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Marcin Stachelski

Szuflady

Wciąż żyje twoja wiecznie zmartwiona matka,
robi nam kanapki: na wierzch kładzie plasterki
świeżego ogórka, posypuje solą. Za oknem
burczy traktor, bruździ wzgórze, kirkut majaczy.
Między paznokciami gigantycznego trupa dzieci
grają w siatkówkę. Stoją dwa rowery i drewniana
buda – statek piracki.

A ja nic nie poradzę na tabliczkę mnożenia,
i że nie zdasz do następnej klasy. Na obróbkę
skrawaniem, nowe słowa, smak wódki, twarze
zmienione nie do poznania, na ojca też
nic nie poradzę.

Więc będą: twoje cześć, moje dzień dobry, nowa
matka, inne mieszkania, znów pobrużdżona włóka.
Otwarte oczy, pęknie skorupa, założę spodnie i odwiozę
syna do przedszkola. Może sobie zaparzę kawę, z linii
memuaru spadnie linoskoczek. Innym razem
poszukam cię w sieci.

Małgorzata Wątor

Duch człowieka

Zaczęłam maskować się w rzeczywistości
Doczłowieczyłam się i zostałam z niczym

Taguje oznaczam wysyłam
Dzień za dniem 
Poruszam wskaźnik mojej żywotności
Przy tym wyobrażam sobie że 
Nie mieszkam w Gdańsku
Zajmuję w przyszłości inne miejsca postojowe

W innym mieście kupuję chleb

Spełniam swoje największe marzenie
Ubieram okulary przeciw-człowiecze

Michał Kaczmarek

Rodzice

wasza śmierć przychodzi jak kobieta
która sprzedaje bukiety kwiatów
sąsiad który ma tabletki
zdobyte bez recepty
na pewno pomogą

chociaż daje znak
nie spełnia obowiązków
nie pali wiosek i miast
nie rozrywa ciał
nie razi wróbla

trzymacie ją w rękach
jak lekko odchyloną stronę
zastanawiacie się
co w sobie kryje

żyjecie w mieszkaniu prócz was
opuszczonym przez wszystkich
leczycie płytki oddech
ściągacie zaćmę

biel która nachodzi na oczy
wpływa przez szpary drzwi
gdy śpicie siada na kołdrze
jak niewidzialny kot

rankiem
zmywacie sen z twarzy
planujecie wyjście
na otwarcie nadodrzańskiego bulwaru

Piotr Łączyński 

Muzyczny koszmar Ericha Zanna

Jak brzmiałaby muzyka Ericha
Zanna dzisiaj? Szaleńcze fugi
polifonie rodem z bezdni wyobraźni
i spoza wszechświata gdzie Bóg-Idiota

Azathoth pomnaża chaos poza czasem 
miejscem dobrem i złem, o tym marzą 
filozofowie i wszyscy co spoczęli na dnie  
w omroczu bez światła i powietrza w osadzie 

gorzkim jak piekło, oni słuchaliby muzyki 
Ericha Zanna do wyczerpania zmysłów
dzisiaj lutnię zastąpi sześciostrunowa 
gitara, a kable połączeń będą wieść

ładunki obłędu w przestrzeń opętanych 
riffów w tremolo grane do granic 
oddechu, w piwnicy bez światła 
i kształtów niemy starzec 

z brudnych ścian zdrapuje czarny metal 

Grafika: Milena Gazda-Szypulskia, Twarze

Waldemar Jagliński

***
 

gdzieś głębiej –
poza szablonem ciała
lakierowanym modą
albo zwyczajami –
żyje wciąż stary sen

inskrypcja dłuższa
niż wdech i wydech
która wnika 
w serca kamieni

to nie musi być wiersz
unoszący w ramiona 
naszego Panteonu 

wystarczy macewa  
co mówi jak biedronka
księdza Jana 
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Ewa Kłobuch

Bóg nie ma z tym nic wspólnego

cokolwiek powiem może zostać użyte przeciwko miłości
dlatego najczęściej milczę a wtedy śmierć
staje się niemal namacalna jak tamtego dnia
trzymałam ją w dłoniach
 
i nie stała się przez to mniejsza ani większa
o po prostu była i właśnie wtedy przestałam się bać
włożyłam ją do kieszeni
pomiędzy chusteczki i drobne na bilet
coś jak oswajanie przez bliskość dotyk nawet smak
gdy oblizałam usta poczułam że wszystko jest deszczem
 
cisza spływa z chmur liście czepiają się płaszczy
trumien parasoli otwartych nie w porę
oczu w które spadały krople i wyglądało to tak
jakbyś płakał do środka

Katarzyna Koziorowska

Między prologiem a epilogiem

Sypkość twoich słów dusi
moje poczucie
grzechu.
Cisza przeklina jutro.
Mam na oku starą, przedwojenną komedię,
błądzę między prologiem
a epilogiem.

Nieubłaganie zbliżała się klęska 
wieczności
nadciągał czas, zjełczały
i niczyj.

Obcięłam ci skrzydła

A ty pytasz mnie, 
dokąd wiedzie moja rzeka?

Widziałam śmierć,
ledwo mieściła się
w twoim uśmiechu.
Zanim słońce przybyło z odsieczą,
cieszyła się martwym szczęściem.

Podchodzą do mnie czułe zwierzęta,
futra niechcianych lisów.

Nasze ciała, te frasobliwe płaty mięsa,
znów giną pośród codzienności,
pośród języków ojczystych
i obcych.

na krawędzi, pod nami oddycha
puste powietrze.

Marek S.Podborski

Mane Tekel Fares

Strach w gali
matiasie
wstyd  zdjęcia  klamoty
strach  kurz
nie tak to w nie  umierać
jak pies  ptak  szczury
kot  kot wice  arcykot
kot lina
mimo wszystko rośliny
obłęd skał  wita miny  kolory
kombinacje kokonów
tło i awiacje płomieni

Napis 
koń co wy  mieszacie
zwierzęta z martwą naturą
na każdym kroku
nie każdy krok pamięta
przez
kroki  kroki ety  wątłe
ramiona

- No i co Rysiu
  no i co?
- No i gówno

W nocy za miastem wyrosła wielka góra. Potem następna i następna w kamiennej 
koronie. Potężny granitowy korpus odgrodził słońce i horyzont, zapanował chłód i cień 
ogromu. Najpierw mieszkańcy zaniemówili w amoku, potem popadli w dziką histerię, ale 
po kilku dniach odrętwienia przywykli, przyzwy czaili się do strzelistego molocha, wpętlając 
go do bazy pamięci. W krótkim czasie zorganizowano liczne grupy ochotników i niebawem 
zamontowano na niemal pionowej, północnej ścianie rozległy jak tafla jeziora srebrzysty 
ekran. Odtąd odbite słońce rozświetlało skalną kotlinę odwróconym, północnym światłem. 
Cała rzeczywistość stopniowo zagubiła biegunową tożsamość i wszystkie strony straciły po-
łożenie. Zjawiska pojawiały się rozmyte i nieadekwatne, a mieszkańcy zostali po zbawieni 
bodźców pawiookiego wachlarza. Nie było już żadnego wyraźnego celu. 

Zupełnie wyblakły czarne charaktery, a białe plamy zszarzały, stały się nieostre i pół-
przezroczyste. Muzyka osłabła i ugrzęzła na jednym, uśrednionym dźwięku, którego już po 
kilku godzinach nikt nie słyszał. Wszelkie podmioty rozpulchniły swe kontury i zaczęły stapiać 
się w jednolitą, gąbczastą materię, a kolory roztrwoniły się, zmiksowały w matową piankę i 
zastygły. Nie zostały nawet złudzenia, wszystko poszło w siną dal.

Nie było początku, krańców, kształtów, środka, głębi, oparcia, ciężaru, brzydoty, idioty, 
potopu, pożaru, gromów, idiomów, gołębi, Ikarów.

Wiesław Marcysiak

Machineria gwiazd

Machinerio gwiazd
Poruszasz skostnieniem świata
Napędzana kroplą deszczu
Która prześlizguje się odrętwieniem kosmosu
I zbiera się w papierowym kubku

A gdy już go przepełni
Przeważy planetę
I zmieni kąt nachylenia osi

A wtedy wszystko się zmieni
Zobaczysz znowu jak rodzi się kropla
I rozrysujesz jej geometrię
Geometrię kropli
Geometrię łzy
Geometrię słowa

Zbigniew Pawłowski

Mędrzec
 
 
Stał z opuszczoną głową. 
Oparty na starej lasce.
 
W milczeniu słuchał.

Puch lina
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- Co to za nietypowa książka, ten Al-
manach 33 autorów na 300 numer Akantu?

- Nietypowa, bo mogę ją bezkarnie 
zachwalać, nie narażając się na epitet nar-
cystycznego buca, że chwali co sam napisał. 
Ja nie napisałem tych wierszy, choć bardzo 
chciałbym to zrobić, ale poezja mnie wyrę-
czyła innym sercem i innymi rękoma.

- Jesteśmy krajem romantycznego pięt-
na, a także poetyckich noblistów i jeszcze 
tych poetów przeklętych nawet przez poetów 
– to taki Almanach wśród setek innych ma 
sens?

- I to jaki! Czytałem tych noblistów i tych 
przeklętych też i wiele wokół tego gadania, 
ale są też w nich impulsy z innego wymiaru. 
Tu jest za to zestaw czasu nowowywarzonego, 
poetów z pasji, lirycznej presji, blisko bardzo 
blisko ludzi, jeszcze tylko spiętrzonych w 
zarysie autonomii metodycznych antynomii. 
Oni egzystują wśród tego spiętrzenia, w nim 
się spiętrzają, kipią, a gdyby byli tylko poetyc-
kimi celebrytami na trybunach honorowych, 
to ludzie wokół nich by grali, choćby nawet 
nie chcieli – ule gali.

- Co łączy tych autorów?
- Język, jakieś niedefiniowalne matryce 

postrzegania. Obraz ulotny, lekko zamglony 
a rdzeń soczysty, prawdziwy i jeszcze słowne 
przesmyki pomiędzyświatowe – to przecież 
ukłucie przebija balon nie bieskie ściskanie.

- Czy w tych czasach chaosu i destrukcji 
poezja może być jeszcze żywa?

- Może być żywa, żywiołowa, żywiczna, 
bo ci autorzy żyją w samym życiu, pracują, 
czasem nie śpią, krwawią słowami po nocach, 
żeby zdemaskować Boga, to jedno słowo, 
które stworzyło świat i już prawie je słyszą i 
nie da się powtórzyć, ale jest przecież!

- Czy nie za dużo w tych wierszach czar-
nych kwiatów?

- Ale to kwiaty węgielne – zwęglone 
światy! Tworzący czasem je przenikają w 
rozbłyskach, niezmierzone. Potem się męczą, 
chcą tam wrócić i piszą rozumem, cierpią, 
płoną sylabami i grzęzną w labirynt.

- Ty jesteś autorem książki? Jaka jest 
twoja rola?

Marek S.Podborski 

SPIĘTRZENIE – dialog wokół Almanachu

- Kompozytora, kuglarza, szperacza, 
spawacza, młotkowego od hamulców w 
pociągu na dworcu, postrzegacza, konesera 
i ma rudera.

- Ile razy czytałeś te wiersze zanim wy-
selekcjonowałeś i zatwierdziłeś do książki?

- Zdarzało się że raz lub kilka razy, za-
zwyczaj jednak wiele, bardzo wiele razy, ucząc 
się ich prawie na pamięć. Czytając te wiersze 
zaczynam doceniać dar słowa, które gasi 
ślepy żar ironią, zabija lęk własnym lękiem, 
wykracza kruczym przelotem nowy wiek czar-
ny, ale w rozświetleniu aksamitnie się mieni 
smolnym połyskiem jak rozcieńczona plama 
benzyny w mętnym graficie kałuży.

- Co chcesz SPIĘTRZENIEM opowie-
dzieć?

- Nie wiem, to jest cały kalejdoskop 
przejawień, partycypacji metafizycznych 
impregnacji, to jest krzyk żywych, który nie 
można ugotować w algorytmach statystycz-
nych stygmatów konsumpcji, w standardzie 
potrzeb, szczucia i dozowania piekła w 
mnogości.

- Większość autorów wierszy SPIĘTRZE-
NIA to osoby nieznane, przed lub w trakcie 
debiutu, aktywne na portalach poetyckich, 
nierzadko publikujący tylko w Akancie. Czy 
nie ma obawy, że to taka prezentacja przaśne-
go tworzywa „ludu pracującego miast i wsi” ?

- Jest wśród autorów kilka wybitnych i 
uznanych postaci, z dużym dorobkiem jak: 
Jolanta Baziak, Stefan Pastuszewski, Tadeusz 
Zawadowski, Jerzy Utkin, Jacek Jaszczyk czy 
Harry Duda, poza tym książki poetyckiej nie 
tworzą nazwiska tylko słowa nabrzmiałe w li-
ryczne struktury. Ja komponuję polifoniczne 
fugi ze spiętrzających się wierszy, a one snu 
ją opowieść, przenikają obrazami granice.

- Czy nieskrępowany entuzjazm wobec 
książki, którą się tworzy nie jest trochę nie-
stosowny?

- Niestosowny to jest niechlujny układ 
mokrego drewna, co zamiast spalić ciało, 
ociężale je wędzi na stosie pogrzebowym, 
wyciągając śmiertelną wilgoć przez spękaną 
skórę. Nie do pałki są zawsze najgorsze, przy-
gnębiają i wciąż grożą zawaleniem. Dlatego 
tak wiele we współczesnej poezji duszących 

pogorzelisk. Ktoś coś chce, komuś się wydaje 
że powinien, jednemu coś narzuca, innemu 
zabiera. A gdzie komunia słowa, brzemienne 
spiętrzenie?

- Na ile stare chińskie przekleństwo 
„Obyś żył w ciekawych czasach” determino-
wało powstanie tej książki?

- Żyjemy w szczególnym momencie hi-
storii, społecznego tąpnięcia, resetu, dekom-
pozycji, wojny propagandowej, dewaluacji 
słowa zredukowanego wyłącznie do narzędzia 
manipulacji, funkcji techniczno-higienicznej 
jak papier toaletowy, słowa które ma usidlić, 
zamaskować, zakneblować, obezwładnić w 
imię poprawności i konieczności. A przecież 
słowo właśnie stworzyło świat, nas jako ludzi 
– istoty ponadmaterialne, kreujące, odbiera-
jące w swojej wrażliwości piękno i abstrakcję, 
pragnące sensu, głębi, duchowego spełnienia, 
a nie wyłącznie promocji, gwarancji i nisz-
czącego w egoizmie świat luk susu. W moich 
poszukiwaniach przekopałem setki, może 
nawet ponad tysiąc wierszy. Wiele z tych wy-
branych były napisane przed przełomem roku 
2020, kiedy jeszcze mało kto słyszał i rozumiał 
określenie pandemia. Ich nastrój i wydźwięk 
jest już niepokojąco proroczy, czasem wręcz 
jak przekaz prekognicji. U nieznających się 
wzajemnie autorów powtarzają się pewne 
matryce, symbole, obrazy, których być może 
również sami w pełni nie rozumieli zapisując 
je w wierszach.

- Zdecydowana większość tych wierszy 
jest już opublikowana w Akancie lub au-
torskich tomach poetyckich, więc po co to 
powtarzać?

- Nikomu w przyszłości nie będzie się 
chciało wygrzebywać i wertować kilkudzie-
sięciu numerów czasopisma, żeby wydobyć 
poszczególne perełki. Książka kondensuje 
ten przekaz, jest kwint esencją niezwykłego 
czasu, świadectwem obarczonym co prawda 
fragmentaryzacją i niepełnością, ale piętno i 
klimat zostają.

- Czy nie ma dyskomfortu przed frustra-
cją pominiętych autorów i ich wierszy?

- Zdaję sobie sprawę z dyskomfortu arty-
stycznego autora, który wiele lat publikuje w 
Akancie a jednak nie został w książce ujęty. 
Od początku jednak miałem twarde założenia 
konstrukcyjne dla niej: 33 autorów po 4 wier-
sze, każdy wiersz na jednej stronie plus trochę 
krótkich form lirycznych w komentarzach do 
grafik. Niektórzy autorzy nie mieli 4 wierszy w 
klimacie, łączących się w pewien przekaz albo 
mieli utwory za długie, niemieszczące się na 
jednej stronie. Niezaistnienia wielu wierszy w 
książce bardzo żałowałem, ale zawsze są jakieś 
ograniczenia, wybory i nie zawsze wszystko 
można połączyć. Nie kierowałem się przy 
wyborze jakąś wystudiowaną hierarchią, ran-
kingiem zasług. Trzon tego zestawu autorów 
był od początku nienaruszalnym monolitem, 
uzupełnienia zaś i taktyczne transfery były 
dokonywane do samego końca. Jeszcze pod-
czas składu i korekt wymieniałem pojedyncze 
wiersze.

- Jak odbierasz efekt finalny?
- Nie mam niestety już obiektywnego 

wglądu, straciłem go poprzez kilkudziesię-
ciokrotne wczytywanie się w wiersze, ich 
przebiegi, strukturę. Wiem, że bardzo wiele z 
nich jest wyjątkowych, nowatorskich, z silnym 

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

pon - pt: 12:00 - 18:00
sobota: 12:00 - 15:00

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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przekazem metafizycznym, ale znam je prawie 
na pamięć od technicznej podszewki (śnią mi 
się czasem), to znacznie utrudnia estetyczny 
i duchowy rezonans, więc podsuwam książkę 
do lektury osobom ze szczególną wrażliwością 
na słowo, którym ufam, obserwując ich spon-
taniczne reakcje.

- Czy nie masz obaw, że taki specyficzny 
koktajl różnych stylów a nawet eksperymen-
tów w wielopokoleniowym sosie plus egzotycz-
ne przyprawy z peryferii i zagranicy może być 
zbyt ryzykowny?

- Ja jestem człowiekiem nieumoco-
wanym, bez tytułów naukowych, nagród 
artystycznych, spektakularnych osiągnięć, 
nawet bez stosownego humanistycznego wy-
kształcenia. Ukształtował mnie bunt, duchowe 
poszukiwania, intuicja i energia chaosu, która 
oczywiście także podlega jakiemuś wewnętrz-
nemu uporządkowaniu. Jestem poetyckim 
meteorem, który nagle wpadł w zagęszczoną 
atmosferę i na chwilę rozbłysnął w samo-
spalaniu. Nie ryzykuję swojej pozycji, bo jej 
nie mam, niczego też w związku z tym nie 
oczekuję. Samospalam się poetycko, sycę się 
poetyckim paliwem i przez wiele doświadczeń 
wiem, że poezja jest wielka, właściwie bez-
mierna jak kosmos, jego wszechprzenikająca 
energia, ukryta czarna materia, jak fraktalicz-
na nieskończoność kpiąca i rujnująca nasz 
pseudoracjonalny umysł.

- Co myślisz, jak zareaguje na SPIĘTRZE-
NIE krytyka, poetycki panteon lub literacki 
establishment naukowy?

- Myślę, że jak zwykle nic nie zauważy, 
pominie, umyje ręce i zamknie się w swoich 
gabinetach, studiując wnikliwie struktury swo-
ich wypielęgnowanych ogrodów, porównując 
w ujęciu historycznym parametry zmienności 

klimatu, a może zmienność parametrów kli-
matu we wzajemnych korelacjach i dygresjach 
(trochę przejaskrawiam). Oni muszą bronić 
swoich pozycji, krążyć wokół swojej orbity, 
klepać się z uznaniem po plecach, barkach i 
z nurtem płynąć do profesorskiej emerytury. 
To jest podstawa – baza. Po co grzebać w cie-
płych trzewiach i tak wszystko w końcu umrze, 
a sekcję zwłok zrobią następne profesorskie 
pokolenia, bezpiecznie się habilitując.

- Podobno współczesna poezja (poza 
noblistami i kilkoma jeszcze) prawie w ogóle 
się nie sprzedaje, a cena Almanachu to 10 zł, 
jaki w tym cel?

- 10 zł to mimo wszystko śmieszna cena, 
która nie zwraca nawet podstawowych kosz-
tów, nie wspominając nawet o niemożliwych 
gratyfikacjach dla autorów wierszy. Jestem 
przeciwny rozdawaniu książek na siłę, a nuż 
ktoś zajrzy, dozna iluminacji lub oślepienia i 
jak Szaweł z Tarsu się odmieni. Darowanego, 
wciskanego nikt nie szanuje i szybko odda lub 
wyrzuci, w najlepszym wypadku schowa głę-
boko do szafy. A to jest wartościowa książka i 
dobre wiersze i jeśli ktoś żałuje kwoty znacznie 
niższej niż paczka papierosów, to widocznie 
jest w innej bajce i będzie kupował zupełnie 
inne zabawki. W prostym przeliczeniu kupu-
jąc ten Almanach dobry wiersz otrzymuje się 
za 5 gr, a bardzo dobry za 10 gr i to na zawsze! 
Czyż to nie jest absurdalnie piękne, a zarazem 
poniżające dla poetów? Nie ma chyba takiej 
drugiej dziedziny sztuki jednocześnie tak 
absolutnie czystej w kontekście materialnym 
i tak zuchwałej w kreacji.

- Na okładce podpisałeś książkę swoim 
pseudonimem artystycznym, co to oznacza?

- Wiem, że niektóre osoby skrycie lub 

jawnie są oburzone, że wpisałem swój pseu-
donim artystyczny na okładce jako autor. 
Niestety okładka była tak „spiętrzona”, że nie 
mogłem na niej zawrzeć pełnej informacji, 
żeby jej całkowicie nie zarżnąć. Dlatego peł-
na informacja jest na grzbiecie okładki i na 
pierwszych stronach książki razem z genezą jej 
powstania i całością oko liczności. Natomiast 
tym podpisem biorę pełną odpowiedzialność 
za książkę jako całość kompozycji, za jej kształt 
i wymiar. Ja nie byłem zobowiązany, żeby ją wy-
dać, tylko bardzo chciałem to zrobić i jestem 
szczęśliwy że jest, jest poetyckim świadectwem 
tego czasu. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 
właściwie nic nie robi, a będzie kontestować 
choćby jedno słowo, jedną literę – poezja ich 
naprawdę mało obchodzi. Dlatego pierwszą 
literę tytułu na okładce przekrzywiłem sam, 
wyprzedzając nieuchronne.

- A co z następnymi planami wydawni-
czymi?

- Pod koniec procesu budowania książki 
poetyckiej jestem tak wyczerpany, że zawsze 
sobie obiecuję, iż nie dotknę nowych projek-
tów przez przynajmniej następne trzy lata, 
ale po kilku tygodniach łapię się na tym, że 
spontanicznie pojawiają się duchy niezmate-
rializowanych jeszcze książek i natarczywie 
dręczą o publikację, więc zobaczymy …

WSZYSTKO – przed nami.

Z redaktorem Markiem S.Podborskim 
dialog prowadził i pytania formułował Marek 
S.Podborski – alter ego

Książkę można zamówić wyłącznie po-
przez maila lirykaakantu@gmail.com, cena 
całości 20 zł (10 zł książka + najnowszy Akant 
do ochrony książki + koszty wysyłki), realizacja 
do wyczerpania zapasów v
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Spójrz, Artur Schnitzler pisze do przyjaciela:
„Schlomo, prawie przestałem tu widzieć sny.
Teraz nie wiem, jak ukończyć „Traumnovelle”.
Jestem żałosny.
Mówią, ty nazywałeś mnie „alter ego
własnego ja”. Przynajmniej Marek Cyceron 
wkładał znaczenie w te słowa
„zaufany przyjaciel”.
Powiedz dlaczego,
czy tylko w Wiedniu powietrze jest jak gęsty żel
i porzeczkowy dżem, a wicher nie dmie w żagle?
Co za przeklęty rok, ten dwudziesty czwarty.”

Ten odpowiada listem w trzydziestym ósmym:
Puśćmy czas w ruch wirowy. Sekcja zwłok ujawni.
Widzisz, Arturze, powinienem napisać wcześniej
ale nie zechciałem.
Potem musiałem zacząć od „Hava Nagila” –
nie dałem rady.
Teraz, kiedy ty już śpisz parę lat, jak trzeba,
mogę poczekać
aż zmartwychwstaną,
a w to nie wierzę.
Co do powietrza:
najpierw zrobię cięcie ścianom,
zbadam ulice Londynu, zanim napiszę.
Teraz mój skalpel jest podniesiony nad głową
pewnej – kolejnej – kobiety, która płacze,
krzyczy i wrzeszczy,
gdyż widzi z pewnością przyszłość”

***

głosy, głód, zagłada –

goła samotność
w taki dokładnie sposób
zagląda do okien,
do ludzkich domów,
pokojów, rozkładów,
układów krążenia.

na gałęzi w ogrodzie
siedzi szczygieł Jahwe –
gadatliwy i sędziwy ptak
nie daje spokoju,
spać nie pozwala:
„uśmierzycie wojnę,
ukoicie pokój,
sprzymierzycie się –
musicie pojąć
co pozostało
z tej jabłoni
w błonach płodowych” –
tak prosi i prosi,
nie podpowiada i
nie uwalnia z więzów
wielkiego zgiełku.

nie mamy
gdzie się podziać –
chyba spodziewać się
tylko, że pękną szyby
i serca wylecą szybko
do innych ptaków

Katarina Ioffe
Przyszłość prowadzi do zamyślenia,
Nierzadko zawodzi. Bywa przykra.
Sigismund Schlomo Freud
umiera w trzydziestym dziewiątym.

