne na wielość czytelniczych konkretyzacji,
pozostawiają czytelnikowi szerokie pole do ich
kreatywnego interpretowania.
W dyskusjach, jakie wielokrotnie prowadziliśmy, poeta sugerował, iż jego wiersze należy
odbierać w kontekście poezji nurtu wiejskiego.
Sądzę, że nie do końca można się z tym zgodzić.
Zawarte w jego utworach treści dyskursywne,
nakierowane na podejmowanie kwestii egzystencjalnych, gra z konwencją literacką, autoironia, świadomość miejsca i roli poety oraz
twórczości powodują, że jego poezja wykracza
poza ten krąg. W wielu lirykach (np. „Pisanie”,
„Wiersze”, „Narodziny poety”, „Zawstydzenie”,
„Bilans”, „Trud poety”) nasz autor podejmował
zagadnienia wiążące się z ustaleniem, czym jest
dla niego poezja, jaka jest jej geneza, na czym
polega fenomen procesu twórczego i z jakim
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trudem się on wiąże. Takie wiersze o wyraźnym
charakterze autotematycznym muszą zakładać
dużą rolę literackiej samoświadomości, czego
raczej nie znajdziemy w literaturze ludowej.
U Leszczyńskiego zauważyć się daje lekkość pióra, swobodę w konstruowaniu frazy
poetyckiej i łatwość aranżowania nastroju, a
także subtelny humor. Twórczość ta jest zjawiskiem bogatym, różnorodnym, zaangażowanym
w codzienność, a jednocześnie zanurzonym w
uniwersum, a przez to na pewno wartościowym
i godnym poznania.
Pisząc o dorobku twórczym S. Leszczyńskiego nie sposób nie wspomnieć o drugiej pasji
tego artysty, jakim była fascynacja drewnem jako
materiałem, z którego wyczarowywał rozmaite
przedmioty, w tym także codziennego użytku.
Powstawały wykonywane z różnych drzew: akacji,
orzecha, wiśni, czereśni najrozmaitsze amfory,
kielichy, misy, patery czy stylizowane na owoce
puzderka. Tak o dążeniu do uwydatnienia piękna zawartego w drzewie pisał artysta w swoistym
manifeście zatytułowanym „Apoteoza drewna”:
Drzewo skojarzone jest z Ludzkością od kołyski
– po trumnę. Od ogrodu Eden – po „koniec świata”.
Spożycie owocu z „drzewa wiadomości dobra i zła”
jest początkiem naszego tragicznego człowieczeństwa;
na „Drzewie życia” zrodził się upragniony Owoc odkupienia. Drzewo przeniosło Noego przez falę Potopu.
Drewno było budulcem dworu Salomona, jak i chaty
biedaka; świątyni i karczmy. Daje rozkoszny ogień
i bywa cebrem na wodę. Łuk, bumerang, włócznia,
maczuga, łoże, stół, lektyka, socha, cepy – drewno,
drewno, drewno… Jeszcze przedwczoraj proste dzieci
Boże sięgały warząchwiami do drewnianej michy. Przykłady można by mnożyć. Przez nagminność stosowania
i użytkowania drewna, przestaliśmy go dostrzegać.
Stało się przezroczyste jak powietrze!
W swej przewrotności poszliśmy dalej – zaczęliśmy gardzić i drewna się wstydzić! Wyrzuciliśmy trepy
i naczynia. Przyjazne nam deski podłóg i boazerii
zasmarowaliśmy truciznami zjadliwie smrodliwymi!
Prawdziwe meble zastąpiliśmy atrapami z tzw. „płyty
meblowej”. Miliony drzew przetwarzamy na papier
toaletowy. Anachroniczne gazety, jak nieugaszony
pożar, trawią lasy świata. Podcinamy dosłownie gałąź,
na której siedzimy.
Celem mojej pracy jest próba ukazania urody
drewna, a w konsekwencji – próba szerszego otwarcia
oczu na to niezwykle stworzenie, jakim jest drzewo.
Znamy jego głos, gdy rozmawia z wiatrem. Dostrzegamy sygnały, gdy porozumiewa się z tęczą. Może jeszcze
pamiętamy szczodrobliwe „bęc”, gdy nastawialiśmy
fartuszka… Ale przecież drzewo żyje i po śmierci!
Pracuje, mówi, śpiewa… Niektórzy z nas pamiętają
skrzypienie żurawia o zmierzchu, czy postękiwanie
chłopskiej, ciężarnej fury. W zachwyceniu słuchamy
śpiewu klarnetu, prostej fletni, czy nucenia ksylofonu.
A czy może nie zna ktoś mistycznej pieśni ogniska?
Gdy drewno, wyniszczając się ostatecznie, odsłania
swą dwoistą naturę: Słońca i Ziemi? Gdy rozsiewa
woń rozkoszną aż do bólu i budzi jakąś niewypowiedzianą tęsknotę? Najzwyklejsza ostrugana deska
ukazuje niepowtarzalne poziomice słojów, ciemne
ślepia sęków, plamy i smugi przebarwień… Wszystko
to układa się w obrazy, figury i postacie doskonałe w
swym plastycznym wyrazie i sprawia, że na powałę
z oheblowanych desek można patrzeć godzinami…
Chory człowiek wymyślił miskę z plastiku. Jest błyszcząca, gładka, kolorowa i … piekielnie cuchnie, gdy
liże ją jęzor ognia… Już czas, byśmy nawrócili się do
natury, gdyż nasze życie bez drzew – jest niemożliwością. Pokochajmy drewno, a drzewom odwzajemnijmy
miłość! Weźmy kurs na drzewo!
Praca w drewnie dawała artyście wiele
satysfakcji. Przez wiele lat doskonalił swój rzeźbiarski warsztat, poprawiał jakość i formę tworzonych przez siebie „drewienek”. Odkrywał

tajemnice struktury poszczególnych gatunków
drzew i sposoby wyeksponowania charakterystycznej dla nich urody. Czynił to z olbrzymim
zaangażowaniem i wielką cierpliwością. Efekty
tej pracy były na tyle interesujące, że jego dzieła
zyskiwały uznanie nie tylko znajomych i przyjaciół oraz lokalnych władz, które kupowały
je z przeznaczeniem na nagrody lub podarki
w czasie zagranicznych wizyt jako regionalne
rękodzieło, ale także chętnie przyjmowano je
w galeriach krajowych i za granicą. Pierwszy raz
zostały wyeksponowane we włocławskim Biurze
Wystaw Artystycznych podczas prezentacji prac
nieprofesjonalnych artystów w maju 1990 r.
Później przyjmowane były w warszawskich
salonach wystawowych Galerii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Galerii Rzemieślników
Artystów, Galerii Muzeum Etnograficznego.
Brały udział w Międzynarodowym Festiwalu
Rękodzieła we Florencji. Trafiły do ośmiu
krajów Europy Zachodniej, a także za ocean
do Lake Placid, Ottawy czy Calgary. Wszędzie
cieszą oczy oglądających, w dotyku są idealnie
gładkie, wypolerowane, wszak twórca ubrał je
w „batystową koszulkę wosku”.
To nowe tworzywo pochłonęło Leszczyńskiego bez reszty. Nie bez powodu swój trzeci
tomik poezji zatytułował: „Między słowem a
drewnem”. I rzeczywiście, cała twórczość tego
artysty rozpięta jest między tymi dwoma światami, gdzie w jednym królują słowa, a w drugim
formy wydobywane z drewna; w jednym jest
abstrakcyjna ulotność, a w drugim namacalny
konkret; wreszcie w jednym szukanie mądrości,
filozofowanie, w drugim zaś uroda tego, co
fizyczne. Artysta obracając się w tych skrajnie
odległych od siebie rzeczywistościach próbował osiągnąć swoistą pełnię. Czy mu się to
udało? Osądzą to jego czytelnicy i posiadacze
„drewienek”.
Na koniec tych rozważań pragnę przywołać fragmenty wierszy, w którym poeta reflektując o swoim nieuchronnym odejściu napisał:
[…] Ci co miłość przyrodzoną mieli
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Szlakiem wszystkich ludzi odeszli
Smutne oczy na Drogę wzięli
Biały Oból kładli na język
Smarowali Olejem podeszwy
Wiem
Wyprawią mnie w tamtą Drogę
Bagaż ciała w sejfie położą
Pójdę lekko przez ciemną dolinę
Pójdę
Nie pójść nie mogę
(„Mój życia-rys”)
Zaś w liryku „Gdy minie” czytamy:
Obejrzę się z tamtego brzegu
Poezja moja wplecie się
W muzykę sfer
Opowiem Panu Bogu
O mym szukaniu
I o błądzeniu
O horyzoncie płaskim jak trójwymiar
O bólu niewiedzy
Gdy minie czas
Zagram na fletni Panu
Andyjską pieśń miłości
Właśnie stało się tak, że ziemski czas
poety minął, miejmy nadzieję, że zgodnie ze
swoim gorącym pragnieniem, ogląda on Boga
twarzą w twarz, a jego poezja nie tylko wplata
się w muzykę sfer, ale także znajdzie życzliwych
czytelników, którzy odbywają jeszcze podróż
swojego życia. Na płycie nagrobnej rodziny
Leszczyńskich, która znajduje się na cmentarzu
parafialnym w Śmiłowicach, gdzie złożone są
prochy artysty, wryty został majuskułą następujący fragment jego wiersza o tytule „Chory
fortepian”:
Ptak zatrzepotał
Jęknęła struna
Rozwarte usta święty deszcz poi
Na wieki wieków zawarczał werbel
Zdziwionej gwieździe
Kwiat się pokłonił v

Ariana Nagórska
Przeszłościowcy
przeszłość opłakiwana, koloryzowana
przeklinana, wzgardzona, pchana na piedestał
służąca do mącenia w głowach, do rozgrywek
do leczenia kompleksów i do ich wzmacniania
mają dylemat: komu zatwierdzić spoczynek
w Alei Zasłużonych, a kto nie zasłużył
słyszę że dziś tam grzebią tylko najwłaściwszych
(choć jutro może takich osądzić inaczej)
grzebanie to wciąż żywe hobby przeszłościowców
lubią się przy tym spocić, zasapać, ubrudzić
ta pasja obejmuje też rozgrzebywanie
a potem zamiatanie (najczęściej pod dywan)
w dwudziestym pierwszym wieku cenną rekonstrukcją
historyczną są ci co nadal walczą z zaborcami
obalają komunizm, tropią Targowicę
i mdleją gdy ktoś miło wspomni PRL
mają ścisłe wykazy co trzeba wspominać
z patosem i zadęciem, a co w duchu hańby
wobec takiej tresury ten najodporniejszy
kto żyjąc tu i teraz – minione pomija
                                                      14 III 2021
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IRONIE
Rafał Gawron
Idalia Gaudyn
Romeo i Julia (tragedia w dwóch częściach)
Część 1
NIEOCZEKIWANIE
(opowieść Julii)
to było w jakimś hotelu pod Weroną
duży pokój z wielkim łożem
malachitowe ściany łazienki
i mosiężny kran
głuchy korytarz prowadził do restauracji
w której kelnerka miała nam za złe
ale podała bardzo dobre spaghetti
podczas kolacji winnice zaglądały przez okno
z taką natarczywością
jakby rozpoznały we mnie
swoje brakujące ogniwo
a potem późną nocą
stojąc na balkonie w blasku księżyca
zobaczyłam jak genius loci kradnie
z naszego wozu jego piąte koło
więc wcześnie rano
porzuciłam Romea
i odjechałam
by jak zawsze wrócić tam
gdzie nikt na mnie nie czeka

BALKON NIEWINNY
przybijał z nami piątki
choć ledwo dychał
kolega z montelupich
romeo z paragrafu

Dorota Czerwińska

podobno widział julię
ostatni

Julietta pcha swój balkonik,
za nim garb wielki i nóżki
jak nitki się poplątały.

dowódca warty miał romans
z panią kapulet
samson i grzegorz też siedzą
laurenty nie zdążył
wszystkich pochować
tybalt poszukiwany
baltazar wie
został koronnym
nikt nie wie jak długo
merkucjo dziś zeznaje

Siłaczka

Zerka na słońce, lecz oczy
już nie chcą przyjmować światła,
zdominowały je cienie.
Tutaj kruchość jest siłą,
a desperacja metodą,
by hardą ziemię przetoczyć,
póki wciąż żywy Romeo
dryfuje w żyłach nabrzmiałych.

o zgonie dzieci przedwczesnym
słuch niesie że palca umoczył
monteki
organizuje zrzutkę
proces kosztował majątek
eskalus nadstawił głowę
brak julji na balkonie
o niczym nie świadczy

Część 2
ALFA ROMEO GIULIETTA

Tomasz Stefaniuk
O jedno słowo za dużo
Coś wypadło z twoich ust
Przyglądam się temu
Z pewnym zainteresowaniem
I sam nie wiem, co to: trup tego słowa
Czy trup tej miłości?

nie chciałem tam jechać ale się uparła
tak do tego hotelu pod Weroną

Wiem
Ona zmartwychwstanie, kolejny raz:
Śmiała, spokojna i nieunikniona
Zmartwychwstanie –
Pod dotknięciem
Nieubłaganych praw logiki
Nieznośnych przyzwyczajeń
Niedocenianych na co dzień obaw
Bezbłędnego rachunku zysków i strat
Błogosławionej niepamięci

pamiętam że w jego parku
stał posąg amora
z łukiem i kołczanem strzał
które mijały się z celem

Zmartwychwstanie
Ale jeszcze nie jutro –
Jutro jest czas na to, aby serca umierały
Kawałeczek po kawałeczku

na kolację zjedliśmy spaghetti napoli
piliśmy barolo tak chyba dużo wypiła
jeszcze jedną butelkę zamówiliśmy do pokoju

Na to, aby tam, na ulicy
Leżało to okropne truchło psa
Który zdechł
Który zdechł i nie żyje
I dobrze mu tak! –
Takie paskudne, śmierdzące kundle
Nie mają przecież prawa, by żyć

(La meccanica delle emozioni: zeznanie Romea)
commissario jak mógłbym to zrobić
kto zabiłby pęd swojego bugatti
sam pozostając przy życiu?

kiedy się obudziłem Julii nie było
odjechała moim wozem
nie nie wiem dokąd
nie wiem gdzie jest ona
i moja giulietta

Poczwary takie jak ta poczwara
Zwana miłością
Którą ktoś zaszył w worku –
I utopił w rzece jak psa
I utopił w sercu jak miłość
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Jacek Jaszczyk

Waldemar Jagliński                  

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

Kair

1.
Ta wiosna skończyła się na skraju miasta.
W przetartych śladach wyschniętych kałuż,
nad którymi gałęzie rozłożyły modrzewie.

włączam szklany obraz światarelacja z kolejnego dramatu marionetek
daleka krew i śmierć jak film

Stoję pod niebem z którego policyjny
śmigłowiec dotyka moich myśli.
Przez chwilę czuję się drzewem Kwitnącej jabłoni,
rozebrany do żywicy,
z której mrówki wkrótce zbudują nowy świat.
2.
W pajęczynie skrzy się piłka słońca.
Obok pomnika Matki i Dziecka na Finglasie,
ptaki skubią lniany obłok.
Nieświadome mojego istnienia,
na skraju tego świata opłakują wiosnę.
3.
W południe dotykamy serca dzwonu.
Chcemy być jak Czukucze
podbijający dźwiękami ulice
lub Aborygeni, indianie Jivaro, Kayapo,
Campa, Karibu, Desana, Kuikuru,
którzy znając siebie jak z przeczytania stepów,
oglądają w świętym ogniu nasze sny.
4.
Przysyłasz światło gwiazd z wyspy Vis
i kilka słów zapisanych na skale:
Zanim Marijan wyszedł przez okno,
wypowiedzieliśmy światu mieszkanie.
Potem wirus zatrzasnął między nami ściany.
Kilka tygodni później odrodzisz się w Dalmacji,
w której lawenda zakwitając z pikseli,
dotknie brzegów mojego morza.

cóż za demiurg pozwala wciąż
aby mundur kaleczył horyzonty
luźne sznurki kończyły życie
a półksiężyc stawał się piekłem?!
płyną jednak pieśni chleba
na pustyni stoją tysiące

Grzegorz Zientecki
MORZE   
Jak ktoś bez pamięci
Przeszukuje falami encefalografu doliny umysłu
Lub niczym brailista po omacku błądzi po Księdze Nocy
A gdy natrafi na ćwieki gwiazd
Wspomina nieludzkie tortury
Ty też miej świadomość, że
Kryształy soli są proste jak samotność
A nieskończoność nie trwa wiecznie
W końcu
Z łachmanami żagli na kikutach masztów
Dobija się do brzegu
Tysiąc i jednego rozczarowania
                             

Idalia Gaudyn
ZNAD MORZA MARTWEGO

Piotr Szczepański
czekając znów na piątek (tak ale po co?)
mam mnóstwo czasu
odkąd zaczęli rewolucję
majowa aura odpowiednia
na kluczenie i ucieczki
cebula zmieszana z wędzonym tofu
płonie niski dym z ogniska
w sercu
wybierasz kostiumowe seriale
na pustkowiach Australii
mało angażujące degustacje miniaturowych dań
mnóstwo ekstra godzin na skraju miasta
bliżej rozklekotanych torów
głośnych w swoich racjach pociągów
dni możliwego i niemożliwego przełomu coraz bardziej
rozgorączkowane
każdy chce ugrać coś dla siebie
rozsypani nie sypniemy niczym
poza piaskiem w oczy

nie dla ciebie partie saduceuszy i faryzeuszy
wierzysz że jesteś depozytariuszem
prawdziwej wiary poza świątynią
na pustyni
nad martwym morzem przeciw falom
szepczesz imię tajnego anioła
jak hasło w batalii dobra i zła
odprawiasz tylko własne obrzędy
by poznać zamysły twojego Boga
i tajemnice wielkiej katastrofy
masz swój własny kalendarz liturgiczny
więc studiujesz i przepisujesz święte księgi
aż wypełni się okrągły rok
w białej szacie po zmierzchu przyjmujesz posiłek
z chleba i wody
podczas całonocnego czuwania
śpiewasz pieśni
mieszkasz osobno w celi
przestrzegasz czystości
byli tacy przed tobą i będą zawsze
przed każdą katastrofą
i po niej
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Krzysztof Dąbrowski

Szczujnia
Zanim pożegnam się z tym światem,
postanowiłem napisać post na swoim profilu
na Facebooku. Usiadłem po raz ostatni przed
komputerem. Już darowałem sobie zakładanie okularów; bez sensu dbać o coś, co
za chwilę będzie kompletnie bezużyteczne.
Siadam i piszę:
Pozwólcie, że opowiem wam pewną
historię. Ale musicie się odrobinę wysilić.
Jedyne co musicie zrobić, to wyzbyć się na
chwilę uprzedzeń i pozwolić sobie na empatię. Wczuć się na pewien czas w to, co czuje i
przeżywa druga strona. A także zadać sobie
pytanie „Co by było, gdyby?”.
Co by było, gdyby okazało się, że osoby,
na które od wielu miesięcy dzień w dzień
wylewamy pomyje, okazały się niewinne?
Jakbyśmy się czuli, gdyby się okazało, że pewnego dnia, dwóch zawistnych pisarzy dobrało
sobie dziennikarza pragnącego podbudować
swoje ego i pozować na szeryfa, łowcę afer,
i z jego pomocą stworzyło misternie skonstruowaną intrygę, by z jakiegoś powodu
zniszczyć komuś życie?
A teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że
pewnego dnia wchodzicie do internetu i czytacie o sobie i swojej ukochanej obrzydliwe
rzeczy, które ktoś w tym celu sfabrykował.
Próbujecie wytłumaczyć ludziom, że to
nieprawda, że się mylą. Jednak wasze tłumaczenia są jak woda na młyn dla ludzi, którzy
kochają afery i uwielbiają ekscytować się
czyimś nieszczęściem. Zostajecie zakrzyczani
i obśmiani.
Jesteście załamani, ale jest w was jeszcze
wola walki. Mija trochę czasu i mobilizujecie
się na tyle, żeby zgłosić to, co się dzieje na
policję.
Chcecie też iść z tym do sądu, ale kiedy słyszycie, ile będzie kosztować sprawa i
adwokat, to ręce wam opadają... I owszem,
przez chwilę myślicie o tym, czy nie wystąpić
o adwokata z urzędu i pokrycie kosztów ze
względu na to, że nie stać was na tak duży
wydatek, ale wolicie zacząć odkładać na to i
wykosztować się za parę miesięcy, byle tylko
zrobić to porządnie. W końcu tu chodzi o
wasze życie.
Myślicie też, aby dać publiczne oświadczenie. I byście to zrobili, gdyby nie fakt, że
dopiero co udało wam się nawiązać współpracę z pewnymi ludźmi i macie okazję
zrealizować coś naprawdę WIELKIEGO.
Spełnić marzenie, które było przy was od
dawien dawna. A na dodatek realizacja tego
marzenia może wam dać upragnioną pełną
niezależność finansową. Uznajecie, że w tej
sytuacji takie oświadczenie mogłoby odstraszyć ludzi zaangażowanych w ten projekt,
mogłoby to wszystko zniszczyć.
Od tego czasu żyjecie nadzieją i usiłujecie mimo wszystko jakoś funkcjonować.
Tak, jakby to miało być tylko chwilowe. Jakby
lada dzień koszmar miał minąć. Nie wiecie
jeszcze, że los zgotował wam wielomiesięczną
gehennę.
Coraz bardziej się niecierpliwiąc, dzwonicie od czasu do czasu na policję, by dowiedzieć się, co się dzieje. Słyszycie zapewnienia,
że owszem, „coś” się dzieje, ale trzeba czasu.