W miasteczku Kassa żyją trzy siostry –
Edith Ewa, Magda i Clara.
Żydowskie dzieci bawią się tak:
Clara na skrzypcach
Magda na pianinie
Edith Ewa w balecie.
W lecie ich ojciec Lajos udaje Węgra,
a tak jest krawcem.
Ich matka niczego nie udaje,
ma szczupłą klatkę piersiową i wąskie uda,
nosi pierścienie i swoje imię Ilona.

Czy wszyscy przeżyją?
Magda, Edith Ewa i ich rodzice
będą niebawem w obozie. Starsi trafią do pieca.
Clarę przechowa jej nauczyciel skrzypiec.
Edith Ewa i Magda  odnajdą się nawzajem
dopiero w czterdziestym piątym.

Edith się dowie, że umarł jej narzeczony,
zaprzyjaźni się z Viktorem Franklem,
zostanie specjalistką w leczeniu traumy psychicznej,
będzie nosiła winę, poślubi innego,
napisze książkę „Wybór”
napisze książkę „Dar”
napisze, że przeżyła
bo kiedy miała szesnaście lat,
doktor Mengele patrzył jak ona tańczy,
w nagrodę dokarmiał chlebem.

W tym samym obozie
równie zmysłowo tańczy Rachil Ioffe,
siostra prababci Mirem. I niestety
w trakcie jej tańca przyjeżdża Irene Schonbein,
po prostu w odwiedziny,
chce, żeby patrzyli na nią,
a nie na inne dziwki.
Rachil pomyśli: „Ira jest gorszą szlondrą”.
Iren powie: „Jeśli ręce żydówki są warte podziwu,
chcę się w nie ubrać,
chcę mieć rękawiczki z tej skóry”.

Siostra Rachil będzie wtedy w pociągu trzymać
zmarznięte ręce syna i córki:
dziesięciolatka Mojsze i trzylatki Anny.

Mirem, Anna i Mojsze Ioffe przyjadą w wagonie pociągu
do pewnego uralskiego miasta o nazwie Kurgan,
bez kurteczek, czapeczek i rękawiczek.
Nikt oprócz nich z mojej rodziny nie przeżyje.

W czyich poduszkach wciąż włosy Żydówek?
Tak słodkie sny miewają na swoich zwycięstwach.

Boję się spać, bo do sali marzenia wpada
Fausto Rindon
Helmut Gregor
Wolfgang Gerhard
i z lekkim uśmiechem ucina mi nogi i ręce,
patrzy uczciwie na pląs między żebrami,
w oku otwartym widzi żebraczą ucztę.
Mówi mi: „Tańcz, źrenico, i nie bądź ślepa”.

Nie noszę ubrań ze skóry i rękawic nie znoszę.
Oczy trzymam szeroko zamknięte.
Jeśli tańczę, to patrzę w niebo.
Widzę jak z prawej strony zaczyna 
Przyszłość
do przyjaciół pisać. 



AkAnt 7(306)2021     str. 7     

Na wstępie wspomnę, że często w 
swych esejach i szkicach posługuję się 
cytatami.

Np. wtedy, gdy chcę zaprezentować 
kilka słów czy zdań stanowiących swoisty 
zaczyn myślowy, który stał się początkiem 
moich przemyśleń. I aby bez zbędnych 
formalności przejść do konkretów, poda-
ję poniższy wyimek mówiący, wprawdzie 
nie bezpośrednio, o tym, jaką pozytywną 
rolę może odegrać cytat, czyli „dosłowne 
przytoczenie w tekście fragmentu innego 
tekstu lub czyichś słów” (Słownik języka 
polskiego, PWN, Warszawa 1978):

„Tekst dobrze wykorzystany to tekst, który 
zwracasz kulturze już jako twój” 
(Constantin Noica w: Gabriel Liiceanu, 
Dziennik z Păltinişu). 

Przywołałem ten pogląd Constantina 
Noici, gdyż biorę sobie do serca fakt, że 
kultura, w tym literatura, jest stopniowym 
nakładaniem (się) na siebie myśli; zdecy-
dowana większość z nich nie jest, oczy-
wiście, odkrywcza. Myśli te mają postać 
sądów, przypuszczeń, deklaracji, marzeń, 
wyobrażeń… Owo nawarstwianie, które-
mu towarzyszy przenikanie się zawartości 
poszczególnych warstw, trwa od tysiącleci. 

Wykorzystuję cytaty, ponieważ wspo-
minając odnoszące się do kultury takie 

Dariusz Pawlicki

Pochwała cytatów i cytowania

konkrety, jak: nazwiska; tytuły książek, 
utworów muzycznych, dzieł sztuki; złote 
myśli, daty, za którymi kryją się np. od-
krycia naukowe, itd., pragnę przypominać 
mym współczesnym, że najczęściej nie są 
pierwsi, gdyż większość Ameryk została już 
odkryta (może nawet… wszystkie, a my 
jedynie tworzymy coraz to nowe ich od-
miany/formy). Rajmund Kalicki odnosząc 
się do pokrewnej sprawy twierdzi nawet, 
że „większość tajemnic to tylko prawdy 
zapomniane” (Dziennik nieobyczajny).

Szczególnie chętnie cytuję,  gdy 
wspomniane konkrety przynależą do 
epok bardzo odległych: starożytności czy 
średniowiecza. Zwłaszcza, gdy są to myśli, 
które niezmiennie pozostają aktualnymi. 
A gdy jeszcze ujęto je w zgrabną formę, 
szczególnie pobudzają do refleksji. Bez 
względu jednak na to, jak są stare, i jak 
bardzo przykuwają uwagę czytelników, 
w pewnych sytuacjach, dzięki obecności 
tych wyimków, uzyskuję dodatkowo to, o 
czym Predrag Matvejević tak oto napisał: 

„Czasem cytujemy innych, aby uwolnić się 
od siebie, w nadziei, że ktoś wesprze nas 
na niepewnej drodze, że czyjś głos zaufany 
i bliski, doda nam otuchy” (Inna 
Wenecja). 

Jeśli chodzi o mnie, to w ten sposób 

chcę pokazać każdorazowo również i to, że 
jestem świadomy bycia dłużnikiem tych, o 
których, choćby, tylko napomykam. W ten 
sposób wyrażam także niejednokrotnie 
zazdrość, że to nie ja dokonałem tych czy 
innych przemyśleń, i nie nadałem im tak 
błyskotliwej postaci.  

Cytując autorów nieżyjących, zwłasz-
cza, gdy są zapomniani, obdarzamy ich, 
jakby nie było, choćby przez moment, 
jakąś formę istnienia w tym świecie. Bo jak 
w Liście do Horacego wspomniał Josif Brod-
ski: „kiedy rytm jakiegoś klasyka wchodzi 
komuś w krew, duch tamtego też w niego 
wstępuje”. Można zawierzyć w tej sprawie 
Brodskiemu, gdyż był zaangażowany w 
przypominanie ludzi pióra, szczególnie 
poetów, którzy pisali przed nim, a których 
dokonania, z różnych powodów, były mu 
bliskie.

*
Są osoby, które krytycznie reagują 

na teksty, w których stwierdzają obecność 
licznych (ile to jest „licznych” jest rzeczą 
względną) zapożyczeń tekstowych. A pod 
adresem owego ‒ że tak go nazwę ‒ zapo-
życiela kierują znaki zapytania. Są bowiem 
niejednokrotnie zdania, że istnieją istotne 
przesłanki ku temu, aby uważać, iż nie po-
siada on, w tej czy innej kwestii, własnych 
poglądów, albo ‒ nie jest w stanie nadać 
im zgrabnej formy. Nie mają go może za 
osobnika pozbawionego skrupułów w ko-
rzystaniu z cudzego dorobku: dostrzegają 
bowiem cudzysłowy, ale biorą pod uwagę 
jego małą samodzielność intelektualną.  

 
Jeśli chodzi o mnie, to jestem zdania, 

że posługiwanie się cytatami, jak też przy-
taczanie własnymi słowami cudzych np. 
opinii (pamiętając w obu przypadkach o 
podaniu autora i, ewentualnie, także tytu-
łu utworu), nie przynosi ujmy temu, kto 
to czyni. Chyba, że tworzy on teksty, które 
rzeczywiście nie zawierają samodzielnych 
przemyśleń. A on sam jest, tylko i wyłącz-
nie, kompilatorem/rzekomym autorem. 
Ale kompilacja, to znaczy zlepek cudzych 
tekstów bądź ich fragmentów (najczęściej 
tych drugich), niejednokrotnie tworzą-
cych zgrabną i nawet interesująca całość, 
jest odrębnym tematem. Odrębnym, gdyż 
dotyczącym niejednokrotnie oceny moral-
nej bądź osądzenia.

Wspomniałem w poprzednim akapi-
cie, że uważam stosowanie cytatów za coś 
jak najbardziej stosownego. I jakby tego 
było mało, zaznaczę zdecydowanie, że gdy 
mam do czynienia z esejem, a nie widzę 
w nim fragmentów wyróżnionych, takimi 
czy innymi, cudzysłowami bądź zapisa-
nych kursywą, albo nie zauważam nazwisk 
ujętych w nawiasy, wówczas powstają we 
mnie wątpliwości dotyczące tego, czy aby 
na pewno to, co znajduje się pod tytułem, 
jak też pod imieniem i nazwiskiem autora, 
zawiera wyłącznie jego oryginalne przemy-
ślenia. Owe wątpliwości w trakcie lektury 
mogą się pogłębiać. W rezultacie czego 
mogę zacząć podejrzewać, że mam do czy-
nienia z próbą ukrycia wpływu wywartego 
przez kogoś innego/innych. A to po to, 
aby sprawić wrażenie, iż mam do czynienia 
z oryginalnymi poglądami autora.  

Tymczasem wspomniany kilkakrotnie 

dokoñczenie na str. 8
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współudział (w pozytywnym znaczeniu 
tego słowa) ze strony innych ludzi pióra, 
ale nie tylko ich, jest czymś jak najbardziej 
normalnym, wręcz… nieodzownym. Tak-
że za sprawą odwoływania się do innych 
twórców, dawnych i współczesnych, zapo-
życzania się u nich, powoływania się na 
nich dla zyskania wspominanego popar-
cia/wsparcia, albo polemizowania z nimi, 
dokonuje się rozwój nie tylko literatury, 
ale również np. filozofii (także sztuki, 
gdyż np. w malarstwie również mamy do 
czynienia z cytowaniem, wprawdzie spe-
cyficznego rodzaju, ale jednak). I właśnie 
o owym współudziale, w eseju W cieniu 
Dantego, tak oto wyraził się Josif  Brodski: 

„Jednym z celów dzieła sztuki jest tworze-
nie dłużników; paradoks polega na tym, że 
im głębiej artysta tkwi w długach, tym jest 
bogatszy”. 

Prozaik bądź poeta, a także ten czy 
inny artysta, sięgając do dorobku poprzed-
ników, jak i sobie współczesnych, staje się 
owym dłużnikiem. I ma szanse na to, że 
zostanie bogatym, wręcz bardzo bogatym 
dłużnikiem. Z kolei jego własny dorobek, 
jeśli będzie rozwinięciem/uzupełnieniem 

tego, co zastał i twórczo wykorzystał (nie 
zawsze świadomie), sprawi, że inni będą 
zadłużać się u niego. 

Rzecz jasna powstają utwory, które 
nie zawierają żadnych cytatów, gdyż, po 
prostu, nie muszą (do nich nie odnoszą 
się oczywiście poczynione przeze mnie 
wcześniej zastrzeżenia, co do braku cyto-
wań). Ich autorzy odwołują się bowiem 
do ogólnych, powszechnie znanych pojęć, 
przytaczają np. nazwiska funkcjonujące w 
przestrzeni kulturowej, za którymi skrywa-
ją się bardzo konkretne treści, które znać 
warto; a niekiedy wręcz znać należy.

Lecz mając na uwadze, choćby tylko, 
kilkuwiekową historię eseju (w przypad-
ku historii literatury, jako takiej, w grę 
wchodzą dziesiątki wieków), powątpiewam 
w to, że ów brak zapożyczeń myślowych/
pojęciowych, może być szerszym zjawisko. 
Literatura, szczególnie ta niebeletrystycz-
na, jest w swej dominującej części konfron-
towaniem się z tym, co powiedzieli bądź 
aktualnie mówią inni (przede wszystkim 
jednak ci pierwsi). W takich właśnie pole-
mikach wykuwają się nowe poglądy i idee. 
Brak takich polemik oznaczałby nie-roz-
wój istotnej części literatury (w znacznie 
mniejszym stopniu dotyczy to beletrystyki, 
gdyż w jej przypadku o wiele ważniejsi są 
nowi, niezwykli bohaterowie i ich zaska-
kujące przygody, wymyślone światy będące 

Pochwała...
dokończenie ze str. 9

miejscami akcji, zastosowanie nieznanych 
dotąd technik narracji itd.).

 
*

Czymś miłym, satysfakcjonującym, ale 
i nobilitującym, jest, moim zdaniem, pre-
zentacja własnych przemyśleń obok zło-
tych myśli uznanych autorów. Zwłaszcza 
jeśli należą oni, z rozmaitych powodów, 
do grona ulubieńców tego, kto przytacza 
ich poglądy. Choć w przypadku tych, 
których życie zakończyło się, nie wiemy 
czy byliby zawsze zadowoleni z tego, w 
jakim celu cytaty z ich utworów zostały 
użyte. Mogliby przecież mieć, chociażby, 
pretensje, że ci, którzy ich zacytowali, nie 
uwzględnili kontekstu. A w wyniku takich 
zaniedbań, celowych bądź wynikających 
z braku dostępu do tekstów źródłowych, 
przyszło im firmować poglądy, z którymi 
nigdy nie utożsamiali się bądź były one 
im nieznane. No ale oni, jak też, w myśl 
porzekadła, dzieci i ryby, głosu nie mają; 
przynajmniej na tym świecie. Może czekają 
na okazję… Ale nim ta nadejdzie, warto 
przytoczyć następujący wyimek z O anio-
łach Andrei Pleşu (mając na uwadze myśl 
zawartą w tym cytacie zaznaczę, że książkę 
tę przeczytałem):

„Rozpowszechnioną formą niedouczenia 
jest wyświechtany cytat. Są tacy, którzy nie   
czytali Blagi, ale wiedzą, że «wieczność 
narodziła się na wsi», nie czytali Kanta, ale 
znają słynne «niebo gwiaździste nade mną, 
a prawo moralne we mnie» itd.”.

Czy Andreia Pleşu nie jest jednak, aby 
zanadto zasadniczy? Oczywiście dobrze 
byłoby znać teksty, z których pochodzą 
myśli, które wpletliśmy do swych utworów 
bądź wypowiedzi. Ale nie sposób przecież 
przeczytać wszystkiego (zresztą czy warto, 
nawet gdyby było to możliwe?). A bardzo 
często cytaty stanowią światy same w sobie. 
Powinny być jednak użyte w znaczeniu, 
jakie nadali im ich autorzy. Przykładem 
tego, co może sprawić wyrwanie jakiejś 
myśli z kontekstu, jest słynne Nietzsche-
ańskie zdanie: „Bóg jest martwy” (Gott ist 
todt). Tych słów Friedrich Nietzsche nie 
wypowiedział z trumfem. Ale wprost prze-
ciwnie – z trwogą! Lecz o tej trwodze mało 
kto chce pamiętać, nie jest ona wygodna. 
Burzy bowiem obraz owego filozofa jako, 
niemal, zabójcy Boga.

*
Można oczywiście przyjąć, że po 

okresie pisarskiego terminowania ‒ może 
go charakteryzować podbudowywanie cu-
dzymi argumentami własnych poglądów, 
których nie jest się do końca pewnym ‒ 
winien przyjść czas, aby z tym skończyć. 
To znaczy uznać, że egzamin mistrzowski 
został zdany i nie wzywać już na pomoc 
mistrza/mistrzów, u których się dotąd 
świadomie zadłużało. Jest jednak takie oto 
„ale”, o którym była zresztą już mowa, i to 
nie raz: rozwój kultury, w tym literatury, to 
suma dokonań poprzedników. Rzecz więc 
w tym, aby do owej sumy dodać Coś wła-
snego! A cytowanie innych, jak też bycie 
cytowanym, jest jedną z możliwych form 
uczestniczenia w tym dodawaniu, które 
ma stale miejsce. Tylko tym i Aż tym! v
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dwa ptaki

w moim ogrodzie stoi czerwony stolik nakryty
do połowy białym płótnem. czasem 
przysiada na nim ptak spłoszony jazgotem
pobliskiego targowiska. w milczeniu patrzymy
sobie w oczy. obaj mamy

opuchnięte od łez.

Kwarantanna 

milczenie przez telefon nie zastąpi prawdziwego. spojrzenia 
w oczy dotyku niby przypadkowego. zamknięci w czterech
ścianach pokoi przypominamy tężejące odlewy z gipsu. 
szarzeją nam rysy i słowa kruszeją w gardłach. 
za oknem puste ulice umierają jak ludzie w ciszy.
jeszcze chwila a zegarom zaczną pękać sprężyny. ludziom

serca.

Modlitwa starego Joachima

stary joachim modli się: chleba naszego powszedniego
przyniesionego przez życzliwego sąsiada daj  dzisiaj
po raz ostatni a jutro zabierz mnie do siebie. 
syn w dalekim kraju założył rodzinę. żona z córką 
wyjechały na pobliski cmentarz i też nie chcą powrócić. 
joachim wychodzi na balkon i uśmiecha się 
do mundurowych potwierdzając swoją obecność. 
wspomnienia spakowane czekają na bilet. na wieki wieków.

amen 

Najgorsze

najgorsze skrada się zawsze po cichu. jak kot. nie usłyszysz
nie zauważysz jak wejdzie do twojego domu. z czasem
jego sierść będzie wszędzie. na meblach podłodze nawet
na pościeli. przyklei się do rąk później do jedzenia i do
szklanki z herbatą. zaczniesz się dławić ale będzie już
za późno. zabraknie powietrza i twoje oczy będą 
przypominać wyrzuconą na brzeg martwą rybę. wtedy
najgorsze zacznie tulić się do twojej żony i dzieci

opowiadając im bajki na dobranoc. 

raport z czasów zarazy IV

kolejny dzień zarazy. za oknem szpitala wiosna. 
w środku stadko białych ptaków wokół umierających 
próbuje oddalić niebo wdzierające się
każdą szczeliną. i piekło bólu dławiące płuca. póki jest
szansa jest nadzieja. białe ptaki w maskach na ustach
jak anioły czuwające przy łóżkach… nocami modlę się
by nie zabrakło im sił i nie zawróciły

do nieba.

Raport  z  czasu  zarazy V

pierwszy miesiąc zarazy. pozamykane parki i ogrody.
rano zamiast śpiewu ptaków budzi mnie głos z mikrofonu
nawołujący do niewychodzenia z domu. w telewizji
plątanina informacji o narastającej fali zachorowań 
i ciągle rosnącej liczbie zgonów. wiadomości z których ludzie 
wiją gniazda strachu.  na balkonie bluszcz wspina się
na ścianę i rosnące przy niej drzewo. na przekór

wszystkim ostrzeżeniom.

W rękawiczkach

tylko w rękawiczkach. podczas zakupów w sklepie 
uchwalania ustaw w sejmie czy też podejmowania decyzji
o losach świata. zawsze w rękawiczkach. nawet 
w pozornie przyjacielskim uścisku obowiązuje zakaz 
pozostawiania śladów. po wszystkim
będzie można je zdjąć i o nich zapomnieć. 
tak jest najwygodniej. po latach 
ktoś odnajdzie na śmietniku ślady naszych 

linii papilarnych.

Zapadanie się

wyjmuję słowa z wierszy. siebie
z lustra. już

mnie nie ma.

Tadeusz Zawadowski
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I
Mój powrót  do  wiosny  życia  przerywa  

akustyka radości wiewiórek zjadających żołę-
dzie. To sygnał, że muszę skoncentrować się 
na chwilach bieżących. Rezygnuję z dalszego 
podziwiania  piękna parku. Wyjmuję z teczki 
ukończone  kilka miesięcy temu moje opo-
wiadanie Skrytka Renate Schmied. Przystępuję 
do czytania. 

II
Skrytka Renate Schmied w dzieciństwie 

profesora Zbigniewa Lawetkowskiego  była 
ważnym przedmiotem zainteresowania do-
rosłych i dzieci zamieszkałych „za mostem” 
w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz.  Dorośli 
często rozmawiali o domniemanym skarbie,   
a nawet próbowali go poszukiwać. Dzieci nie-
postrzeżenie słuchały i gromadziły bogactwo 
w wyobraźni. W świecie marzeń kupowały  
sobie rzeczy dla nich wówczas  trudno do-
stępne – nowy rower, piłkę nożną ze skóry 
(„biedronkę”), nowe łyżwy „hokejówki” lub 
„figurówki”, którymi mogły zastąpić łyżwy 
przykręcane do blaszek pokrywających wy-
żłobienia w podeszwach butów, zagraniczne 
czekolady, gumy do żucia i inne smakołyki 
oferowane za dolary lub „bony Pekao”. 

Zbigniew urodził się we Wrzeszczu i 
mieszkał przy ulicy Waryńskiego. Z kolegami 
bawił się na podwórkach przy tej ulicy.  

Po ukończeniu technikum pojechał 
na studia do Warszawy. Ukończył historię 
i uzyskał tytuł magistra. Potem pokonywał 
szczeble kariery naukowej – otrzymał dwa 
stopnie naukowe: doktora nauk humani-
stycznych w zakresie historii, a następnie 
doktora habilitowanego z tych  nauk. Później 
uzyskał tytuł profesora „belwederskiego”. Po 
latach wrócił z rodziną - żoną Jadwigą i córką 
Krystyną do Wrzeszcza. Zamieszkali w niema-
łym mieszkaniu przy ulicy Jaśkowa Dolina, 
odziedziczonym po jego dziadku, w pięknej 
kamienicy z końca XIX wieku. Przetrwała 
działania wojenne i dziś emanuje pięknem. 
Jest jednym z obiektów podziwianych przez 
mieszkańców, a także turystów krajowych i                        
zagranicznych. 

III
Córka profesora ukończyła studia ma-

gisterskie i podjęła studia podyplomowe. Jej 
narzeczony był słuchaczem tych samych co 
Krystyna studiów podyplomowych. Poznali 
się na pierwszym semestrze tych studiów. 
Ślub zaplanowali po ich ukończeniu.     

Profesor z żoną zamierzali córce zapew-
nić dobry „start”. Przeczytali interesujące 
ogłoszenie o sprzedaży mieszkania „z duszą” 
na parterze  kamienicy przy ulicy Waryńskie-
go, w  pobliżu budynku, w którym Zbigniew 
się wychował, a jego rodzice zamieszkiwali 
do swojej śmierci. Mieszkanie rodziców zo-
stało sprzedane przez  rodzeństwo (siostrę i 
brata). Zbigniew dał  im „wolną rękę” w tej 
sprawie. Bardzo jednak tego później żałował. 

Oferta sprzedaży mieszkania „z duszą” 
dotyczyła lokalu  na parterze o powierzchni 
75 m2 razem ze starymi  meblami („gdański-
mi”), obrazami na ścianach. Do mieszkania 
przynależała duża piwnica znajdująca się 

Leszek Kędzierski

Skrytka Renate Schmied

bezpośrednio pod mieszkaniem i mała 
mansarda  - kawałek wydzielonego ścianą 
działową strychu o powierzchni 25 m2  licząc 
„po podłodze” z drzwiami, oknem, wodą, 
prądem i wc. 

Właścicielką mieszkania była około 
siedemdziesięcioletnia kobieta – Janina Bu-
kowska. Transakcja, poprzedzona typowymi 
czynnościami wykonanymi przez notariusza, 
została zrealizowana stosunkowo szybko. 
Szóstego dnia od obejrzenia nieruchomo-
ści  wymagającej sporego remontu stała się 
własnością Krystyny. 

Następnego dnia po zakupie Zbigniew, 
żona i córka przyjechali  do mieszkania, aby 
ustalić wstępnie niezbędne prace remonto-
we i ich harmonogram.. Usiedli w bardzo 
wygodnych, wysokich, obitych skórą fotelach 
„gdańskich” z drugiej połowy XIX wieku. 
Skórę ozdabiały gustowne pinezki tapicer-
skie. Określili zakres i kolejność niemałych 
prac remontowych. Zdecydowali,  że remont 
wykona jedna z firm z Trójmiasta.   

IV
Żona i córka pojechały do domu. 

Zbigniew został w mieszkaniu.  Chciał po-
być w nim sam. Podszedł do okna i ujrzał 
w oddali to samo podwórko, na którym z 
kolegami grał w piłkę z wełny, „palanta” 
(„w klipę”), siatkówkę, a także w „Wyścig 
pokoju” – grę w  kapsle  zdobywane w pobli-
skim browarze. Przypomniał sobie starego, 
ponad dziewięćdziesięcioletniego człowieka 
mieszkającego na trzecim piętrze narożnej 
kamienicy. Zawsze rzucał dzieciom cukierki 
z okna, ciesząc się, że może patrzeć na ich 
zabawy. Nikt z rodziny  nim się nie opieko-
wał. Sąsiedzi dokonywali dla niego zakupów 
żywnościowych. Dzieci z kolei kupowały mu 
w kiosku „Ruchu” gazety i otrzymywały od 
niego cukierki. Rodzina zostawiła go wiele 
lat temu. Gdy umarł nikt z bliskich się nie 
pojawił. Pogrzeb zorganizowali sąsiedzi. A  
ptaki  przestały śpiewać. I zajmowały miejsca 
na ostatniej symfonii łez.

     Zbigniew wrócił pamięcią do,  jak 
sądził, „legendy” skrytki Renate Schmied. 
Oczywiście był to skrót myślowy. Ulice i 
podwórka „mówiły” o tym, co Pani Renate 
nieopacznie wyznała sąsiadce. Potem już 
wszyscy wiedzieli o „skarbie”. Im więcej lat 
mijało, tym skarb ukryty przez Niemców ucie-
kających z Langfuhr  przed zakończeniem 
wojny miał większą wartość. 

     Do mieszkańców kamienic przy ulicy 
Waryńskiego i w jej  okolicach  przychodzili 
panowie przedstawiający się jako urzędnicy 
i pytali o skrytkę Renate Schmied. Zbi-
gniew zapamiętał dwóch panów w czarnych 
płaszczach, którzy także  jemu zadali różne 
pytania.                                              

- Skąd twoi rodzice mają tak dużo pie-
niędzy? – zapytał Zbigniewa pierwszy z panów 
w kapeluszu.

- Czy znaleźli skrytkę Renate Schmied? 
– dorzucił pan bez kapelusza.

- Rodzice mają tyle pieniędzy ile inni, 
bo ciężko pracują, a o skrytce nie słyszałem 
– odpowiedział  z mocno bijącym sercem 
dziesięcioletni Zbigniew.

Panowie w czarnych płaszczach wsiedli 
do czarnej Wołgi  i odjechali.

Zbigniew przypomniał sobie, że w bu-
dynku, w którym kupił mieszkanie dla córki  
prawdopodobnie mieszkała Renate. Posta-
nowił to wyjaśnić. Zadzwonił do poprzedniej 
właścicielki mieszkania. 

- Dzień dobry, Zbigniew Lawetkowski 
z tej strony, czy mogę rozmawiać z panią 
Janiną  Bukowską?

- Tak, przy telefonie.
- Jestem w mieszkaniu przy ulicy Waryń-

skiego kupionym od pani i przypomniało mi 
się dzieciństwo. Czy mogłaby pani zdradzić 
od kogo kupiła to mieszkanie?

- Ja nie kupiłam tego mieszkania. Odzie-
dziczyłam je po mojej babci.

- Czy może pani powiedzieć,  jak nazy-
wała się babcia?

- A do czego panu to potrzebne? – za-
pytała nieco podniesionym głosem jakby w 
obronnym odruchu.

- Chciałbym połączyć strzępy odległych 
czasów w jedną całość – spokojnie odpo-
wiedział.

-   Renate Schmied.
- Niesamowite – wyartykułował dono-

śnym głosem.
- Co niesamowite? - z zaciekawieniem 

zapytała Bukowska
- Ja pani babcię pamiętam. Przypo-

mniałem sobie. Chodziła do sklepu zawsze 
ze swoją sąsiadką

- Kiedy to było? - spytał i sam odpowie-
dział. Chyba w 1962 roku.  Pani babcia i jej 
sąsiadka zawsze razem mówiły po niemiecku.

- Tak, one były Danzinger i nie chciały 
opuszczać po wojnie Danzig. Tu się urodziły, 
pracowały i tu chciały umrzeć. Były wdowa-
mi – mężowie polegli na wojnie. Uratowały 
je dłonie.

- Nie rozumiem – stwierdził Zbigniew.
- Babcia przed wojną i w jej czasie pra-

cowała w Danzig  w charakterze pokojówki 
w hotelu Danziger Hof przy Dominikswall. 
A jej sąsiadka Else także była wówczas po-
kojówką w Danzig - w Grand Hotelu Eden 
przy Stadtgraben - odpowiedziała Janina. I 
dodała, że w rodzinie mówiło się, że ocalały 
dzięki zniszczonym pracą dłoniom. Nato-
miast trzecia przyjaciółka - Katrin Fahlanden 
prawdopodobnie nie miała tyle szczęścia i 
nie przeżyła wojny. Babcia opowiadała, że 
od 26 marca 1945 roku słuch o niej zaginął. 
Pracowała wiele lat, jak informowała przyja-
ciółki, w Arbeitsamt w Langfuhr przy ulicy 
Ferberweg jako urzędniczka. Miała ładne, 
wypielęgnowane, niespracowane ręce. O 
innych smutnych sprawach, jakie dotknęły 
kobiety w Danzig, nie będę mówiła. Babcia 
przed śmiercią mi je wyjawiła. Można by o 
tym napisać książkę – ze smutkiem skon-
kludowała.

 - Rozmawiałem z sąsiadami w sprawie 
wielkości mieszkań w tej pięknej, zabytkowej 
kamienicy.  Okazało się, że jedynym – „po-
dwójnie” dużym jest to, które kupiłem dla 
córki od pani. Ma ono też jakby podwójnie 
dużą piwnicę.

- Tak, to są dwa połączone mieszkania 
z przynależnymi do nich dwiema scalonymi  
piwnicami -  zauważyła Janina. Przekształco-
no je w jedno mieszkanie. Rodzina babci była 
naprawdę duża. W październiku 1944 roku 
do mieszkania sąsiadującego z mieszkaniem 
babci wprowadził się oficer. Mieszkanie i 
piwnicę wyremontowano. Poprzednia loka-
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torka zmarła nagle. Krążyły rożne plotki na 
ten temat.

- Rozumiem. Pamiętam pani babcię – 
miała zawsze inną od pozostałych  kobiet 
fryzurę, inny ubiór, a na twarzy woalkę.

- Tak było.
- Nie spodziewałem się, że kupię miesz-

kanie Renate Schmied. Ale tak układa się 
życie.

- Czy to ma jakieś znaczenie? 
- Tak - dzięki temu przypomniało mi 

się dzieciństwo, pani babcia, tamte chwile, 
do których przedtem w ogóle nie wracałem 
– odparł Zbigniew. I dodał – po prostu to 
wszystko wyleciało mi z głowy.  

- Czy mogę panu jeszcze w czymś po-
móc? 

- Nie, dziękuję za poświęcony czas i cen-
ne dla mnie informacje – odparł Zbigniew i 
pożegnał się mówiąc do widzenia.

- Janina odpowiedziała, że może on 
dzwonić, gdyby jeszcze potrzebował dodat-
kowych informacji i odłożyła słuchawkę. 

     Profesor przypomniał sobie, że Else 
i Renate rozmawiały nie tylko po niemiecku. 
Stał w kolejce w sklepie spożywczym, wysłany 
przez matkę po drobne zakupy. Renate i Else 
rozmawiały po polsku z sąsiadką Elżbietą  
Kwiatkowską z kamienicy naprzeciw. 

Elżbieta zapytała jak spędzały przed 
wojną wolne chwile. 

- Każdy w swoim w ogródku odpowie-

działa Renate. I dodała, że teraz też ludzie 
tu spędzają miło  sporo czasu. Ale jeszcze 
podkreśliła, że ogródki były oddzielone od 
siebie kolorowymi płotami. 

- Pamiętam - kontynuowała Renate – 
urodziny ojca przed wojną.  Były butelki 
piwa, koniaku i ulubionej Goldwaser, a 
także  przysmaki przyniesione z mieszkania 
do ogrodu. 

- No ładnie, teraz też ludzie, tak jak pani 
powiedziała, spędzając tu niemało czasu.  
Słyszałam, że sprawa skrytki Renate Schmied 
była głośna. Podobno rozpowiadała to jed-
na z sąsiadek, która twierdziła, że wie o tej 
skrytce od pani – wycedziła niemal jednym 
tchem Elżbieta.  

- Pani Elżbieto nie chcę mieć więcej 
nieprzyjemności, zostawmy tę sprawę.  

- Dobrze – odpowiedziała niezadowolo-
na Elżbieta i przystąpiła  do zakupów. 

     Profesor usiadł w fotelu i zadał sobie 
pytanie: dlaczego o zdarzeniach w dzieciń-
stwie  niewiele pamiętał?  Dlaczego wymazał 
z pamięci kamienicę, w której mieszkały dwie 
starsze Gdańszczanki pozostałe po 1945 r. w 
Polsce? Zasnął od razu nie udzielając sobie 
na nie odpowiedzi. 

V
Zbigniew obudził się dopiero w połu-

dnie. Urlopowe dni pozwalały mu wypocząć, 
wyspać się. Pracował nad książką, która bar-
dzo absorbowała go czasowo i emocjonalnie. 
Zadzwonił do żony i powiedział, że przejrzy 
stare szuflady, uporządkuje trochę nieład i 
wówczas  przyjedzie do  domu. 

Otworzył szufladę starego, bogato rzeź-
bionego kredensu „gdańskiego” i znalazł tam 
różne przedmioty spotykane w sklepie „1001” 
drobiazgów. Jego wzrok przykuła jednak gru-
ba obłożona brązową skórą książka opatrzo-
na tytułem „Pamiętnik Katrin Fahlanden”.  
Dotarcie do jego kart wymagało zniszczenia 
zabezpieczenia, jakby plomby. Zatem nikt 
do niego przez te wszystkie lata nie zaglądał 
- pomyślał profesor. Zapiski obejmowały 
lata 1933-1945. Brak było ciągłości notatek - 
widoczna była ich nieregularność. Odczytał 
ostatni zapis z 25 marca 1945 roku. Katrin 
pisała o swoim wyjeździe z Langfuhr. Zapis 
miał brzmienie:

„Opuszczam mój ukochany Langfuhr,  
mieszkanie przy ulicy Brunnshöferweg. Wyjeż-
dżam  z personelem Gestapo: SS-Sturmbannführer 
Johann Buchsteren i dwoma jego ważnymi  pod-
władnymi. Data wyjazdu:  26 marca 1945 rok 
przed południem. Pamiętnik przekazałam Renate 
dzień wcześniej późnym wieczorem. Chyba domyśli-
ła się gdzie i dla kogo jeszcze pracuję. Buchsteren i 
inni mówili tylko o swoich brylantach łatwych do 
ukrycia w czasie podróży. Ostrzegłam Renate, że 
przekazanie komukolwiek pamiętnika i otwarcie go 
może przypłacić życiem. Na pożegnanie powiedzia-
łam przyjaciółce darzonej wielkim zaufaniem, że 
zaplombowany pamiętnik wkrótce odbiorę osobiście 
od niej po powrocie do Langfuhr”.

Profesor zastanawiał się dlaczego Katrin 
dała na przechowanie pamiętnik swojej przy-
jaciółce Renate. Przecież był to obciążający ją 
dowód pracy w Gestapo Zapewne wierzyła w 
rychły powrót Niemców do Danzig i w pełni 
ufała Renate. Dopiero w tym momencie przy-
szła refleksja, że nie powinien był otwierać 
pamiętnika bez poinformowania poprzed-
niej właścicielki mieszkania. Postanowił do 
niej zadzwonić.  

- Dzień dobry - mówi Zbigniew Lawet-

kowski.
- Tak, słucham - odpowiedziała Janina.
- Znalazłem w kredensie obłożony skó-

rą pamiętnik zaginionej marcu 1945 roku  
Katrin Fahlanden – powiedział.  I dodał, 
przywiozę go Pani dziś wieczorem.

- To nie jest konieczne, może pan go 
zatrzymać, gdyż nie chcę go mieć u siebie - 
wycedziła lekko poirytowana  Janina. Babcia 
- jak sądzę - mogła mieć przez taki pamiętnik 
kłopoty.  Nie wiem co zawiera. Babcia już nie 
żyje, a mnie nie obchodzi jego zawartość. 
Zresztą nie znam dobrze niemieckiego i nie 
otwierałam plomby. Babcia także nie czytała 
pamiętnika.  Jakby się czegoś bała. Katrin 
dała go jej - jak przekazała nam babcia - w 
przeddzień wyjazdu z Danzig  i miała go 
odebrać po powrocie - dorzuciła na zakoń-
czenie rozmowy. 

- Aha – wypowiedział nieco skonster-
nowany Zbigniew i pożegnał się mówiąc do 
usłyszenia.

- Do usłysze… i Janina położyła słu-
chawkę.

VI
Profesor przygotował sobie ulubioną, 

mocną herbatę i usiadł w fotelu z pamiętni-
kiem. Lektura wszystkich zapisków dowiodła 
ponad wszelką wątpliwość, że Katrin była pra-
cownikiem Gestapo. Czytając to był bardzo 
zaszokowany odkryciem. Zastanawiał się jak 
to możliwe, że koleżanki do końca wojny o 
tym nie wiedziały. Zadał sobie pytania: jakie 
były relacje przyjaciółek? I czy Katrin korzy-
stała z jakichś informacji, bardzo możliwe że 
nieświadomie przekazywanych przez pozo-
stałe przyjaciółki? Tego niestety na tym eta-
pie lektury nie da się ustalić, A może w ogóle 
nie będzie to możliwe - pomyślał Zbigniew.

VII
Po dwóch miesiącach remont miesz-

kania dobiegł końca. Niezbędne meble i 
sprzęty codziennego użytku  zostały rozlo-
kowane.  Ale życie nie znosi próżni. Awaria 
rur zaskoczyła wszystkich mieszkańców ka-
mienicy. Ekipa remontowa prowadziła prace 
na korytarzu piwnicznym i w niektórych piw-
nicach, w tym w przynależnej do mieszkania 
niedawno zakupionego przez Zbigniewa dla 
córki.  Rozkuto w niej częściowo posadzkę  
i założono odpowiednie rury. Następnego 
dnia przystąpiono do rozkuwania całej pod-
łogi korytarza piwnicznego i „kładzenia” rur.  

Około południa Zbigniew odebrał klucz 
od hydraulików. Wszedł do swojej piwnicy i 
zobaczył, że stara posadzka  i jedna ze ścian 
pękły w różnych miejscach. W prześwicie 
ściany  dostrzegł dość duże pomieszczenie. 
Rozebrał niegruby mur. Wszedł do - jak są-
dził – „tajemniczej komnaty”. Świecąc latarką 
zauważył dwie drewniane skrzynie pokaźnych 
rozmiarów z metalowymi okuciami. Nie były 
solidnie zamknięte. Po dłuższej chwili otwo-
rzył pierwszą z brzegu skrzynię. Znajdowały 
się w niej różne przedmioty – antyki.  Pomy-
ślał, że może są ze srebra i złota. Zawartość 
drugiej skrzyni wypełnionej dokumentami 
przeglądał bardzo długo – do wieczora. 
Nawet głośne prace remontowe w ogóle 
mu nie przeszkadzały.  Wykonał  telefon do 
żony  dzieląc się odkryciem. Był wyraźnie 
podekscytowany, mówiąc bardzo głośno o 
tym co znalazł. Wspomniał też, że zgłosi to 
na policję, ale musi  ochłonąć w mieszkaniu.  

dokoñczenie na str. 12

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza 
na III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jed-
nego Wiersza „Woda i ogień”.  Do udziału 
w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 
lat i piszą po polsku.

I Etap
Na Konkurs należy nadesłać:
Jeden wiersz tematyką nawiązujący do tra-
dycji Nocy Świętojańskiej: wierzeń Słowian 
lub/i przyrody w terminie do 14 czerwca 
2021 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzy-
wogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn 
(z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Woda 
i Ogień”).
Organizatorzy proszą dodatkowo o przesła-
nie wiersza pocztą elektroniczną na adres 
mailowy: info@cz-art.org w formie jednego 
pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (z dopi-
skiem w temacie: konkurs „Woda i Ogień”).
Wiersz  (w postaci papierowej i elektronicz-
nej) powinien być opatrzony imieniem i 
nazwiskiem.

II Etap
Publicznie zaprezentowanie utworu:
Należy publicznie odczytać wiersz w dniu 26 
czerwca 2021 r. o godz. 20.00 przed widownią 
zgromadzoną w Amfiteatrze w Krzywogońcu 
podczas finał konkursu „Woda i ogień”.

NAGRODY 
Pierwsza Nagroda Grand Prix w wysokości 
500 złotych. 
Wyróżnienia – nagrody pieniężne i rzeczo-
we ufundowane przez sponsorów
 
Finał Konkursu „Woda i ogień” jest częścią 
imprezy „Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły ze 
Świętojańskim Poezjowaniem”.  Rozpoczęcie 
imprezy nastąpi 26 czerwca 2021 r. o godz. 
16.00 w  Galerii Krzywoniec 53.

III Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki Jednego Wiersza 

„Woda i ogień”
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Po godzinie 22:00  postanowił zakończyć 
czytanie „papierów”. 

Wychodząc z piwnicy został do niej 
wepchnięty przez zamaskowanego, rosłego 
mężczyznę w kominiarce i uderzony jakimś 
przedmiotem w głowę. Mimo uderzenia 
walczył z bandytą i krzyczał, a także włączył 
osobisty alarm, który miał przymocowany  
na  pasku. Napastnik spłoszony głośną 
syreną  uciekł. Przy głównym wejściu do 
korytarza piwnicy, przez uchylone drzwi, 
dostrzegł drugą zamaskowaną postać, która 
także szybko zniknęła. Wezwał policję oraz  
zawiadomił żonę.

Policja zabezpieczyła piwnicę. Profesor 
zdał relację ze zdarzenia. Przyjechało pogo-
towie. W szpitalu, do którego go zawieziono, 
wykonano badania. Tomografia  kompute-
rowa głowy nie wykazała zmian w czaszce. 
Profesor nie zgodził się pozostać w szpitalu 
na obserwacji, dobrze się czuł. Wyszedł ze 
szpitala na własną prośbę. Żona  i córka 
odebrały go ze szpitala i pojechali razem do 
domu. Zbigniew złożył zeznania nazajutrz. 

VIII
Policja już następnego dnia po zda-

rzeniu ustaliła podejrzanych o dokonanie 
napadu. Dwóch pracowników firmy wyko-
nującej roboty rurarskie zostało oddzielnie 
przesłuchanych przez sierżanta sztabowego 
Edmunda Dworzewskiego na Komisariacie 
Policji.

- Jak się pan nazywa?
- Jerzy Ogrodowski.
- Zawód i miejsce pracy?
-  Hydraulik, firma budowlana „Nowo-

czesne prace budowlano-montażowe”. 
- Czy przyznaje się pan do napadu w 

piwnicy na mężczyznę?  
- Nie przyznaje się.
- Zabezpieczyliśmy ślady biologiczne 

sprawcy.
- Znaczy co, ślady, nie rozumiem, ja 

jestem  hydraulikiem.
- Zostanie od pana pobrany materiał 

biologiczny do badania, który zostanie po-
równany z materiałem zabezpieczonym na 
miejscu zdarzenia i zobaczymy czy uderzył 
pan w głowę wspomnianego mężczyznę.

- Czy przyznaje się pan do winy?
- No taak. 
- Proszę opisać przebieg napadu.
- Uderzyłem tego mężczyznę w głowę po 

wepchnięciu go do piwnicy. Wcześniej usły-
szeliśmy z kolegą jego głośną rozmowę przez 
telefon. Informował o swoim znalezisku. 
Liczyliśmy z kolegą na skarby ze złota i srebra. 

Po podpisaniu przez podejrzanego 
protokołu z przesłuchania został on odpro-
wadzony do aresztu.

Sierżant sztabowy zrobił sobie chwilę 
przerwy. Wypił kawę i wykonał telefon.

- Przyprowadźcie do mnie drugiego 
podejrzanego Franciszka Kałużnego - wydał 
polecenie.

Po chwili wprowadzono mężczyznę. W 
trakcie przesłuchania wskazał na swojego ko-
legę z pracy jako pomysłodawcę i faktycznego 
wykonawcę napadu.  

- Ja jestem niewinny pobicia, stałem na 
czatach. Nic nie robiłem, nikogo nie biłem, 
raz jeszcze powtórzę  - to Ogrodowski jest 
sprawcą.

- Przyznaje się pan zatem do udziału w 
napadzie? - spytał zdecydowanie policjant.

- Panie policjancie, jakim napadzie, ja 
tylko byłem na czatach.

- Przyznaje się pan czy nie? Do rzeczy.
- Przyznaję się.
Podejrzany podpisał protokół z prze-

słuchania i został odprowadzony do aresztu.

IX
W piwnicy Zbigniewa prowadzono 

prace poszukiwawcze. Na głębokości około ¾ 
metra znaleziono trzy ludzkie szkielety. Prze-
wieziono je do Instytutu Medycyny Sądowej. 
Tam zostały dokładnie zbadane. Pierwszy 
szkielet to kobieta około 30 - 35 lat.  W tylnej 
części czaszki widoczny był wlot. Umarła od 
rany postrzałowej. Była ona przyczyną śmier-
ci. Na palcu  znajdował się złoty pierścionek 
z wygrawerowanym napisem: „Dla Katrin 
Fahlanden od Klausa 1942”. Znaleziona ko-
bieta nigdy nie urodziła dziecka. Dwa męskie 
szkielety były oddalone od siebie o około pół 
metra. Mężczyźni w chwili śmierci mieli po 
40-45 lat. Zginęli od strzałów w klatkę pier-
siową. Niestety nie znaleziono niczego, co 
w sposób jednoznaczny pozwoliłoby ustalić 
ich tożsamość. 

   Informacja ta dotarła do Zbigniewa. 
Był nią niezwykle przejęty. W myślach sfor-
mułował dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze 
wyjaśnienie wskazuje, że oprócz trzech  zabi-
tych osób i  Johann Buchsteren był jeszcze 
ktoś - mężczyzna, który uczestniczył w zbrod-
ni i pomógł wykopać dół oraz wykonać prace 
maskujące tajne pomieszczenie. Drugie 
rozwiązanie polegało na tym, że z jednym z 
dwóch zabitych mężczyzn Buchsteren doga-
dał się i po zastrzeleniu  kobiety i mężczyzny 
wykopano dół, a dopiero wtedy Buchsteren 
zamordował swojego współpracownika. Po-
zbył się więc niewygodnych świadków. Zabrał 
wszystkie dokumenty i inne przedmioty 
mogące umożliwić identyfikację ofiar. Zapo-
mniał zdjąć pierścionek Katrin lub nie mógł 
tego uczynić. Samodzielnie wykonał prace 
maskujące tajne pomieszczenie.  Uciekł sam. 
Nie dosięgła go sprawiedliwość. Został co 
prawda zatrzymany w Ameryce Południowej 
w 1965 r., lecz uciekł ponownie i ślad po nim 
zaginął. Nigdy nie stanął więc przed sądem 
za swoje zbrodnie. 

Profesor spekulował dalej. Tajemne 
pomieszczenie przygotowano w 1944 roku w 

trakcie remontu mieszkania i piwnicy ofice-
ra. Puste skrzynie umieszczono w piwnicy w 
toku meblowania mieszkania, aby nie wzbu-
dzać podejrzeń. Stopniowo zapełniano skrzy-
nie dokumentami i różnymi przedmiotami. 
Ostatnia ich dostawa mogła się odbyć w dniu 
zamierzonego wyjazdu z Langfuhr, o którym 
wspomniała Katrin w swoim pamiętniku. 

X
Mężczyźni zabici przez Buchsteren 

byli prawdopodobnie jego podwładnymi. 
Znalezione dokumenty zostały poddane 
wnikliwemu badaniu przez specjalistów. 
Okazało się, że jest to część dokumentacji 
wytworzonej przez Gestapo w Danzig i część 
niewywiezionej przez Niemców dokumenta-
cji polskiej placówki - Komisariatu General-
nego RP w Wolnym Mieście Gdańsku przy 
ulicy Neugarten 27. 

Zawartość skrzyni z antykami także zo-
stała przekazana  w ręce ekspertów. Ocenili, 
że mają one wysoką wartość historyczną i 
rynkową. 