A potem jest przerzucanie waszej sprawy
między komisariatami i ludźmi mającymi
rzekomo tym się zająć. Siedzicie jak na szpilkach. Zaciskacie zęby. Staracie się przetrwać
trudne chwile wspierając się nawzajem. Ale
nie ma spokoju, ludzie nadal pastwią się nad
wami, nie dając chwili wytchnienia - nie dając
żyć. A na domiar złego, na wasze głowy spadają kolejne nieszczęścia - śmierć w rodzinie, a
potem... potem coś równie strasznego.
Nastaje wiosna. Ludzie cieszą się piękną
pogodą, życiem. A wy? Wam coraz trudniej
zacząć każdy kolejny dzień. Staracie się
ukrywać to przed całym światem, ale powoli
wpadacie w czarną otchłań depresji. Nic nie
cieszy tak jak dawniej. Powoli zaczynacie
tracić nadzieję. Zaczynają się problemy z
bezsennością. Zaczyna się sypać zdrowie i
nerwy. Macie coraz mniej sił na cokolwiek.
Budzicie się czując potworny stres, który
przeżera wasze ciała i dusze wtrącając je w
nieustanny dygot. Ten dygot paraliżuje coraz
bardziej. Tracicie z tego wszystkiego pracę.
Oszczędności na sprawę. Wpadacie w spiralę
długów, mniejszych i większych pożyczek.
I nadchodzi dzień, kiedy dzwonią z policji i informują was, że wasza sprawa została
umorzona. Ale dlaczego?
Ze względu na „niską szkodliwość społeczną”...
Niszczenie komuś życia zostaje brutalnie sprowadzone do trzech bezdusznych
słów: Niska... szkodliwość... społeczna...
Bezdenna otchłań depresji wciąga was
coraz bardziej. Nie jesteście w stanie wstać
z łóżka. Kolejne miesiące są walką o to, by
wykrzesać w sobie choć odrobinę nadziei.
Inni cieszą się piękną pogodą, przyrodą,
życiem. A wy? Wy jesteście w tym czasie tak
bardzo przygnieceni beznadzieją, że tylko
głód zmusza was do tego, by od czasu do
czasu otrząsnąć się ze stuporu i wypełznąć z
łóżka, by cokolwiek zjeść. Ale nie ma w tym
smaku, ani żadnej przyjemności. Nie jesteście
już w stanie tego odczuwać. Jecie byle jak i
byle co, bo już nie macie sił by o tym myśleć.
I ta dobijająca świadomość, że mieliście
odkładać na sprawę, ale depresja dokonała
takiego spustoszenia w waszym życiu, że teraz
już na nic nie ma szans.
I wtedy zaczynają się dni, kiedy już
kompletnie nic nie ma sensu. I dzień w dzień

zastanawiacie się w głębi duszy jak ze sobą
skończyć żeby przerwać ten koszmar...
I w zasadzie trzyma was przy życiu już
tylko to, że się nawzajem bardzo kochacie
i nie chcecie dopuścić do tego, by drugie
zostało samo na tym okrutnym świecie.
Boicie się, że ktoś kogo kochacie, zapewne
myśli o tym samym. Boicie się spuścić ją
z oka. I już tylko to się liczy, by ją ocalić.
Dlatego powoli z mozołem wmawiacie sobie, że musicie być silni, musicie walczyć.
Z trudem, jak ludzie dochodzący do siebie
po ciężkim wypadku, dzień w dzień pracujecie nad sobą, by odzyskać kontrolę nad
życiem, by ratować co się da. Na zewnątrz
nadal udajecie, że u was wszystko w porządku. Nie chcecie martwić waszych rodzin i
przyjaciół.
Kończy się lato. Macie świadomość,
że zniszczono wam kilka najpiękniejszych
miesięcy w roku. Oczernianie sprawiło, że
straciliście też kilka fajnych projektów. Ale
podnosicie się i staracie wrócić do życia,
znowu zaczynacie działać, by wasze życie
wróciło na właściwe tory.
A potem, gdzieś ktoś rozsiewa ploty
dotyczące oczerniania i niszczy waszą życiową szansę - projekt, o który tak bardzo
walczyliście z przygniatającą was beznadzieją, nagle robi się równie martwy jak wasze
dusze. Ludzie wierzą w te bzdury i wycofują
się ze współpracy.
Zaczynasz pić na umór. W myślach
jesteś tak wściekły, że oczyma wyobraźni raz
po raz odtwarzasz w głowie film, jak jedziesz
do tych, którzy nawymyślali na twój temat
różnych bzdur i masakrujesz ich tak, że
błagają o litość.
I jesteś przerażony na myśl, że drzemie
w tobie taka brutalność. Czysta nienawiść.
I zaczynasz się bać, że faktycznie możesz
przekroczyć tą cienką linię...
Pewnego dnia budzisz się. Szum wody
w łazience. Zapalone światło. Drzwi zamknięte, ale nie na zamek.
Stukasz. Cisza. Naciskasz klamkę.
Woda w wannie jest już przeźroczysta.
Ale twoja ukochana jest martwa. Jej ręka
zwisa poza krawędź. Czerwień na podłodze.
Uznałem, że tyle wystarczy. Ona. Tylko
ona trzymała mnie przy życiu. Wyłączyłem
komputer. Otworzyłem okno.
Dziewiąte piętro. Wysoko. Podobno
spadając umiera się na zawał. Podobno
uderzając o ziemię jest się już martwym.
Skaczę głową do przodu. Za chwilę
poznam odpowiedź. v
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Marek S.Podborski
Gorąca maszyna woskowych żeber
w skórczach przepływów Nocy Kupały
I tyle mam jeszcze na głowie:
wciąż tańczące meduzy
w rytm potocznego jazzu

Adam Michalak
Ugrowo złoty sen
Ugrowo złoty sen przecieka jajem słońca przez macki
zmysłów rozbitej skorupy myśli których brzegiem wędruję.
Sennego mirażu porzucanej krainy podpływa leniwa fala
obmywa „jakiegoś mnie” pienistą goryczą zapomnienia.

świat błysków zwidziadeł
potarganych
siąpiących dobro
dusznym uśmiechem letniego deszczu
politowania

Otoczona diunami piasku zmęczenia szeleści szyszka ciała
w kompoście potu i śliny.

drzewa kiełkujące dlatego
czasem tak kłuje do środka
wilgotnego mózgu

Przeżuj to sam mówię zobacz pełznące pejzaże wchłoń bryzę
wiatru zmian przyodzianą słonym płaszczem meduzy.

a te ślimaki
co pełzną między skroniami
bełkotliwie kleiste
dźwigając pnące spirale
złotych wirów pochodni
jak nocne włosy a z nich
gniazda poranionych duchów
opatrzonych zimnym światłem
pełgania świetlików
w mroczniejących zgwieżdżeniach
kwiat Kali
jej zęby krwawe
oczy
rozwarte na oścież

Podświadomość ugrzęzła jak pragnienie akwariowych ryb
podbierakiem nocy wyrzuconych na łachy bezruchu.

Gdy nierozpoznana na widmowej fali kamienieje
rozczarowana dnem chwila zgłębiana po omacku.

Dariusz Filinger
MIEJSCE GDZIE ROBACZKI ŚWIĘTOJAŃSKIE
                            
ROZPRASZAJĄ MROK
Po owocach zdrowych i dojrzałych was poznamy – żniwiarzy
wielkiego żniwa i zbieraczy w sadach i winnicach Pana
niech będą pozdrowieni ci co nie pragną zysku za wszelką cenę
Niekoszone miedze dzikie królestwo bąków i trzmieli
miejcie w swej opiece a nie tylko wydajność z hektara
zadrzewienia śródpolne i oczka wodne – niech będą pochwalone
Kroczycie po porannej rosie w trudzie poranka
i zamykacie dzień kluczem dzikich kaczek w wieczornej mgle
teraz niech odpocznie ziemia niech odpoczną ręce spuchnięte

Zbigniew Pawłowski
Taniec deszczu
Deszcz tańczy słotnie
Pełen wdzięku
Kroplami wciąż obmywa świat
Kurz chowa się
Bo pełen lęku
Bo znika pod nim
Wszelki ślad.
A deszcz zaszepce
Do Twych okien
Najpierw cichutko niby puch
O czystej wodzie Ci opowie
Że z nieba przybył
Niby duch
Potem zapuka mocniej w okno
Nie ma on palców a wiec kroplą
I wciąż głośniejszym przecież graniem
Na siebie zwrócić chce uwagę
To takie deszczu powitanie
A krople szkliste
Przy tym nagie.
W tańcu deszcz śpiewa swą poezję
I deklamuje ją jak wieszcz
Przyciąga wzrok
Przecież jest deszczem
Bo cóż innego ma robić deszcz.

Poicie z troską swe konie mechaniczne przed kolejną szarżą
w walce o przetrwanie tu gdzie długość i szerokość geograficzna
przecięły się w konkretnym miejscu i czasie na Ziemi
Tu gdzie wzgórza zielone i jeziora głębokie gwarantują ciszę
bo plony rosną bez zgiełku i pogoni bezmyślnej jak w wyścigu
szczurów za tym co jest na wyciągnięcie ręki

Beata Stępień
CZARY W NOC KUPAŁY
A ja Ci wianek dam,
tylko poczekaj
- tylko poczekaj...
Świętym ogniem rozpal drwa
i nie zwlekaj
- i nie zwlekaj...
Obiecuję kwiat paproci
z leśnej głuszy
- z leśnej głuszy...
Wsłuchaj się w tej nocy czar,
nadstaw uszy
- nadstaw uszy...
Niech oczyści ognia żar,
czar zaklęty
- czar zaklęty...

Wrzucę wianek w rzeki nurt,
w nurt jej święty
- w nurt jej święty...
Niech się złączą w tańcu
gwiazd
ciała dwa
- ciała dwa...
Poświatą księżyca objęci,
ty i ja
- ty i ja...
A Kupała nocy tej,
niechaj wie
- niechaj wie...
Że połączył już na zawsze,
dusze dwie
- dusze dwie...
Zanieś echo... echo... echo...                   
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Juliusz Rafeld

Weronika
Czekała mnie jeszcze jedna rozmowa i
byłem już solidnie zmęczony, gdy pojawiła się
kolejna, ostatnia kandydatka. Mówiąc prawdę
ledwie pamiętałem dane z jej listu, ale też pewnie niezbyt uważnie go przeczytałem. Pewnie
mój błąd; zaprosiłem wszystkie sześć pań, które
odpowiedziały na mój anons. Pięć pierwszych
odpadło, grubo przeceniwszy swoje kwalifikacje,
choć wyraźnie zaznaczyłem wymóg górnej półki
w każdym zakresie.
Kiedy weszła, moją pierwszą myślą było,
że nic z tego nie będzie. Choćby była najlepsza,
włącznie z angielskim. Jej wada z miejsca rzucała się w oczy, choć przyznaję, że to tylko moja
wina, lub może moje estetyczne, i nie tylko,
skrzywienie. Jeśli na chwilę zaniemówiłem, to
właśnie dlatego. Jako że nie wymagałem zdjęć
ani zwykłego CV, tylko list intencyjny, nie miałem pojęcia jak kandydatki wyglądają.
Była uderzająco urocza. Nie tylko piękna,
zgrabna, ale tak właśnie, urocza. Z sarnimi
oczami, małymi, pełnymi ustami i burzą kasztanowych włosów. Do tego kilka słów na powitanie
tak łagodnym, dźwięcznym głosem, że mnie
ciarki przeszły. Korciło mnie, żeby nawet nie
zaproponować by usiadła, lecz się przemogłem i
usadowiła się półtora metra ode mnie. Odczekałem chwilę i powiedziałem, że niestety nie mogę
jej zatrudnić. Rozszerzyła oczy i rozchyliła usta.
- Ale… ja tam nie napisałam jeszcze wszystkiego, tylko tak pobieżnie. Może wyjaśnię? – i
zaczęła mówić.
Jednym uchem łowiłem treść, drugie
nastawiłem na odbiór melodyjnego głosu. Zdołałem odnotować, że akurat tym razem kwalifikacje odpowiadały mi aż nadto, ale jednocześnie
tym bardziej żałowałem, że jej nie zatrudnię. W
końcu jednak zabrałem głos i wypowiedziałem
prawie że na pamięć już wyuczoną formułkę,
którą zapoznawałem na wstępie każdą kandydatkę z charakterem mojej pracy i warunkami. Sam
nie wiem po co, skoro… Może z uprzejmości?
W każdym razie wysłuchała z zainteresowaniem
i cicho stwierdziła, że chyba wszystko akurat
doskonale pasuje. Jasne, pasowało jak cholera!
Gdyby nie ta przeszkoda… W końcu wypaliłem:
- Problem nie w pani kwalifikacjach, są
doskonałe, lecz jest pani… taka cudowna, że
miałbym z tym kłopot.
Odetchnąłem, że wreszcie mam już to
za sobą.
- Dziękuję, ale chyba pan przesadza. Poza
tym, czemu miałoby to… - nie wydawała się
zbytnio speszona.
- Pani… - zerknąłem na jej list – …Weroniko, problem jest nie w pani, ale we mnie.
– Spojrzałem jej w oczy. - Znam siebie i wiem,
że takie piękno na co dzień, nie dałoby mi się
skupić. Taka moja wada.
Ponownie rozszerzyła oczy, lecz milczała
dobre kilka sekund, zaskoczona. W końcu
wykonała nieokreślony gest dłońmi, wyrażając
chyba bezradność.
- Wie pan…, pierwszy raz coś takiego…
Ostatnio to nawet odwrotnie… No, nie wiem
co powiedzieć. Tak mi się wydawało, że wreszcie
trafiłam na interesujące zajęcie, a tu pan…
- Pani Weroniko – wtrąciłem się. – Jeszcze
bardziej żałuję niż pani, szczerze. Tylko że…
Tym razem ona nie dała mi dokończyć.
- Ale ja obiecuję, że z mojej strony…
Przerywanie sobie nawzajem weszło już

nam chyba w rutynę.
- Powtórzę, nie w pani wina, jeśli można tak
powiedzieć. Po prostu mój charakter… no…,
zbyt łaknę piękna, w każdej postaci, więc…
Rany, skąd mi się to wzięło! Jeszcze nigdy
na głos nie wypowiedziałem czegoś takiego.
Była to prawda, skrywana w sobie i nie na użytek
publiczny. Jasny gwint, co ja robię? Nie, trzeba
było to zakończyć jak najszybciej.
- Krótko mówiąc, nie dam rady. Wiem, że
nie mógłbym od pani oderwać oczu i przestać
myśleć, gdybym był gdzie indziej. I co z moją
pracą? Bez koncentracji niewiele bym…
- Może… dałoby się jakoś przyzwyczaić…
Mogę się postarać wyglądać inaczej, zwyczajniej…, albo nawet czasem pana zdenerwować –
uśmiechnęła się, a dołeczki obok jej ust poraziły
mnie. – Może pan uprzedzić żonę…
Chciałem się jej pozbyć jak najszybciej, ale
z drugiej strony podświadomie zapragnąłem jak
najdłużej ją widzieć i słyszeć.
- Nie trafiła pani, nie jestem żonaty.
- Przepraszam. Może tak, wrócę tu jutro,
w jakimś worku i rozczochrana, zobaczy pan…
Naprawdę, to pańskie zajęcie bardzo mnie
interesuje, nawet choćbym mogła na te pół
etatu. A ciekawych zajęć zupełnie tu u nas brakuje. Wiem, bo szukam już długo, od czasu gdy
wróciłam z Kanady.
Czułem, że inaczej się jej nie pozbędę,
więc zgodziłem się na spotkanie nazajutrz, ale
co do godziny to dopiero zadzwonię.
Ale nie zadzwoniłem. Zaś na wczesne popołudnie zaprosili mnie do siebie mieszkający za
miastem znajomi, jak to nazwali, półzawodowo,
półprywatnie. Prowadzą
kilka biznesów i właśnie
przyjechała dwójka ludzi z
zagranicy, żeby omówić jakiś
kontrakt. Z angielskim u
nich średnio, więc poprosili
o moje profesjonalne wsparcie. Znamy się między innymi z takiej okazji, że regularnie ich dokształcam w tym
zakresie. Z gośćmi wstępnie
spotkali się już poprzedniego dnia, lecz wtedy tamci
mieli ze sobą tłumacza, który
jednak nazajutrz okazał się
już niezbyt dyspozycyjny z
powodu jakiegoś ważnego
spotkania o nieustalonej
jeszcze godzinie.
Wyruszyłem nieco
wcześniej i gdy miałem do
ich willi jeszcze z pięć kilometrów zadzwonili, że
podtrzymują zaproszenie,
ale tym razem już prywatnie,
jako że goście jednak przybyli z poprzednim tłumaczem,
któremu się zwolniło. No i
okej, znajomi to mili ludzie,
na poziomie, więc kontynuowałem jazdę i chwilę
później zajechałem przed
ich podmiejską posiadłość.
I nastąpił ładny numer.
Jestem dość opanowany, więc chyba nie zrobiłem

zbyt wielkich oczu, kiedy okazało się, że tłumacz
wynajęty przez zagranicznych przybyszów to nie
tłumacz, tylko tłumaczka. I w dodatku o znanym
mi już imieniu Weronika. Przedstawiono nas sobie, ona zaprezentowała swe śliczne dołeczki, ale
też nie dała po sobie poznać, że już się znamy.
No i oczywiście przy naszym powtórnym spotkaniu również wyglądała jak milion dolarów.
Po godzinie interesów, podczas której
nasze role się przeplatały, padło hasło o szykowanej niedługo kolacji, a ten czas wykorzystałem
na spacer z Weroniką po rozległym ogrodzie.
Wyjaśniła, że tamtych ludzi zna przez innych
z kolei znajomych, którzy ją polecili, czy coś
takiego, bo nie słuchałem dokładnie.
- Niespecjalnie pan dotrzymał słowa – rzekła naraz z udawanym wyrzutem.
- Ale pani też, więc jakby jesteśmy kwita,
nie?
- Ja?
- O ile pamiętam, miał być jakiś worek,
potargana fryzura…
- No to bardzo przepraszam, że się panu
znowu podobam. Nic nie poradzę. A tak przy
okazji, zapomniał pan, czy…?
- Niestety nie zapomniałem.
- Niestety?
- Bo mam wyrzuty sumienia.
- Och! Czyżbym jednak miała jakąś szansę?
Później wszystko potoczyło się zupełnie
nieoczekiwanie. Ponieważ zagranicznicy zostali
na noc u partnerów biznesowych, Weronika po
kolacji zabrała się ze mną do miasta, gdzie kontynuowaliśmy wieczór w nastrojowym klubie przy
szampanie. Podobnych wieczorów nastąpiło
później jeszcze wiele. I nie, mimo to nie została
zatrudniona, ponieważ nastąpił chyba jeden z
najszybszych awansów na świecie. Z niedoszłej
półetatowej asystentki od razu na wspólnika.
Acha – no i wcześniej została moją żoną. v
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Stanisław Nyczaj