Profesor pomyślał, że niewiele brako-
wało, a niezwykle cenne znalezisko trafiłoby 
w niepowołane ręce. A starzy, pamiętający 
czasy powojenne w Gdańsku, mieszkańcy 
i nowe pokolenia zamieszkałe przy ulicy 
Waryńskiego i w jej okolicach znowu zaczęli 
mówić o skrytce Renate Schmied. 

XI
Kończę czytanie opowiadania. I w tym 

momencie słyszę donośny dźwięk dzwonka 
mojego telefonu. W trakcie rozmowy żona 
przypomina mi o imprezie imieninowej, na 
którą już jestem spóźniony. Czekają na mnie, 
pamiętają, A  ja zapomniałem. Obiecuję żo-
nie i sobie, że to już nigdy się nie powtórzy. 

Objaśnienia nazewnicze
Dominikswall  - obecnie ulica Wały 

Jagiellońskie.
Stadtgraben  -  obecnie ulica Podwale 

Grodzkie.
Arbeitsamt   -  Urząd Pracy. 
Langfuhr  -  obecnie Wrzeszcz.
Ferberweg  -  obecnie ulica Miszew-

skiego.   
Brunnshöferweg - obecnie ulica Wa-

ryńskego.
Neugarten - obecnie ulica Nowe Ogro-

dy.
Danziger – Gdańszczanie mieszkający 

w Wolnym Mieście Gdańsku  (do 1945 r.) v

Skrytka...
dokończenie ze str. 10

Informujemy, iż od 23.06.2021 roku na 
podwórzu kamienicy mieszczącej się przy 
ul. Dworcowej 62 w Bydgoszczy ruszy do-

roczna, cotygodniowa plenerowa impreza 
kulturalna pn. Podwórko z Kulturą. 

W okresie letnim (czerwiec-wrzesień), 
co środę od godz. 18.00, będzie mieć 

miejsce występ o charakterze kulturalnym 
(literackim, muzycznym, artystycznym 

itp.), prowadzony przez lokalnych twór-
ców i animatorów kultury.

Wstęp wolny.
Zapraszamy!

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 

Podwórko z Kulturą

Siedzieliśmy i piliśmy kawę i winko. Nie-
wiele, po lampeczce, ot, taki mały relaksik w 
czasie pracy. On, Ona i Ja. Ona coś chciała 
od niego, jakąś pomoc w robocie, na której 
ja się z kolei nie znałem. On musiał wyjść, by 
coś tam załatwić.

- Jak długo Pana nie będzie? – zapytała 
Ona.

- Wystarczająco długo… - zażartowałem.
- A skąd Pan wie, ile ja czasu potrzebuję? 

– uśmiechając się szelmowsko zapytała Ona.
Nie potrzebowaliśmy już żadnego czasu. 

To już Nam zupełnie wystarczyło. v

Stefan Pastuszewski

Czas-bezczas
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Agnieszka Kobrzycka

***

Rozpostarto
przede mną
ogromny świat
na radość
na wszelki wypadek...

***

Świętość lata:
szept pszczół
w cichym sanktuarium
ogrodu

Artur Tomaszewski

***

motyle bez skrępowania 
odbywają swoje gody na 
środku  łąki 
w słońcu
w towarzystwie rodziny i znajomych 
podobnie koty jeżozwierze 
sarny dziki i inni którym 
wszystko co ludzkie jest obce  

Krzysztof Grzelak

Przyroda

jej głos nie był stworzony do krzyków
jej głos stworzony był do czułego szeptu
słychać to było wyraźnie
kiedy krzyczała

w świecie za dużo jest krzykaczek

Michał Śniado-Majewski

O każdej porze

przeciwstawnymi barwami
płonie półdziki rabarbar
wśród zawiłych ogrodowych ścieżek 
gubią się roztrzepotane paprocie 
chrzęści śnieżnobiały żwir
spod stóp uciekają chrząszcze
ryby w stawie rozmawiają bezgłośnie
oswojona żaba udaje plenerową rzeźbę
stadko szpaków  przeczesuje trawę
w poszukiwaniu chłodu
niskopienne drzewa pochylają korony 
nie tracąc majestatu
cień jak każdy nocny wędrowiec
ucieka przed światłem
dobrze być tutaj w jego towarzystwie

Piotr Łączyński

Lot mocy

    MK 10:27 u Boga wszystko jest możliwe.

We śnie leżeliśmy ciało
obok ciała, drżałem rytmem
jej czułków, badała kod mojego 
tętna, mówiła, że mnie nie czuje 

wielkie oczy widziały tylko fragmenty 
rozrzuconego zapachu, nie było dla nas 
nadziei, była mrówką, związał nas wybryk
przestrzeni, międzygatunkowa kulturalna

wymiana zburzyła układ równowagi, sen
uciekł przed koszmarem normalności, nie chcę
już być człowiekiem, chcę utraty człowieka 
utraty siebie, choćby na chwilę, chcę latać żądlić

zapładniać kwiaty, u Boga wszystko jest możliwe
zamknięty w konturach osy kobiecość jest moim wnętrzem
welon srebrzystych skrzydeł rzuca wyzwanie pobladłym
ścianom, błyszczą sprężyste czułki, smakuję kształt lustra 

piękna ze mnie kobieta, umykam dłoniom logiki 
żądlę pochwałę rozumu, nie zapomniałem o mojej mrówce 
o wielkich oczach czułych włoskach, stworzymy wymianę
międzykulturową, na łące szemrzą owadzie dialekty  

bez polityki, zrodzone z prawa przetrwania jedynej
płynnej hierarchii zdarzeń, ktoś wykrada ofiarę 
z pyszczka wyrywa, ktoś zaplątany nieszczęśnie 
w sieci utknął, osiem ramion budzi grozę, piękny

świat kobiet w południe Ziemi, Słońce łagodnie
cień rozpieszcza, szlachetne cząsteczki życia
składają sens łąki, osiadam na kwiecie 
maku, kąpiel w pręcikach, nektar 

ożywia komórki, osiągam lot życia
lot mocy, czeszę liście, kwiaty 
gubią płatki, chwila wyrwana 
z przestrzeni, twarde łóżko

znowu budzę się człowiekiem

Małgorzata Borzeszkowska

Miałam kiedyś rzekę

miałam kiedyś rzekę 
składałam ją kropla po kropli 
dodawałam blasku kręgom na wodzie 
wyszywałam brzeg miętą i tatarakiem 

miałam taką rzekę z księżycami 
haftowanymi na powierzchni 
mgłą i pajęczyną 

czasem pozwalałam mojej rzece płynąć 
pod prąd i szukać drogi do nieba 

unosiła się wtedy wysoko 
do chmur 
wniebowzięta 
dziurawiła je szczypcami raków 
i wierzbowymi witkami 
rzucała na szare płótno 
maleńkie pozieleniałe otoczaki 

układałam na mojej rzece łodzie do snu 
jak w kołysce 
układałam siebie w mojej rzece 
kropla po kropli 
płynęła przeze mnie 
aż byłam zbyt duża 
aż była zbyt duża 
by ją nadal nosić w kieszeni 

Waldemar Jagliński    

Choćby 

w drodze 
niech nie ominie cię  
chwila stokrotek
oblana rumieńcem lata 
poryw jesiennego wiatru
światło wiersza
i chwała Partenonu –

choćby brzuchaci
bogowie
wyznaczyli znowu
granice twego ciała 
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Beata Stępień

CYRK 

Odwracasz 
kota ogonem
i psa kotem.
Ja robię,
małpi pyszczek,
a potem,

z kocią mordką 
gapię się w lustro stając
na głowie.
Mówisz, że wyjdzie mi to  
jak koniowi na zdrowie. 

Wszystko wywracasz 
do góry nogami.
Wtedy ja,
jak ni pies,
ni wydra 
podpieram ścianę
i biję się z myślami.

Nie dzielisz włosa
na czworo,
ani skóry 
na niedźwiedziu, 
Ja zachodzę 
nie po rozum do głowy
- zamiast ważyć,
liczę wszystkie słowa 
i 
wszystkie liczę
odpowiedzi ...

Dariusz Kadyszewski

Piorun w rabarbarach

Bredzą wichrzyciele gniazd 
Pod progiem blask 
Rozpalają trwogi we śnie 
Dziecinne głody i pragnienia 
Żeby matce nie przypalało 
Ognia w głowie 
Gdy piorun w rabarbarach 
A ojciec w tarapatach 
Sercowo-żołądkowych

Kazimierz Kochański

Co po mnie

Posadziłem drzewo - 
spróchniało 
Zbudowany dom -
pustoszeje 
Syn -
nie płacze 

Posadził drzewo -
inne 
Zbudował dom -
własny
Jest jeszcze -
... w pracy.

Kazimierz Kochański

Domniemania

Nie ustępują mi
miejsca w tramwaju
w dyskusji w kolejce
po chleb po gazety

w telewizji mówią
o empatii dla psów
kotów koni starych

robię żabę małpę
wstydzę się osła
boję się dzieci
patrzą.

Marek S.Podborski

RZEŹBA

chcę przyjść do Ciebie
ale Godżilla szaleje
nad miastem
strąciła już dwa
małe samoloty
i cały rój rodo den dronów
a uratują nas
miłosne sploty

bo Godżilla jest
wyedukowana
i za miast człowieka
ta rzeź
ba rana

Marek S.Podborski

S.K.AŁA
(szczepionkowe komando)

Jestem agent Londondon
przybyliśmy tu dla tego
że zada jemy pytania
i znamy iniekcji spowiedzi
igieł po wiązania
nakłuwanych duchów
powieszonych za rękawy
jak mary
narskie koszule

ty pachniesz tak czule
dotykasz mnie 
od fusów z kawy
nasze przeciw 

ciała 

Tomasz Stefaniuk

Pieniążki, samochodzik, dramacik

W środę – 
Bo dzisiaj chyba jest środa
W mojej duszy – 
Bo chyba mam duszę
Zapanował niezły chaos – 
Bo to na pewno chaos
Chaosik
Chaosiunio

Jakże to wspaniale, że nasz język jest tak użyteczny
I umożliwia czynienie wszystkich rzeczy
– Nawet tych najgorszych i najokropniejszych –
Mniejszymi
Znośniejszymi
I bardziej kochanymi

Może więc nie był to dramat
A jedynie dramacik
Niepowodzonko
Katastrofka
Zły losunio
Trzęsionko ziemi
Wstrząsik właściwie

Skoro tak, to o ileż łatwiej będzie
Złożyć do kupy tę paczkę
Która pękła i rozsypała się –
Z herbatą
Z ciuchami
Z życiem
Jeszcze raz wszystko zapakować
Związać porządnie, okleić
Wysłać ponownie – i być może

Tym razem ocali mnie coś drobnego:
Tamto zdanie
Tamto wspomnienie
Tamten wiersz
Wierszysko
Wierszygrzmot
Wierszołak
Wierszy-co?

IRONIE
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Okazało się, że wiosną 2021 kwitną 
nie tylko kwiaty i wirusy. Kraj przypomina 
wielorękiego, któremu wyrosło aż kilka 
prawic. Ta najpotężniejsza nie ma szans na 
rozwój, bo zagipsowała się już jesienią, a 
świętowanie tego wyczynu powinna corocz-
nie obchodzić 22 października. Natomiast 
nowe, słabe prawice, mimo niewielkich 
szans na zdominowanie tej głównej, wiją 
się jak małe żmijki i w hegemona sikają 
jadem. Gdy to piszę, trwa walka o wybór 
takiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
który „nie byłby wyrazicielem tylko jed-
nego światopoglądu”. Na miejsce lewico-
wego pchają więc prawicowego. Czasem 
wypada błysnąć idealizmem, uważam 
więc, że przynajmniej w jednej sprawie 
działalność obu tych panów mogłaby się 
wzajemnie wesprzeć i uzupełnić. Rzeczni-
kowi lewicowemu zawsze leżały na sercu 
osoby, które chcą, lecz nie mogą mieć 
dzieci wskutek jednopłciowości ich związ-
ków. Prawicowiec natomiast zajmował się 
paniami, które nie chcą rodzić, ale jego 
zdaniem muszą! Gdyby wszystkie pozwoliły 
mu się zmusić, dzieci byłoby tyle, że i dla 
związków jednopłciowych starczyłoby aż w 
nadmiarze! Na taki solidaryzm społeczny 
w podzielonym kraju liczyć chyba jednak 
nie można.

Najgłupsza (mimo wzniosłych słów) 
dyskusja radiowa na temat rzecznika, jaką 
słyszałam, polegała na tym, że jedna strona 
argumentowała: najważniejszy jest naród! 
Skoro więc naród w demokratycznych wy-
borach do sejmu dał pierwszeństwo prawi-
cy, to życzy sobie bezstronnego rzecznika z 
tej właśnie opcji i zwycięska prawica nie ma 
potrzeby  konsultować się z przegranymi. 
Adwersarze też uznawali wiodącą w demo-
kracji rolę suwerena, zauważali jednak, 
że w równoczesnych wyborach do senatu 
naród nie dał prawicy zwycięstwa, byłoby 
więc zdradą wobec wyborców słuchać w 

Ariana Nagórska

Urodzaj prawic

senacie tych, których większość narodu nie 
chciała. Kwadratura kółka w okolicy czół-
ka. Tak czy owak, obywatele nie prędzej 
będą mogli wyrazić parlamentarzystom 
wdzięczność, niż dopiero w następnych 
wyborach.

Niezależnie od tego, czy wybory wy-
padną przedterminowe, czy terminowe, 
sukces odniosą ci, którzy będą umieli za-
walczyć o NAJWAŻNIEJSZYCH! Niepraw-
da, że najważniejsi są nawiedzeni krzyka-
cze: fanatycy, paranoicy, niereformowalna 
konserwa bądź rewolucyjna ekstrema. 
Takich jest mniejszość, zawsze głosują na 
te same partie i nawet w stanie agonalnym 
nie chcą opuścić wyborów. Przewidywalni, 
mało istotni. Najważniejsi są ci, którzy raz 
idą na wybory, a raz nie, o wszystkim de-
cydując często w ostatniej chwili. Czasem 
dbają, by za każdym razem głosować na 
kogoś innego, stawiają na nowych i nie-
znanych, nie unikają głosowań na partie 
bez żadnych szans zwycięstwa, preferują 
kandydatów  skrajnie odlotowych. Nie 
dyskutują o polityce, kłótni unikają, nikt 
nie wie, co myślą i co zrobią. Ogólnie 
mówiąc, ZAGADKOWI dla socjologów, 
jasnowidzów, psychiatrów…

Wracając do urodzaju prawic, można 
zauważyć, że trwają ożywione dyskusje, z 
kim mogłyby połączyć się mniejsze partie 
prawicowe, by nie utonąć „w morzu ofert”. 
Wśród ekspertów dominuje przekona-
nie, że partia Ziobry „doszła do ściany” 
i jedynie jej ewentualne współdziałanie 
z częścią Konfederacji można by sobie z 
trudem wyobrazić. W Konfederacji jednak 
więcej wodzów niż szarych członków, nie 
sądzę więc, by było im na rękę dołączenie 
partyjki kierowanej przez lidera zupeł-
nie bezpodstawnie najambitniejszego z 
wszystkich. Co do  Gowina natomiast nikt 
nie wątpi, że nawet z kilku osób potrafi 

stworzyć partię obrotową, to znaczy wy-
starczająco obrotną, by z różnych stron o 
nią zabiegano.

Wszystko to podcina z wolna przekwi-
tający kwiat zjednoczonej prawicy, najcie-
kawsze są więc rady politologów, co główna 
partia powinna robić, by w następnych 
wyborach stracić jak najmniej. Prawicowi 
dziennikarze (których stołki zależą od 
obecnej władzy) ze strachu tracą resztki 
deficytowego rozumu i często pytając róż-
nych gości o zdanie, wcale nie czekają na 
odpowiedź, tylko sami sobie odpowiadają, 
prezentując własne rojenia. Na szczęście 
wskutek jazgotu głos im nieraz odmówi po-
słuszeństwa i poprzez charczenie i sapanie 
czasem da się usłyszeć sensowną wypowiedź 
kogoś spoza resortu propagandy. 

Zapamiętałam eksperta, który napraw-
dę dobrze radził partii PiS, twierdząc, że na 
najmłodszych wyborców nie ma co liczyć i 
wszelkie próby pozyskania ich to tylko strata 
czasu. Nic też ta partia nie zyska, podlizując 
się swemu twardemu, niezmiennemu elek-
toratowi, bo to wprawdzie liczna grupa, ale 
jednak zbyt mała do zwycięstwa. Na zupeł-
nie nowych entuzjastów główna partia rzą-
dząca liczyć też raczej nie może, wszystkie 
siły powinna więc skupić na zatrzymaniu za 
wszelką cenę tych, którzy dotąd głosowali 
na nią, ale coś ich zdegustowało i teraz 
wahają się, na kogo innego zagłosować lub 
czy głosować w ogóle (czyli znów chodzi o 
tych niezdecydowanych, których  uważam 
za najważniejszych dla ostatecznego roz-
strzygnięcia każdych wyborów). Prorządowi 
dziennikarze zauważali, że w sondażach 
poparcie dla partii Ziobry, Gowina oraz 
Konfederacji wcale znacząco nie wzrasta, 
a tylko w takie ich zdaniem miejsca rozcza-
rowani wyborcy PiS mogliby się skierować. 
No to im ekspert wyjaśnił, że wielu z nich 
może też poprzeć Hołownię, a najbardziej 
niezadowoleni także lewicę, czego beton 
dziennikarski nijak przyswoić nie mógł. Jak 
można przypuszczać, że „prawdziwi katoli-
cy” byliby w stanie głosować na „katolików 
udawanych” lub wręcz ateistów??! Dla osób, 
które związku z rzeczywistością nie straciły, 
wyjaśnienie jest oczywiste: całkiem spora 
część wyborców PiS od zawsze przypisywała 
wagę wyłącznie do spraw socjalnych. Ide-
ologia tej partii jest im obojętna, wszelkie 
więc próby zbyt gorliwych nacisków świa-
topoglądowych budzą w tej grupie opór, 
a w końcu cichy bunt i rewanż podczas 
wyborów, który może być dotkliwszy niż 
nawet długotrwałe, jawne protesty.

Na koniec przytoczę finał innej radio-
wej dyskusji: – Ten sam cel daje się osiągnąć 
różnymi sposobami, problem jednak w tym, by 
wybrać sposób najlepszy. Można na przykład 
usmażyć jajecznicę korzystając z kuchenki, ale 
można też usmażyć podpalając dom. – Owszem, 
ale w obu przypadkach trzeba mieć jaja!

Lepiej, żeby nie mieli. v

NISZA KOZIOROŻCA

PAŁAC LUBOSTROŃ

Wesela - Bankiety - Konferencje - Szkolenia - Restauracja 
Miejsca noclegowe - Imprezy kulturalne

e-mail: palac@palac-lubostron.pl

telefon: 
52 384 46 23 (centrala)
603 756 901 (restauracja)
695 929 786 (wydarzenia kulturalne, zwiedzanie)
604 513 553 9 (miejsca noclegowe)

www.palac-lubostron.pl

Adres pocztowy:
Pałac Lubostroń,89-210 Łabiszyn
woj. kujawsko-pomorskie
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Polski czytelnik zna Dziady z jednego 
tłumaczenia - klasycznego, dziewiętnasto-
wiecznego tłumaczenia Józefa Paszkowskie-
go. Innych tłumaczeń Polacy nie znają albo 
nie chcą znać. Może dlatego, że po Paszkow-
skim nikt Dziadów nie przetłumaczył dobrze?

Tłumaczenie Paszkowskiego jest umiar-
kowane: stara się być wierne oryginałowi 
tam, gdzie się da, ale jednocześnie zwięzłe 
i lekkie w lekturze. Jego konkurentami są 
filologiczne, dosłowne, suche tłumaczenie 
Chwalewika, lekki ale zbyt kreacyjny prze-
kład Barańczaka i robione na kolanie, pełne 
błędów tłumaczenie Słomczyńskiego. W po-
równaniu z nimi tłumaczenie Paszkowskiego 
wypada naprawdę dobrze.

Może więc nie potrzebujemy innych 
tłumaczeń Dziadów? Zwłaszcza że Dziady w 
wersji Paszkowskiego zdążyły się już dobrze 
wryć w zbiorową polską pamięć. Dziś trudno 
nam wyobrazić sobie chór mówiący podczas 
obrzędu Dziadów słowa inne niż „ciemno 
wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, 
co to będzie” - mimo krytyków, którzy od 
stu lat narzekają, że dodany w tym miejscu 
na siłę rym (którego w oryginalnym „sötét 
mindenütt, mi lesz, mi lesz?” nie ma) mocno 
zmienia nastrój sceny - tak, że z późniejszych 
tłumaczy tylko Słomczyński próbował prze-
tłumaczyć ten zaśpiew własnymi słowami - a 
i Chwalewik, i Barańczak pozostawili te sło-
wa w znanej czytelnikom wersji. Dziś każdy 
uczeń wie, że osoba prowadząca obrzęd to 
Guślarz, a trzecim duchem, który się zjawił, 
jest Pan, choć w oryginale nazwy obu tych 
postaci nie określają, jakiej są płci - równie 
dobrze możemy wyobrazić je sobie (tym tro-
pem poszedł Konwicki w Lawie) jako kobiety.

Niestety, z tłumaczeniem Paszkowskie-
go jest jeden problem. Język węgierski przez 
ostatnie dwa wieki zmienił się tak mało, że 
Węgier czytający Dziady w oryginale czuje się 
jak Polak czytający Lema - ma do czynienia ze 
zdaniami, które są skonstruowane staranniej 
niż te, które spotyka w potocznej, codziennej 
rozmowie, ale nie czuje, żeby pochodziły z 
innej epoki. Język polski uległ w tym czasie 
dużym zmianom, zarówno jak chodzi o 
słownictwo jak i gramatykę, przez co dojrzały 
czytelnik odbiera to dzieło jako archaiczne, 
a uczeń stykający się z nim w szkole po raz 
pierwszy w niektórych miejscach wręcz nie 
rozumie, o co autorowi chodziło. Kiedyś 
jadąc pociągiem z Székesfehérvár do Bu-
dapesztu usłyszałem, jak młody chłopak 
częstował nieznajomego kleryka domową 
śliwowicą, a na jego słowa, że nie pije w 
poście, odpowiedział - nawiązując do cudu 
w Kanie Galilejskiej - słowami „ismered az 
Evangéliumot?”, pewnie nawet nie wiedząc, 
że właśnie dosłownie cytuje Księdza z Dzia-
dów. Czy wyobrażamy sobie młodego Polaka 
mówiącego w naturalnej rozmowie „znasz ty 
ewangeliją”?

Warto więc dać szansę współcześniejszym 
tłumaczeniom. Jeśli nie chcemy czytać ich w 
całości, to przynajmniej przyjrzyjmy się, jak są w 

nich przetłumaczone miejsca trudne, nieoczy-
wiste. Czy pamiętacie scenę, w której jeden z 
młodzieńców pyta na stołecznym salonie, jak 
długo trzeba czekać, zanim współczesnym pro-
blemem zajmie się sztuka? U Paszkowskiego 
pada w tym miejscu porównanie: „[i ile trzeba 
czekać] nim treść jak wino młode wyszumi się, 
dojrzeje”. Jest to dalekie od oryginału, który 
nie mówi o dojrzewaniu wina, tylko o suszeniu 
fig i fermentowaniu tytoniu, i to używając fa-
chowego słownictwa: odnośnie fig pada słowo 
„érett”, odnośnie tytoniu - „öregedni”. Dla 
czytelnika pochodzącego z Węgier - kraju, w 
którym powszechnie uprawia się i figi, i tytoń - i 
same słowa, i proces, który opisują, były dobrze 
znane. Paszkowski nie znajdując odpowiednich 
słów w języku polskim przeniósł tę wypowiedź 
na grunt lepiej znany polskiemu czytelnikowi. 
Odwrotnie postąpił Barańczak, który próbuje 
poprowadzić język polski na obszary dotąd 
mu obce, tworząc neologizmy „ucukrować” i 
„uleżeć się”:

Ile lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży
Jak figa ucukruje, jak tytoń uleży?

Prawda, że neologizmy te brzmią sztucz-
nie, ale kiedy przeczyta się ten fragment kilka 
razy, zaczyna się on układać w uchu i smakować 
lepiej niż wersja klasyczna. Wierzę, że gdyby 
młody czytelnik to z tym tłumaczeniem zetknął 
się jako z pierwszym, właśnie je traktowałby jako 
oczywiste i trafione.

Albo miejsce, gdzie autor porównuje lud 
do żaru wczorajszego ogniska przysypanego 
ziemią. Węgierski czytelnik wie, że kiedy je-
sienią na puszcie noce są chłodne, pasterze 
wieczorem wykopują w ziemi zagłębienie, 
rozpalają w nim duże ognisko, które później 
przysypują ziemią, żeby w tym miejscu rozłożyć 
legowisko i całą noc korzystać ze zgromadzo-
nego ciepła. Wie też, że podczas deszczu, kie-
dy inaczej ognia rozpalić się nie da, doświad-
czony wędrowiec przyglądając się poruszonej 
ziemi umie dostrzec miejsce, gdzie ognisko 
zostało zakopane niedawno, żeby odkopać je, 
na żar rzucić mokre drewno, które wysycha, 
zajmuje się ogniem i daje ciepło i ochronę 
przed wilgocią. Kiedy więc węgierski czytelnik 
czyta słowa „mint a földben rejlő hő” (jak żar 
przysypany ziemią) widzi wiele: dowiaduje 
się, że w trudnym czasie jest nadzieja, ale nie 
jest ona dostępna dla każdego, a tylko dla 
tego, kto umie dostrzec, gdzie trzeba kopać; 
i wie, że tę nadzieję zawdzięczamy tym, który 
byli tu przed nami. Jak to wszystko przekazać 
czytelnikowi polskiemu? Paszkowski chcąc 
wiernie oddać sens oryginału rozbudował tę 
krótką siedmiosylabową frazę w ośmiowerso-
wą miniopowieść, tak żeby polski czytelnik 
dowiedział się, skąd wziął się żar pod ziemią. 
Inaczej Słomczyński, który zrezygnował z wier-
ności na rzecz zwięzłości: zmienił żar ogniska 
w stygnącą lawę, która z zewnątrz wystygła i 
skamieniała, ale w środku nadal jest gorąca. 
Posłuchajmy jego słów:

Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;

Prawda, że obraz stygnącej lawy nie 
niesie wszystkich znaczeń oryginału, ale jest 
krótki i zrozumiały.

Być może rację miał Adam Mickiewicz, 
który mawiał, że dla dzieła tak wielowymiaro-
wego, jakim są „Dziady”, nie sposób stworzyć 
jednego doskonałego tłumaczenia. Musimy 
pogodzić się z tym, że każde z tłumaczeń 
ukazuje nam ten klejnot literatury z jednej 
strony, i żeby zobaczyć go w całości, trzeba 
poznawać go przez wiele tłumaczeń. v

Piotr Sobolewski

Dziady po węgiersku

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

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

Nieprzerwana nić życia

Helence Domoradzkiej, która
żyjąc 28 dni stała się światełkiem poezji

Całe życie w miesiącu jednym
zatrzymane.
W płomyku
ognia jeszcze nierozpalonego.
W płomyku tak gorącym,
że aż łzy zamieniającym w iskry.

Całe życie w miesiącu jednym 
przeżyte.
W walecznym męstwie
o każde tchnienie,
o każde zmarszczenie brwi i czoła.

Całe życie w miesiącu jednym
streszczone.
W spojrzeniach tych,
co życie ukochali.

Całe życie w miesiącu jednym
opłynięte.
W okręcie ledwo co
z wody wystającym.
Z tysiącem rozmarzonych marynarzy
zapatrzonych wciąż
w tę samą taflę.

Całe życie w miesiącu jednym 
darowane.
By nigdy już
nie trzeba było
nadziei dzielić na połowy.
By nie pytać.
By już nigdy nie trwać w bezsilności.
By uwierzyć.
By cierpliwie czekać,
aż z tego tłumu
i nas wybiorą.

Całe życie
w jeden miesiąc
nauczone.

Niepojęte.

Katarzyna Nandzik

***

czekam na dziecko
na dziecko w mojej głowie
na przychylne tak
i pewność niezdobytą jeszcze
na ton wybrzmiały
dźwięk co przywołuje struny radosne
ciepły okrzyk nieba
że sadzonka rozkwitła
puściła pędy
na most łączący dwa życia
i chleb który wykarmi nas wszystkich do syta

Katarzyna Nandzik

***

twoje dłonie zamknięte
twardy orzech nie do zgryzienia
po jednym paluszku 
otworzę i wyjmę orzech
wcisnę ci bazie w ręce

przecież już wiosna
rano budzi trzepot skrzydeł ptaków
ich śpiew 
jak zmartwychwstanie 

po nocy długiej 
zatrzęsła się ziemia

Katarzyna Nandzik

***

uśmierz mój lęk
bezbronność chwili
kołatki stukot nabrzmiewający 
oczekiwaniem tęgim
karuzelę myśli by sprostać oczekiwaniom
że wskazówki przydarzą 
wykroją z niego przeciąg
równinę
kołyszące się drzewa na wietrze
rozciągliwość przepaści górskiej
mnogość orzeźwiającego powietrza
zapach mchu
mlaskanie owadów wśród gęstej koniczyny

stąpanie po wodzie rozlegające się echem
mojego westchnienia w cichym pokoju 
na pierwszym piętrze 

Marcin Stachelski

Karliczki

Usta karlicze szukają ciepła, ciała,
łakną nabrzmiałych białych zdrojów;
całujemy ich wiotkie ręce, bardziej nasze
niż nasze, stopy świętsze od boga.
 
Nakrapiamy im dusze jak nam nakropiono,
podtrzymując głowy nieproporcjonalnie duże,
znaczymy je wpisem w karliczym odpisie.
 
Ostrożnie dmuchając w karlicze ogniki,
wzniecamy pożary z gasnących pochodni,
z wiarą, że ogień od ognia niesie pamięć
genetycznych wspomnień.

Tomasz Stefaniuk

Nauka

Przywieźli go ze szpitala ładnym
Czystym samochodem – małą, tłustą żabkę
Tak mówili. Teraz już bez pielęgniarek i położnych
Teraz już trzeba będzie samemu:
Ubranka – tylko z czystej bawełny
I dokładnie wiadomo, jak karmić. Bez obaw
Jest kocyk z pieskiem i pościel
W motyle i biedronki

Teraz trzeba już będzie samemu
Będą go musieli nauczyć:
Siadać
Wstawać
Chodzić
Mówić
Jeść samodzielnie
Ubierać się samodzielnie
Podcierać się samodzielnie
Pisać i czytać
A także

Nienawidzić tych, których powinno się nienawidzić –
I już gotowe
I gotowy człowiek
A potem od nowa
I od nowa

I od nowa
I od nowa
I od nowa
I w kółko
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Był taki czas, kiedy uczniowie jesziwy 
zadawali panu młodemu, po nocy poślubnej, 
pytanie: „Znajdujesz” czy „Znalazłeś”? Jeżeli ów 
odpowiedział „Znajduję”, to pytający bardzo 
mu współczuli, jeśli zaś odpowiedź brzmiała 
„Znalazłem” cieszyli się wraz z owym mężczy-
zną. Cóż oznaczały te dwa słowa? Otóż pierwsze 
z nich odnosi się do wersetu z Księgi Koheleta 
„I znajduję, iż niewiasta gorsza jest niźli śmierć.”. 
Zatem owo „znajduję” nie wróży nic dobrego. 
Przeciwnie oznacza, że wybranka jest kobietą 
kłótliwą, zaborczą i upartą. Drugie wyrażenie 
to odwołanie do Księgi Przysłów „Kto znalazł 
żonę- dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana.” To 
„znalazłem” jest potwierdzeniem, że kobieta 
promieniuje złotym blaskiem słońca, w igrasz-
kach miłosnych jest swawolna jak ogień, kiedy 
trzeba okazuje się być twarda niczym lód, a 
w chwilach smutku potrafi słodyczą miodu 
przyćmić gorzki posmak. 

Z tego wynika, że kobieta może być dla 
mężczyzny zarówno przekleństwem jak i bło-
gosławieństwem. Dualizm, tak znamienny dla 
świata, w którym żyjemy, jest także widoczny w 
relacjach damsko- męskich. Mało kto uświada-
mia sobie, że przekleństwo i błogosławieństwo 
nie są przeciwieństwami, lecz dwoma aspek-
tami tego samego. Jedno pojawia się, gdy 
zabraknie drugiego, gdy zrobimy zbyt dużo 
miejsca, damy zbyt wiele wolnej przestrzeni 
, zaburzymy harmonię. Wtedy bardzo często 
pojawia się osąd. Osądzamy się nawzajem, 
najczęściej niesprawiedliwie, czym wyrządzamy 
wiele cierpienia. Jak twierdzi Amos Oz „Osąd 
moralny u mężczyzny, jeśli istnieje, jest możliwy tylko 
wtedy, gdy jego popędy są chwilowo zaspokojone.”1 
Cóż, zgadzam się z tym poglądem. Niezaspo-
kojone popędy mężczyzny zwykle są źródłem 
problemów, które czasem rozrastają się do skali 
globalnej. Główna bohaterka wyżej cytowanej 
książki tak wypowiada się o mężczyznach: „Ko-
chać mężczyzn się nie da. Od tysięcy lat macie cały 
świat w swoich rękach i zamieniliście go w koszmar. 
W rzeźnię. Można chyba tylko się wami posługiwać. 
Czasami nawet okazać wam litość i spróbować tro-
chę pocieszyć. W czym? Nie  wiem. Może w waszym 
kalectwie.”

Gdzie bije to źródło niezgody? Skąd się 
bierze ta nieustająca potrzeba walki? Na czym 
polega owa różnica płci? Być może kluczem 
do rozwiązania tej zagadki jest postrzeganie. 
Mężczyzna patrzy na otaczający go świat i wi-
dzi odrębne jego części. Mężczyzna postrzega 
rzeczy. Kobieta dostrzega relacje zachodzące 
między nimi. To dotyczy całego stworzenia, 
tego, które zwykliśmy nazywać światem oży-
wionym i tego, któremu nadaliśmy miano 
świata nieożywionego. Dość błędnie, bo dziś 
już wiemy z całą pewnością, że wszystko, co 
istnieje jest energią, a energia to życie, więc 
nie może istnieć coś, co nazwaliśmy materią 
nieożywioną. Kobiety czują, czy rzeczy pasują 
do siebie, czy się nawzajem potrzebują, czy się 
kochają. Dlatego dla każdej kobiety konflikt, 
wojna jest absurdem. „Mężczyźni uwielbiają wojnę 
, ponieważ podczas wojny mogą udawać ludzi serio. 
Nie muzą się bać, że zostaną wyśmiani przez kobiety. 
I mogą sprowadzić kobiety do roli przedmiotu”.2 

Dlaczego więc mężczyźni tak bardzo 
pragną kobiet? Z lęku przed samotnością? A 
może ich niedoskonałość jest przyczyną tego 

Renata Diaków

O kobietach i mężczyznach

Opowiem Wam dzisiaj jak mała mysz 
zdobyła władzę. Stało się to w czasie pa-
miętnej pandemii.  

 
Mała mysz od dawna się przygoto-

wywała do zdobycia władzy nad światem. 
Od lat zbierała na to środki. Chciała rzą-
dzić w sposób absolutny nad wszystkimi 
zwierzętami. Wydawało się to niemożliwe, 
szczególnie, że już wcześniej ogłoszono 
demokrację, ale mysz znalazła na to 
sposób.  

 
Namówiła węża, aby znalazł kogoś 

chorego i ogłosił pandemię. Władzę 
pełnił wówczas szczur, który za pomocą 
fałszowania głosów wygrał wcześniej z 
psem w demokratycznych wyborach. Lwa 
nie brano w ogóle pod uwagę bowiem był 
monarchistą, a więc został ośmieszony 
przez media. Od lat rządziły nimi wrony, 
z którymi mysz miała dobry układ. 

 
Mysz przekazała więc szczurowi, że 

nadchodzi pandemia spowodowana przez 
„śmiertelnego wirusa” i że zwierzęta będą 
niezadowolone „lockdownem”, a więc aby 
utrzymać się przy władzy musi dokonywać 
dokładnie jej polecania. Nakazano nosić 
maski i siedzieć w norach. Dla wron była 
to sensacja, szybko ją więc rozdmuchały. 
Lis i dzik, pilnujący porządku dostali 
większe wynagrodzenia. Tak świetnie 
jak za czasów pandemii nigdy się im 
nie powodziło, zatem popierali politykę 
szczura pomimo wzrastającego oporu ze 
strony kota.  

 
Aby osłabić opór kota zastosowano 

od lat stosowaną metodę skłócania go 
z psem. W ten sposób pozbyto się od 
razu dwóch przeciwników politycznych. 
Pozbawiony możliwości pracy, pracowity 
bóbr stracił prawie cały swój majątek. 
Osioł wpadł w depresję i wyjękiwał coś 
o samobójstwie. Niektórym zwierzętom 
powodziło się lepiej innym gorzej. Koń 
ukradkiem skubał trawę i unikał zakry-
wania nozdrza, a borsukowi powodziło 
się tak dobrze jak nigdy dotąd. Zarabiał 
bowiem na produkcji masek.  

 
W końcu prawie wszyscy z wyjątkiem 

psa i lwa zaczęli przyzwyczajać się do 
„nowej normalności”. Lis ze szczurem 
skutecznie tłumili każdy przejaw nieza-
dowolenia. Małpy zostały wyposażone w 
pałki, co było przedmiotem ich wielkiego 
zadowolenia. Wrony miały teraz już peł-
ną kontrolę nad mediami.  I tak nigdy 
wcześniej nie zważały, czy mówią prawdę 
czy też nie. Gołąb miał jak zwykle nieco 
inne poglądy, ale opublikować je mógł 
jedynie w mediach społecznościowych, 
które i tak od dawna przypominały bełkot 
informacyjny. Główne gazety i telewizja 
były kontrolowane. Mysz poinformowała 
szczura co się ma pisać w mediach, a on 
przekazywał wronom. Przede wszystkim 
wszyscy musieli się bać „śmiertelnego 

wirusa”, choć jak na razie prawie nikt na 
niego nie umierał.  

 
Wreszcie nadszedł upragniony dzień. 

Picer ogłosił, że ma szczepionkę, która 
jest 90% skuteczna. Próbka szczepienia 
została dokonana na 10 norkach. Wynik 
był pozytywny, bo nikt po tym nie zacho-
rował. U norek zaobserwowano jedynie 
dziwną senność. Określono to jako nie-
szkodliwe działanie poszczepienne. Posta-
nowiono więc zaszczepić całą populację. 
Ogłosił to dumnie wąż. Opór nielicznych 
został szybko stłumiony. Oponowała sowa, 
ale powiedziano jej, że jest niedouczona. 
Lew też próbował się włączyć do krytyki, 
ale został ponownie ośmieszony. Po -
wiedział mu niedźwiedź, żeby się lepiej 
słuchał światowej ekspertyzy. Wąż nad-
zorował szpitale i izolatoria i otrzymał 
kolejną podwyżkę, a więc był zadowolony. 
Niektórym zwierzętom bardzo dobrze 
się teraz powodziło, a po za tym nigdy 
wcześniej nie budziły tyle zainteresowań 
w mediach, a więc były zainteresowane, 
aby pandemia trwała jak najdłużej.  

 
Polityka szczura miała więc pełne po-

parcie. Po jednym lockdown następowała 
krótka przerwa, a potem następował kolej-
ny. Biedne króliki utraciły zupełnie wiarę, 
że utrzymają jeszcze swój biznes. Wizja 
bankructwa zbliżała się nieuchronnie. 
Najbardziej zdyscyplinowane były barany. 
Widać to było po staranne dopiętych ma-
skach. Czasem dokonywały nawet aktów 
przemocy na tych, którzy próbowali ich 
nie nosić. Będący u władzy szczur wła-
ściwie nie rządził, a jedynie wykonywał 
polecenia myszy. Czuł się coraz bardziej 
uzależniony, ale bał się do tego przyznać. 
Zrobiono też wszystko, aby do polityki nie 
mieszał się jak zawsze sceptyczny słoń. 
Obiecano mu przyszły udział w rządach i 
sowite granty. Tej obietnicy jednak potem 
nie dotrzymano.  

 
Przyszedł wreszcie upragniony dzień. 

Wszystkich zaszczepiono. Jedynie u myszy 
zastosowano sprytnie placebo zamiast 
prawdziwej szczepionki. Jak to się skoń-
czyło? Po kilku miesiącach okazało się, 
że szczepionka powoduje powszechnie 
dziwną senność i zanik woli. Powiedziano, 
że można już wyjść z nory, ale nikomu nie 
chciało się wyjść. Kiedy więc rozpisano 
następne wybory, nikt nie chciał także 
kandydować, a każdy wolał spać. Wtedy 
mysz oznajmiła, że z braku chętnych 
przejmuje władzę. Przywitano to wielkimi 
oklaskami. Nikt nie protestował.  

 

Z należnymi honorami mysz objęła 
najwyższy urząd. Rozpoczęło to tysiąc 
letni okres panowania myszy i zniewolenia 
wszystkich pozostałych zwierząt. Usłużne 
wrony wmawiały im, że tak właśnie jest 
dla nich najlepiej. Świat już nie był taki 
sam. v

Julian Korab-Karpowicz 

Jak mysz zdobyła władzę?
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pragnienia? Przecież to Adam poprosił Boga, 
by stworzył dla niego towarzyszkę życia, gdy 
spostrzegł, że wszelkie stworzenia Bóg stworzył 
w parach. Stwórca wysłuchał jego prośby i 
dokonał dzieła, które było doskonalsze od męż-
czyzny z kilku przyczyn: materialnie, bo Adama 
Bóg ulepił z gliny, a Ewę z żebra, które wyjął 
Adamowi; przez miejsce stworzenia, gdyż Ewę 
powołał do życia w Raju, zaś Adama poza nim; 
z powodu poczęcia, ponieważ Ewa mogła dać 
nowe życie, czego Adam nie mógł dokonać; 
przez objawienie, gdyż Chrystus po zmartwych-
wstaniu ukazał się kobiecie; i wreszcie przez 
uwielbienie, bo to kobieta została wywyższona 
ponad chóry anielskie, a była nią Maryja. Czy 
w obliczu takich okoliczności możliwa jest w 
ogóle równość między kobietą a mężczyzną? 
Amos Oz twierdzi, że nie „(…) równość jest 
sprzeczna z naturą człowieka z tego prostego powodu, 
że ludzie nie urodzili się równi, lecz różni od siebie, a 
może nawet sobie obcy.”. 

Mężczyzna nosi w sobie ranę, tą po utra-
cie dziewiątego żebra, ale ta rana z upływem 
czasu się zabliźnia. Kobieta, jak twierdził Nikos 
Kazantzakis „nosi w sobie ranę, która się nigdy nie 
zabliźnia. Wszystkie rany się goją, ale ta (…) nigdy 
się nie goi. Nawet jeśli kobieta ma osiemdziesiąt 
lat.”3 Ta rana powstaje w wyniku pożądania, 
które  najpierw mężczyźni okazują kobietom 
zbyt dosłownie, a potem gaśnie i to je zabija. I 
jeśli można mówić tu o jakiejkolwiek równości, 
to tylko na jednym polu, na którym wszyscy, 
bez względu na płeć, ponosimy porażkę „(…)
relacjach mężczyzna –kobieta. W tej sferze widziałem 
więcej złej woli, ułomności i niekonsekwencji niż w 
jakiejkolwiek innej. Ludzie są po prostu zbyt mali, 
by szczerze się o siebie troszczyć.”4 

Myślę, że Bukowski doszedł do słusznego 
wniosku. Nie rywalizacja, ale wzajemna troska 
jest jedynym sposobem do osiągnięcia stanu 
równości między kobietą a mężczyzną, bo 
przecież zarówno kobieta jak i mężczyzna, to 
najpierw zawsze człowiek. v

Przypisy:
1 Amos Oz, Judasz
2 John Fowles, Mag
3 Nikos Kazantzakis, Grek Zorba
4 Charles Bukowski, O pisaniu

Dla swego sześcioletniego syna jestem bo-
haterem, jednak żona twierdzi, że przedstawiam 
mu ponury obraz świata, jakby w życiu można 
było się z czegoś cieszyć. Wczesną jesienią, gdy 
byliśmy na spacerze za miastem syn patrząc w 
niebo krzyknął:

- Patrz, tatuś bociany odlatują do ciepłych 
krajów.

- Może i do ciepłych, ale wiesz co z nimi 
robią murzyni?

- Nie. Spojrzał na mnie dużymi, błękitnymi 
oczyma.

- Polują na nie i zjadają.
Żona spojrzała na mnie oburzona.
- Czyżbym się mylił?
Nic nie powiedziała a Adaś przez jakiś czas 

był smutny. Czy jestem sadystą? Nie, uważam po 
prostu, że dzieci powinny być przygotowywane 
do brutalnej walki jaką jest życie. Trzeba je 
wcześnie hartować.

W pewną niedzielę poszliśmy oglądać 
start balonu. Pogoda była ładna, załoga ponoć 
profesjonalna, ale nie dawałem im dużych szans 
na pomyślne lądowanie. Wspomniałem o tym 
kapitanowi załogi, który użył wobec mnie nie-
cenzuralnego określenia. Adaś cieszył się, gdy 
kolorowy balon wzniósł się do góry.

- Pogoda wprawdzie ładna, ale będzie 
burza. Szkoda, że wystartowali.

- O czym ty mówisz – powiedziała rozłosz-
czona żona – Przez tydzień mają być piękne 
dni.

- Zakłócone strasznymi huraganami. Dziś 
klimatolodzy częściej popełniają błędy. Nieste-
ty ci z balonu cali do domu nie wrócą.

Miałem rację. Podróżnicy przeżyli lądując 
na drzewach pobliskiego lasu, ale z balonu 
zostały szczątki i kapitan miał tak zszargane 
nerwy, że szybko został odwieziony do szpitala.  
Nie wyjdzie z niego szybko. Umieścili go na 
oddziale zamkniętym.

Z okazji święta narodowego poszliśmy 
na pokaz lotniczy. Groźnie wyglądające F- 16 
leciały na miastem i wypuszczały smugi biało - 
czerwonego dymu. Podobała mi się impreza, 
ale gdy zobaczyłem, że piloci z ułańską fantazją 
zaczynają robić korkociągi, wziąłem syna za 
rękę i wyszedłem z tłumu. Po kilku minutach 

w oddali usłyszeliśmy dwa wybuchy. Dobre i to. 
Myśliwców było pięć.

Gdy mój syn osiągnął wiek zwany doj-
rzałym, choć właśnie w tym okresie młodzież 
jest najmniej rozumna, stał się podobnym do 
mnie pesymistą. Jego złe przeczucia osiągnęły 
niepotrzebnie duże rozmiary. Widział wszystko 
w czarnych barwach. Z tego powodu ostrzeżenia 
Adasia często nie były prawdziwe. Nie miał mo-
jego przeświadczenia, że autobus nr 25 ulegnie 
wypadkowi, a innymi można jechać bez strachu. 
Nie czuł, że żółta taksówka z firmy ‘’Super – 
Taxi’’ zderzy się z pociągiem pospiesznym, a in-
nymi podróżować wypada ze spokojem. Muszę 
więc dalej liczyć na swe doświadczenie i intuicję. 
Żona widzi cały świat zalany słonecznym bla-
skiem, dlatego jest również kiepską analityczką.

Kiedyś stałem przed bankiem przy głównej 
ulicy miasta. Była kolejka. W pewnej chwili wyło-
nił się z niej kolega z pracy, którego nie lubiłem. 
Drwił często ze mnie.

- Cześć Bolek, nie boisz się, że przejedzie 
cię samochód – rzekł

- Nie. Uważaj lepiej na siebie.
Nie rozmawiałem z nim dłużej. Spojrzałem 

na niebo, a później na balkon kamienicy, w 
której mieścił się bank. No, tak, pomyślałem.

- Proszę zejść ze schodów. Natychmiast – 
rzekłem do młodego człowieka w  ortaliono-
wej kurtce.

- Dlaczego? O co chodzi?
- Chodź młodzieńcze. Pociągnąłem go 

za rękaw.
Po chwili z balkonu odłamał się kawałek 

betonowej podstawy. Spadł na głowę mojego 
kolegi z pracy. Ludzie rozpierzchli się w popło-
chu. Ktoś rozważny zadzwonił na pogotowie. Za 
kilka sekund spadł drugi kawałek balkonu, tam 
gdzie stał  wcześniej młody człowiek.

- Czy pan jest jasnowidzem? – spytał
- Nie. Wystarczy dobry wzrok i znajomość 

wytrzymałości materiałów. Pęknięcie na balko-
nie wyglądało groźnie.

- Szkoda, że nie ostrzegł pan tamtego 
faceta. Już chyba po nim.