Ze spotkań z Bogusławem Żurakowskim (1939–2020)
Kiedy tylko wspomnę Bogusława, jawi się
przed moimi oczami spotkanie w opolskim
Klubie Związków Twórczych sumujące wyniki
konkursu poetyckiego nt. szeroko pojętego regionalizmu. Zwycięzcą był, zdaje się, Jan Goczoł,
który przeczytał wiersz o Górze św. Anny z odniesieniami historyczno-patriotycznymi do powstań
śląskich, po czym wystąpił uhonorowany drugą
nagrodą Żurakowski. Z zestawu liryków, jakie
potem weszły do jego drugiego tomu Grudy
ziemi (1966, nagrodzonego przez wrocławskie
Ugrupowanie 66), najgłębiej emocjonalnie
przemówił do mnie Dworzec Wschodni:
Z waliz kufrów i skrzyń patrzyliśmy na pociąg ruszający dalej
a był to film krótki choć pełen ludzi prawdziwych
stojących
w drzwiach rozsuniętych na oścież skończył się szybko
zaraz
gdy minął ostatni wagon z trzaskiem walącego się
domu.
Spojrzałem w przyszłość Opole miasto jeszcze śmiertelnie ciepłe
dymiło jak serwis więc ulicą Plebiscytową wjechaliśmy
w tę zastawę
bochny czołgów pod deszczem już czerstwiały drzewa
mokły skurczone
była jesień listopad spokój który zniszczył wojnę
To był przejmujący obrazowymi realiami
zapis wrażeń z repatriacyjnego przewozu pociągiem towarowym nas obydwu załadowanych
wśród wielu ze Stanisławowa na tzw. odzyskane
przez Polskę Ziemie Zachodnie. Przeniesionych
wraz z rodzinami do miasta w 60 proc. zrujnowanego bombami, gdzie mieliśmy osiedlić się
na trwałe w ocalałych tu i ówdzie budynkach,
opuszczonych przez rodziny niemieckie. Bogusław miał wtedy 5 lat, ja 2 i pół roku. Więcej
naocznie w sobie utrwalił, niż mnie, słabo
wzrocznemu, udało się wyczuć przez skórę, prowadzonemu za rękę przez matkę. Wysadzono
nas na rampie kolejowej nieopodal dworca tak
mi potem znajomego, pod którego wiaduktem
przechodziłem setki razy. Cała tamta sytuacja
zza listopadowej deszczowej mgły przeniosła
mnie, gdy słuchałem wiersza, w dorosłą przyszłość – czasza mieszkania, zżycia się z gościnnie
spokojnym miastem.
Poznaliśmy się wcześniej, na przełomie lat
1962/1963 w opolskiej Rozgłośni PR przy ul.
Piastowskiej (na antenie której debiutowałem
dwoma wierszami wczesną wiosną 1961) w
pokoju redakcji literackiej kierowanej przez
prozaika i autora cenionych słuchowisk Kazimierza Kowalskiego. Współpracowała z nim
na co dzień poetka i prozatorka Anna Markowa. Obydwoje lubili gościć młodych poetów,
którym imponowali kompetencją i erudycją.
Bywali tam przed nami często Bogdan Loebl,
Wiesław Kazanecki –po debiutach książkowych,
stały radiowy satyryk Adam Kurczyna, często
prezentowana na antenie Irena Wyczółkowska
(jednak najbardziej osobna, chodząca własnymi
drogami, zapatrzona w Wrocław). Omawialiśmy
szczegóły zespołowego kwadransa poetyckiego
(mającego jako audycja cykliczna uznanie u
radiosłuchaczy), do której w ciągu kilku lat

specjalnie komponował i wykonywał interludia
fortepianowe Stanisław Śmiełowski2).
Ton rozmowie z naszej strony, młodych,
nadawał właśnie Bogusław (miał już w ręku
tomik Taniec bez ludzi, wydany w 19623)).
Przekonywał szefa redakcji, co zakwalifikować.
Zaskakiwał trafnością doboru wierszy. Z tego
zestawu Kazimierz Kowalski niewiele przesuwał
na kolejny raz.
Żeby jeszcze podyskutować o twórczym
warsztacie, szliśmy nieopodal do zacisznego
pokoju Bogusława w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej, gdzie pracował. Zdarzało się,
że przyjeżdżał tam na konsultację-poradę z
Wrocławia Rafał Wojaczek – trzeźwy, skupiony;
bez zbędnych słów odbierał pokreślony tekst
od milczącego wyrozumiale przyjaciela i szedł
na powrotny pociąg.
Od listopada 1964, kiedy Bogusław powierzył mi prezesowanie Opolskiemu Ośrodkowi
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy– który zakładał wraz z Janem Goczołem na
przełomie lat 1959/19604) – spotykaliśmy się
regularnie co tydzień pod wieczór w gmachu
WSP przy Oleskiej w pokoju Zarządu Uczelnianego ZMW nr 306. W pokoju tym mieściła
się też redakcja studenckich (drukowanych na
powielaczu spirytusowym) „Naszych Spraw”,
gdzie debiutowałem z późniejszym przedrukiem jednego z wierszy (Z podróży) w „Trybunie
Opolskiej”.
Spośród ogólnopolskich gazet, poza nobliwym „Życiem Literackim”, przeglądanym
z „obowiązku”, najbardziej fascynowała nas
„Współczesność”, w której licznych wierszach
królowała pomysłowa metaforyka. Bogusław
przekonywał, by nie była wyłącznym popisem
inwencji, ale wiązała się z refleksją, puentą. Kto
spóźniał się na spotkanie, musiał już na wejściu
popisać się czymś zaskakującym. O wartości
poetyckiego konceptu wtopionego w wiersz
rozstrzygał Bogusław. Tak było np. w przypadku
Tadeusza Soroczyńskiego, który miał do pokonania drogę aż z Głogówka. Wpadł zziajany i z
filuternym uśmiechem pod nosem. Przepraszając oczekujących, wyznał:
– Wybaczcie, zatrzymała mnie moja łaciata.
Nie dała wyjść z obórki. Musiałem ją ugłaskać
dobrym słowem. Zawołałem: Wielbię różę twego
łajna, oborowa damo! I odczytał już z kartki
cały wiersz.
Naszemu rozbawieniu nie było końca. Jeszcze, szelma, tłumaczył się, że jest na utrzymaniu
jedynej żywicielki. Gdy wreszcie przycichliśmy z
lekka, Bogusław, również szczerze rozweselony,
zawyrokował:
– Masz natychmiast ten wiersz wysłać do
„Życia Literackiego”! Właśnie tam, gdzie prawdziwie zaszokuje nie tylko Tadeusza Śliwiaka.
Poruszy i ucieszy całą Polskę ze względu na duży
nakład. Gwarantuję ci rozgłos.
Sprawdziły się te słowa. Tadeusz Soroczyński zasłynął i wiersz potem stał się ozdobą jego
tomiku. Zachwycił również Tadeusza Nowaka,
który przedrukował go w „Tygodniku Kulturalnym” w kolumnie kilku liryków. Wypytał mnie
o Soroczyńskiego, czy byłem w Głogówku, by
przywitać się z „oborową damą”. Po latach opowiedziałem o całym zdarzeniu licznie zebranym,
zaproszony przez dyr. Annę Wolską do jej książ-
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nicy na Ursynowie. Wspominaliśmy rocznicowo
Tadeusza Nowaka, który znał się na żartach. W
poważny tok przemowy po wystąpieniu Jana
Zdzisława Brudnickiego wtopiłem pikantną
anegdotę. Po zakończeniu wspomnieniowych
oracji przy lampce wina podeszła do mnie
elegancka jejmość z rodziny wspominanego i
przyobiecała, że mam u niej w prezencie bursztynową kolię za tak pyszny żart, jaki też rozrzewnił
ją, bo Tadeusz Nowak chował w sercu słabość do
krów. Gdyby dotrzymała słowa, miałbym z czym
paradnym pokazać się krasuli w Głogówku…
Innym razem w czas mroźnej mżawki
wpadł do pokoju 306 mocno spóźniony Wiesław
Malicki i podnosząc rękę, wprost krzyknął z
właściwą mu swadą:
– Na gwoździu powietrza twarz rozdałem
swoją!
– O, niech cię licho, aż tak!
Bogusław przyoparł się o skrzypiący fotel:
– Dobre, mocne! Jak to pomieściłeś w
wierszu?
– A i owszem… – zaczął rozglądać się za
kartką Wiesiek, z roztargnienia gdzieś zapodzianą.
Znowuż przy innej sposobności Marian
Buchowski, dojeżdżający wówczas z Grodkowa, „usprawiedliwił” swoje spóźnienie świetną
fraszką:
– Być czy też nie być? – żaden dylemat./
Być i udawać, że nas nie ma?
To takie anegdotyczne okruchy, ale dobrze oddające posmak naszych dysput – nigdy
drętwych ani nudnych. Trzeba się było ciągle
w sobie spinać, by czymś niezgorszej próby
zawojować wymagających słuchaczy. Wieczory
schodziły przede wszystkim na czytaniu wierszy
i ich analizach z uwagami Bogusława na marginesach. Wszystko to odbywało się, oczywiście,
nie na sucho. Popijaliśmy wódkę, wino, piwo, ale
bez szkody dla uporczywej warsztatowej pracy.
Każdy miał ambicję niebawem wydać książkę.
Jakie to było ważne, niech uprzytomni tytuł tomiku Marka Jodłowskiego: Dowód osobisty. Marek
parający się także krytyką literacką i teatralną,
zamieszkały w Brzegu (w połowie drogi między
Opolem a Wrocławiem) był niejako łącznikiem
między obydwoma dynamicznymi środowiskami
młodoliterackimi. Ceniliśmy jego kompetencje.
Bogusław wiele obiecywał sobie po Harrym Dudzie, który celował w liryce, grotesce
i skuteczniej niż inniwojował z upływającym
czasem. „Czas –midimo mamiące, nie składajcie mu ofiar. Tylko w przestrzeni umierają
echa” – perorował z żywiołową stanowczością,
rozpoznawalny po stylu. Nie brakowało mu
tematyczno-problemowej inwencji.
Bogusław, otrząsnąwszy się z przynależności do grup programowych, przyklaskiwał,
że jesteśmy indywidualnie zróżnicowani w
poetyckim credo, samoswoi, choć trzymaliśmy
luźną sztamę razem. Grupka wspomnianych,
dopełniona o trzech opolan: Jana Feusette’a,
Krystiana Szafarczyka, Józefa Trafidło oraz
dojeżdżającego z Kluczborka Gustawa A. Łapszyńskiego debiutowała poetyckimi arkuszami
w wydanej przez „Śląsk” szkatułce Obmyślanie
miejsca (1967).
Ja postawiłem na tomikowy debiut w serii
tzw. witryn poetycko-plastycznych KKMP i LSW,
po trosze zainspirowany doświadczeniami Bogusława, który – po inicjującym ogólnopolskim
spotkaniu młodych twórców (22-23 sierpnia
1959) z udziałem m.in. Wilhelma Macha, Stanisława Piętaka – zorganizował Opolski Ośrodek
KKMP i był jednym z animatorów witryn podokoñczenie na str. 24
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Ze spotkań...
dokończenie ze str. 23

etycko-plastycznych w formie katalogów wystaw
plastycznych wzbogaconych o poezję5).
W LSW stanąłem do rywalizacji o szansę
wydania tomiku w roku 1968. O trzy miejsca
aspirowało nas aż dwudziestu z całego kraju.
Recenzentami byli ceniony poeta i prozaik Ernest Bryll oraz krytyk literacki Stefan Melkowski.
Ernestowi Bryllowi po kilku latach zadedykowałem wiersz Dlaczego gorzko, zauważony przezeń
w Almanachu literackim KKMP (Warszawa 1970,
LSW, s. 153, napisałem szkic krytycznoliteracki o
jego tomie Mazowsze w rzeszowskich „Profilach”
(1969, nr 3, s. 50–53); spotykaliśmy się potem
kilkakrotnie na imprezach literackich w Warszawie, m.in. w 2012 w Rosyjskim Ośrodku Nauki i
Kultury na promocji dwujęzycznej antologii 64
polskich poetów współczesnych w j. rosyjskim i
polskim pt. Iz wieka w wiek / Od wieku do wieku,
wieńczącej serię pn. „Poezja Słowiańska XX-XXI)”, wybranych przez kolegium moskiewskich poetów i krytyków, któremu przewodził
red. serii Siergiej Głowiuk, konsultujący się z wybitnym poetą z Polski Marianem Grześczakiem.
Reprezentowałem w tej wspaniałej i okazałej
edycji środowisko świętokrzyskie i czytałem ze
wzruszeniem dwa wybrane wiersze po polsku
tuż po recytacji Ernesta Brylla. Ze Stefanem
Melkowskim zaprzyjaźniłem się, kilkakrotnie
zapraszałem go na sesje literackie do Kielc, na
dialog świetnych referentów z Jackiem Kajtochem, drukując wystąpienia w „Świętokrzyskim
Kwartalniku Literackim”, a potem odwiedzałem
go w toruńskiej willi, gdy dolegliwości późnego
wieku uniemożliwiały mu osobisty udział w
takich sesjach; specjalnie dla mnie z własnej
inicjatywy napisał obszerne studium interpretacyjne pt. Pomiędzy. O poezji Stanisława Nyczaja
jako posłowie do tomu wierszy Płonący wodospad
(Kielce 2003, OW „STON 2”, s. 90–151).
Bogusław po uważnej lekturze zestawu
wierszy rokował powodzenie. Zmieściłem się
w puli pretendentów obok Ryszarda Milczewskiego-Bruno i Tadeusza Kubasa. Poślizgiem z
roku 1967 dołączył jeszcze Dionizy Maliszewski.
Ukazał się mój Przerwany sen z wybraną przeze
mnie grafiką opolanina Zdzisława Chudego.
Bogusław szczerze mi pogratulował i przyobiecał
recenzję w prasie. Ukazała się rok po wydaniu
w „Głosie Nauczycielskim” (1969, nr 36) pt.
Umieć w ciszy zobaczyć z puenty białego sonetu o
matce: „[Trzeba] umieć w ciszy zobaczyć wschodzącą rozmowę”, który to sonet rozpoczynał
się wersami: „Gdy matka stawia pierwsze kroki
słów do dziecka,/ nie ma nic nad jej tkliwość
delikatniejszego”; wyrażał intencję powinności
dyskretnego w zachwycie zachowania się ojca,
będącego świadkiem tej przejmującej sceny
szczebiotu matki z niemowlęciem. Bogusław
bardzo wzruszył mnie, kiedy, trzymając Przerwany sen w ręce, drugą dotknął mego ramienia z
pamiętnymi słowami:
– Napisałeś jeden z najpiękniejszych wierszy o matce w dzisiejszej poezji.
Była to pochwała zaskakująca tym bardziej, że – niezależnie od wspomnianych wyżej
warsztatowych porad na gorąco – uchodził za
krytyka literackiego wymagającego, świetnie
zorientowanego w dzisiejszej poezji, recenzującego ciekawsze tomy wierszy dla centralnych czasopism (m.in. „Odry”, „Twórczości” „Poezji”),
cenionego w kręgu mającej duży rozgłos Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” reprezentatywnej
względem tzw. „Pokolenia 60”. Dla almanachu
poetów z tego kręgu Za progiem wyboru (1969)

napisał kilka tekstów, w tym charakteryzujący
postawy m.in. Krzysztofa Gąsiorowskiego, Jarosława Markiewicza, Krystyny Szlagi, Wojciecha
Roszewskiego, Janusza Żernickiego, Zbigniewa
Jerzyny, Jerzego Górzańskiego. Stefana Połoma,
Macieja Zenona Bordowicza czy – głoszącego
formulistyczny synkretyzm – Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. Wypowiedział też swoiste credo
w eseju Przyszłość i prawda.
Byłem na spotkaniu promującym almanach Za progiem wyboru w warszawskim klubie
studenckim „Stodoła”, poznałem także wtedy,
poza wymienionymi przed chwilą, Edwarda
Stachurę, Mieczysława Orskiego, Ryszarda
Krynickiego, Wincentego Różańskiego, Mieczysława Czychowskiego, Erwina Kruka i paru
jeszcze innych. Równolegle odbywały się ogólnopolskie spotkania KKMP, podczas których
poznałem m.in. urocze małżeństwo Kazimierza
Palmę (poetę, prozaika) i Wandę Handzlik.
Kazimierz był wpatrzony w piękną żonę jak w
obraz. Wszystko czynił, żeby ją wykreować, choć
wolała rozkwitać w jego cieniu. Ale co poradzić,
kiedy zakochany się uprze. Wpadł na kapitalny
pomysł: pisał za nią wiersze, w dodatku erotyki
z podmiotem w rodzaju żeńskim. Znakomite. I
z tym właśnie wiąże się anegdota z Bogusławem
w roli szczególnej.
Spotkałem go pewnego popołudnia w
Opolu w pobliżu poczty głównej. Ożywiony zagadnął, że odkrył nową świetną poetkę i dopiero
co wrzucił do skrzynki recenzję z jej tomiku
zamówioną przez „Twórczość”.
– Kim się tak zachwyciłeś? – zapytałem.
– Wandą Handzlik.
Roześmiałem się i chwyciłem rewelatora
za ramiona.
– Pochwaliłeś i słusznie Kazimierza Palmę,
co się tak pysznie zabawił z podmiotem lirycznym, jak nasza wrocławianka z pobliża Marianna
Bocian, debiutując po męsku pod nazwiskiem
Janusz Bełczęcki tomikiem Poszukiwanie przyczyny. Pamiętasz dyskusję we Wrocławiu z udziałem
Jurka Pluty, tylko że…
Nie słuchał już. Stropiony, zafrasował się.
– Ależ numer nie do wiary, przepraszam
cię – i pobiegł w stronę skrzynki pocztowej, by
natychmiast zwróciła mu list. Może nawet czekał,
aż o podanych na skrzynce godzinach odbioru
urzędnik z workiem przyjdzie ją opróżniać…
– Bogusiu, nie martw się! – zawołałem
za odchodzącym pośpiesznie. – Poeci czasami
do końca nie są pewni własnej płci. Niekiedy
równosilnie przeżywają obie.
Nigdy nie wracaliśmy do tego zdarzenia.
Nie pytałem o ciąg dalszy, gdyż do rzeczy związanych z poezją podchodził aż nadto poważnie.
Wspominałem wcześniej o dwu tomach
Bogusława: Tańcu bez ludzi (1962), w którym,
dodam, zawarł wiersze wynikłe z fascynacji
konkretem, i o Grudach ziemi (1966), gdzie ów
konkret stał się ekspresyjnym środkiem poetyckiej wypowiedzi, łączącej historyczno-społeczne
i osobiste doświadczenia. „Wskazuje na to
natura słów, które zawsze należą do jakiegoś
konkretu [nawiązuję do credo wyrażonego w
eseju Przyszłość – poezja i prawda – S.N.], które
więc same są niemal konkretem. A zdarzenie,
jakie dokonuje się w wierszu-języku, spełnia się
w jego najważniejszej warstwie, w znaczeniach
(brzmienie słowa interesuje mnie najmniej).
Zatem mowa jest dla mnie czynem, wprawdzie
zastępczym, ale za to sprawdzalnym, wykonywalnym w warunkach pozasłownych”6).
W następnych zbiorkach, w Pieśni (1971)
– analizowanej przeze mnie w recenzji Opis