- Na ostrzeżenia trzeba zasłużyć – rzekłem 
i oddaliłem się szybko. Przyjechało pogotowie i 
policja. Nie chciałem mieć kłopotów. v

Robert Kurpios

Pesymista

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury

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

www.abramczyk.pl
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Irena Batura

O kapliczce której nigdy nie było

Od strony Hyżnego
wisiała na lipie kapliczka
z wizerunkiem Madonny Hyżneńskiej
Od Borku Starego
z Matką Boską Borecką

Ze Świętym Janem Nepomucenem
kapliczki nie było
Wody z działu
odpływały szybko w doliny
I ze Świętym Antonim też nie 

W obejściach wszystko było
na swoim miejscu
- zgrzebło do czesania krowów
 na wyngle przy drzwiach w galeryi
- płachta na drabinie w siyni
- bochyn chleba
 w skrzyni w kumorze
- łachy do roboty
 na żyrdce za piecym w chałupie
- łubranie kościołowe w szofie
- ksionżeczka do nabożyństwa
 na półce pod świyntym łobrozym
- drobne na łofiare
 w kieszyni babcinego fartucha
- piniondze na podotek
 w kieszyni dziadkowego płoszcza
- zabowki dzieciów
 pod piecym…

Z chwilą objęcia własnego terytorium
rzeczy właziły
jedna na drugą
zaczynały się ze mną bawić
w chowanego
Tyle ich przybyło
że zapragnęłam wrócić do czasu
gdy wszystko było na swoim miejscu
Brakowało tylko pierwszego słowa
do każdej sceny z pamięci
Pomagały w jego odnalezieniu
westchnienia do Świętego Antoniego
Uczciłam go kapliczką
i każdego ranka
rzucam tam pierwsze spojrzenie

Godnym dla niej tłem
mogła być tylko panorama
z pasmami działów
Pogórza Dynowskiego
ujęta z miejsca 
na którym nigdy kapliczki nie było

Pomóż złotousty oratorze
by powróciły na usta
dziadkowe zwroty
z ginącego języka pradziadów

Bo nad porządkiem
w stosach przedmiotów
którymi się otoczyłam
muszę już sama zapanować

27 listopada 2018

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Czerwone lakierki                         

mamie, Nysa 2021r.
 
 
Historia zaczyna się od spaceru przez wieś
przystańmy na chwilę
by zobaczyć ulicę kościół pocztę remizę bar
oraz kiosk można tu kupić bilet na PKS i spirytus salicylowy
ale dziewczynka patrzy na lizaki w kształcie kogucików 
od nich usta robią się czerwone
jak kwiaty dzikich róż rosną pod kościołem
skrzynka do której dziadek wrzuci list
i wóz strażacki co pędzi ulicą
wtedy kury uciekają w głąb podwórek
jeśli nie zdążą zalewa je czerwień
pomadka na ustach ekspedientki
zawsze wydaje się zbyt jaskrawa
za resztę można kupić garść kruchych krówek
 
Teraz wszyscy patrzą na czerwone lakierki ze stolicy
idą razem przez wieś dziadek wiedział dużo o miłości i śmierci
uczył ludzi milczenia i szacunku do ziemi
zanim zaczął patrzeć na wszystko z pułapu
gromowej skazy na niebie był dobrocią
domy rozdzielał po wędrówce ze wschodu
rządowym przykazem tak sprawiedliwie że zapomniał o sobie
kiedy nie wracał długo z Warszawy dom trwał w milczeniu
uparcie sikorki otwierały dziobami zbyt rześkie poranki
jaskółki zamykały zbyt długie wieczory
ubywało wielkiej kuli na niebie
 
Kiedy ma się cztery lata bociany wydają się większe
psy za duże każda gąska do oswojenia a królik do przytulenia
lecz kiedy wraca dziadek nic się nie liczy można tak iść i iść 
przez wieś
aż minie pora obiadowa i wystygnie barszcz z ziemniakami
Któregoś dnia dom na rok i dłużej
zamilkł głośniej niż kiedykolwiek przedtem
jaskółki zatrzasnęły drzwi stajni
stał smutny koń nikogo nie trzeba było uczyć milczenia
łzy starych i młodych kobiet jednakowo wsiąkały po kątach
 
Którejś długiej nocy zaskrzypiała stara szafa
dziewczynka wyszła z niej z lalką i misiem
budząc perlistym śmiechem całą rodzinę
mówiono przy śniadaniu że dziadek wrócił
i nikt nie ośmielił się wyjąć zabawek
choć do urodzin było daleko
 
Mówiono że ubecy wyrzucili dziadka
przez okno pędzącego pociągu
bo nie pozwalał na rozkradanie niemieckich grobów
a może za to że był jasny jak gołąb
który zagląda między pręty snów
i plugawym uzmysławia jak bardzo są robaczywi
chmury tak mają nadchodzą rozkładają skrzydła
nad szczęśliwym życiem
zamarza nawet piekło
 
Tylko że teraz wszyscy patrzą na czerwone lakierki 
ze stolicy
idą razem przez wieś
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Olympus Mons

Amelia Wielicka 

Było popołudnie

słoń w złocie
siedziałaś na grzbiecie
śmiałam się w twoich promieniach

zapalniczka
jeszcze cichszy śmiech
złapałam aparatem
dym 
schowałam na później

gdzieś pomiędzy
siedziało niewypowiedzenie oczu

jak mruganie żarówki
ryba na słońcu

czuło się piosenkę
nuconą pod wiatr

Amelia Wielicka

Cytrusy

utyka na źrenicy smak
balansuje na końcu języka
jak sypiący się z bletki bakun

i skądś, zupełnie nie wiem jak
brąz kawy sprawia, że apeks znika
a pod skórką nie ma już czasu

Maria Majewska

Ostatni dinozaur czyli 
autobiografikator 2021 darwinizowane

pierwszym był Kubuś the kanarek
władca w przeciągu zwycięzca kuzynów
od petów i oranżady mu danych w żołądek
ten co dwa dni o kurzu i suszy
zza słojów wzniósł się na rękach ludzkości
*
restauracja wielociraptorów to tylko sen
narastający większy rozpad
*
tego co biegł i zgubił kość w piaskownicy
niestety nie odnaleziono
*
diplodoki są super
*
Pani Grażyna - imię jak ze sklepu
*
Fiufiuna też nie pamiętam
*
Czarek - bo ma czarne plamki
pod wieloma względami cytryna
wycelowana zawsze w czoło i niecelna
do ostatniej chwili
*
Żurek - bo cały żółty
umiejętność latania niedojrzałej morożki
*
Orliczka - po babci
szybki piaskowiec i jak kamień w wodę
*
wyciągam z radia ostatnie pióro
kot mlaszcze przez szybę w gołębie

Mateusz Stosik

Nakielszczyzna

to dobra dziewczyna,
trochę latryna, trochę mleczny łan

Powierzchowna ocena,
bo innej jeszcze nie ma

w zachwycie bez zdania
ssał kciuk Gombrowicza
i inne narządy poznawcze

Trzeba iść rzeką płonącą
z każdym krokiem

wędzić inspirację
bez ogródek i ram czasowych,

by dla tych szarości
wiersz stał się smrodem
z nieznanego źródła

Mateusz Stosik

Siła razy ramię,
podzielić przez przeszkody

Wyczesuje diamenty
z włosów egipskiej królowej

Tonie w negatywie,
którego ciemności są nader potulne

I tak w nich siedzi aż do błysku, 
przyjmując formę groteski

Opera mydlana
jest kiepska na plamy

Jednak niezdarność
to bez wątpienia dar

Każdy wstręt i zawód
traci na wartości
tworząc 
bestię

Gotową ponieść straty 
dla najwyższego stanu
ekstazy

Oskar Dąbrowski

Gogo

głos automatu
przepraszamy państwa
nie ruszymy dziś dalej

nuda przywiązana
do twarzy współpasażerów
musimy powoli się zbierać

nie by było wiadome
gdzie jak i po co
ale my się tym nie przejmujemy
nie chcemy czekać 
chcemy iść stoimy w miejscu
kurtyna opada

słychać
jakieś skomlenie
odgłosy bicia i wycia
to nie nasza sprawa
ważne są resztki
obracamy się wokół sedna

głos automatu
przepraszamy państwa
ale nie ruszymy dziś dalej

nuda zaciska się na twarzach
coraz to większa
wciąż gęstniejące powietrze
stoimy a chcemy iść

głos ze mnie
ktoś wie na kogo czekamy?

nuda
coraz to większa
i ich
twarze współpasażerów
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (15)

1 maja
Święto Pracy zaakceptowane przez 

nową zmianę po 1989 roku. Pracy? Pande-
mia wyzwoliła najgorsze ludzkie instynkty, 
które wypaczają pracę, tę ludzką powin-
ność, czy jak twierdzą staroprawosławni 
– obowiązek człowieka wobec Boga.

Przede wszystkim te wszystkie tarcze 
zachęciły niektórych przedsiębiorców do 
oszustw. Znam fakty, nie będę donosił. 
Wśród pracowników wywołały poczucie 
niesprawiedliwości, bowiem niektórzy 
ciężko pracowali i zarobili tyle co ci, co 
nie pracowali, a nawet mniej.

Branie zwolnień lekarskich i pracy 
do domu, której oczywiście się nie wyko-
nywało albo tylko na pół gwizdka stało się 
powszechnością. Dla niektórych nawet 
konkurencją sportową – ileż to dni uda mi 
się „chorować”? Ci, którzy nie „chorowali” 
byli wyśmiewani przez tych, co „choro-
wali”. Może nie tak na wprost, ale przez 
ogródek.

Podwójne stawki dla pracowników 
służby zdrowia, którzy stykają się z Covi-
dem-19 jeszcze bardziej zdemoralizowały 
tę, w znacznym stopniu zdemoralizowa-
ną od lat służbę. Teraz to wszyscy chcą 
walczyć z Covidem. Podobno w jednym 
oddziale szpitalnym na 20 łóżek, tylko 3 
zajęte były przez chorych na Covid, reszta 
przez rehabilitantów przetrzymywanych 
ponad normalny termin. Pisałem już o tym 
1 kwietnia 2021 roku, kiedy wyrywać wręcz 
musiałem ze szpitala bliską mi osobę.

Największe patologie występują w 
tak zwanej budżetówce, czyli instytucjach 
państwowych i samorządowych. Pozamy-
kane na cztery spusty, telefony milczą, 
domowi wirtualnie urzędnicy mówią, że 
niczego nie można załatwić, bo… pan-
demia, rozumie pan. Oświata i kultura coś 
robi wirtualnie, ale już mało kto na ekran 
patrzy; chyba że obsesjoniści. Znajoma 
nauczycielka boi się powrotu do szkoły, 
bo w domu było lepiej.

No i te donosy. Plaga donosów. Nie 
wiem czym motywowane, bo nigdy nie 
donosiłem, chyba że czasem powtórzyłem 
jakąś plotkę, a gdy okazała się donosem, 
to wstydziłem się bardzo. Chciałem niczym 
wymiocinę połknąć te słowa; nie było już 
możliwości. Zmuszałem się więc do za-
pomnienia… Donosy ze strachu o swoje 
życie, ze złości na drugiego człowieka, ze 
skumulowanej złości na fatalną sytuację, 
z pozornej obrony praworządności… Czy 
tak? Powiedźcie donosiciele, co wami 
kieruje?

Po II wojnie światowej mimo pewnych 
starań nie udało się rozliczyć tamtej de-
moralizacji wojennej oraz przestępstw wo-
jennych. Teraz też będzie podobnie, tym 
bardziej, że możnym tego świata zależy 
na demoralizacji. W brudnym środowisku 
łatwiej robić brudne interesy. 

2 maja 
Jubileusz 20-lecia Bractwa Inflanckie-

go. Mimo fatalnej pogody (rzęsisty deszcz 
i silny wiatr) zainteresowanie duże. Do 

Zamku Bierzgłowskiego przyjechało 25 
braci. Chrzest nowych, nabożeństwo żałob-
ne w intencji 19 zmarłych, poczęstunek 
polowy w pobliskim wiatraku. Z powodu 
absurdalnych już na tym etapie pandemii 
obostrzeń nikt nie chciał udostępnić sali. 
Mali ochotniczy policjanci są wszędzie i 
są oni uciążliwi jak mrówki, jak muchy. 
Zawsze powtarzam, że fundamentem to-
talitaryzmu jest strach i gorliwość małych. 
Najgorzej, że wydaje się im, iż zbawiają 
świat. 

Niemniej w tych polowych warunkach 
czuliśmy się jak na Inflantach.

3 maja  
Zaduma nie nad istotą, ale nad rolą 

Konstytucji 3 Maja w historii. Kamień, 
który spowodował lawinę. Rewolucja z 
opóźnionym skutkiem. To, co powinno 
być zmieniane ewolucyjnie, małymi kro-
kami, konkretnie przeobraziło się – jak 
to u Polaków bywa – w hałaśliwą demon-
strację reformatorską. Po drugiej stronie 
stanęła tradycjonalistyczna konfederacja 
targowicka i nie dopuszczająca do refor-
my Rzeczypospolitej, polityka państw, już 
przecież, od 1772 roku, zaborczych.

3 maja to kolejne święto sprawy wiel-
kiej, świętej, chwalebnej, ale przegranej 
jak powstania. 

4 maja
W ZUS-ie spotkałem dziewczynę nie 

tylko piękną, ale też mądrą i uczynną. Wi-
docznie piękno nie obciąża jej typowymi 
dla kobiet kompleksami. Pełną piersią 
chłonie dane jej życie i piękno i rozwija 
się, bo przecież człowiek oprócz obowiąz-
ku życia ma też obowiązek rozwoju.

5 maja
Czytam znakomity almanach poetycki 

przygotowany przez Marka Szypulskiego. 
Tytuł jego – Spiętrzenie. To rzeczywiście jest 
spiętrzenie, skondensowanie przeróżnych 
poetyk. Pieczołowity i konsekwentny wy-
bór. Żadnej litości przy wyborze, bo litość 
może być ukryta w wierszu, ale nie w jego 
ujawnieniu i rozpowszechnieniu. Trzeba 
szanować czytelnika, trzeba szanować po-
ezję. Nie ma w tym almanachu naciągań, 
jak na przykład pod temat, pod środowisko, 
pod okres literacki. Poezja, najczystsza po-
ezja. Poza miejscem i poza czasem – sama 
w sobie. Może nie tyle martwi, co zastana-
wia brak poruszania na wprost wielkich 
tematów przez młodych poetów. Są, są 
one, tylko głęboko ukryte, nieśmiałe jak 
oni sami.

Ale już martwi obieg tego niesamo-
witego almanachu. Co zrobić, aby jak 
najwięcej czytelników go poznało? Aby 
choć na chwilę wzięli do ręki? Zresztą 
sam redaktor też dostrzegł ten problem i 
w formie epilogu zamieścił wiersz trudny, 
satyryczny, trochę dramatyczny i zatytuło-
wał go Obieg.

6 maja
Kolejny dzień. Kolejne ziarenko 

piasku w klepsydrze. Gdy nie pisałem 
Dziennika, to nie zwracałem uwagi na tę 
klepsydrę. Teraz tak i jest mi trochę bar-
dziej smutno.

7 maja
Od ponad roku jestem uzależniony 

od czyjegoś strachu. Ten nie może wyjść 
z domu, bo się boi; ta nie może niczego 
zrobić, bo się boi… Zresztą kobiety są w tej 
konkurencji bez konkurencji. Najgorzej, 
że taką kroplą drążącą skałę, tym swoim 
jątrzeniem zatruwają świadomość i wolę 
mężczyzn.

Mężczyzn?  Co to za mężczyźni, któ-
rzy ulegają kobietom?! Rozumiem, że na 
chwilę, na te pięć, piętnaście, dwadzieścia 
minut… ale na trwałe?

Pisałem o tym w nocie z 21 marca 2021 
roku, ale zjawisko to zaczyna mnie otaczać 
z wszystkich stron.

Czy ja się boję? Boje się, ale wiem, 
że strach – podejmując różne rozważne 
działania – można jeśli nie pokonać, to go 
spętać. I być normalnym. 

Gdy podejmuje ten temat, to mó-
wią, że jestem nieczuły, że nie rozumiem 
czyjegoś strachu. Rozumiem, tylko nie 
akceptuję. 

8 maja
Leszek Droszcz nazywa Facebook zara-

zą. Dużo w tym racji, FB wywołuje bowiem 
chorobliwe reakcje w formie ustawicznej 
czujności i popisów werbalnych, a nawet eks-
hibicjonistycznych, łącznie z obnażaniem 
się, w tym psychicznym. Przesadna złość i 
przesadna radość – oto owoce Facebooka. Ja 
też wpadam w złość, gdy ktoś mi mówi, abym 
do Facebooka zaglądnął, bo tam to i tamto. 
Nie lubię też, gdy ktoś szura po telefonie 
i przybiega do mnie, aby coś mi pokazać.

Nie, nie boję się zarażenia, bo jestem 
już po dwóch szczepieniach, tylko elegancja 
wymaga, aby jeśli ktoś coś chce pokazać, to 
niech u fotografa wywoła wyselekcjonowane 
zdjęcia. Jakże takie latanie z ekranikiem w 
dłoni psuje nastrój eleganckiego przyjęcia 
czy poważnej narady!

9 maja
Rygory okresu pandemii pokazały, że 

choćbyśmy nie wiem jak dokładnie planowa-
li, ujmowali żywioł życia w przeróżne kanały, 
to i tak popłynie ono różnymi bocznymi 
strumykami. Inna rzecz, że owo kanalizo-
wanie jest w stanie stłamsić ową bujność i 
burzliwość życia. 

10 maja
Rowerem tuż po deszczu. Ostry zapach 

ziemi i trawy. Wszystko zaczyna się od nowa.

11 maja
– Nie wiem jak będę czuł się na ulicy 

bez tej maski uzdy – powiedział mi znajomy 
pół żartem pół serio.

Chyba bardziej serio, bo kiedy w 1986 
roku po półtora roku odsiadki wyszedłem 
z więzienia, to nie czułem się najlepiej. 
Czegoś mi brakowało… Chyba najbardziej 
tej codziennej regularności zaczynającej się 
o 5.00 od ryku głośnika w celi. 

13 maja   
Stojąc w kolejce do okienka poczto-

wego oglądam, znudzony, okładki tak zwa-
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nych żurnali, a raczej pism dla gospodyń 
domowych, które Poczta Polska wraz ze 
słodyczami, zabawkami a nawet napojami 
(a gdzie termin ważności?) sprzedaje. Bez 
zaskoczenia konstatuję, że to okładkowe 
celebrytki dobierają sobie kolejne brożki 
w formie kolejnych facetów. Na przykład 
taka Edyta Górniak i Rafał Brzozowski. On 
chyba nie zdaje sobie sprawy jak tragicznie 
wygląda!

14 maja
Mówiąc językiem ogólnowojskowym 

zostałem spieszony. Wymiana opon w moim 
samochodzie. Całkiem inne poranne 
wnikanie w miasto z okien autobusu. 
Stopniowe, spokojne, a nerwowe tylko 
podczas oczekiwania na zielone światło na 
skrzyżowaniu. Poznaję to, czego z okien 
samochodu dotąd nie widziałem.  

15 maja 
Znów czytam Spiętrzenie. Redagowa-

nie almanachów poetyckich jest sztuką 
trudną, bardzo trudną. Jakie kryteria 
wybrać? Kogo wybrać, a kogo pominąć? 
Znając rozbujałe ego większości poetów, 
ten drugi dylemat jest znacznie poważniej-
szy, bo udział w dobrym almanachu bywa 
większym sukcesem niż własna książka. 
Chociażby dlatego, że po almanach sięga 
więcej osób, choćby pomieszczeni w nich 
twórcy i ich kamaryle. A po indywidualną 
książkę? Chyba, że reklama jest bardzo 
rozdęta, a autor sam rozsyła swój poemat 
do… coraz mniej zainteresowanych od-
biorców. 

Markowi Szypulskiemu (pseudonim 
Marek S. Podborski) almanach Spiętrzenie 
– jak już pisałem – się udał. Gromadzi 142 
ważne wiersze 33 autorów z całej Polski, 
ale też ze świata (Belgia, Irlandia, Wielka 
Brytania). Jakich autorów?

Najważniejsze są wiersze, które pora-
żają, bo dobra poezja poraża. Poraża i oca-
la zarazem. A jest to poezja jak najbardziej 
teraźniejsza, gdyż z ostatnich dwóch lat.

Ważne jest też, że nie jest to alma-
nach, który wpycha w świadomość społecz-
ną wyselekcjonowane nazwiska, bo jak już 
zaznaczono, nie nazwiska w nim się liczą, 
tylko poezja. 

16 maja
Msza Święta w wielkim kościele. 

Pierwsza w pierwszym etapie przywracania 
tak zwanej normalności. Blisko pół tysiąca 
wiernych. Sama starość i kobiecość. Czy 
taki jest już Kościół rzymskokatolicki w 
Polsce?

17 maja 
Pandemia, podobnie jak wojna, nie 

kończy się w dniu kapitulacji wroga czy 
jego okiełznania. Będzie kilka nowych, 
w miarę trwałych efektów. Wydaje się, że 
globalizacja nabierze rysów regionalizacyj-
nych. Wielki region to Europa, mniejszy 
to nasz układ sąsiedzki, w tym Trójmo-
rze. Głównymi układami będą regiony 
ekonomiczne. Polska nie doświadcza tak 
tragicznie kryzysu ekonomicznego, bo jest 
podstawowym podwykonawcą silnej gospo-
darki niemieckiej. Dobrze byłoby, abyśmy 
związali się także z gospodarką Ukrainy, 
Białorusi, Inflant. Jako państwu środka 
potrzebna jest dywergencja ekonomiczna.

18 maja 2021 
Znowu pogrzeb. Znowu tylko raz w 

życiu…
A co będzie z moim pogrzebem? Kto 

powie tak, jak ja, a kto stwierdzi, że praca, że 
Covid, że nie niedziela godziwa – jak zwykle 
dla wygody księży – za wczesna.

Pytania bardziej niż retoryczne, może 
metafizyczne, ale już na pewno socjolo-
giczne.

19 maja
Dominika Dubiela… Zapamiętajcie, 

państwo, to nazwisko. To kapłanka biuro-
kracji. Młoda, nieokrzesana, ale jak każda 
biurokratka arogancka. Gdy pytam się, 
dlaczego ma być tak, jak ona twierdzi, to odpo-
wiada butnie, bo ja tak mówię. Kierowniczka! 
Babskie nie bo nie, tak bo tak. 

A poszło o poprawienie małych błędów 
na kilku dokumentach. Nawet w rygorystycz-
nym Urzędzie Skarbowym wystarczy skreślić 
błędne sformułowanie, nanieść właściwe i 
postawić parafę. A w tej świątyni biurokracji 
nie. Trzeba złożyć nowe dokumenty z nowy-
mi podpisami podwykonawców. Gdy pytam 
ją, a co będzie, jeśli któryś podwykonawców 
umarł na Covid-19, czy trzeba będzie przy-
nieść akt zgonu, to traci rezon i mówi, że 
ma nadzieję, że tak nie będzie.

Po raz kolejny powtarzam, że więk-
szości kobiet nie należy dawać stanowisk 
kierowniczych, bo raz że są one lękliwe, dwa 
że – mając już z natury kobiecy mankament 
w postaci kłopotów z orientacją w przestrze-
ni, także społecznej – czepiają się jak pijane 
płotu różnych schematów i procedur. 

20 maja 
Jest tak jak przewidziałem. Na ulicy 

cały czas maseczki, choć w mniejszych już 
ilościach. Najczęściej u kobiet, zwykle nie 
do twarzy.

Gdy swego czasu uprawiałem hippikę, 
to nakładając koniowi uprząż dziwiłem się 
z jaką uległością łyka on uzdę.

21 maja
Małe klęski. Jedna po drugiej. Jakby 

ktoś kaczkę śrutem ostrzeliwał. Kto? Bóg, 
los, przypadek?

22 maja
W tym miejscu była kiedyś drogeria. 

Prywatna i prowadzona przez Żyda. A wtedy, 
w latach pięćdziesiątych XX wieku, były to 
dwie wielkie sensacje, szczególnie dla dzieci. 
Właściciele budowali sobie pomyślność, a 
może tylko chcieli zapewnić jako taką eg-
zystencję. Zapewnili, ale i tak zdmuchnął 
to wszystko Wiatr. Teraz mieści się tu salon 
fryzjerski Mirelli Joanny Koślak-Pozorskiej. 
Dumnie to brzmi, ale i tak zdmuchnie to 
Wiatr.     

23 maja
Telefonuje dawno nie widziany i daw-

no nie słyszany znajomy. Mówi, że z potrzeby 
serca. Wyobrażam sobie: późne niedzielne 
popołudnie, nikogo w domu. Co tu robić?

Samotność potrafi być przerażająca. 
Najgorsze są niedziele, kiedy nawet do 
sklepu nie można wyjść.

24 maja
Posiedzenie Prezydium Zarządu Re-

gionu NSZZ „Solidarność” w sprawie Mu-

zeum Wolności i Solidarności. Dowiaduję 
się, że obecnie, gdy powstaje w zakładzie 
jakiś związek zawodowy, to jest to „Soli-
darność”. Ciekawe odkrycie, świadczące 
o nie ginącej jeszcze ideowości. Nawet 
młodzi związkowcy nie chcą zajmować się 
tylko roszczeniami i obroną miejsc pracy.

25 maja 
Komediancka manipulacja nastroja-

mi społecznymi. Król „Lewy”!  doprawdy, 
ale to Polak na służbie u Niemców. Już 
nie wystarczy, że polska gospodarka pozo-
staje głównym podwykonawcą gospodarki 
niemieckiej. Może jeszcze kultura… Nie 
wiem, czy ta komedia poprawi podłe na-
stroje społeczne.

26 maja
Wszystko ma swoją cenę. Strach, czyli 

ucieczka w bezpieczeństwo jest równocze-
śnie ucieczką od wolności, ryzyka, walki. 
Człowiek wówczas słabnie i znów ucieka. 
Jak daleko?

Są tacy ludzie, którzy nie chcą przyjąć 
do wiadomości, że wyciszenie zwane lock-
downem, cała ta maseczkowa maskarada 
powoli się kończy. Nie mając szans na 
inne, własne już emocje, nie chcą pozbyć 
się emocji narzucanych im z zewnątrz. 
Choroba resentymentu.

27  maja
Chamstwo, które zapanowało w poli-

tyce i na ulicy za sprawą żenujących kobie-
cych manifestacji, do których z braku laku 
przylgnęła młodzież, traktowane jest jako 
siła wyzwolicielska. Wyzwolenie z czego? Z 
tego medialno-globalnego obciążenia. Ja 
też, kiedy nie mogę zasnąć z powodu na-
tłoku cisnących się do głowy problemów, 
klnę w myślach: A do … z tym! 

28 maja 
Przez ten cholerny Dziennik moja 

egzystencja wybebesza się. Są tacy, którzy 
lubią spacerować po rynku, głównie obok 
straganów, w których na hakach wiszą 
krwawiące połcie mięsa. Dla nich pisać?

29 maja
Ratowanie człowieka, który zasłabł na 

ulicy. Telefonuje. Karetka po dwudziestu 
minutach. Sanitariusze przypominają 
żołnierzy. Są skupieni, twardzi, profesjo-
nalni. Tylko, że nie odbierają życia, ale go 
ratują. Afera z pavulonem, którym swego 
czasu faszerowano chorych w łódzkich 
karetkach pogotowia, aby trupy zawieźć 
do zaprzyjaźnionego zakładu pogrzebowe-
go, nie powinna się powtórzyć. Z grupki 
gapiów tylko ja dziękuję ratownikom za 
przybycie. Kobiety ze zbiegowiska pędzą 
do swoich zajęć – nie zajęć.

30 maja
Wyspa Młyńska. Tu znów leżeć będą 

kasztany. Znów obciążać będę nimi kiesze-
nie. Znów nie będę miał komu ich zanieść. 
Sebastian ma już dwadzieścia lat.

31 maja
Koniec miesiąca, w którym ciepło 

miesza się z chłodem. Bardzo lubię taki 
koktajl. Wcześniej i później to już napoje 
jednosmakowe. v
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     Martwa natura          Justyna Wojdyło 

            Ukaktuszona 

Stopy ułożone obok łóżka, na sen. Powietrze tężeje pod wpływem spojrzenia. 
Płócienne oko orzecha boli i łzawi kurzem. Patrzę na ciebie od lat.

Na zeskrobywane z pięt warstwy naskórka.

Na daktyle w boczku wysysane swobodą podwójności warg.

Inaczej widzi ucho wazonu. Dla niego jesteś sapnięciami wcieranymi w eter. Dla 
niego jesteś “czemu mnie to wszystko”. Ja jestem całe. Ja jestem zamknięte w ramy. Czasem
bawię się, że prostokątne JA urodziło się w innej rodzinie i zamiast obrazem zostało oknem. 
Lekkość plastikowej bieli, szyba zamiast płótna i jakaś zmienność dostrzegana przez 
wszystkich, nie tylko wybranych. Nikt ich nie kopiuje. Przecież zaoknione powietrze też ma 
kolory i kształty, a nikt go nie wycina z bombonierek i nie wiesza na ścianie. Chociaż przez 
okienko w czekoladzie JA widziało kiedyś wypukłości orzechów. OCH SIOSTRY zawołało 
JA ustami podwiędłych bananów, ale one nie odpowiedziały. 

Stopy ułożone obok łóżka, przed snem. Powietrze, nie mogące się już doczekać, gdy 
skończy się codzienne przeliczanie długości fal świetlnych, ziewa i tylko JA widzi, że wtedy 
porusza się pajęczyna między ścianą a karniszem. To przez jego okular patrzę na ciebie od lat. 
Na zeskrobywane warstwy czasu, otorbiające jaskrą ciało i zjadane hausty oddechów, 
marnowane słowami o kolorze tabliczki z numerem na drzwiach. Widzę z mojego 
niewięzienia magiczny koralik, który ugrzązł między zębami desek. Mrugam do okna 
zajączkiem lusterka. Ono też to widzi. Prześniewasz koło niego codziennie. 

Stopy ułożone obok łóżka, na dzień. Tęczówka spływa po policzku, łokciu, kolanie i 
łydce. Wbiedronkowuje się pomiędzy zęby desek. Widzę, że są WAS tam dziesiątki. 
Magiczne koraliki, spełniające życzenia absoluty. OCH NIESIOSTRY mruczymy z oknem. 
Mruczymy szybą i płótnem. 

            Patrzę na ciebie okiem orzecha.
            Patrzę na ciebie przezpowietrznie. 
            Patrzę na ciebie odpłóciennie.
            Patrzę na ciebie zawsze, zawsze.
            Patrzy JA. Całe JA jest patrzeniem.
            Nic już nie masz, choć miliony koralików i szyby i reszta?
            Stopy ułożone obok łóżka, przed niczym. 

  A podobno to JA jest martwe. 

Ściany kręciły się, przygasały zasunięte tkaniną rzęs, gdy Wanda stała na dywanie, a 
jej ręka wyznaczała promień istnienia świata. Nie wiedziała, czy to ona się śmieje, czy śmieją 
się wkręcone między rzęsy ściany? Była dziś w biurze, posprzątała w domu. Zrobiła to, co
 miała zrobić i niewiele tego, czego nie miała. Umiała dostrzec nadgładkość blatów i obecność 
podłóg. Wszystko było na miejscu. Tańczyło pięknie zsynchronizowane układy. 

Wanda szła, a przed nią kwitli ludzie i kwiaty. Są takie kwiaty i tacy ludzie, którzy 
potrzebują Wand i ich prywatnych bali, dzierganych pracowicie na drutach. Tylko po to, żeby 
w przypływie wandowatości pociągnąć za nitkę i zaludnić przestrzeń serpentyną włóczki. 

Wanda lubiła podlewać świat sobiością. Łagodnie wypalała półmiski dni. Nie 
wiadomo, czy to przypadkowe wiosenne nitki pajęczyn, czy może rosnące od środka zimno, 
sprawiło, że Wandzie na ramieniu pojawił się kolec. Próbowała smarować go śmierdzącym 
kremem do depilacji. Ubrania darły się. Wanda ucięła kolec nożem, tuż przy samej skórze. 
Przy sączącej się ranie pojawiały się dwa kolejne. Dziewczyna schła, naczynia w piecach 
pękały, ręce drżały jak końce włosów na drodze przy autostradzie. Tam on z nią. Właśnie na 
tym postoju. Czy to był pocałunek? 

Wanda widziała tylko zdjęcie zrobione komórką. Usta za zasłoną włosów. Kolce, 
kolce, zasklepione rany po wyciętych kolcach. I znów. Trudno spać. Trudno jeść. 

Ściany kręciły się, przygasały zasunięte firaną łez. Niepodlewane kwiaty i ludzie 
stracili zdrowe kolory. Bal Wandy kończył się. Powietrze było obce. Dom jak sklep meblowy. 

Pewnego poranka Wanda zorientowała się, że stopy jej glinnieją. Stają się łagodnym 
dnem doniczki. Wokół bioder nadbudowała się mansandra obręczy. Z dnia na dzień stawała 
się bytem donicznym, okaktuszonym, obkolconym jak zazdrosne spojrzenia. Robiła więcej 
niewłaściwych rzeczy. Nie słuchała własnych rad.

Gdy siedziała w biurze, codziennie doniczna, zasklepiona kolcami, zdała sobie 
sprawę, że jest teraz zupełnie bezpieczna. Ściany nie muszą kurczyć się i pulsować oraz bić 
jak serce. Dobrze nie musieć się wciąż stroić jak jakieś zepsute pianino. Ciepło być na 
niebalu. Ciepło być.
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Jacek Wilkowski

Glamour

Tę fotografię miał przy sobie przez całe życie,
wszędzie ją woził, naklejał na ścianach, niczym ikonę,
w każdym ze swoich obozowisk.
E.Carrare „Limonow”

Oto poskramiacz dzikich stworzeń.
U jego stóp, na blaszanej tacy, nagie, 
nieprzyzwoicie młode ciało, zwinięte 
w kształt syreny, co zwabiona na brzeg
nie może wrócić w morskie odmęty. 
Uległa, skromnie nadgarstkiem się osłania.

A jednak legenda głosi nowojorska, 
że ciała nie cofa przed niczym i nikim,
kto z hańbienia piękna czerpie rozkosz.
Wiązane, penetrowane, nadużywane,
wlekło za sobą władcę jak klauna
przez coraz głębsze kręgi poniżenia.

Za każdym wierszem porno wyobraźni,
jak famme fatal w biografii bohatera.
Pokonany, żałosny, do końca wierny,
bo w rachunku ostatecznym lamparcice, 
pantery, a nie myszy szare, podgryzające 
dzień za dniem ten sam kawałek sera.
 

Marcin Lenartowicz

NAGRZEJ. 

To tak niewiele, że mogłabyś zetknąć ze sobą
wargi i z przestrzeni zaistniałej pomiędzy -
wyszeptać zaprzeczenie, bądź koniec świata.

Apokalipsę, mówiąc potocznie - taką,
w której mógłbym schować obawę, że jesteś.
Że kiedy rano rozklejam sobie oczy,
ty maszerujesz już w stronę progu
i zostawiasz na nim wilgotny piach.
Coś na kształt pocztówek z miejsc
nie do zapamiętania.

Później przyjdzie czas na bukiety
poupychane w kieszeniach, pomięte
przez kamień, leżący obok.

Teraz wystarczy brak ciepła.

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Nad Nysą noc okrągłego księżyca 

niebo dręczy oba mosty  
wieże i dachy przygniata  
do grymasu cegieł
w taką pogodę gałęzie 
wspominają wisielców 
stoją w bezdechu
a ja zbieram fusy kawy 
wróżby cyganek  
i stokrotki z jednym płatkiem
umiem rozkleić się 
przy łuskaniu orzechów 
nie potrzebuję cebuli
łzami można wyczarować  
truciznę dla tęsknoty 
wsiąka w bawełnianą ściereczkę
myślę że tak tuli się miłość 
kiedy przychodzi znienacka
i tratuje spokój  
ratując nas przed
życiem bez życia

Rafał Gawron

Alicja to nie Ewa 

a gdy się zakocha ta
po drugiej stronie lustra
co usta ma nieoczywiste
a serce o biust jej bije obficie
rozbije lustro o sen nie jeden
i tylko o mnie wycierać krew będzie
ja cały potem mary skąpany
błagam myśl - nie mów imienia
po plecach błąd strugą spływa
a ona stoi i z twarzą rozmawia
stroi się pysznie nade mną 
ją widzę jej głos opada
dotknął ust moich zimny koliber
odpięty jak guzik od spodni sam
tonę bez wyjścia wejścia z tej damy
przeżegnać się jeszcze zdążyłem
dno mojej zdrady sięga udom po szyję
zbieram szkło co z ramy uciekło
odwrócić chcę bieg cały szybko
siłą trzymam wskazówki
doklejam z cyfr kalendarza
patrzę w zwierciadło i pusto
na nic krew moja
pękło mi słowo
pękło mi lustro

Roksolana Hulynska

***

Gabriela Wood idzie spać około pierwszej w nocy
zwija się w miniaturowym fotelu, wygląda jak niemowlę
ona niczego nie chce, czuje się jak stary zepsuty tamagotchi
pamięta o sobie tylko między praniami starych szmat, 
które nie odgrywają żadnej roli

śni jej się Maks...wiecznie chudy  dwudziestolatek
na dużym molo, gdzie powietrze było zimniejsze niż ocean
Gabriela śmieje się przez sen «a tu wciąż jest cholerny wiatr..
dlaczego ty zawsze masz dwadzieścia lat, a ja znowu sześćdziesiąt 
dwa?»

okulary Gabrieli są największe i najcięższe na świecie
a włosy jak pióra dużych śnieżnobiałych ptaków
Maks mieszka tysiąc kilometrów od niej i ma dzieci
ma sześćdziesiąt cztery lata i nosi szare dżinsy i czerwony krawat.

w nocy siedzi w kuchni i naprawia różne drobiazgi:
stare radio, zegarek kupiony w Genewie.
Gabriela budzi się, rzuca długie ptasie pasmo
otwiera okno, pali... robi się ciężka i patrzy w niebo.

tam, w latach osiemdziesiątych, na molo, 
miała lawendową sukienkę, chude nogi
ani kredytów, ani chorych stawów, ani rodziny
tam nigdy nie czuje się samotna, nigdy nie czuje bólu
kiedy stoi z nim w objęciach, zasypiając przy szyciu dziwnej

nie pasującej ani do rozmiaru, ani do figury bluzki
gdy w domu powoli umiera i żółknie światło
Maks spotyka ją, zasypiając przed reklamą truskawkowych muesli
marzy mu się piękna dwudziestolatka.
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Jerzy Stasiewicz, czołowa postać Opolsz-
czyzny wśród ludzi używających kałamarza. 
Urodzony w 1968 roku w Trzonowie (Mało-
polska). Poeta, prozaik, dramaturg, recenzent 
i eseista.

 Oddany ratowaniu ginącej tradycji wsi 
polskiej, czemu daje wyraz w swojej  poezji. 
Autor tomików poezji: „Zapach mojej ziemi” 
(Wrocław, 2002), „Szukam własnego cienia”       
(Kraków 2005), „Poezji tom III” (Kraków, 
2009), „Powróciłem” (Kraków, 2018), drama-
tu „Pojednanie”(Wrocław, 2005), opowieści 
„Własny Kąt” (Warszawa, 2011), a także „Po 
co komu krzyż” – poezja i dramat (Warszawa, 
2015).

Kroczyć tropami jego twórczości, to 
odkrywać wrażliwość człowieka na nowo bez 
względu na sytuację co do miejsca spotkania 
się z Jego twórczością. Nie jest przedstawicie-
lem obecnie dominującego ładu (nieładu). 
Jest najszlachetniejszym ratownikiem, reani-
matorem przeciwników społecznego braku 
kultury. Jerzy Stasiewicz doskonale zna swoje 
miejsce , swoją rolę którą przychodzi mu pisać. 
Ma określone  aspiracje. Tak jak Kościuszko, 
Piłsudski, Kafka, Matejko, Bocheński. Łaknie 
w swojej twórczości oświaty, zasobniejszego 
bytu intelektualnego, modernizacji myślenia 
poprzez oświatę, oświecanie panującego….. 
chaosu. Prymitywa niezdolnego do rozumie-
nia czegokolwiek. Łaknie w swojej twórczości 
oświaty, zasobniejszego bytu intelektualnego 
modernizacji myślenia poprzez oświatę ,oświe-
cenia panującego chaosu. Stasiewicz gardzi 

Jan Szczurek

Zatopiony w historii

prymitywnym człowiekiem niezdolnym do 
rozumienia czegokolwiek. Łaknącym prostych, 
często spiskowych wyjaśnień swojej nędzy. 
Popełniającego od stuleci ten sam grzech 
pogardy i zaniechania. Nienawidzącego jakich-
kolwiek elit (istnieją-emigrują). Jednocześnie 
spragnionym  przynależności do jakiejś wspól-
noty, ale bez zaangażowania, bez ponoszenia 
j osobistego…wysiłku. Obecny cham nie zna 
historii Polski. Nie zna, bo nigdy się jej nie na-
uczył, nawet jeżeli ktoś go próbował nauczyć. 
Historia Polski nie jest zresztą prosta. Różne 
agentury próbowały (próbują) realizować na 
polskim narodzie swoje niecne plany.

Jerzy Stasiewicz to zupełnie inny świat. 
Wszechstronnie oczytany skomunikowany 
z historią (szczególnie literatury). W swojej 
twórczości kroczy za duchem patriotyzmu 
który unosił się przez lata dzieciństwa i mło-
dości pod rodzinną strzechą w Trzonowie. To 
jest powodem, że Jerzy Stasiewicz nie zawiera 
sojuszy z nikim kogo status  zawiera proste ele-
menty tłumaczące jego nieudaczność i biedę 
intelektualno-materialną. Nie wyraża pretensji 
a przedstawia swoje widzenie tego co …widzi 
jak w wierszu ,,Ruiny w Dobrej”

Nie trzeba do murów mieć pretensji./ Nieme 
popadają w ruinę./ Wchłaniane przez przyrodę,/ 
kołyszą konarami w komnatach, / w rytm tańca,/ 
na balach Seherr  Thossów ..

Zadawałem nieraz murom pytanie,/ dlaczego 
tkwicie w gęstwinie, obrosłe mchem/

Odpowiadał wiatr szumiący w oczodołach  
okien…./Trwaniem….

To właśnie trwanie (mimo wszystko) jest 
siłą twórczości Jerzego Stasiewicza.

Potwierdzenie tego odnajdujemy w 
poemacie ,,Wieczny koczownik” z antologii 
poetów śląskiego pogranicza ,,Zmieścić się w 
słowie” 

(…) Biegam za Tobą wietrze po górach, 
dolinach. Podmuch smaga moja twarz. Dlaczego 
próbujesz zrzucić mnie ze skały?

W dali widzę wędrowca trzymającego dłońmi 
kapelusz. Otulającego się płaszczem. Wędruję od 
wczesnej młodości. Mrozy i upał dniem powszednim. 
Sypiam pod gwiazdami okryty jeno derką, jak 
partyzant. Poduszką snop słomy, zagarnięte liście, 
czasem głaz.

Bywa że przygarnie mnie pod dach świętobliwy 
gospodarz. Poczęstuje gorącą strawą. Wysłucha 
wędrownych opowieści. Szczęśliwy mój los. Inny 
poszczuje psami. Wyzwie od włóczęgów. Idę ku zacho-
dzącemu słońcu. Śnieg pokrył równiny. Oczy straciły 
wzrok. Kij za przewodnika. Wiatr w plecy wymusza 
szybszy marsz. Nie czuję stóp 

Brat wiatr niesie mnie w niekończącą się dal. 
Aż tam… Ogień spopielił las. Zawodny świergot. Pęd 
spłoszonej zwierzyny. Wędrowiec niesie deszcz (….)

Czy można krócej, a tak wyraziście przed-
stawić kilkadziesiąt lat życia? To może tylko 
umysł precyzyjny, skondensowany, nadprze-
ciętny zakodowany życzliwością do spotkanych 
ludzi bez względu kim są i skąd pochodzą. To 
jest człowieczeństwo które wypełnia obecny de-
ficyt tego pierwiastka w tablicy….Mendelejewa.

Znaczącym komponentem twórczości 
Jerzego Stasiewicza są recenzje, którymi, jak 
ułan Piłsudskiego przemierza łany twórczości 
autorów. Wydobywa to, co najlepsze. (został 
włączony w skład stałych współpracowników, 
portalu: pisarze.pl ) A jest tego sporo. 

Wymienię Jerzego Kosarzewskiego (pra-
wnuka brata Norwida, dwukrotnie skazanego 
na  śmierć. Dzięki wstawiennictwu Juliana 
Tuwima u prezydenta Bieruta, wyrok zamie-
niono na 10 lat ciężkich robót.) Wincentego 
Jakubowskiego, Izabellę Skałkę-Langner, Ta-
deusza Soroczyńskiego, Zygmunta Dmowskie-
go, Wiesława Malickiego, Andrzeja Pałasza.

Są tu legendy pióra jak: Jacek Bocheń-
ski, Józef Hen, Wacław Holewiński, Andrzej 
Walter, Wiesław Łuka, i in. Niemalże epokowa 
prace Piotra Goszczyckiego ,,Majstersztych 
chleba”, której był pomysłodawcą i wymusił 
na Piotrze jej realizację. Recenzje tomików 
poetyckich: Dariusza Kińskiego, pisarze.pl 
(media papierowe, lokalne i ogólnokrajowe 
zamieszczają krótkie informacje.) Materiały 
ukazywały się już następnego dnia w dziale 
,,Wiadomości kulturalne”. Pawła Kuszczyń-
skiego, Edmunda Borzemskiego, Danieli Dłu-
gosz-Pency, Zofii Kulig, Very Kopeckiej, Karla 
Grenzlera, Małgorzaty Kulisiewicz, Eweliny 
Pilawy, Małgorzaty Anny Bobak-Końcowej, 
Ady Jarosz, Ryszarda Grajka, Jacka Lubarta-
-Krzysicy, Eligiusza Dymowskiego. Janusza 
Ireneusza Wójcika. Książek prozatorsko-ese-
istycznych: Darka Pawlickiego. Anny Myszyń-
skiej. Szkice poświęcone pracy rzeźbiarza prof. 
Mariana Molendy nad pomnikiem Wojciecha 
Młynarskiego i Marszałka Piłsudskiego. Esej 
osnuty wokół altany widokowej w Nysie ślą-
skiego romantyka Josepha von Eichendorffa.

Bohater mojego artykułu czyni sobie za 
zaszczyt przybliżenie polskojęzycznym czytel-
nikom rozsianym po świecie poezji Dimany 
Iwanownej z Bułgarii, Mirosława Kapusty ze 
Słowacji, Very Kopeckiej z Czech i Serhija 
Szelkowyja z Ukrainy. Zrecenzował antologie 
międzynarodowe: ,,Antologia pokoju”, i ,,Pe-
gaz nad Broumovem”.

Ewenementem są organizowane, od 
dziewiętnastu lat, wraz żoną Violettą w Ny-
skiej ,,Stasiewiczówce” Spotkania Literackie 
,,Z bitwą w tle” (dwa w jednym) w dniu re-
konstrukcji szturmu wojsk napoleońskich na 
pruska Nysę z 1807 roku (przypada to zawsze 
w ostatnią sobotę lipca) 

W dniu 14 października 1806 roku armia 
pruska została rozgromiona przez Napoleona w 
czasie podwójnej bitwy pod Jeną i Auerstädt. Klęska 
ta spowodowała załamanie się monarchii pruskiej: 
król Fryderyk Wilhelm III i rząd uciekli do Prus 
Wschodnich pod skrzydła Rosji. Wkrótce armia 
francuska wkroczyła na Śląsk. W krótkim czasie 
padły Głogów, Wrocław, Brzeg i Świdnica. Nysa 
będąca jedną z najważniejszych twierdz pruskich 
zaczęła się przygotowywać do oblężenia już od 22 
października 1806 roku. Miała jednak dość słaba 
załogę: nieco ponad 6 tysięcy żołnierzy. Dowództwo 
sprawowali oficerowie w bardzo podeszłym wieku, z  
71 –letnim generałem von Steensenem, rodowitym 
Duńczykiem na czele. 23.02.1807 roku wojska 
napoleońskie stanęły pod Nysa: byli to niemal 
wyłącznie Wirtemberczycy, występujący w roli 
sprzymierzeńców cesarza. Następnego dnia twierdzę 
otoczono ze wszystkich stron. Wojsko francuskim 
dowodził znany generał Dominique-Joseph René 
Vandamme (1770-1830), znany z niesubordynacji, 
porywczości skłonności do rabunków na podbitych 
terenach-jednocześnie doskonały żołnierz. Działa-
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nia oblegających ograniczały się początkowo do 
blokady twierdzy, robót ziemnych i nękania miasta 
ogniem artyleryjskim. Po otrzymaniu ciężkich 
dział, rozpoczęto w dniu 16 kwietnia  intensywne 
bombardowanie Nysy. Ogółem na miasto padło 70 
tysięcy pocisków: w mieście właściwym pozostało 
tylko pięć domów nieuszkodzonych przez bombardo-
wanie. Wyczerpanie zapasów żywności i amunicji, 
zniszczenie apteki miejskiej wraz z całym zapasem 
medykamentów, straty w ludziach  wynoszace1/3, 
postępy robót oblężniczych, nadejście  nieprzyjaciel-
skich posiłków, niepowodzenia jakie spowodowały 
dokonane z twierdzy wypady, upadek ducha wśród 
mieszczaństwa , wszystko to zmusiło dowództwo do 
podpisania w dniu 3 czerwca kapitulacji z mocą 
obowiązująca od szesnastego tego miesiąca, o ile 
w tym czasie nie nadejdzie odsiecz. W dniu 16 
czerwca 1807 roku wjechał do Nysy, głównodowo-
dzący armia francuską na Śląsku- Hieronim, brat 
francuskiego imperatora i obrał na swoją kwaterę 
rezydencję biskupią. 9 lipca 1807 roku został pod-
pisany pokój w Tylży, na mocy którego Twierdza 
Nysa miała być zwrócona Prusom. Odtwarzanie siły 
obronnej twierdzy trwało do 22 października, kiedy 
to liczący 1900 żołnierzy garnizon pruski ponownie  
obsadziły nyskie forty i koszary. 13 listopada 1808 
roku –wojska Napoleońskie opuściły twierdzę. 