przestrzeni na łamach „Tygodnika Kulturalnego”
(1971, nr 35) – szczególnie zaś w uhonorowanym Nagrodą im. Stanisława Piętaka Ciele i świetle
(1978), Bogusław przechodzi na zupełnie inny
poziom: poezji abstrakcyjnej, autonomicznej,
kreującej „pomyślany” obraz świata, sprawdzalny głównie na planie estetycznej wrażliwości
odbiorcy.
Wyszedłem tej „sprawdzalności” naprzeciw – co przyobiecałem przyjacielowi podczas
wręczenia Piętakowych Nagród w Sandomierzu
(1979) – zaproszeniem na spotkanie autorskie
do Kielc 12 listopada 1980. Przy tym zaskoczyłem go już na samym początku poetycką niespodzianką, mówiąc z pamięci jego wiersz Powitanie
zimy, zapamiętany po przeczytaniu na poetyckiej
szpalcie zielonogórskiego „Nadodrza” (bodaj w
1963). Jakoś wpadł mi w ucho i pozostał w nim
przez długie lata. Po prostu mnie urzekł swą
obrazową metaforyką. I jeszcze czymś, co nazwałem później logiką emocjonalną, organizującą
całość z finezyjną konsekwencją:
Posolił ktoś śniegiem pole,
tak do smaku wiatrowi.
I jak zęby wbite czarne topole
odgryzły biały kawał ciszy.
Właśnie ta cisza gorzko-surowa…
Poza tym nic się nie liczy.
Ani jedna zardzewiała cegła,
a w cegle – żadna czasu gruda,
ani ławka,
choć zasuwka ustrzegła
bezgłośne wnętrze muru.
Dziś ławkę ktoś w bok odsuwa.
Drzewa jak ciepłe gromnice
kapią w sadzawkę.
Bogusław zdumiał się niezmiernie, jakby
przyłapany na nieuczynku (bo zapomniał piękne w doborze tropów poetyckich Powitanie zimy
włączyć do jakiegokolwiek zbiorku). Zagubił
wiersz w sobie i notatkach. Znalezisko wprawiło go w świetny nastrój. Spotkanie przebiegło
koncertowo.
Na peronie dworca przy pożegnaniu,
wzruszeni wspomnieniami młodości z anegdotycznych momentów, wpadliśmy sobie w
ramiona, przyobiecując moją rewizytę w Krakowie na sławetnej Krupniczej bądź w którymś
klubie dziennikarza przy Rynku. Mógł mnie
gościć, promując już jako nowego członka ZLP
od 1979 z legitymacją podpisaną przez „prezesa
wszystkich prezesów” Jarosława Iwaszkiewicza.
Nastąpiła jednak nieprzewidywalnie długa noc
stanu wojennego. Podczas niej jednym, czym
mogłem się przed Bogusławem pochwalić, był
wiersz Posłanie wydrukowany w kieleckim organie PZPR „Słowo Ludu” na pierwszej stronie.
Pobiegłem raniutko na dworzec PKP, na którym
tak, zdawało się jeszcze niedawno żegnałem
Bogusława, by dopaść w kiosku gazetę. „Musiał
cenzor zaspać na nocnej zmianie w redakcji lub
paść oszołomiony «gościnną setuchną»” – żartowali koledzy, nie wierząc mocnym w wymowie
strofom, jakie czytają:
Nie szukaj wrogów wśród swoich,
choć o ich szczerość najtrudniej
w tej przepychance do władzy
nad klaszczącymi obłudnie.
Nie szukaj wrogów wśród swoich,
zgorzkniałych synów i córek.
Siądź z nimi przy wspólnym stole,
Spróbuj ich głód-bunt zrozumieć.
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zgromadziliśmy wspólnym staraniem większy
zbiór przekładów (także znakomitego Ericha
Sojki) pt. Poezie / Poezje, wydany w 1999 (rok
po publikacji tomu Bogusława Písně karlovarských pramenů) w Opawie, gdzie też odbyła
się jego promocja podczas międzynarodowej
1-2 III 1982
konferencji literaturoznawców z opawskiego
Uniwersytetu Śląskiego oraz Wrocławia, WałWiersz ten, którym natychmiast się po- brzycha Opola. Studencki zespół muzyczny
chwaliłem, Bogusław zamyślał jakoś prze- zaśpiewał pieśń skomponowaną do Posłania.
mycić, pokazując nadesłane „Słowo Ludu”, Prawie protest-song.
redaktorom „Gazety Krakowskiej” na jej wielDlaczego poświęcam temu tyle uwagi? Bokonakładowe łamy. Ale tam „nieprzelewni” wiem historia zatoczyła groźnie koło i wiersz w
stróże dozwolonego słowa byli gorliwie czujni naszym kraju, ale przecież niewyłącznie, nabrał
(notabene, Bogusław, zmagający się z cukrzycą, nadspodziewanej smutnej aktualności – wstydliw odróżnieniu od większości z nas niewylewa- wie przerażającej.
jących ratunkowe trunki za kołnierz nawet w
Po wygaśnięciu stanu wojennego miałem
godzinach surowych ograniczeń, nie miał su- niezbywalny obowiązek dotrzymać słowa Alekmienia się tym „argumentem nie do odparcia” sandrze Piętakowej, że dokończę prace nad
posłużyć). Oczywiście, na nic nie nalegałem, przygotowaniem do wydania dla LSW pierwponieważ – wskutek słabowzroczności – nie szych dwu tomów edycji Pism Stanisława Piętaka,
nabyłem umiejętności wśród sprytnych pseudo- tj. Utworów poetyckich. Prace były ogromnie żmudideologów – sztuki czytania z oczu, ust, zmarsz- ne, ale bez reszty wciągały mnie (odezwała się
czeń i pojaśnień czoła, a nawet migawkowych we mnie żyłka edytorska, zaszczepiona 3-letnim
ruchów całą głową. Nie umiałem przyjacielowi sekretarzowaniem „Kwartalnika Nauczyciela
doradzić, jak przechytrzyć cwanych spryciarzy. Opolskiego” w latach 1970-1972). Z uporem
Gdy coś uparcie zamierzałem przeprowadzić, ślepałem nad stertami wyciągniętych z szuflad
a były przeszkody, szarżowałem instynktownie, udostępnionych przez wdowę rękopisów, w
polegając bardziej na sugerowaniu moich racji połowie małoczytelnych. Co tydzień niemal jeźw toku emocjonalnej rozmowy, na ile się dało, dziłem do Warszawy, do mieszkania poety bądź
nieustępliwej. Tak chyba wstępnie urobiłem na kolegia Redakcji Literatury, Henryki Niemsobie redaktora „Słowa Ludu”, a bliżsi mi du- cowej, pod przewodem Stefana Lichańskiego.
chowo koledzy dziennikarze swoimi sposobami Wspierał mnie w polemikach nad trudną edycją
dopięli efektu druku.
z tradycjonalistą panem Stefanem edytor pism
Jakżeż – choć minęły od naszego spotkania Reymonta Tomasz Jodełka-Burzecki, myślący
trzy lata – ucieszył się Bogusław, gdy zwierzyłem po nowemu8). Ciągłe utarczki, niedomówienia
mu się, że Posłanie przełożył na j. czeski Wilhelm i mój zawzięty upór sprawiły, że zawsze było mi
Przeczek z Bystrzycy nad Olzą, dobrze znany paradoksalnie bliżej z Kielc do Warszawy niż
nam, świetny kumpel, poeta i tłumacz z Zaolzia, Krakowa. 2 tomy Utworów poetyckich w ramach
uczestnik nauczycielskich spotkań literackich 5-tomowej całości Pism – wywalczone w zgodzie
należący do przygranicznego Oddziału ZLP w z moją wolą – wyszły dopiero w roku 19868).
Opolu7). Przybliżał we współpracy edytorskiej Przełamałem schematy, pozwalając twórcy Alfaz Liborem Martinkiem (lirykiem, translato- betu oczu i Zaklinań rozbłysnąć na nowo pełnym
rem i literaturoznawcą z Krnov) poezję polską blaskiem różnorodności. Roztoczyłem przed
Czechom; powierzył przekład wierszy Żura- czytelnikami możliwie pełny obraz dramatyczkowskiego córce Lucynie Przeczek-Waszkowej nych zmagań niedocenionego należycie artysty
i Liborowi. Ten mój ważny tekst odkrył Bogu- wyobraźni, kreatora twórczego słowa. Bodźca
sław za podpowiedzią Wilhelma, wydrukowany w tych moich warszawskich bojach – również o
zawczasu w prasie czeskiej (bez najmniejszych, serię arkuszy poetyckich dla młodych przy Staroco dziwne, kłopotów); mogłem go jednak włą- miejskim Domu Kultury – dodał mi jeszcze Boczyć do osobnego tomu czesko-polskiego, gdy gusław tomem z dedykacją Koncert ciszy (1985).
Zdawali się potwierdzać sens mego
wysiłku edytorzy z lubelskiego
UMCS i Uniwersytetu Toruńskiego na dyskusyjnych seminariach.
Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
Definitywnie opowiedział się za
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
mną w publicystyce słowoczuły Zygi artyku³ów biurowych.
munt Trziszka entuzjastycznym powitaniem pierwszych tomów edycji
artykułem Piętak odpoznawany na
łamach „Tygodnika Kulturalnego”
(1986, nr 23, s. 12).
W międzyczasie tych moich
zmagań ogólnopolskie środowisko
literackie po 1989 roku podzieliło
się. Obok ZLP rozwinęło się Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Z nim
związał się Bogusław (od 1989),
będący już od 1982 pracownikiem
naukowo-dydaktycznym Instytutu
Pedagogicznego UJ, następnie,
przechodząc kolejne szczeble naZapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej ukowe został profesorem. Wydał
liczne tomy wierszy, w tym Wybór
ksiêgarni.
poezji (1981) i ceniony tom szkiców
www.ksiegarniapalucka.pl
literackich Paradoks poezji (1982).
Tak się złożyło, że w tym
Nie szukaj wrogów wśród swoich,
spętanych zmianową taśmą.
Największym wrogiem – milczenie,
jak wiatr historii donośne.
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samym roku (1996) wybrano nas na prezesów
– jego Oddziału SPP w Krakowie, mnie Oddziału ZLP w Kielcach. Rozwinęliśmy obydwaj
w naszych odrębnych światkach – jak swego
czasu wspólnie w opolskich latach młodości
– rozległą, bujną działalność bez przechwalania się, dając z siebie wiele innym. Było o
tym głośno w kraju. Szkoda, że nasze osobiste
kontakty – wskutek zaaferowania wszelakimi
problemami i rozwojem obydwu środowisk
literackich (w Świętokrzyskiem, Zakopanem,
nad Bałtykiem, w Kazimierzu Dolnym, a także
za granicą w 2008 w Jałcie komisarzowałem
licznym regionalno-ogólnopolskim plenerom
literackim i literacko-plastycznym) – urwały się, z
dużą stratą dla mnie. Bogusław w rozmowach o
poezji był niezwykle dociekliwy, inspirujący. Dla
mnie jego szkic o poezji Stanisława Grochowiaka
pt. Kreacje czasu teraźniejszego. Akuszeria piękna
(pomieszczony w tomie Paradoks poezji (1982)
jest tego najlepszym dowodem. Szczęśliwie
wszak doczekałem się z jego strony uznania
dla mojego studium eseistycznego Metafizyka
tworzenia (2007), zalecanego do użytku w szkołach średnich i akademickich; podniesionym
emocją tonem rozmowy telefonicznej prof. UJ
Bogusław gratulował mi nagrody im. Jarosława
Iwaszkiewicza, co stało się dla mnie ważnym
wyzwaniem do kontynuacji pogłębionej sztuki
analizy współczesnych zjawisk literackich.
Jednak własna poezja nasza, prócz ciekawej
korespondencji wielu tematycznych wątków czy
motywów ich obrazowania, ma dwa różne bardzo indywidualne, również stylistycznie, oblicza.
I chyba w tej różnorodności dopełnia się czara
jej sugestywnych i tajemniczych walorów. v
Przypisy:

1)Po debiucie poetyckim w „Odrze” należał do zainicjowanej przez siebie Grupy Literackiej „Formaty” (1958–
1962/1963), a potem był prezesem Nauczycielskiego
Klubu Literackiego w Opolu, przewodniczącym Koła
Młodych przy Opolskim Oddziale ZLP, zaś z chwilą
wstąpienia do ZLP w roku 1967 opiekunem Koła.
2)Stałe takie kwadranse z oprawą muzyczną, interpretacją
aktorską (z udziałem przeważnie aktorów Teatru 13
Rzędów Jerzego Grotowskiego) były znakomitą formą
popularyzacji poezji. Sami poeci (wynagradzani; były
to zazwyczaj ich pierwsze honoraria), a i radiosłuchacze
czekali na nie. Zachęcam, by nasze krajowe rozgłośnie
podjęły takie cykliczne audycje jako stałe pozycje w
radiowej ramówce.
3)Uważam, że zdyskontowano wartość Tańca bez ludzi
krzywdzącą formułką w „Roczniku Literackim”, oceniającym wydania z roku 1962.
4)Z jego inicjatywy została wydana jednodniówka Próby
literackie (1962).
5)W 1961 jego wiersze znalazły się w katalogu malarstwa
i grafiki Jerzego Pitery.
6)Za progiem wyboru, Warszawa 1969, Zrzeszenie Studentów Polskich. Realizacja: SAW, s. 59.
7) Sylwetkę twórczą poety nakreśliłem we wspomnieniu pt. Wilhelm Przeczek (1936–2006) – kreator doznań
pomyślanych w mojej książce Wśród pisarzy. Rozmowy i
wspomnienia, Kielce 2010, s. 83-89.
8)Starałem się w obszernych niekiedy przypisach ocalić
od zapomnienia także te wersje wierszy z okresu młodzieńczych wpływów ożywczej awangardy, jakie były
przez poetę – wskutek postępującej choroby psychicznej – w papierach pośmiertnych ogałacane z żywiołu
metaforycznego artyzmu.
Nieoceniony Tomasz Jodełka-Burzecki – eseista, krytyk
literacki, edytor dzieł Wł. S. Reymonta, J. Kasprowicza,
H. Sienkiewicza, S.I. Witkiewicza, K. Iłłakowiczówny,
który zapraszał mnie do swego mieszkania-biblioteki
na dłuższe rozmowy o pisarzach, z jakimi się przyjaźnił
(m.in. o Melchiorze Wańkowiczu), o doświadczeniach
z prac wydawniczych w PIW – nie przeżył upragnionego
wyjazdu na Litwę w roku 1989, kiedy mógł już w prezencie zawieźć tamtejszym wygłodzonym ojczystego
słowa Polakom przygotowaną przez siebie i staraniem
ZLP antologię W stronę Wilna. Wzruszenie odebrało mu
mowę, serce nie wytrzymało napięcia. W dniu spotkania
z oczekującymi go tam rodakami, 20 września, został w
ich wdzięcznych za dar całego siebie w rozdygotanych
rozpaczą ramionach.
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SATYRA

Leszek Wierzchowski
Pod paragrafem
Prawo i życie
Gdzie bezprawie w normie,
Tam przestępcy – w formie!

Stanisław Chyczyński
NIEPRZEKŁADALNY (IV)
„I znowu są dwie Polski…”
(J. M. Rymkiewicz)

Dorota Czerwińska
LIMERYKI

♦
Pieszczoty złodziejki
On ją wziął w ramiona,
Jemu portfel – ona !
♦
Gdzie policja ?...
Jest policja – tu i tam,
A gdzie trzeba, człowiek... sam!

Od krzywych grani po morskie bałwany
gładkie sumienia trzeba by przeorać,
stąd wielkim dziełem rządzą dwa bałwany –
jeden od guru, drugi od przeora.
Smutna to prawda: Obydwaj na żarty
z siebie pracują w oparach bezsensu.
A smok wawelski? Głupoty nażarty
znów pije wódę. Z sensem czy bez sensu…

BIAŁO-CZERWONY…

♦
Do złoczyńcy
Jeśli cię diabli w opiekę wzięli,
Dążąc do celu… trafisz do celi!
♦
Zakazany owoc

Czyści grymaszą, że lubię ironię,
a ja poprzez śmiech łzy toczę i ronię.
Oto nad krajem bogini nieboga
czuwa, więc naród czci pieniądz – nie Boga.
Ongiś, gdy martwy padał na śnieg ułan,
modły za niego wznosiła śnieguła.
Tamtej krwi szkoda! – złorzeczy ciotunia,
ale z dawnych miar kpi sobie ciot unia…

Komu rajem jest półświatek,
Ten ogląda świat – zza kratek !

To jest specjalność adwokatury,
By bronionego... odrzeć ze skóry.
♦
Sądowe gierki
Bardzo smutna to zabawa,
Gdy sąd gra!... literą prawa.

Stary dróżnik ze stacji Koluszki
wielbi świeże i trzęsące nóżki.
Gdy przechodzi blondyna,
rytuały zaczyna:
zgrabnie nóżki przelewa w garnuszki.
Para w oparach
Znudzonego żonkosia z Sanoka
czasem wiara nachodzi głęboka.
Mówi wtedy do Anny:
- wlejmy wody do wanny,
może w Annie się w wannie rozkocham!

Juliusz Wątroba
Oryginalna

♦
Adwokatura

Z boku

Krzysztof Nurkowski
Limeryk dla Milesa
Pewnemu Milesowi z Alton,
Duch jazzu, krzyknął, to hold on.
Chwyć trąbkę do ręki,
Dmij swe boskie dźwięki.
A trafisz do Kielc na tron.

Była dla mnie niespodzianką,
gdy zrzuciła nagle wdzianko!
I jak stała,
nagle cała
jak stokrotka rozkwitała
- tak stokrotnie i niewinnie,
że od innych dziewcząt inniej…

♦
Na więzienną paranoję
Siedząc w celi masz dwa światy :
Za kratkami i do kraty !

Leszek Kędzierski
Aforyzmy
***

Maciej Rybicki
ULUNG
Ciong U-lung, Wielki Mistrz Parzenia Herbaty
nie żyje. Odpłynął w zaświaty.
Wiodą go słudzy w cmentarny zagajnik.
Czy umarł nagle, czy skonał na raty
od nadmiaru
naparu?
…
Leży na marach spowity w herbaciane szaty
dzierżąc w dłoniach czajnik
z dziubkiem jak pytajnik.

słowa ważą mniej niż puch, a ciężar niektórych
ich skutków jest trudny do oszacowania.
***
jeśli mowa jest srebrem a milczenie złotem
to platyną jest etyczne działanie.
***
nawrócenie jako przedmiot lokaty duchowej
może nastąpić nawet na łożu śmierci.
jej owocowanie jednak zależy od szczerości intencji.
***
śmierć to drewniane wieko końca i początku.
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Jerzy Marciniak

Winni niewinni
Którym
Wymiar SSprawiedliwości w Kaliszu
i Poznaniu wyrządził KRZYWDĘ.
Pisarz – Prawnik chciał zostać wziętym
adwokatem i cenionym pisarzem. Los pragnął
by było inaczej. I jak mówi stare powiedzenie;
od przeznaczenia nigdy nie uciekniesz, bo
ono biega szybciej.
Najpierw nie został cenionym prawnikiem, a później nie dane mu było być wziętym
literatem. Swoją karierę prawniczą i poetycko-prozatorską zaczął w Kaliszu i zaraz szybko je
tam pozakańczał.
Kalisz jest według historyków najstarszym
miastem w Polsce. Pisarz-Prawnik jest chwilowo trochę młodszy od niego. Patrzeć jednak
na ostatnie zdjęcia miasta i autora powieści,
to odnosi się wrażenie, że miasto i artysta są
równolatkami.
Niewykluczone jednak, że za kilka lat,
miasto będzie wyglądało młodziej.
W Kaliszu Pisarz-Prawnik miał jeszcze
jedno wielkie, wielkie życiowe życzenie. Chciał
zostać mężem Małgorzaty Ch. Z tym był jednak drobny problem, bo ona nie chciała być
jego żoną. Wybrała innego prawnika, Prokuratora- Opozycjonistę. Osobę powszechnie
szanowaną w Kaliszu, w Polsce, a później na
emigracji w Sztokholmie.
Małgorzata Ch. była... albo Wielką
Damą, albo Wielką Partią jak kiedyś mówiono
albo Inteligentną Osobą i Dobrym Psychologiem a niewykluczone, że wszystkimi tymi
wcieleniami jednocześnie. Pisarz-Prawnik był
w Kaliszu prawie Nikim, po latach pokazał, że
jest na pewno Nikim, a w Szwecji potwierdził,
że Nikim już pozostanie.
Innymi zaletami Małgorzaty Ch. był
walc, polka, tango, kujawiak czy krakowiak.
Tańczyła pięknie. Pisarz-Prawnik chodził w
młodości do Kółka Tanecznego przy Miejskim
Domu Kultury wiele miesięcy. Niczego się nie
nauczył. Ona chyba tam nie kreowała swojej
osobowości, a potrafiła wszystko i zachwycała
każdego. Jeden z Balów Sylwestrowych spędzali razem. Ona z Prokuratorem-Opozycjonistką
a literat z Grażyną Szczeblewską, studjującą
polonistykę na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Która później została jego żoną
i przeboleć tego błędu po dzień dzisiejszy
nie może.
Nad ranem, po kilkunastu a może kilkudziesięciu odmowach, gdy większość ludzi wyszła z sali, Małgorzata Ch. zgodziła się tańczyć
z Pisarzem. I taniec ten literat wspomina do
dzisiaj. Jak schodzili z parkietu to Ona dostała
brawa a prozaik gwizdy, ale z każdą inną partnerką, szłoby mu jeszcze gorzej.
Ojciec Małgorzaty Ch. był nauczycielem
w Technikum Samochodowym
i miał opinię jak najlepszą. Jej ciotka
uczyła języka polskiego w Liceum im. Adama
Asnyka i przez uczniów była bardzo ceniona.
Uczyła brata literata, który później ukończył
w Poznaniu medycynę i studia podyplomowe
z anglinistyki, w Kanadzie nostryfikował dyplom i został właścicielem dwóch przychodni
lekarskich, sponsorem Kultury Polskiej oraz
Prezydentem Stowarzyszenia; President of
Polish Canadien Medical Association. Jakby

języka ojczystego nauczała go inna polonistka, to miałby duże szanse, żeby zostać nikim.
Matka Małgorzaty Ch. wykonywała zawód
stomatologa, wujek był proboszczem w parafii św. Józefa, a ciotka uczciwym, solidnym
adwokatem.
Matka Pisarza-Prawnika była bufetową
w kawiarni, a ojciec księgowym w spółdzielni.
Obojgu szło w pracy średnio i powodów do
radości raczej nie mieli, ale... Ich najstarszy
syn był lekarzem w Kanadzie, jego żona też
lekarzem, najmłodszy syn ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego, jego syn jest adwokatem, żona prokuratorem, teść Sędzią, córka
się nie wykształciła, ale wnuczka jest prawnikiem w Niemczech, jeden syn Pisarza-Prawnika jest nauczycielem akademickim, reżyserem
i scenarzystą, a drugi prawnikiem. Ogólny
więc wniosek z tej ogólnikowo opisanej historii może być taki, że w rodzinie Małgorzaty
Ch. wszyscy odnosili sukcesy, a w rodzienie
jej niedoszłego narzeczonego, specjalnie źle
też nie było. I praktycznie największym złem
w tej rodzinie było to, że Małgorzata Ch. nie
chciała Pisarza-Prawnika za męża.
Pisarz-Prawnik chciał być Opozycjonistą,
bo był to bardzo dochodowy interes, ale Opozycjoniści nie chcieli, żeby nim był. Prokurator-Opozycjonista prawdopodobnie nie miał
zamiaru być w Opozycji, ale nie za bardzo miał
możliwości, żeby tam się nie znaleźć.
Wymiar Sprawiedliwości w Kaliszu miał
w swoich szeregach kilkoro dobrych, praworządnych prawników, jak Sędziowie Mokras,
Hofmański, Vogt, adwokaci Wende, Morkowski czy Chwilczyńska. Do tego dobrego grona
na pewno należał i Prokurator-Opozycjonista.
Wymiar SSprawiedliwości w Kaliszu miał
uczciwych, miał i ich szybko wywiał, bo po kilku latach, to w większości miał Zapaść Moralną, Niedouczenie Prawnicze, Łapówkarstwo
i Wysługiwanie się Komitetowi Wojewódzkiemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Za wzorowe i zaangażowane lizanie czterech liter Służbie Bezpieczeństwa i KW PZPR,
skazywanie niewinnych patriotów, Sędzia czy
dyspozycyjny prokurator mogli dostać talon
na samochód. Czyli kupić Syrenkę lub Małego
Fiata po dużo niższej cenie.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że Prokuratorowi-Opozycjoniście Wymiar
SSprawiedliwości w Kaliszu wyrządził wiele,
wiele krzywd. I nie tylko jemu. Szkolny kolega
Pisarza-Prawnika (Janusz Sobczak) odsiedział
rok za namalowanie paru haseł na murze. Wyrok był surowy, bo hasła mówiły prawdę, która
była powszechnie znana. Skazano rektora
zakonu jezuitów księdza Stefana Dzierżka za
wystawienie szopki bożonarodzeniowej, która
pokazywała socjalistyczną rzeczywistość bez
zakłamań. Sądzono Andrzeja Gajewskiego,
który odsiedział kilka miesięcy za nawoływanie do strajku w stanie wojennym, a później
musiał wyjechać na emigrację. Skazano na
wysoką grzywnę Sławomira Łazika za okrzyk
pod adresem czynowników czynu partyjnego:
Skur...syny komuniści do kościoła!
Pisarz – Prawnik był niszczony w Poznaniu przez SSędziego dr Jacka S, za de facto
publikowanie w prasie emigracyjnej niepo-
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żądanych treści. A de iure za przestępstwo,
które w prawie karnym w ogóle nie istniało:
Legitymowanie się dowodem osobistym
Leszka C. NIEISTNIEJĄCEJ w rzeczywistości osobie. SSędzia w swoim Nieuczciwym,
Postalinowskim Procederze dopuszczał się
Rażącego Naruszenia Prawa za Rażącym
Naruszeniem Prawa. A odmawiając przesłuchania świadków wezwanych na rozprawę,
by mieć łatwiej Skazywać NIEWINNYCH
pokazywał, że był de facto i de iure gorszy
od Stalinowskich Sędziów ze słynnego Procesu Szesnastu w Moskwie, którzy świadków
zgłoszonych przez oskarżonych przesłuchiwali. Zmobilizowany w stanie wojennym w
stopniu podporucznika, skazywał opozycjonistów w oparciu o przepisy Stanu Wojennego. Świadomie i Celowo Wiele KRZYWD
uczciwym Patriotom wyrządził, więc szybko
dostał nominację do SSądu Najwyższego.
Prawdopodobnie tam też pilnie potrzebowali Nieuczciwego Chłopca od i do Brudnej
Roboty. Oprócz ogromnej nieuczciwości
miał SSędzia dr Jacek S. z Poznania jeszcze
inne walory, które mu praktycznie bardzo
w karierze prawniczej pomagały; słabo znał
prawo i był mało inteligentny.
W sukurs Stalinowcowi-SSędziemu dr
Jackowi S. z Poznania poszedł oczywiście
Wymiar SSprawiedliwości w Kaliszu. I Pisarz-Prawnik miał i rewizję w domu, sporo
wezwań na przesłuchania i wiele Wezwań na
Kolegium d/s Wykroczeń za wykroczenia,
które z nim nie miały nic wspólnego. Uniewinniany był dopiero w II-gich instancjach.
Przesłuchania przesłuchaniami, niszczenie niszczeniem a uczciwość uczciwością.
Wybór dla nieuczciwych trudny, dla ludzi
honoru prosty.
Artysta pióra po skończeniu studiów
prawniczych (szkoły średniej z nagrodą), był
pięć lat bez pracy, z zakazem publikowania
i bez paszportu. Był niszczony przez niesprawiedliwy Wymiar SSprawiedliwości, ale
przecież nie musiał być. Wystarczyło bowiem
podpisać haki na Prokuratora-Opozycjonistę
czy księdza Stefana Dzierżka i kariera adwokacka stałaby się realną drogą do dostatniego
życia. Prozaik był jednak bardzo głupi i na
przesłuchaniach nie chciał podpisywać haków. Jednocześnie nie był głupi, bo dzisiaj
ma czyste sumienie.
Swoje błędy prozaikowy poeta powtórzył w Szwecji, kiedy był werbowany przez
Konsulat Generalny w Malmö do współpracy
– czytaj: donoszenia na emigrantów z Solidarności. Odmówił po raz kolejny. Dzisiaj tego
żałuje i jednocześnie nie żałuje. Większość
Znanych i Nieprzejednanych Opozycjonistów, to byli de facto Agenci Bezpieki. Jedni
podpisywali Zobowiązania o współpracy, inni
nie, ale za to wysługiwali się SB jeszcze gorliwiej. Prokurator-Opozycjonista z Kalisza był
jednym z wyjątkowych wyjątków, bo był czysty
i uczciwy. Tak jak i jego żona Małgorzata
Ch, która nie chciała za męża antyprawnika
i antypisarza.
Prokuratorowi-Opozycjoniście w Kaliszu
było na pewno ciężko, ale i tak miał w tych
trudnych chwilach lepiej niż artysta z lekkim
piórem. Mógł się bowiem ukłonić przed żoną
Małgorzatą i poprosić ją do tańca. W Jej ramionach nawet i brzydota stawała się piękna.
Autor powieści i słuchowisk do tańca
nikogo nie prosił, bo z góry wiedział, że spotka
go odmowa za odmową.
dokoñczenie na str. 28
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Łucja Fice

Winni...
dokończenie ze str. 27

Pisarz-Prawnik odwiedza Kalisz dosyć
regularnie, bo tam na cmentarzu tynieckim spoczywają jego rodzice. W czasie
jednej bytności natknął się na Protesty w
Obronie miejscowego SSądu. Na chodniku stała niewielka grupka polityków,
trochę większa podpitych bezrobotnych,
kilku dawnych milicjantów, paru emerytowanych pracowników Służby Bezpieczeństwa, trzech czy czterech SSędziów
w stanie spoczynku i mniej więcej tylu
byłych prokuratorów. Trzech muzyków
przygrywało im do tańca albo różańca, bo
grali różne utwory. Mikrofon był włączony i co jakiś czas podchodził chętny do
puszczania KLOAKI z ust. Wtedy muzycy
cichli i można było usłyszeć, że SSądy w
Kaliszu i POznaniu kierowały się zawsze
praworządnością, że byli Stalinowscy
SSędziowie chodzą z dumnie podniesionymi głowami, a Stalinowscy prokuratorzy
zadzierają górne części ciała jeszcze wyżej,
że skrzywdzić człowieka jest łatwo, ale
naprawić szkody przeważnie trudno, a jak
się idzie w zaparte i naprawić szkód nie
chce, to jeszcze trudniej, nadrzędną więc
zasadną przy wyrokowaniach była uczciwość. SSędziowie i prokuratorzy byli chyba
dosyć usatysfakcjonowali wypowiedziami,
bo bili ochoczo brawa. Wtórowali im byli
pracownicy Służby Bezpieczeństwa.
Autor słuchowisk i opowiadań milczał. Nie prosił też nikogo do tańca, bo
grane melodie były nie pod niego. A poza
tym przypuszczał, że jak on zawsze starał
się być uczciwym, a protestujący takich
zamiarów nie mieli, to mogliby mu odmówić, bo para nie byłaby dobrze dobrana.
I to co było w tym wszystkim Najbrudniejsze, to rzucający się w oczy fakt, że nikt
z SSędziów Stalinowców NIE poczuwał się
do winy. Z prokuratorami było dokładnie
tak samo. I drugi fakt, że nikt z tych Stalinowców Niszczących kiedyś Niewinnych
Patriotów w Poznaniu czy Kaliszu, NIE
poniósł konsekwencji.
I wyglądało też i na to, że POparcie
Protestujących w obronie SSądów miał i
miejscowy SSędzia Piotr Sz. z Sądu Okręgowego – IC 831/15, który w Wyroku
POparł/Zalegalizował Sfałszowany Akt
Notarialny, ZATAIŁ w nim ISTNIENIE
dużego domu w Żydowie koło Kalisza,
odrzucił WSZYSTKIE Wnioski dowodowe
powoda, a wszystkie Wnioski dowodowe
pozwanych zrealizował, NIE dał wiary
Prawomocnym Orzeczeniom Komisji
Lekarskich, tylko ORZEKŁ, że 86. letni
inwalida wojenny i leżąca w łóżku obłożnie
chora 76. latka z niedokrwistością serca i
udarem mózgu, byli dobrego zdrowia i nie
mieli żadnych chorób. Orzekł tak vel CUDOWNIE Wyrokiem OZDROWIŁ ich, bo
miał w tym interes kolesiowski. Dokonanie
Zemsty POlitycznej na Pisarzu-Prawniku i
ODEBRANIE mu dwurodzinnego domu z
ogrodem w Kaliszu oraz pola i lasu na wsi.
A trzeci fakt pokazywał, że jak narazie, to Ojczyzna po pamiętnym roku 1989
ma bardzo łaskawe serce dla Stalinowców
SSądowych, prokuratorskich i dla Opozycjonistów – Agentów Bezpieki, ale macosze serce dla Uczciwych Patriotów, którym
wyrządzano kiedyś KRZYWDY. v

Co się dzieje? Pytanie do polityków
Jako cywilizacja straciliśmy moralność.
To piękne słowo zaczyna mi przypominać
raczej nieistniejącą walutę. Credo dzisiejszego
masowego człowieka jest dążenie do tego, by
żyć bez podporządkowania się jakiekolwiek
etyce. Od młodych słyszałam już o NOWEJ
MORALNOŚĆI, która zaczyna napawać mnie
lękiem, bo wybrzmiewa jak niemoralny czyn
ale nie słyszałam o żadnym ich moralnym
kodeksie, więc chyba nie ma czegoś takiego.
Takiego czynu amoralnego doświadczyłam w
niemieckiej kawiarni w ubiegłym tygodniu.
Młodzi (mieszane towarzystwo niemieckoafrykańskie) pastwili się nad kobietą siedzącą
na wózku inwalidzkim. Nikt z personelu się
nie wtrącał, nikt nie wzywał policji. To, co
robili było podłe! Chciałam sama stanąć w
obronie kobiety ale zaniechałam, zdając sobie
sprawę, iż również mogłam się stać ofiarą ze
względu na niedoskonały niemiecki. Obserwuję, jak NIEMORALNOŚĆ stała się tanią cechą, którą dzisiaj można się chełpić. Wszystko
staje na głowie- polityka, morale, religie, ect.
Starsze pokolenie i ich morale staje się być
przeżytkiem przeszłości, reliktem, artefaktem.
Postawa ludzi porządku publicznego wobec
społeczeństwa, wobec obywateli, sprowadza
się tylko do bezmyślnego posłuszeństwa wobec władzy zwierzchniej, czyli dbania o własne
interesy. Zawsze były i będą rządy oparte
na strachu. Im większy strach, tym wszelkie
morale przestaje obowiązywać. Politycy i ich
służby nie są obciążeni odpowiedzialnością,
więc czują się bezkarni. Głoszą ze swoim fałszywym entuzjazmem sprawiedliwość, niby to
dobro rodziny, a robią zupełnie coś odwrotnego i zrzucają z siebie wszelkie obowiązki
prawdomówności, czy szacunek do wyborców. Kłamstwa gonią kłamstwa. Jestem tylko
obserwatorem tego skandalicznego zjawiska.
Stawianie spraw na głowie, to groteskowy rys
naszych czasów, chociaż nie tylko. Stanisław
Ignacy Witkiewicz już tak dawno powiedział:
cyt „Ludzkość –ohydna banda! Czyż była
gdzie u zwierząt kara śmierci? Pozbawienie
wolności i tortury? Potwornie drogo zapłaciliśmy za ten kawałek kory mózgowej przy
pomocy którego tak wyraźnie widzimy naszą
i wszelkiego stworzenia metafizyczną nędzę.”
Ludzie ( zwłaszcza służby), które mają chronić
obywateli i dzieci, coraz częściej zachowują
się w niewłaściwy sposób, mogący zrobić z
obywatelem co im się podoba. Politycy zachowują się jak młodzi, którym wszystko ujdzie
na sucho. Ludzi młodych zawsze uważano
za zwolnionych od odpowiedzialności, od
wykonywania ważnych zadań. Teraz ci starzy
politycy, to prawo młodych sobie przyznali,
traktują je jako rzeczywiste i już dawno zaczęli
z obywatelami robić co chcą ( lub odgórnie po
prostu muszą.) Sprzedali Polskę, kawałek po
kawałku, a teraz zabierają się za nas –obywateli, którym nie dosyć, że odbierają godność(
zakuwają w kajdanki jak bandytów za jakąś tam
niesubordynacje.) Również POLOWANIA na
ludzi w marketach ( Igrzyska?) Za nienoszenie
masek lub niepoprawne ich założenie nakłada
się niebotyczne finansowo kary. Czy niedługo
opodatkują nas za pobieranie tlenu, za możliwość oddychania? Dodatkowo politycy już
w ewidentny sposób pozbawiają nas dostępu

do usług ze służby zdrowia. Ludzie umierają
nagminnie na raka i nikt nie mówi o epidemii.
To już powoli nadchodzi unicestwienie. To
dzieje się naprawdę , to nie spiskowe teorie.
To co stało się w autobusie z udziałem policji,
to skandal nad skandale. Mam pytanie do
polityków. Czy Polacy z powodu braku pracy
trafią w przyszłości do Niemców, jako najemni pracownicy, jak bywało za III Rzeszy? Czy
będą nas tam głodzić, bić i może gwałcić, jak
w czasie II wojny robiono to z moją ś.p. teściową? Na razie działają zasady wolnego rynku,
ale wszystko rozwija się tak dynamicznie, że
nie wierzę już nikomu. Wszystko może się
zdarzyć, bo nadchodzą złe czasy. Pozbawianie
nas rodaków szacunku, ubezwłasnowolnienie
za pomocą nakazu noszenia masek, to już
chleb powszedni. Czy nasi politycy dadzą się
skorumpować tym, co rządzą światem, będą
im posłuszni, posuną się dalej, czyli do czipowania i likwidacji obecnego systemu monetarnego. Myślę, że nie doczekam, co nasi politycy
wiedzą, a czego nie chcą nam powiedzieć, a
może nie mogą? Ludzie zaczynają się budzić
i odkrywać na własną rękę PRAWDĘ. Zaczynamy się buntować, ale to groźne zjawisko, bo
związane z dogłębną demoralizacją. Jesteśmy
świadkami narodzin nowej epoki historycznej,
co może się wiązać ze zmianą władzy, ale za
tym idzie też zmiana naszego ducha. Zaczynamy pytać KTO RZADZI TYM ŚWIATEM?
Rządzenie, to przecież sprawowanie władzy,
która opiera się na opinii publicznej. Tak było
zawsze dzisiaj i tysiące lat temu. Każdy, kto na
tej ziemi rządził, opierał swe rządy na opinii
obywateli. Wobec tego, JA JESTEM WŁADZĄ
I MILIONY INNYCH POLAKÓW. To opinia
publiczna, to obywatele są podstawową siłą.
Bez tej siły nie ma władzy. Jak we fizyce Newtona ciążenie jest siłą, która powoduje ruch,
tak prawo opinii publicznej jest uniwersalnym
ciążeniem w polityce. Jeżeli rząd przestanie
się z nami liczyć, to zapanuje pustka, jak w
przyrodzie, a przyroda nie znosi próżni. Tę
próżnię wypełni brutalna walka fizyczna, jak
bywało w przeszłości. Nie możemy do tego
dopuścić. Czy nie lepiej stanąć na nogach i
jednocześnie włączyć w sobie światło, rozum
i otworzyć serce? v

Przewozy krajowe i zagraniczne

 przewozy krajowe i zagraniczne
 wyjazdy turystyczne
 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów
 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, 604 282 235
www.droloff.com.pl
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Wiktor Kowalczyk  

Michał Filipowski

NASZA ARKADIA  

***

Rytmicznie biegną takty schodów,
z trudem pną się za nimi stare lipy
– tunel budzi ciekawość, składa obietnicę.  

długo to trwało zanim zrozumiałem że kocham jazz
zastanawiam się komu mam być za to wdzięczny
twoje oczy są jak słońce mogę iść nocą ciemnym parkiem
kiedy wiem że na mnie patrzysz

Najpierw wyłania się gontowy dach,
po chwili już bieleją w słońcu ściany dworu
– otwarte okiennice zapraszają do wnętrza.  

to nie ważne że ja jestem z centrum
a ty wciąż wspominasz drogę
którą chodziłaś z domu do szkoły
to nic uwierz mi jazz da się lubić

Wpływamy między kwietne wyspy
– rozlega się symfonia zapachów,
radują oczy barwne plamy.  

przecież to chwytasz tylko mi nie mów że żałujesz
gdzie byś teraz była gdybym ci wtedy nie pokazał kaczek
słońce przysiada na twojej skórze
idźmy dalej może odnajdziesz w sobie tamtą melodię

Na spotkanie wybiegają  
białe tabliczki, etykiety  
– śpieszą zaspokoić pragnienie poznania.  
Chodzimy, błądzimy, zaglądamy…
Osie, plany, kulisy, perspektywa  
– zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia.  
Szklane domy zaskakują amplitudą kontrastu
– od dna deszczowego lasu  
po ciernistą pustynię.  
Ciemnieje paleta, igrają plamki światła,
z góry dobiega ptasi koncert  
– cienisty wąwóz opada stromo w dół.  
Za stawem staw, wyspa, mostek…
– płacz wierzb, rechot żab,  
na wodzie kaczki – baletnice.  
Kamienny pasaż, plusk strumyka.  
Głęboki oddech i spojrzenie w dal
– na horyzoncie huczy miasto.  
Faluje pod stopami ziemia,  
pienią i piętrzą się bryły drzew  
– wariacja na temat zieleni.  

Dariusz Kadyszewski
z-jawa
roz-maż się szminką
na szklance biel
ma zwrot w pod
czerwień twych skrzydeł
upadłem dzieląc się sobą
na pół do krwi ostatniej
winy roz-gorszonej
kropli pokusy zmęczony
jak anioł na sądzie
o statecznym wyglądzie
na daremnych ust
gry masy zbyteczne
i zaci-schnięte łzy

Siadamy blisko, przytuleni  
– wspólna lektura, ważna rozmowa,
miła samotność we dwoje.

Sandra Kocha

Marta Nadworna

Animus liber

oczko

Nie każ mi być dobrą
Bo to dobro
Będzie przekleństwem

kiedy odchodził
złapał cię za jakąś nitkę i spruł
podarł doszczętnie

Nie zmuszaj mnie
Bym je czyniła
Bo stanie się

najpierw zwijałaś
się w kłębek

Złem koniecznym.

teraz dziergasz się
sztrykujesz
ale wreszcie złapiesz
dwudzieste pierwsze
oczko

Jacek Wilkowski
Fotograf
Przychodzą do mojego atelier,
są w różnym wieku. Jedna
przyprowadza następną.
Wybieram te, których ciało
ma historię lub inne piękno.
Rozbieram powoli, krążąc
dokoła i patrzę jak reaguje
na obnażenie, na dotyk.
Owijam szorstkim kocem,
by skóra nabrała ostrości.
Dla każdej są trzy szkła,
starannie je przygotowuję
i pokrywam emulsją.
Najpierw akt od tyłu,
kadr z Delacroix. Światło
odsłania plecy, ramiona,
niekiedy fragment policzka,
nigdy całą twarz. To ono
decyduje, ile w niej wdzięku
skromnego, a ile erotyzmu.
Eter i obcość sprawiają,
że do drugiej fotografii
odwraca się przodem
i rozwiera nogi. Dzięki zbliżeniu
pozostaje anonimowa.
Naświetlenie trwa kilka sekund.
Nie ma już nic do zakrycia,
żadnych masek, makijażu.
Jest gotowa do portretu.
To etap trzeci. Ostatni.
Srebro wydobywa prawdę,
bez śladu przemijania, który
na zdjęciach codzienności.
Zabieram ją do ciemni
na płytkach jeszcze wilgotnych.
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Stefan Pastuszewski

Opowieść o sobie samym, Solidarności, Polsce i… „chuligaństwie”
Taką hierarchią przedmiotów zainteresowania można skwitować publicystykę
wspomnieniową Jana Rulewskiego
Wysoka temperatura. Od wolności do wolności
1980-1990. Dominuje ja bardzo egotyczne,
lecz nie egoistyczne, gdyż zauważające innych,
nawet ich szanujące i oddające im sprawiedliwość, choć ustawicznie z nimi polemizujące, aby ostatecznie różnymi argumentami
i zagadaniem, zmęczeniem wręcz, wypłynąć
na wierzch, sobą postawić kropkę nad i. Nie
jest to jednak subiektywizm zniekształcający
fakty i prawdę historyczną, gdyż J. Rulewski
jako inżynier bazuje na realności, nadbudowując tylko na niej, nowe konstrukcje, jako
kreator, a był przecież w Zakładach Rowerowych „Predom-Romet” w Bydgoszczy skąd się
wziął, znakomitym racjonalizatorem a nawet
wynalazcą. „Wynalazkami” w tej opowieści są
analizy różnych, większych lub mniejszych zjawisk i procesów, próby syntez intelektualnych,
których nawet nie powstydziłby się niejeden
politolog. Niejeden badacz dziejów najnowszych winien, jeśli chce dzieje te przedstawić
w dynamicznej syntezie, zwrócić uwagę na tezy
tego nietuzinkowego działacza związkowego i
politycznego, cały czas, nawet do dziś czynnego współkreatora owych dziejów.
Wybiórcza, bowiem przesłonięta przez
owo monumentalne ego, rzetelność faktograficzna recenzowanej opowieści publicystycznej została dodatkowo wzmocniona
przez Jana Olszaka, który wspomnienia te
opracował naukowo. Zostały one do Instytutu
Pamięci Narodowej przekazane „w formie
luźnych i nieuporządkowanych szkiców, które
wymagały pracy redakcyjnej przy jednoczesnej dbałości o zachowanie indywidualnego
stylu autora”. Styl ten rzeczywiście został zachowany i kiedy czyta się tę książkę, to jakby
się słyszało ów bucząco-falsetowy, wodzowski
głos solidarnościowca, jako że dość często, nawet przypadkowo na ulicy, z nim rozmawiam.
Bo J. Rulewski ma niewątpliwy talent narracyjny, a także rzadko spotykaną umiejętność
zakodowania w słowie pisanym dynamiki i
metodyki swojego słowa mówionego. Cecha ta
to dodatkowy walor recenzowanej książki, jej
specyficzna literackość, obok uwidocznienia
szerokiego spektrum zainteresowań i pasji
autora. Pisze on, że w technikum przykładał
się po trosze na przemian do przedmiotów
zawodowych i humanistycznych, choć z powodu jego „kiepskiego języka polskiego cierpiał
nauczyciel od polskiego” (s.15). Trudno
powiedzieć, czy rzeczywiście cierpiał. Może
się dziwił, może nie był w stanie wtłoczyć tej
dynamicznej, pełnej porównań i metafor,
krzykliwej nieco mowy, która jak już wspomniano, nawet brzmiała na piśmie, w sztywne
ramy stylistyczno-gramatyczne. W każdym
razie J. Rulewski ma niewątpliwy, szkoda że nie
rozwinięty i nie poparty pracą, zmysł literacki.
Sprawia to, że czyta się tę opowieść wartko, a
nawet z przyjemnością, choć co rusz chce się
polemizować z takimi czy innymi wygłaszanymi ex catedra stwierdzeniami autora, notabene
logicznie wywiedzionymi i historiozoficznie
uargumentowanymi. Bo ów polityk miał też
w szkole szczególne zamiłowania do historii.

Pisze: „Na świadectwie po ostatniej klasie
wśród rzadkich piątek błyszczała dumnie ta
z historii. Była to rzecz niebywała w dziejach
szkoły, gdyż nauczycielka wcześniej wielokrotnie mówiła, że nikt nie może się nauczyć
historii na piątkę” (s. 16).
Miłośnik historii wszedł do historii,
a wynikło to nie tylko ze szczególnego zbiegu
okoliczności, a taki bardzo często decyduje o
losach jednostki w dziejach, ale z kreatywnego, buntowniczego wręcz podejścia do świata.
Autor nazwał tę swoją cechę , jeśli idzie o okres
szkolny, „chuligaństwem” (s.15). Tak, J. Rulewski jest „chuliganem” w tym pozytywnym
znaczeniu tego pojęcia, jako permanentnej
niezgody na to co jest, ciągłej, wręcz neurotycznej aktywności na przekór, wyszukanej fantazji. Świetnie to ujęli więźniowie kryminalni,
a ja jako były więzień cenię sobie ich lapidarne
oceny drugiego człowieka. Próbując zidentyfikować spacerujących w ZK-Białołęka opozycjonistów, dialogowali: - „A ten z brodą to
Rulewski” – jeden z nich wskazywał na mnie,
na co inny powiedział: - „E tam, gdyby to był
Rulewski, to byśmy mieli bunty” (s. 206).
„Chuligaństwo” J. Rulewskiego w sferze
politycznej miało niestety przełożenie na sferę
osobistą, do czego ten zresztą niedwuznacznie
się przyznaje. I to nie tylko idzie o relacje
rodzinne ale także koleżeńskie, towarzyskie,
incydentalne. Wielu jego współpracowników
ma mu wiele do zarzucenia, ale taka chyba
już jest uroda wybijającej się jednostki, która skupia się na sobie, na realizacji swoich
wizji, nie licząc się zbytnio z interesami i
uczuciami innych. Do tego bloku zachowań
można zapewne zaliczyć występy i „występki”
w parlamencie, choćby wspomnieć teatralne
mini-spektakle 21 lipca i 12 grudnia 2017
roku w Senacie RP. Ale to już wykracza
poza okres przedstawiony w recenzowanej
książce (1980-1990), więc pozostańmy tylko
na krótkim anonsie, chyba niezbędnym dla
nakreślenia osobowości autora. Wydaje się,
że dygresja to nie przekracza granic przyzwoitości i szacunku, bowiem sam autor raczej
nie ukrywa mniej pozytywnych stron swego
życia. Wiele z tych spraw rozumiem, bo nie
raz współpracowałem z J. Rulewskim. Wydaje
mi się, że gdyby nie one, to nie byłoby jego
dzieła, a jest ono doniosłe, dziejowe. Nic nigdy
nie jest jednoznaczne w ocenie. Dobro splata
się ze złem. Najważniejsze, aby zwyciężyło,
a w przypadku owego polityka ostatecznie
zwyciężyło, także w sferze osobisto-rodzinnej.
Omawiane wspomnienia pisane są
z większym lub mniejszym dystansem do
przedmiotów narracji i to nie tylko wynikłym
z upływu czasu. Autor większy dystans zachowuje wobec zdarzeń, szczególnie nie inicjowanych przez niego i toczących się bez jego
udziału, mniejszy wobec siebie samego, ale
jest on za to podszyty humorem i autoironią.
Niemniej „ogląda” się „tamte czasy” (19801990) wyraźnie przez okulary sporządzone
przez J. Rulewskiego – działacza pełnego inicjatyw, charyzmatycznego, odważnego, nawet
desperacko, ale już nie dość konkretnego w
żmudnej pracy, w której zazwyczaj wyręczał się
innymi. Czasem nawet ich „używał” i porzucał

po osiągnięciu, bądź zmianie celu, a były to
zmiany dość częste. Miał poczucie wielkiej misji, misji solidarnościowej i uważał, że można
stosować różne środki, aby tę misję wypełnić.
Sądził, że inni też powinni, ale koniecznie pod
jego przywództwem, tę wielką misję wypełnić.
Innego przywództwa, choćby w drobnych
sprawach, gdy po naradzie dochodziło do
„podziału pracy”, nie tolerował i bardzo często
„wkraczał z butami” w przydzieloną komuś
„działkę”, co czasami wywoływało chaos, a
nawet niezrealizowanie danego zadania. Był
charyzmatycznym przywódcą, który potrafił
pociągnąć masy, ale już wykreować instytucję codziennej pracy – z tym było gorzej.
To że Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w
Bydgoszczy był jednym z najsilniejszych w
kraju zawdzięczać należy, oprócz charyzmy,
umiejętności i nieraz desperackiej odwadze
przewodniczącego, dobrze dobranym, też
bardzo ideowym, trzem zastępcom przewodniczącego: Krzysztofowi Gotowskiemu,
Janowi Perejczukowi i Antoniemu Tokarczukowi oraz grupie pomniejszych działaczy,
również szczerze oddanych idei Solidarności.
Gdy NSZZ zdelegalizowano, J. Rulewski nie
potrafił znaleźć się w konspiracji, i to nie tylko
dlatego, że „świecił”. Po prostu nie nadawał
się do metodycznej, szarej, nie-wiecowej
roboty. W zasadzie pozostał sam, bez asysty,
bo potencjalni jej udziałowcy, raz że bali się
dekonspiracji, dwa że nie chcieli tak łatwo
odsprzedawać swojej odwagi i równocześnie,
często wielkim nakładem sił zbudowanego
warsztatu konspiratora. Obawiali się zawłaszczenia i przytłumienia, czego doświadczali
już wcześniej w okresie działalności jawnej.
„Okazywano mi szacunek, ale miałem wrażenie, że nikt nie chciał mnie dopuścić do
swojego »imperium«” (s. 239) – skarży się J.
Rulewski po latach.
Wierny był Solidarności i sobie. Znamienne jest to, że nie przystąpił do Komitetu
Obrony Praworządności powołanego przez
środowiska KOR-owskie jako spontaniczna
reakcja na zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w
1984 roku . Uważał, że ta inicjatywa działaczy
z „górnej półki” będzie osłabiała Solidarność.
Traktował ją jako próbę „przenicowania
Związku, który walczył, ma swoich przywódców, przyjęte cele odbudowy. Wątpliwości
we mnie wzbudził też fakt, że inicjatywa rodzi
się w Warszawie zamiast w Gdańsku, co podważa naszą wiarygodność (…). Ostatecznie
Komitety Obrony Praworządności, które
powstawały również w regionach, szybko się
rozpłynęły. W Bydgoszczy skończyło się na
jednym oświadczeniu (Antoni Tokarczuk).
Byłem przekonany do tego, że trzeba trwać
przy „Solidarności” i jej nie odpuszczać, skoro
za nią nadal stoją tysiące ludzi w kraju i na
świecie” (s. 235)
Autor jest bezpośredni, choć powściągliwy jeśli idzie o obscena i „grubość” swych słów,
pełnych skądinąd metaforyki i zaskakujących
skojarzeń. Nie jest jednak ekshibicjonistą,
mimo że prowokując, aż się naprasza o analizę
psychologiczną swojej osoby. Nie ma jednak
sensu zastanawianie się nad autorytarnymi
czy histerycznymi składowymi tej osobowości,
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gdyż jest ona rzeczywiście wyjątkowa, a jej
dzieło – jak już wspomniano – ma wymiar
dziejowy nie tylko na poziomie krajowym.
To on znakomicie pokierował konfrontacją
bydgoską 19 marca 1981 roku, najpierw do
niej doprowadzając (związanie się Solidarności
robotniczej i chłopskiej). Dziś, z perspektywy
40 lat, widać, że konfrontacja ta, obojętnie
jakie były jej szczegóły, rozpoczęła pasmo
klęsk aż do ostatecznego upadku władzy komunistycznej w Polsce. Niby niezbyt wiele znaczące wydarzenia (interwencja milicji wobec
okupujących salę WRN) zyskały rangę wręcz
światową. Doszło do moralnego potępienia
władzy, obnażenia jej prawdziwych intencji.
Posługując się, nie używanym wówczas pojęciem hybrydowości, można powiedzieć, że
było to starcie hybrydowe (twarde fakty plus
propaganda). Bardzo skuteczne, zwycięskie.
Dziwi więc zgoda autora na ilustrację
okładkową jego książki, przedstawiającą na
pierwszym planie dysputę z Lechem Wałęsą,
którego przerysowany przez obiektyw paluch
celujący w Jana Rulewskiego, dominuje wizualnie. Sprowadza to pozycję tego drugiego
do roli antagonisty pierwszego, a to nie jest
pełna prawda. Antagonizm był tylko jednym
z elementów dynamiki NSZZ Solidarność w
tamtym okresie, a w istocie mieliśmy do czynienia ze szczególną kreacją historii przez J.
Rulewskiego, jego autonomią, odrębnością,
wizją. Dopiero drugi plan wizerunku okładkowego pokazuje istotę ówczesnego wydarzenia – niepowtarzalna wspólnota robotników,
inteligentów i chłopów, a więc narodowa
solidarność. J. Rulewski o takiej właśnie marzył
i choć wystąpiła ona krótko (kilka miesięcy
1981 roku) to jednak wycisnęła piętno na
całej naszej historii.
Polskie doświadczenie Solidarności ożywiło i wzbogaciło zakres społeczny pojęcia solidarność a poprzez światowe zainteresowanie
nim oraz działalność teologiczno-formacyjną
i upowszechnieniową papieża Jana Pawła II
oraz następców, nadało jej wymiar globalny.
Polskie doświadczenie solidarności miało cztery fazy:
Wspólnoty społecznej i narodowej lat 19801981
Kształtowania się mitu solidarności i umacnianie jej obecności w życiu społecznym, a
szczególnie w działalności konspiracyjnej w
latach 1981-1989
Solidarnej budowy nowego państwa (po 1989
roku do rozwiązania parlamentu I kadencji
w 1993 roku)
Rozmywanie idei i zamykanie jej w annałach
historii
Doświadczenie to, zanim zmieniło polską
rzeczywistość, najpierw głęboko przekształciło
świadomość jego uczestników. W okresie
ostatniego czterdziestolecia solidarność, głownie dzięki Polsce, stała się w sferze społecznej
wartością, nie tylko powszechnie dostrzeganą,
ale i docenianą. Jest wciąż aktualna. Jako
postawa jednostki i grup wobec trudności i
problemów, prowadząca do czynów solidarnych, jest ona w stanie pokonać lub złagodzić
owe trudności i problemy. Jako idea i pojęcie
może wpłynąć na świadomość i życie emocjonalne, a za ich pośrednictwem na konkretne,
w tym społeczno-prawne działania, stając się
wówczas zasadą życia społecznego. v
Jan Rulewski, Wysoka temperatura. Od wolności do wolności
1980-1981, Warszawa 2021, IPN, ss. 344
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Anioł zza szyby. Sklejanie portretu Zuzanny Ginczanki
„Czy wie Pani, że Zuzanna, kiedy była uczennicą w Równem, przed każdymi świętami Bożego
Narodzenia ozdabiała wystawę sklepu swojej
babki jako anioł? Klęczała w białej sukience, ze
skrzydłami, srebrną przepaską na czole, a może
złotą, i w białych pantofelkach [.. .].Klęczała
nieraz bardzo długo”.
(list Kazimierza Brandysa do Izoldy Kiec,
Paryż, 30listopada 1989)
Tą anegdotą z dzieciństwa Ginczanki,
Izolda Kiec, autorka najnowszej i wyczekiwanej biografii „Ginczanka. Nie upilnuje
mnie nikt”, rozpoczyna opowieść o życiu
wybitnej poetki dwudziestolecia międzywojennego Zuzanny Gincburg. Stanowi
ona metaforę losu Ginczanki urodzonej
w Równem Wołyńskim w roku 1917. Jest
symbolem życia za wystawową szybą, która
uniemożliwiała Zuzannie porozumienie
z zewnętrznym światem. Była wyrazem jej
wyizolowania, osamotnienia, a także namacalnego osierocenia – ojciec po rozstaniu z
matką wyjechał najpierw do Niemiec, potem
do Stanów, a matka, po ponownym zamążpójściu, wyemigrowała do Hiszpanii. Zdradzona przez rodziców Zuzanna, pozostała
na wychowaniu babci Chai, która zadbała o
jej solidne wykształcenie, najpierw w Równem (gimnazjum), a potem w Warszawie,
gdzie poetka skończyła z wynikiem bardzo
dobrym pedagogiczne studia na Wydziale
Humanistycznym UW.
Od najmłodszych lat wrażliwą i utalentowaną Ginczankę przed zaokiennym
światem chroni poezja. Ona daje jej – pisze
Izolda Kiec – pocieszenie i ochrania, oswaja
zbiorowe zagrożenia i jednostkowe lęki… zapewnia opiekę i oferuje jedynie egzystencję pomiędzy
słowami, egzystencję nierzeczywistą, skazaną
na oddalenie od zwyczajności, zbiorowości,
nazywanych niekiedy – normalnym życiem. Na
wieczne oddalenie, także dzisiaj – kontynuuje
autorka biografii – gdy wystawy dawno już nie
ma, bo unicestwiona została wraz ze zmienionym
w 1941 roku w stos gruzu domem babci w Równem, gdy po Zuzannie nie pozostał grób, a nawet
pewność, że to tam, w Płaszowie, 5 maja 1944
roku, dosięgło ją ostatnie nienawistne spojrzenie
hitlerowskiego oprawcy (s.17). Dramat odosobnienia zawarła siedemnastoletnia Zuzanna
w puencie wiersza „Zza barykad”: patrzysz
mi w oczy jak w szklane szyby, jak nieprzebite
graniczne szyby / i nie wiesz wcale, jak w myśli
wołam: uwolń mnie, miły, ratuj i wybaw.
Talent poetycki zdradza Ginczanka już
w wieku lat czternastu, publikując piękny
wiersz „Uczta wakacyjna” w gimnazjalnym
czasopiśmie „Echa szkolne”, który warto
przytoczyć:
Na talerzu szarym ziemi, malowanym w zieleń
trawy,
Mam sałatkę, przyrządzoną z kwiatów wonnych i jaskrawych
I z naczynia w kształcie słońca, które formy
swej nie zmieni,
Leje lato na nie ciepły i złocisty miód promieni.
W innej misie z szkła czarnego, niby nocnych

chwil kryształy
Leży banan półksiężyca żółty, gruby i dojrzały;
Lipiec suto obsypuje wnet firmament półksiężyca
Cukrem gwiazdek, których pełna jest wszechświata cukiernica.
Z przeźroczego dzbanu piję niebo z pianką
chmur-oczyma;
Lokaj-lato na swej tacy złotą dynię słońca
trzyma.
Wgryzam się zębami uczuć w kraśne jabłka dni
czerwonych
I do kosza serca chowam skórki wspomnień już
zjedzonych.
(1930) (Uczta wakacyjna )
Studia w Warszawie w latach 1935-1939
były znaczącym dla młodej poetki okresem.
Poznała dobrze środowisko literackie. Stała
się legendą i muzą warszawskiej cyganerii
połowy lat trzydziestych. Przyjaźniła się z
Gombrowiczem i Tuwimem, który odkrył
jej talent, polemizowała ze Słonimskim i
Karpińskim. Była stałą bywalczynią artystycznych kawiarni: „Małej Ziemiańskiej”,
„ U Wróbla”, a także „ Zodiaku”, gdzie w
towarzystwie Ewy i Stefana Otwinowskich,
Andrzeja Nowickiego, Stanisława Piętaka,
Tadeusza Wittlina i państwa Brandysów siedziała przy stoliku Gombrowicza. Porażająco piękna, dobrze wychowana, inteligentna,
dowcipna i oczytana, ale też często małomówna, sprawiająca wrażenie nieobecnej,
nieprzystającej do krzykliwych, żartujących
literatów, chociaż uśmiech na twarzy towarzyszył jej zawsze. Był on jednak – podobnie
jak szklana szyba – maską skrywającą lęki,
był „ uśmiechem przez łzy”. Taką właśnie
Zuzannę oglądamy na zachowanych zdjęciach w biografii Izoldy Kiec.
W roku 1936 Ginczanka wydała ekskluzywny, prestiżowy i jedyny tom poezji:
„O centaurach”. Pojedyncze wiersze publikowała w „Skamandrze” i „Wiadomościach
Literackich” a satyry i fraszki w „Szpilkach”.
Wspólnie z Andrzejem Nowickim pisała
również słuchowiska radiowe.
Po wybuchu wojny, Zuzanna uciekła do
Lwowa i zamieszkała przy ul. Jabłonowskich
8A. Z różnych miast Polski przybyło tutaj
ponad dwustu literatów. Pośród nich byli:
Boy-Żeleński, Broniewski, Przyboś, Jastrun,
Ważyk, Wat, Pasternak, Polewka, Stern
i wielu innych znanych pisarzy. W 1940
roku Ginczanka została przyjęta do Związku Pisarzy Zachodniej Ukrainy. Zajęła się
translacją, do czego podchodziła z pewną
ironią i dystansem. Kiedy zaczęła się czystka
Żydów we Lwowie i mąż Ginczanki, Michał
Weinzieher, uciekł do Krakowa, zastraszona
i zaszczuta Zuzanna zostaje zadenuncjowana przez dozorczynię kamienicy Zofię
Chominową. Jej nazwisko uwieczniła poetka
w słynnym wierszu „Non omnis moriar”.
Wiersz ten, jako jedyny przypadek w historii,
stał się dowodem w procesie wytoczonym
Chominowej w roku 1948.Warto go poznać:
dokoñczenie na str. 32
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Anioł...
dokończenie ze str. 31

Non omnis moriar — moje dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera,
Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.
Tobie, twoim niech służą, bo po cóż by obcym.
Bliscy moi – nie lutnia to, nie puste imię.
Pamiętam o was, wyście, kiedy szli szupowcy,
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie.
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo:
Kilimy i makaty, półmiski, lichtarze –
Niechaj piją noc całą, a o świcie brzasku
Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota
W kanapach, materacach, kołdrach i dywanach.
O, jak będzie się palić w ręku im robota,
Kłęby włosia końskiego i morskiego siana,
Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn
Do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce
obie;
To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym
I uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi.
(1942) (Non omnis moriar)
Po ucieczce ze Lwowa, Ginczanka
zatrzymuje się na krótko w Felsztynie u
ciotki Janusza Woźniakowskiego, potem
przedostaje się do Krakowa, gdzie ukrywa
się przy ul. Zyblikiewicza. Kolejnym miejscem schronienia stają się Wróblowice k.
Swoszowic. Niebezpieczne miejsce musi jednak opuścić i ponownie wraca do Krakowa,
gdzie chowa się w domu Elżbiety Mucharskiej przy ul. Mikołajskiej 26. Ta niefortunna lokalizacja (sąsiedztwo gestapowców
i agentów w kawiarni „Ziemiańska”) jest
ostatnim miejscem pobytu przed aresztowaniem poetki. W 1944 roku, po kolejnym
donosie, Ginczanka została zatrzymana i
więziona na Montelupich, potem przy ul.
Czarnieckiego i rozstrzelana kilka miesięcy
później w Płaszowie (dziś dzielnica Podgórze w Krakowie). Na temat aresztowania i
jej śmierci istnieje kilka wersji, ale brak jest
źródłowych dowodów. Materiały dotyczące
tej kwestii skrupulatnie analizuje badaczka
życia i twórczości polskiej poetki żydowskiego pochodzenia. Zresztą, cała biografia jest
skarbnicą zbieranych latami (od 1991 roku)
i rozsianych po świecie dokumentów, na
podstawie których autorka stara się posklejać portret Ginczanki w jedną całość. Jest
efektem mrówczego poszukiwania źródeł
w archiwach, bibliotekach, w zbiorach
literaturoznawców, w korespondencji oraz
niepublikowanych relacjach jej znajomych.
Biografka stara się weryfikować zachowane
dokumenty. W tym gąszczu źródeł Izolda
Kiec prezentuje nieznane fotografie Ginczanki oraz jej poezję, by na ich podstawie
odsłonić osobowość młodej, atrakcyjnej
dziewczyny. Zarówno w wierszach, jak i w
wyglądzie Zuzanny, zauważa się jej silny
charakter; zdradzają go choćby włosy,
którym autorka poświęca jeden z krótkich
i poruszających rozdziałów książki. Cytuje

w nim fragment listu Krystyny Garlickiej,
współtowarzyszki Ginczanki w więziennej
celi: Zuzanna bardzo bała się bicia, ale obrała metodę. Najwięcej zależy jej na włosach.
Rzeczywiście miała piękne, długie, czarne.
Na śledztwie ciągle je poprawiała. Gestapo
to zauważyło i z całym okrucieństwem zaczęli
je szarpać, wyrywać. Ciągnęli ją po ziemi za
włosy!(List Krystyny Garlickiej do Izoldy Kiec,
3 lutego 1992). W więzieniu Ginczanka
nakładała sobie makijaż i bardzo dbała o
włosy, które były dla niej symbolem trwania, przedłużania życia. Upinała je inaczej
niż zwykle, coraz wyżej, jakby chciała
podkreślić ich tajemną moc, chroniącą
jej dotychczasowe „ja”. Uważała, że włosy
utrzymane w nieładzie mogłyby symbolizować rozpacz, a rozpaczy Zuzanna nie
chciała ulec. Chciała zachować godność.
Nawet w celi prosiła służby więzienne
o grzebień, o spinki do włosów a nawet
o preparat zwalczający wszy. To była jej
walka o przetrwanie.
Ginczanka od dziecka nie mieściła
się w ramach i schematach. Chciała być
inna. Chciała być za szybą. Nawet portret
Ginczanki na okładce książki, sporządzony przez Andrzeja Stopkę, ma artystycznie
zakreskowaną, zamyśloną twarz, skrywającą jej tajemniczy wewnętrzny świat, pełen
blizn i psychicznych zranień. I chociaż nie
udało się Izoldzie Kiec, edytorce wierszy
Ginczanki „Poezje zebrane (1931-1944)”i
wydanej w 1994 roku monografii „ Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość”, skleić
jednoznacznego portretu tej znakomitej
poetki, ginczankolożka wykonała cenną i
benedyktyńską pracę. Dotarła do wielorakich źródeł, dokumentów dotyczących
samej Zuzanny i bliskich jej osób, ubogacając książkę fotografiami z realiów epoki.
Są tu zdjęcia Warszawy z lat 30., Lwowa,
miejsca urodzenia Ginczanki (Równe
Wołyńskie), artystycznych warszawskich
kawiarni (Ziemiańska, Zodiak, IPS, Sztuka
i Moda) stołecznych czasopism literackich
(„Wiadomości Literackie”, „Skamander”,
„Szpilki”). Są zdjęcia najbliższej rodziny
Ginczanki, znanych osób ze świata literatury i sztuki, mężczyzn, z którymi miała
bliższe kontakty. Są cenne wspomnienia,
m.in. W. Gombrowicza z 1960/61 roku czy
J.W. Gomulickiego a także wiersze dedykowane Zuzannie Ginczance. Właściwie,
ten bardzo cenny zbiór źródeł powoduje,
że po pierwszej lekturze czuje się potrzebę
powtórnego czytania, liczącej 423 strony,
biografii. Bo jest to pierwsza, napisana klarownym językiem, obszerna opowieść o zamordowanej w wieku dwudziestu siedmiu
lat wybitnej poetce, po której został tylko
jeden tom wierszy „O centaurach”(1936),
dwa zeszyty z zapiskami, dwie publikacje
w „Wiadomościach Literackich”, nieco
więcej w „Skamandrze” i w „Szpilkach”; po
której nie zachował się oryginał ważnego
wiersza „Non omnis moriar”(1942) oraz
słuchowiska radiowe.
Jednym słowem, warto przeczytać
znakomitą biografię Izoldy Kiec, która
absorbuje od pierwszego zdania, od
pierwszej fotografii, przedstawiającej
nadpaloną kartkę papieru z wierszem
„Zdrada”, opatrzonym autografem Ginczanki, z którego autorka zaczerpnęła
słowa do tytułu biografii: „Nie upilnuje

mnie nikt”. A po lekturze książki – to już
moja sugestia – udać się do Krakowa na
ul. Mikołajską 26, gdzie od 2017 roku na
fasadzie kamienicy znajduje się pamiątkowa tablica Ginczanki z napisem: „Wybitna
poetka języka polskiego z wyboru”. I zadumać się nad tragicznym losem Zuzanny
Gincburg – Anioła zza szyby. v
Izolda Kiec, Ginczanka, Nie upilnuje mnie nikt, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020, ss.423
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Jarosław Stanisław Jackiewicz

reńczaka. Jest to trafne ujęcie, a właściwie
podsumowanie, wszystkich treści, zawartych
w „Atrofii”.

Uwięziony w życiu
Jestem uwięziony w życiu jak robak w bursztynie.
(Piotr Stareńczak - „Atrofia”, str. 122.)
Miałbym chyba problem z napisaniem
„klasycznej” recenzji nowej, piątej już, książki
Piotra Stareńczaka - „Atrofia”, więc
może ograniczę się do kilkunastu luźnych
uwag, zapisując je jak najbardziej lakonicznie,
niemal jak autor we fragmentach swojego
dzieła, zatytułowanych „Z pamiętnika insomnika” (w trzech częściach). Będzie to tym
trudniejsze, że wrażeń i refleksji z lektury
omawianej pozycji mam naprawdę sporo,
pozytywnych ale i, niestety, negatywnych. Kto
zresztą wie, czy tych drugich nie jest więcej. A
więc – do rzeczy:
Głównym walorem tej prozy jest to, że
zaprasza, skłania, czy też zmusza (niepotrzebne skreślić) do cholernie – przepraszam za
określenie – głębokiej refleksji nad sensem
życia – w ogóle, a sensem własnego istnienia
w szczególności.
Bohater / Narrator – nadwrażliwy, inteligentny obserwator świata.
Outsider, nie tyle stale odrzucany przez
ten świat – przez innych – ile sam się z niego
dobrowolnie wykluczający.
Zmysłowość doznań we wspomnieniu z
dzieciństwa – pobytu z ojcem w lesie. Jest to
chyba jedyny jasny, pozytywny moment, jaki
z całego życia zapamiętał „Piotr” (narrator);
tak go nazywam na własny użytek, bo jest on
najprawdopodobniej tożsamy z autorem.
Cytat: „Wciąż jestem tym chłopcem, który
szuka poziomek” - str. 49. (Czyżby? Mam
wątpliwości, sądząc z dalszej lektury.)
Przekonanie, że prawdziwa Poezja (pojęta szeroko) jest „ukryta”, a przynajmniej kryje
się „poza słowami”. Autorowi / Bohaterowi
wydaje się nieustająco towarzyszyć niewiara w
literaturę (także, jeśli nie przede wszystkim,
we własną!), a nawet we wszelką potrzebę
pisania – tworzenia.

str. 33

Ciąg dalszy motywów i klimatów ze
„Statków we mgle”.
Wykluczenie ze świata (i ze współczesnej Kultury), zawód miłosny bohatera,
gorzkie obserwacje i refleksje dotyczące
współczesności, infernalne opisy, jak już
wcześniej nadmieniłem, na granicy dobrego smaku, a niekiedy może i tę granicę,
niestety, przekraczające. „Krwawa” satyra
(choć słowo „satyra” nie jest tu chyba do
końca adekwatne, gdyż satyra nie jest jednak
tak ponura) na współczesną Kulturę, czy
może raczej Post-Kulturę? Anty-Kulturę?
Egzystencjalizm wymieszany z naturalizmem
i turpizmem, a może nawet mimowolnym
(mam nadzieję)… nihilizmem. To, że jest
to niestety kolejna książka właściwie na ten
sam temat i w tym samym klimacie rozczarowuje. U czytelnika znającego poprzednie książki Stareńczaka może pojawić się
niepokojące podejrzenie, że autor choruje
na „monotematyzm” i powoli, acz nieubłaganie, wpada w manierę, a może nawet w…
auto-karykaturę?
Mimo wszystko miejscami czyta się to
dobrze, miejscami nawet bardzo dobrze …
ale tylko „miejscami”, tylko do pewnego
momentu. Potem może u czytelnika pojawić
się poczucie obrzydzenia, wstrętu, poczucia
jakiejś przesady, w tym czy innym opisie.
Rozdział: „Układ synchroniczny”.
Bezsensowna zbieranina cytatów „od
Sasa do lasa”, i to jeszcze podzielona na
stronę lewą i prawą. (Po lewej jedne cytaty,
po prawej drugie, na tej samej stronie.)
Czemu to służy?…
I jeszcze raz cytat, który mógłby pojawiać się jak leitmotiv:
„Jestem uwięziony w życiu jak robak w
bursztynie”.
To cały egzystencjalizm, a nawet osobisto – filozoficzny katastrofizm Piotra Sta-

Podsumowując: no cóż, jednym z zadań
literatury jest penetrowanie mrocznych
obszarów życia. Robili to Shakespeare, Dostojewski i wielu innych. Mam jednak dojmujące wrażenie, że Autor „Atrofii” opisując
nihilizm, materializm i konsumpcjonizm
współczesności, całe jej ZŁO, w końcu zatruł
się jego trucizną.
I tu nawiążę do przytoczonego już
wcześniej cytatu:
„Wciąż jestem tym chłopcem, który
szuka poziomek” - wyznaje Bohater – i być
może sam Piotr Stareńczak.
Mam jednak wrażenie, że jest to tylko
złudzenie.
Zbyt dużo jest tu Zła, zbyt dużo Zwątpienia, zbyt dużo Mroku, zbyt dużo wreszcie
rozważań o samobójstwie i samobójcach,
zbyt dużo Pustki (słowo to pojawia się w
książce co jakiś czas), żeby być i pozostać
nadal tym „chłopcem, który szuka poziomek”. Tej trucizny, tego jadu jest zbyt wiele,
by ta niewinność pozostała nienaruszona.
Przykro mi bardzo. Z pewnością pisanie ma
dla Piotra Stareńczaka walor autoterapeutyczny. Boję się jednak o zbyt wrażliwych
Czytelników, czy idąc za Bohaterem „Atrofii” nie pójdą o jeden krok za daleko.
A literatura to nie tylko mocowanie
się z Mrokiem – w świecie, w ludziach, w
samym sobie wreszcie. To także wielka
Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za
słowa, które mogą przecież kogoś także w
ów Mrok pociągnąć. A przecież chyba nie
o to chodzi.
Mam jednak wrażenie, że w tym katastroficznym dziele Stareńczak nie daje
Czytelnikowi czegoś w zamian, czegoś, co
mogłoby Pustkę wypełnić, a Mrok rozjaśnić.
I to jest mój największy problem z tą książką,
którą – przyznaję – powitałem z wielkimi
nadziejami. Chciałbym, żeby – względem
treści – następne książki Piotra Stareńczaka
były inne. Jaśniejsze.
Bo poza wszystkim innym egzystencjalizm też może się w końcu „przejeść”… v
Piotr Stareńczak, Atrofia, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 2020

Ciekawy, nawet powiedziałbym: „fajny”,
cytat – choć do bólu pesymistyczny (jak cała
ta książka, o czym za chwilę szerzej):
„Przeczekać to życie” (str. 55).
Rozdziały „Impas” i „Nigdy więcej” - infernalne do bólu, to już jest nie tylko egzystencjalizm, ale i turpizm. Na granicy dobrego
smaku. (Podobnie jak w przypadku „Statków
we mgle”, na okładce „Atrofii” powinno widnieć ostrzeżenie, że jej lektura jest… ujmijmy
to tak: nie dla każdego, a w każdym razie
wyłącznie dla dorosłych.)
„Z pamiętnika insomnika” (części: I, II
i III).
Luźne maksymy i refleksje Piotra Stareńczaka lub/i jego literackiego awatara.
Niektóre słuszne, trafne, mądre – w przypadku innych aż chce się popolemizować. Myślę
jednak, że bez tego „pamiętnika” jako osobnej
części książka byłaby lepsza, bardziej spójna.

Mecenas Bydgoskiej Kultury

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna
Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00 ul. Gajowa 32
piątek 8:00 - 16:00;
tel. 052 342 34 96
sobota i niedziela 9:00 - 13:00
tel. 052 348 98 23

KATEGORIE
A, A 1, B, B 1, C, D, T,
E do B, E do C
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Stanisław Chyczyński

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Paralele i penetracje Urbanowskiego

Czas debiutu

Uznany i uhonorowany (różnymi nagrodami) krytyk literacki, historyk literatury,
profesor polonistyki UJ, redaktor krakowskich
ARCANÓW, Maciej Urbanowski, ma
już w swym dorobku kilka książek o literaturze
współczesnej (np. „Dezerterzy i żołnierze”,
„Oczyszczenie”, „Romans z Polską”). Całkiem
niedawno opublikował kolejną – pt. „Paralele,
korespondencje, dedykacje w literaturze polskiej XX i XXI wieku”. Tytuł dosyć intrygujący,
ale jeszcze przed otwarciem książki przeczuwałem, że jej bohaterami będą m. in. Andrzej
Bobkowski, Tomasz Burek, Zbigniew Herbert,
Gustaw Herling-Grudziński, Janusz Krasiński,
Jarosław M. Rymkiewicz, Marek Nowakowski
czy Wojciech Wencel. (Są to postacie najczęściej
występujące na kartach krytycznoliterackich
opracowań krakowianina). Oczywiście nie mogłem przewidzieć wszystkich nazwisk literatów
„powołanych na świadka”, chociaż mogłem się
spodziewać również Andrzeja Kijowskiego, Jana
Polkowskiego, Przemysława Dakowicza i Kazimierza Orłosia. Wszystkich spotkałem podczas
lektury, a także kilkunastu innych.
Zbiór zawiera 14 szkiców autorskich (wcześniej publikowanych „w różnych miejscach w
ciągu ostatnich kilku lat” [s. 7]), które zostały
podzielone na 3 kategorie tematyczne: paralele, korespondencje i dedykacje. We wstępie
krakowski krytyk, powołując się na aforystyczną tezę Karola Irzykowskiego, że „warunkiem
każdej sztuki jest pogłos” (por. s. 5), wyjaśnia,
iż różne czytelnicze reakcje, tudzież te jego znaczące zestawienia, interpretacyjne komentarze
są właśnie specyficznymi pogłosami. „O takich
«pogłosach» opowiada ta książka” (op. cit. s. 6).
W rozdziale pt. „Paralele” autor porównuje
twórczość wybranych poetów oraz prozaików,
pod kątem wzajemnych relacji intelektualnych
(np. Wilde i Bobkowski), ewentualnych wpływów artystycznych (np. Gajcy i Rymkiewicz) lub
analogicznych (albo różnych) zapatrywań na
dany problemat. A propos tych ostatnich czytamy
na przykład: „Kijowski, Burek, Wencel – trzej
różni krytycy i trzy wizje arcydzieła. Wizje nieco
podobne, bo arcydzieło jest przedmiotem ich
poszukiwań i tęsknot. Ich apetyt na współczesne
arcydzieło pozostaje niezaspokojony i w tym
sensie doskonałość arcydzieła przeciwstawiana
jest niedoskonałej współczesności” (s. 143).
Prawda, że brzmi to gładko, sensownie i sentencjonalnie? A kto jest ciekaw czegoś więcej,
niech zajrzy do arcyciekawego szkicu „Apetyt na
arcydzieło w polskiej krytyce literackiej po 1945
roku”. Niniejszy rozdział jest najobszerniejszym
w tym zbiorze, toteż mamy tutaj jeszcze (między
innymi!) swoisty portret Janusza Krasińskiego
(pośród kolegów ze „Współczesności”) czy też
«raport» o stanie pamięci komunizmu w polskim piśmiennictwie najnowszym (Wildstein,
Varga, Polkowski, Dakowicz i in.).
W rozdziale „Korespondencje” Urbanowski skupia się na pozytywnych i negatywnych
opiniach, wyrażonych w epistolografii naszych
wybitnych pisarzy, krytyków, redaktorów ub. wieku (Jerzy Giedroyć, Stefan Napierski, Stanisław
Piasecki, Włodzimierz Pietrzak, Kazimierz Wyka
etc.). Opinie te dotykają, przykładowo, walorów
ideowo-estetycznych danych dzieł lub postaw
moralno-politycznych konkretnych osób. Jeśli
chcecie się dowiedzieć, dajmy na to, co Herling-Grudziński zarzucał Marii Dąbrowskiej

Czas winobrania. Paul to literacki debiut Magdaleny Sypniewskiej. Na
wstępie muszę zaznaczyć, że tę powieść
czytało mi się znakomicie. Wartka akcja,
przekonująca psychologia postaci (co
ma zwłaszcza odbicie w dobrych, nieraz
wręcz błyskotliwych, dialogach, ale też
w „didaskaliach”, takich jak ulotne, acz
znaczące spojrzenia, grymasy twarzy czy
gesty), płynna, wciągająca narracja, a
przy tym znajomość realiów i topografii
Prowansji, w której dzieje się ta historia,
operowanie suspensem i nagłymi zwrotami akcji - czyli, po prostu, dobry, warsztat
literacki. To wszystko sprawia, że lektura
...Paula staje się przyjemnością. Czytelnik
z trudem tylko może się oderwać od tej
opowieści.

albo kto powieść „W polu” (1937) Stanisława
Rembeka uważał za najlepszą książkę o wojnie
polsko-bolszewickiej, to koniecznie zajrzyjcie do
odnośnych szkiców Urbanowskiego.
Najskromniejszą częścią jego książki jest
rozdział „Dedykacje” (mieści zaledwie 2 eseje),
ale stanowi doskonałe potwierdzenie tezy,
że dla dociekliwego badacza literatury nawet
(zdawałoby się: mało ważne) dedykacje mogą
stać się pożywką dla odkrywczych ustaleń historycznoliterackich. Pierwszy artykuł dotyczy
dedykacji (dla por. Eugeniusza Małaczewskiego, adiutanta gen. J. Hallera), jaką Ksawery
Pruszyński opatrzył swój słynny reportaż pt. „W
czerwonej Hiszpanii”. Natomiast drugi ujawnia
istotne korelacje personalne, jakie kryją się w
ponad 30 dedykacjach, które można odnaleźć
w różnych utworach Zbigniewa Herberta. „Dominują tu artyści: ludzie pióra, malarze, aktorzy,
filozofowie, tłumacze. Co chyba ważne: każdego
z adresatów Herbert znał osobiście” (s. 285) –
konstatuje skrupulatny eksplorator. Jeżeli zaś
macie ochotę na poznanie szczegółów, przez
niego ustalonych, musicie sięgnąć po omawianą
„składankę” (vide s. 7).
Maciej Urbanowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych krytyków literackich III
Rzeczypospolitej. Swoje koncepcyjne dzieła,
adresowane do szerszego grona odbiorców,
zwykł ucieleśniać w języku klarownym i komunikatywnym, może bardziej literackim niż stricte
akademickim, ale dzięki temu czyta się je wartko, ochoczo i z rosnącym zainteresowaniem.
Będąc jednym z luminarzy humanistyki współczesnej, nie odżegnuje się jednak od aksjologii
chrześcijańskiej ani od powinności patriotycznych. Czego, niestety, nie da się powiedzieć o
większości jego kolegów uniwersyteckich, którzy
po 1989 zdążyli zapomnieć, czym jest polska
racja stanu. v
Maciej Urbanowski „Paralele, korespondencje, dedykacje w
literaturze polskiej XX i XXI wieku”, Wydawnictwo ARCANA,
Kraków 2020, ss. 306

FIRMA RODZINNA
PRODUCENT RYB I OWOCÓW MORZA
NR 1 W POLSCE
NAJLEPSZA JAKOŚĆ
przystępna cena
dostępny wszędzie
ABRAMCZYK Sp. z o.o.
ul. Inflancka 7, 85-776 Bydgoszcz
tel./fax +48 (52) 344 56 77
e-mail: sekretariat@abramczyk.pl

Jej bohaterami są przyjaciele, grupa
ludzi w średnim wieku, wspólnie spędzająca wakacje, ale też razem pracująca i
zwiedzająca, w przepięknej Prowansji:
Leonard z żoną Edith, Maks z przyjaciółką Weroniką i córką Marią, Frank z
żoną Matyldą, oraz artysta malarz Bazyli
z żoną Eleną.
Oczywiście, jest jeszcze postać tytułowa, czyli ów Paul, Paul Chazal, postać
wielce tajemnicza, niezwykle dramatyczna, ale pozostająca w cieniu. Przewija
się, powraca - i to wokół Paula zawiązuje
się najciekawsza intryga powieści. Choć
jego imię jest zawarte w tytule, Paul jest
postacią de facto drugoplanową, choć
z czasem okazuje się niezwykle ważną i
ogniskującą wokół siebie wszystkie wątki. Sam „ukazuje się” jedynie na bardzo
krótko - i to nie tyle on sam mówi o sobie,
nie jego wypowiadane słowa i nawet nie
czyny, ale... znaleziony przez kogoś jego
pamiętnik.
Mamy więc tajemniczy dramat, obraz
życia bohaterów, ich rodziny i związków,
a wszystko to „polane” jest sosem słonecznej, Prowansji, francuskiej krainy, wydawałoby się, na poły niemal mitologicznej,
utopijnej krainy miłości oraz wspaniałej
przyrody, choć życie bohaterów - Edith,
Leonarda, Maksa, Weroniki... - nie jest
bynajmniej usłane różami. Stanowczo
więcej tu cierni niż kwiatów, trzymając się
tej symboliki. Sporo żalów i wzajemnych
pretensji, tajemnic czy choćby „tylko”
niedopowiedzeń. Małe rodzinne dramaty
dzieją się z dala od oczu przygodnych
obserwatorów, ukryte są za kulisami, za
fasadą pięknego, dostatniego i wygodnego życia.
No i ten wątek kryminalny, który
dopełnia całości obrazu mocniejszymi
akcentami, mroczniejszymi barwami. Aż
nie chce się wierzyć, że to debiut! v
Magdalena Sypniewska, CZAS WINOBRANIA. PAUL,
Warszawska Grupa Wydawnicza Warszawa 2019

www.abramczyk.pl
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Jerzy Grupiński

niekontrolowana emanacja duszy.
Ta ksiązka jest jak film, pełna obrazów, których nie
da się szybko zapomnieć. Jest jak podróż, która wciąż
trwa i nie chcesz, aby kiedykolwiek się skończyła.

Czy świata jest za dużo?
Kazimierz Grochmalski to twórca
eksperymentalnego Teatru MAYA (w latach
1976-1998 zrealizował 16 premier według
własnych scenariuszy). Ostatnio wydał dwa
tomy poezji: „Teatr, którego nie było” (2016)
oraz „Traktat o marionetkach” (2018). Autor
własnej metody teatralnej nazwanej „kompozycją komediową”, którą prezentował na
kilkunastu uniwersytetach całego świata.
Twórca legendarnego teatru, konkurującego
z „Teatrem Ósmego Dnia” Lecha Raczaka.
Po latach pracy w biznesie (między innymi
współkreacja sieci sklepów „Żabka” na zlecenie „Elektromisu”) Kazimierz Grochmalski
wraca w objęcia muz dwoma tomami poezji i
ostatnio wydanym zbiorem 14 utworów prozatorskich pt. „Uśmiech”.
Hotele. Podróże. Lotniska. Ciągle nowe miejsca. Nowe sytuacje. Tak zaczyna swe opowieści
Kazimierz Grochmalski. Bo świat tej prozy
jest przebogaty, a jego bohater ciągle otwarty
i nienasycony, głodny nowych spojrzeń, ludzi,
doświadczeń. Ale nie wszystko, nie wszyscy
są aż tak piękni… Oto tytułowy „Bohater
miesiąca”, przysłowiowy „NIKTO”. W „Uśmiechu losu” galeria typów tandetnych, łatwych,
karykaturalnie skreślonych: Los Fortunatus,
Happiness, Duo Kurduplos, Los Duptas, Los
Ślepos, Los Kretinos… Oszczędzone zostają
kobiety. Najczęściej piękne, dobrze zbudowane, towarzyszące swym samcom. Żal mi
uśmiechu Giuletty Masiny, którym kupczą
niegodni. „La Stradę” ongi przeżyłem głęboko
i do dziś… Może pomoże nam w egzystencjalnej szarpaninie „Humana Manekinoplex” –
lek na wszystko według genialnej, autorskiej
receptury? Może właśnie to panaceum z
„Uśmiechu manekina” pomoże nam strawić
świat zbyt bogaty, nieobjęty, niezrozumiały?
Ta podróż obejmowała wiele krajów, dziesiątki
wielkich i małych portów, setki lotnisk i jeszcze więcej
dworców kolejowych.
Trwała długo, może nawet zbyt długo, pochłaniała
czas, ba, trwoniła go niemiłosiernie, nie dając
żadnych szans na ponowne odzyskanie go (…).
Ileż to spektakli teatralnych, ileż popisów operowych,
wirtuozerii sal koncertowych widział, przeżywał, ale
i nudził się (…).
(„Zachwyt”)
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Na ziemię sprowadza czytelnika wprawdzie Wódz, z opowieści „Świat bez uśmiechu”,
ale już blisko postacie ze świata wyobraźni,
sztuki, sceny – Długi i Mały.
Demiurg kurdupel i Długas kartofel – dwie skrajne
formy śmiechu samego w sobie. Parodia z Groteską
maszerują przez świat przedmieść! Ludzie patrzą i
się śmieją. Ich śmiech jest dogłębny, sięgający dna
trzewi, jakby tam, w tej pustce otchłani ludzkich
kiszek, rodził się najczystszy, głęboki śmiech, co
wybuchał nieskoordynowany, chaotyczny, pełen
niszczącej siły życia! Samooczyszczącej się siły życia.
Śmiech pusty, a jakże głęboki! Wesoły, a niszczący.
Jakby chciał opróżnić się z czegoś, co można by
nazwać CIĘŻAREM BYTU.
(„Na karuzeli”)
W tradycyjnej prozie, w owym lustrze
przechadzającym się po drodze (cytując klasyka), autorzy posługują się często behawiorystyczną metodą analizy postaci, jej reakcją
na bodziec. Tu inaczej. Rzeczywistość mimo,
że jest jej „za dużo”, stwarzają kreatorzy. To
świat sztuki, sceny, „zrobiony” przez klaunów,
aktorów, ludzi estrady, wesołego miasteczka i
osobnika kręcącego korbą karuzeli jak Rzecki
w „Lalce”, starzec bawiący się ruchomymi
figurkami. I nad tym wszystkim unosi się
tytułowy uśmiech.
Uśmiech, który łączy, ale i uśmiech, który przerywa
subtelnie tkane nici połączeń, struktury wspólnej
konstrukcji chwil życia, które jest, dopóki trwa, ale
kończy się nadspodziewanie szybko, kiedy nici te się
przerywają. (…)
Czy obraz pogodnej, uśmiechniętej twarzy, która
znalazła swoje miejsce w szeregu życia, wyraża zgodę
na los, który jakikolwiek by był, jest jego losem. Ikoną
tego, kim stał się.
Uśmiech może zmienić całe nasze życie. Odwrócić
koleje (…).
(„Uśmiech losu”)
Brak w książce wątków metafizycznych,
odniesień do sacrum. Ale to inna opowieść,
inny narrator. Liczy się „tu i teraz” i wielokrotnie zaznaczane, powtarzane przez bohatera
„Nigdy tu nie wrócę”:

Czytając „Uśmiech” znalazłem trzy przysłowiowe „kotwice”, punkty oparcia – nadziei:
w oczach portiera u wrót lokalu („Konsjerż”),
w postaci babki – Kasandry („Babka”) i w
sylwetce więźnia uratowanego z obozu koncentracyjnego („Miejsce”). v
Kazimierz Grochmalski, Uśmiech, Wydawnictwo Poligraf,
2020

Jerzy Grupiński
Odsiecz
Po 13 grudnia 1982
zebraliśmy się w salonie ZLP
Noskowskiego 24
punkt jak nigdy punktualnie
Szafy zalepione paskami papieru
Czujne oczy pieczątek
i worki worki
Aż tyle darów zza granic
od ojców dominikanów
Radość ogromna
a konkurencja pracowita
Pisarz dziecięcy Orłoń
znalazł sobie
normalną jarmułkę
a w kieszeni pepity
(proszę sobie wyobrazić)
prawdziwe trzy pensy
Było dużo butów na prawą nogę
i skarpet na lewą
Poszedłem na błysk
„Weź, weź” – słyszę –
„Do trumny”
gdy pakuję do torby
ukradkiem parę lakierów
jakbym jutro
miał po Nobla iść
Sekretarz Andrzej
znalazł sobie czerwony golf
Nikos – marynarkę w odcieniu
Docent Edward – spodnie

Z opresji (bo już i zaczynamy nie lubić ludzi i autora), ratują nas tytułowi bohaterowie:
konsjerż i osioł, postacie ciepłe, ludzkie, że do
serca przyłóż… Także i bohaterowie świata
sztucznego – sztuki, ludzie cyrku, karuzeli,
sceny. Ten przebogaty świat, który sam siebie
nie rozumie i nie wie po co jest – trwa, ratuje
od zupełnej destrukcji postać z dzieciństwa –
Maksymka („Zachwyt”), to on ratuje nas od
przysłowiowej pętli Kierkegaarda i chociaż
Obywatel świata jest Nikto, to jednak:

Odcisk dwóch butów na ziemi to całe twoje imperium posiadania. Przemieszczane z miejsca na
miejsce i tam, gdzie je postawisz, ustanawiasz swoje
panowanie. Chociażby na jeden dzień, chociażby na
chwilę i niech tak trwa, i niech tak będzie, chociaż
na ten jeden moment…
(„Babka”)
Mimo to myślę, że czytelnik może znajdzie więcej w tej książce, niż obiecuje mu
wydawca na 4 stronie okładki:

Od gorączki
od złotej żyły
wyrywa mnie okrzyk Sterny
Wymachuje jakby w rocznicę
wiedeńskiej odsieczy
zdarł namiot
wielkiego wezyra
Z worka bielizny
podaje mi damskie monstrum
dolne – nadobne
Opanować się staram
i z godnością
patrząc prosto w oczy
głosem zimnym mówię
„Nie chcę – nie wezmę
gumki tylko wypruję z nogawek”

Dziecięca podróż i ten zachwyt przesuwającymi
się perspektywami, w których kryło się tyle nowych
miejsc, zapachów, tyle przedmiotów do tej pory
nieznanych, ten zachwyt nauczył Maksymkę
ogromnego pragnienia, aby ten stan gorączkowego
podniecenia nigdy się nie skończył.
(„Zachwyt”)

„Uśmiech” to próba czytania i interpretowania
świata właśnie poprzez najróżniejsze formy śmiechu.
To klucz do zrozumienia drugiego człowieka: jego
szaleństw, kompleksów i marzeń. Uśmiech – zdaje
się mówić autor – to twoja wizytówka. Można by
zaryzykować twierdzenie, że zawiera się w nim

Pees
Najlepiej na tym wyszedł
Andrzej Babiński
znalazł w hałdzie
swój własny płaszcz
i poszedł w nim do domu  
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Aleksandra Brzozowska l Stanisław Chyczyński l Arkadiusz Ciechalski l Andrzej Cieślak l Dorota Czerwińska
Krzysztof Dąbrowski l Łucja Fice l Dariusz Filinger l Michał Filipowski l Idalia Gaudyn l Rafał Gawron
Maciej Giers l Alicja Patey-Grabowska l Jerzy Grupiński l Piotr Wiktor Grygiel l Jarosław Stanisław Jackiewicz
Waldemar Jagliński l Jacek Jaszczyk l Gabriela Kachel l Irena Kaczmarczyk l Michał Kaczmarek
Dariusz Kadyszewski l Sylwia Kanicka l Jarosław Kapłon l Leszek Kędzierski l Sandra Kocha l Wiktor Kowalczyk
Michał Śniado-Majewski l Jerzy Marciniak l Wiesław Marcysiak l Adam Michalak l Marta Nadworna
Ariana Nagórska l Krzysztof Nurkowski l Stanisław Nyczaj l Stefan Pastuszewski l Zbigniew Pawłowski
Edmund Pietryk l Marek S.Podborski l Maciej Porzycki l Adam R.Prokop l Juliusz Rafeld l Karolina Rataj
Maciej Rybicki l Janina Barbara Sokołowska l Marcin Stachelski l Tomasz Stefaniuk l Beata Stępień
Piotr Szczepański l Janusz Urbaniak l Juliusz Wątroba l Leszek Wierzchowski l Jacek Wilkowski
Mieczysław Wojtasik l Tadeusz Zawadowski l Grzegorz Zientecki l Jerzy Beniamin Zimny

„Akant” do bibliotek
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 potrzebom, bowiem wysyłka jednego egzemplarza
kosztuje 7 złotych, co w skali całego roku
daje około 100 zł. Prosimy więc Czytelników 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 wzbogacić „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

Nowe tytuły
Al-Chisaal (cechy charakteru) (wybór hadisów), z arabskiego przełożył Arkadiusz Miernik,
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Instytut
Muzułmański, Warszawa 2020, ss. 28
Maria Chilicka, Eryka, płatki i kolce, Bydgoszcz
2020, Wydawnictwo Pisarzy i Autorów Teamt, ss. 238
Maria Chilicka, Dokąd zmierzam?, Bydgoszcz
2020, Wydawnictwo Pisarzy i Artystów Temat, ss. 156
Maria Chilicka, Kleopatra, Bydgoszcz 2021, Wydawnictwo Pisarzy i Artystów Temat, ss. 66
Maria Chilicka, Sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Pisarzy i Artystów Temat, ss. 98
Musa Czachorowski, Obca. Ballady oraz inne
wiersze, Oficyna Wydawnicza ROBB, Wrocław 2020,
ss. 40
Poezja naszych dni, red. Agnieszka Gortat, Kinga
Kosiba, Warszawa 2020, Wydawnictwo Borgis, ss.
452
Kate Hope Day, Co, jeśli…, z angielskiego przełożył Wiesław Marcysiak, Poznań 2019, Wydawnictwo Zysk i Spółka, ss. 342
Daniel Koreś, Józef Szostak „Filip”, IPN, Warszawa
2019, ss. 56
Grzegorz Jacek Pelica, Wokół roku 1920, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Instytut Muzułmański, Warszawa 2020, ss. 144
Sayyid Abdul Quasi Radhawi, Esencja Tauhidu.
Nauki Ahl ul-Bejt, z arabskiego przełożył Arkadiusz

Miernik, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej,
Instytut Muzułmański, Warszawa 2020, ss. 88
Ryszard Częstochowski, Ulica Herberta, Bydgoszcz 2019, Wydawnictwo Artystów i Pisarzy, ss. 66
Jacek Wilczewski, Związki rozwiązki, Łódź 2021,
Wydawnictwo Krokodyl, Łódź 2021, ss. 48
Małgorzata Karolina Piekarska, Dziewięćnastoletni marynarz, Warszawa 2021, Wydawnictwo
Nautica, ss. 128
Wojciech Banach, Mecz z realem, Sopot 2021,
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ss. 64
Jan Hyjek, Klepsydra jaźni, czyli armia słabeuszy,
Poznań 2019, Wydawnictwo Autorskie, ss. 292
Ryszard Grajek, Jeszcze nie plon, Bielsko-Biała
2018, Stowarzyszenie Autorów Polskich
Mariusz Wollny, Biały towar, Kraków 2020, Wydawnictwo Jama, ss. 838
Alicja i Edward Małachowscy, Dokąd tak pędzisz,
Karolu, Bydgoszcz 2021, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 68
Maria Chilicka, Manuas, Bydgoszcz 2021, Wydawnictwo Pisarzy i Artystów, ss. 136

Wydano przy finansowej pomocy
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Fundatorzy Akantu

Agnieszka Atałap
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
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Dariusz Kadyszewski
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Henryk Kusek
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Janina Kwiek-Osiowska
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Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Samusik
Marek Słomiak
Jerzy Stasiewicz
Marek Szulakiewicz
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Jerzy Beniamin Zimny
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