     
Właśnie rekonstrukcja tych  historycz-

nych wydarzeń jest okazją do spotkania ludzi 
pióra. 

Jest to miejsce gdzie każdy może się 
nakarmić do syta skromnością wszystkich 
gości. Gdzie nikt nie ,,gwiazdorzy”. Gdzie 
każdy ma coś do zaoferowania. Gdzie nie ma 
miejsca na wulgaryzmy, …..politykę i gawędy 
o chorobach (oprócz pandemii). W obecny 
trudnym dla każdego z osobna (i wszystkich 
ludzi) czasie, jest to miejsce magiczne. Tam 
bez względu na wiek dostaje się wrażliwości 
niemowlęcia. W powietrzu unosi się życz-
liwość, przyzwoitość, szacunek do historii, 
do drugiego człowieka. Wyrozumiałość dla 
jego wad i zalet. Bo jak skatalogować fakt, 
że Gospodarz jest koneserem wykwintnych 
trunków i niewieścich wdzięków. Być może, 
że to rozsmakowanie we wszystkim co niesie 
życie jest inspiracją, że pisze jak …pisze.

Każdy kto sięgnie po twórczość Jerzego 
Stasiewicza znajdzie coś dla siebie nie omijając 
obiektywizmu kompetencji i życzliwości autora.

Sam autor mówi, że w poezji sięga w hi-
storię głęboko i z jej zasobów czerpię pełnymi 
garściami. Jego poezja ukorzeniona jest w 
ziemi, miejscu życia i pracy polskiego chłopa 
od wieków uprawiającego rolę w kołowrocie co-
dzienności, gdzie pory roku wyznaczają rytm. A 
zegar to kościelne dzwony. Nieszczęściem Pol-
ski była utrata niepodległości. Wieś, szlacheckie 
dwory kultywowały tradycje narodowe poprzez 
język, religię, naukę chłopskich dzieci. W czasie 
powstań pierwszy chłop szedł do boju. Wieś to 
swojski chleb, sady kwitnące wiosną, jesienią 
pełne owoców. Ale i wieś to często samotność 
starych ludzi usychających jak drzewa. I poeta  
musi zdradzić tajemnice miejsca, w którym 
się urodził, w którym przyszło mu żyć. Poeta 
wyznacza tropy, którymi powinien podążać 
czytelnik. Odnosi się do kultu religii, korzysta 
z treści biblijnych, apokryfów i hagiografii. Z 
obrzędów liturgicznych wyrosłych poza ko-
ściołem pod opieką bractw i cechów. Opisuje 
polskie jasełka i szopki, tak często wystawiane w 
szkołach i świetlicach. To są wartości które Jerzy 
Stasiewicz pragnie ocalić przed wulgaryzmem 
dzisiejszej ulicy. v

Klub Literacki w Poznaniu jest już 
szacownym jubilatem, niedawno obcho-
dził swoje 50-lecie. 

Moje pierwsze zetknięcie z Klubem 
było prawie 35 lat temu. Czy mogło przy-
trafić się wcześniej? Czy, gdybym wstąpiła 
w te literackie progi kilkanaście lat wcze-
śniej, byłabym w innym miejscu swojej 
życiowej drogi? Nic nie jest tak bardzo 
bezsensowne, jak „gdybanie”. Pięćdziesiąt 
lat temu pisałam wiersze w swoim zeszyci-
ku głęboko ukrytym pod blatem biurka, 
nie mieszkałam wówczas w Poznaniu, a 
zatem ani to miejsce, ani ten czas. Gdy 
przyjechałam na studia, techniczne, ra-
czej nie szukałam środowisk literackich i 
one mnie też nie. Co zatem sprawiło, że 
znalazłam jednak to miejsce, choć może 
ono znalazło mnie…

Zadebiutowałam wierszem, poplo-
nem konkursu, wydrukowanym w gło-
gowskiej gazecie. A zatem byłam już po 
debiucie prasowym, gdy w styczniu 1986 r. 
przeczytałam informację o Turnieju Wier-
szy o Poznaniu i Wielkopolsce. Tej zimy 
czasowo przebywałam w Poznaniu, mieście 
moich marzeń i snów. Termin nadsyła-
nia materiałów konkursowych akurat się 
kończył, przygotowałam wiersze, które 
miałam w symbolicznej szufladzie i wy-
słałam. Na początku lutego otrzymałam 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu moich 
tekstów do finału i 17 lutego wybrałam się 
do Kawiarni Literackiej. Nie zdobyłam 
pucharu, jeszcze nie, ale to spotkanie 
miało dla mnie niebagatelne znaczenie. 
Młodzież zajmująca się techniczną obsłu-
gą konkursu wręczała kartki z informacją 
o Klubie Literackim działającym w Pałacu 
Kultury, zachęcając do spotkań. Nazwisko 
prowadzącego Turniej, jednocześnie opie-
kuna Klubu nie mówiło mi zupełnie nic. 
Nie istniał wówczas pomocnik „google”!

Nie znałam nikogo z uczestników ani 
organizatorów Turnieju, nawet z nazwi-
ska, oprócz Łucji Danielewskiej, której 
poezje czytałam. Onieśmielenie przykry-
wałam tak jak umiałam, czyli uśmiechem. 
Autorzy - finaliści czytali swoje wiersze 
przy mikrofonie, a więc był też moment 
mojego występu.

W trakcie imprezy, do zajmowanego 
przeze mnie stolika przysiadł się redaktor 
„Głosu Wielkopolskiego”, Włodzimierz 
Braniecki, który podczas miłej rozmowy 
poinformował mnie, że zamierza mój 
wiersz zamieścić w sobotnim wydaniu 
gazety.

Nie wierzyłam, że to wszystko się 
dzieje!

Wkrótce wracałam do siebie, na wieś. 
Na przekór oczywistym przeszkodom, bo 
odległość, brak komunikacji, małe dzieci, 
absorbująca praca itp. itd., zapisałam się 
do Klubu Literackiego w Poznaniu i by-
łam sumiennym uczestnikiem klubowych 
spotkań.

Niezwykłe miejsce, które odrywało 
mnie od prozy codziennego dnia. Spoty-

Anna Landzwójczak

W świecie poezji

kałam tutaj ludzi z kręgu literatury, wśród 
nich organizatora, animatora, twórcę 
klimatu spotkań, Jerzego Grupińskiego. 

Teraz, na fali rocznicowych wspo-
mnień przejrzałam moje archiwum. Jest 
w nim kilkanaście arkuszy, książek z de-
dykacjami, pisma literackie, jest też alma-
nach wydany w 1987 roku. Oprócz mojej 
skromnej osoby, redaktorzy przedstawili 
w nim kilkanaście wierszy i biogramów 
różnych poetów.

Pierwsze spotkanie, na które przyje-
chałam odbyło się w Sali Kominkowej. Go-
ściliśmy Wojciecha Gawłowskiego. Kolejne 
to Małgorzata Bratek, poezja śpiewana, 
Krzysztof Stolc-Polański z Gdańska na 
wieczorze warsztatowym. W październiku 
1986 roku była Łucja Danielewska, potem 
Wincenty Różański. Ważne, wyjątkowe 
wieczory.

W kolejnych latach przyjeżdżałam 
rzadziej, niestety. Miło wspominam ka-
meralne spotkanie, warsztatowy wieczór 
z Nikosem Chadzinikolau. Czytaliśmy 
swoje wiersze, omawialiśmy, dzieliliśmy 
się uwagami. Mój wiersz zyskał ogólną 
aprobatę, a różę przyniesioną przez 
opiekuna Klubu wręczał mi sam ówczesny 
prezes ZLP!

W późniejszym czasie, jak podpo-
wiadają mi zapiski sprzed lat, zachowane 
arkusze poetyckie i jeszcze funkcjonują-
ca nieźle pamięć, spotykałam w Pałacu 
wielu twórców. Włodzimierz Jędrzejczak, 
Tomasz Fellman, Tadeusz Wyrwa-Krzyżań-
ski, Danuta Romała-Kaszewska, Grażyna 
Banaszkiewicz, Ryszard Biberstajn, Kata-
rzyna Michalewska, Hanna Szeląg, Stefan 
Batkowski, Piotr Bagiński, Maciej Porzycki 
to tylko niektórzy z nich. Bywały wieczory 
wyjątkowe, jak ten, na którym prezentował 
się Marek Kośmider. Osobliwa, przypra-
wiająca o dreszcz inscenizacja.

Przypominam sobie wigilijny stół, 
wielki albo raczej długi, przy nim tak 
wielu, których zbliżyła poezja.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
zaniechałam klubowych spotkań. Już 
po wydaniu pierwszego tomiku przyjeż-
dżałam na comiesięczne spotkania Koła 
Literackiego w Klubie Nauczycielskim i 
tam, zupełnie przypadkowo, usłyszałam 
o „Dąbrówce” i Jerzym Grupińskim. Do-
wiedziałam się w ten sposób, że Klub Lite-
racki wciąż działa i nadal ma tego samego 
opiekuna (jakżeby inaczej!), zmieniło się 
jednak miejsce spotkań. Nie dociekałam 
wówczas, dlaczego.

Klub znalazł miejsce w Piątkowskim 
Centrum Kultury PSM „Dąbrówka”. Poeci, 
prozaicy, znani, uznani i ci wstępujący na 
literackie schody. Co sprawia, że przycho-
dzą i zostają? Przecież nikt nie obiecuje 
ani kariery, ani pieniędzy! A jednak wciąż 
zbierają się pod najlepszym z szyldów: 
Jerzy Grupiński – opiekun Klubu Lite-
rackiego. v
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Jacek Jaszczyk

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

1.
Przepływasz przeze mnie głosem świtu. 
Może to iskry grawitacji
wyławiane z brzegów nocy

nad zamglonym srebrem horyzontu,
w którym miodne serce
pieśnią pszczelich skrzydeł,

rozsypie pyłek nieboskłonu,
zanim cudu cierpką kroplą 
z między nas wyroi się miłość.

2.
Nad łąkami wiatr. 
Lato w coraz słabiej widzących źrenicach,
wykrzywia kolory wyblakłe jak dzioby kormoranów,
z portowych doków przynoszące łuski gwiazd,
wykradzione z oczu martwych ryb.

3.
W domu naprzeciw,
w którym zamieszkały nasze niepewności,
ktoś podobny do nikogo, 
krzyczał aby oddać dzieciom tęczę.

Może dlatego kryjąc w szczelinach ścian
samotne kryjówki słońca,
rozmazywały się przed światem
wszystkie sny o Irlandii.

4.
W południe gdy muzyka ucichła w akordeonie,
słychać było jak ciężki oddech 
upadł z zimnych płuc na bruk.

Bezdomny głos ukrywając na balkonie pustkę,
dźwigarami niewiary w kolejny dzień,

wykonał na sobie akt unicestwienia,
ofiarując swoje życie chmurom. 

Waldemar Jagliński

KONDYGNACJE

z głową w czerwonym pyle
tam gdzie dalekie i wieczne wichry
pędzą po bezbrzeżnych równinach
przez surowe oblicza pustyń 
i tam gdzie stoi tron Olympus Mons

ze stopami w błocie wojny
tam gdzie dyrektywy wujaszka Stalina
pogrzebały kwiat niewinności i nadziei
i tam gdzie ziemia od wieków ma czerwoną barwę 

z głową w domu boga wojny
tam gdzie zaniosą ognie nowych rumaków
dumnie znaczących wieczną i wrogą czerń
i tam gdzie Nowe w tęczy wyzwań 
i w bukietach przygód 
ze stopami w błocie nędzy
tam gdzie nowe czarne dziecko
w kleszczach obojętności i głodu
i tam gdzie gwiazdy są wyłącznie tronem bogów 

Piotr Szczepański

Tel Awiw, w noc i w dzień

Równie piękna jak wczoraj.
Przy tych samych ruchach twoich bioder. Głosy
z dołu nieświadomie mówią o nas bez wrogości.

Możemy jednak nie sprostać nowym standardom czystości,
w domu o niskiej furtce, faktycznie bezbronnym.

Podróże bez map, zanim ich nie zdobędziesz uczą sprytu.
Zawsze jest jakieś centrum, stacja kolejowa, szpilka na mapie.
Śluza, przez którą uwalniają nadmiar ciśnienia.

Nabyliśmy kolorów przez mimikrę:
ty masz wypieki, ja opaleniznę. Nad domami,
humusem i ludzką śliną chwilowo tęcza.

Zgłębiający tajemnice,
rozgadani jak oni. Rozgałęzień bez liku.
Zgubimy niechybnie główne wątki.

Drut kolczasty, terkot śmigieł nad jarmułkami.
Miała być synteza lokalna, skończyło się 
na gwałtownej pieszczocie
oddalonej o grę wstępną. Krzykiem filtrowanym przez poduszkę.

W ramce na zdjęcie z Tel Aviv-Yafo samotny wojownik.
O niepoprawnie niebieskich oczach.
Maruder odciągnięty od stada. Zauważa tylko błękit przeklętego 
nieba.

Kazimierz Kochański

Wpisany w okrąg

Nie przeraża mnie morze, 
muszli trwożny szum, 
ostrość drobiny piasku, 
głębia w grzywach fal;  
boję się raczej siebie,  
niepokornych snów, 
nieczystości objawień, 
niestałości dna.

Półprawd swoich się boję, 
nadodwagi w grach, 
nadspokoju wśród obaw, 
nienależnych braw; 
nie proponuj mi wiary 
w poprawę i żal, 
nie ozdabiaj mnie pięknem 
przyodzianym w strach.

Dariusz Kadyszewski

Egipskie noce

gorączka 
naprawa duszy 
mosty rzucane nad przepaścią 
pijemy drinki z nieprawego łoża 
unikając gorących uczuć 
egipskie noce 
odgrzewają serca 
z zamrażarek 
wychodzą przyjazne duchy 
strzelają gwiazd proce 
w czarny horyzont 
popędź drogę 
dogoń światła 
nim wymażą starożytne miasta 
z map na piachu pustyni
jutro pod Sfinksem będziemy obcy 
tacy sami choć inni 
pokażemy światu obłupane twarze 
łykając skrycie pigułki żalu

poznacie nas i tak 
depczących życie 
po ścieżkach pamięci

ku śmierci
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Pomysł opowiedzenia o Damaszku 
jest skazanym z góry na niepowodzenie 
zuchwalstwem. Utrwalanie, rejestrowanie 
fenomenu tego miasta to nieporozumie-
nie. Może dlatego, że jest tak bardzo skom-
plikowane, gęste, wielowarstwowe? 

Lądujemy na skraju Pustyni Syryjskiej, 
u podnóża górskiego pasma Antylibanu. 
Rozświetlone miasto pod nami istnieje od 
sześciu tysięcy lat. Stolica Aramejczyków, 
Nabatejczyków, Ummajjadów, 
Ajjubidów, Al-Dżumhurijja al-
-Arabijja as-Surijja. Na lotnisku 
jest pusto, działają tylko stano-
wiska do odprawy paszportowej, 
godzina między nocą a świtem. 
Ruszamy do Damaszku, odda-
lonego od lotniska czterdzieści 
kilometrów. Monotonna droga 
biegnie wzdłuż ghouty, karłowa-
tych drzew i krzaków, które od 
autostrady oddziela biały pas 
piasku. Po pół godzinie jazdy 
pojawiają się stragany oświetlone 
kolorowymi światełkami. Na tych 
przydrożnych stoiskach sprzeda-
wane są ciasteczka, kaktusowe na-
poje, owoce, ale kto je o tej porze 
kupuje? Kto je w tych miejscach 
odwiedza? Jest trzecia w nocy, z 
rzadka mija nas pojedynczy sa-
mochód. Choinkowe stanowiska 
w suchej świetlistej poświacie nasuwają myśl 
o nierzeczywistości przydrożnych pejzaży. 
To wrażenie będzie się powtarzać z każdym 
pobytem w Damaszku, mieście do innych 
niepodobnym. Powoli wyłaniają się przed-
mieścia z rozbłyskami białych i zielonych 
neonów minaretów. Niespodziewanie z 
prostej dotąd drogi skręcamy w wąską 
ulicę, zakręty, gąszcz wysuszonej zieleni, 
paralitycznie wygięte drzewa, pola kaktu-

Marta Dłużewska

Damaszek (1)

sów. Mezze, zachodni Damaszek. 

Trwa ramadan, czas żmudnego, wy-
kańczającego poddających się mu postu. 
O wschodzie słońca następuje rozdarcie 
nieba natarczywym przyzywaniem przez 
muezzinów Boga. Jest w nich tyle tęsknoty 
i grozy, że słyszący je zastyga w strachu, 
że wzywany z taką mocą zaraz się tu po-
jawi. Nad Damaszkiem tysiąca meczetów 

i wielu chrześcijańskich kościołów kilku-
nastu wyznań, efektem podobnym echu 
unoszą się długo trwające, nakładające 
się na siebie modlitwy, dzwony kościołów 
chrześcijańskich. Głosy milkną, gorącemu, 
unieruchomionemu na czas modlitwy po-
wietrzu zostaje przywrócone życie. Miasto 
śmiertelnie poważnie odrzucające ateizm.

Chrześcijaństwo damasceńskie nie ma 
sobie równych w bogactwie i wielości rytów 

liturgicznych, języków, obrząd-
ku, historii. Ich mnogość jest 
w Syrii wynikiem teologicznych 
różnic w interpretacji dogmatów 
wiary i postanowień soborów 
w początku istnienia Kościoła 
Wschodu. Damasceńscy chrze-
ścijanie wywodzą się często z za-
możnych, wysoko postawionych 
w społecznej hierarchii rodów. 
Tworzą wspólnoty Katolickich 
Kościołów Wschodnich: Kościo-
łów patriarchalnych Antiochii 
(obrządków grecko-melchickie-
go, syryjskiego i maronickiego); 
Kościoła patriarchalnego Babi-
lonii Chaldejczyków i Kościoła 
patriarchalnego Cylicji obrząd-
ku ormiańskiego; Kościoła ła-
cińskiego; Kościołów prawosław-
nych: nestoriańskiego (Stary 
Kościół Wschodni), asyryjskie-
go, syriackiego ortodoksyjnego 
(jakobickiego) i aramejskiego 
(dwa ostatnie nazywane są też 
monofizyckimi) oraz greckiego 
prawosławnego. 

Ale i wśród muzułmanów 
damasceńskich istnieje wielość 

odłamów, główne to: sunnici, szyici, alawi-
ci, druzowie. Wzajemne wpływy chrześci-
jaństwa i islamu są w Damaszku widoczne 
gołym okiem. W kościołach widzimy żarli-
wie głaszczących rzeźby świętych, to zwyczaj 
prawdopodobnie przejęty od muzułma-
nów. Przenikanie dwóch największych mo-
noteistycznych religii, tu w Damaszku ma 
miejsce również w głębszej, teologicznej 
płaszczyźnie, czego przykładem może być 
oddawany przez muzułmanów kult Matki 
Jezusa, którego imię w języku arabskim 
brzmi Isa. 

Nazywam Damaszek miastem ciastek, 
bo to metropolia, w której słodycze odgry-
wają ważną rolę. Myliłby się jednak, kto 

widziałby w nich tylko artykuł 
spożywczy. Ciasteczka Damaszku 
to sztuka wspaniałej materii, 
jeden z ważnych przedmiotów 
jego wyrafinowania. Maleńkie, 
najczęściej zielone mozaiki, lu-
kry, płatki róży damasceńskiej 
utopione w syropach. Miniaturo-
we ciasteczka błyszczące w białym 
słońcu i blasku kryształowych 
żyrandoli. Słodkie, lepkie, pię-
trzące się wielokondygnacyjne 
kompozycje, nigdy nie pozosta-
jące w odosobnieniu, zawsze za 
towarzyszy mają dźwięki ulicy, 
meczetu, zapachy kardamonu i 
przypraw w ilości barw niezna-
nej światu zachodniemu, tak jak 
nigdy na samotność nie cierpią 
gumki do mazania w zagraconych 
po sufit sklepach papierniczych i 

książki w księgarniach Damaszku. 
Dominacja percepcji wizualnej ulega 

zaburzeniu. To miasto naprawdę istnieje, 
choć wydaje się urojeniem, fatamorganą, 
postradaniem zmysłów. Damaszku, masz 
gorączkę. Klasyfikowanie, nazywanie we-
dług znanych nam kategorii nie działa, 
rozsądek szwankuje, wzrok oszukują wyso-
kie krawężniki pomalowane w czarno-białe 
paski, ajjubidzkie budowle wystawiają oko 
patrzącego na iluzjonistyczny żart „nega-
tywem” - wklęsłością kopuł i ich dekoracji. 
Wieczorem, w cieniu nieprzytomnej od 
słońca góry Qasyun, zza wysokich parka-
nów intensywnie pachną jaśminy, wonne 
ogrody róż damasceńskich, palmy na Abu 
Rummaneh, każda zaopatrzona w swój 
własny system nawadniający. Szczęśliwy czas 
iftaru – wieczornej uczty na zakończenie 
dnia postu. Damasceńczycy, słynący z le-
nistwa Arabowie ze swoimi nieodłącznymi 
atrybutami: kawą, herbatą, nargilami, nie 
tylko w ramadanie siedzą i „nic nie robią”. 

Uderza smród spalin, syryjskie normy 
ekologiczne znacznie odbiegają od na-
szych. Opary wzbogaca ciasno tkany ada-
maszek akustyczny, wszechobecne, z pasją 
używane klaksony zazwyczaj zdezelowanych 
aut. A jednak jest Damaszek powściągliwy i 
dostojny. Damasceńscy mężczyźni siedzą w 
swoich męskich kawiarniach paląc nargile, 
oddają się dysputom, grze w taulę czy sza-
chy, o porze udają się do świątyni, otoczeni 
liczną rodziną. Alkohol? Tylko w dzielnicy 
chrześcijańskiej, za szczelnie zasłoniętymi 
drzwiami. W pułapkę źle rozumianej wol-
ności nie dali się złapać, może dlatego, że 

dokoñczenie na str. 30
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mają dużo, bardzo dużo przodków. I dzieci, 
które tutaj nie są traktowane jak dopust 
boży. Widok starców prowadzonych przez 
wyelegantowanych jak z teledysku mło-
dzieńców - synów, wnuków, jest powszedni. 
Miasto wciąż oślepia światłem Szawłowego 
uderzenia obuchem Prawdy. 

„Idź do Damaszku, tam powiedzą ci wszyst-
ko, co masz czynić”.

Po mieście przechadzają się pilnujący 
porządku światowego, wystający na rogach 
ulic sekretnie uzbrojeni mukhabarat, pra-
cownicy syryjskiego wywiadu, przydrożne 
znaki geopolityczne.

Miastami w mieście są suqi - labirynty 
przykrytych wysokimi, różnie sklepio -
nymi dachami, piętrowych konstrukcji. 
Pod ich murami siedzą żebracy, uwagę 
zwracają albinosi. Słowo suq w języku 
arabskim znaczy targowisko. Zazwyczaj 
jednak, a szczególnie w Damaszku, rola 
tych „targowisk” jest znacznie bardziej 
złożona od zwykłego miejsca handlu, to 
rozległe zakryte bazary, na których sklepy 
poprzetykane są licznymi karawanseraja-
mi, meczetami, łaźniami, bibliotekami, 
szkołami koranicznymi, grobowcami 
wielkich islamu. Na suqach spotkać można 
medytujących Koran sufich, ascetycznych 
mędrców, ale i niezamykających sklepów 
na czas modlitwy kupców, którzy przery-
wają pracę, żeby oddać pokłony w stronę 
Mekki. Damasceńskie suqi, nie oddziela-
jące strefy sacrum od profanum, mienią 
się śpiewną i twardą mową dialektu dama-
sceńskiego tłumu ludzi przebranych za 
ekscentryczne kolorowe laleczki, ostrzami 
słońca w szparach dachów. Oszołomienie 
i ogłuszenie wielością, nagromadzeniem 
materii, przedmiotów, które z europej-
skiego punktu widzenia wydają się mówiąc 
delikatnie mało przydatne, a już na pew-
no nie zasługujące na oddzielne sklepy. 
Przekomarzania z kupcami w ustalaniu 
ceny, u końca transakcji okazują się rytu-
ałem przy obowiązkowej w takich razach 
filiżance herbaty. Targ zostaje ubity. Cie-
kawe, w chaotycznym zlepku zadaszonych 
alei suqu, przepychając się przez węższe, 
boczne uliczki, mijając tysiące twarzy, 
często całych pielgrzymek z Afganistanu 
czy Iranu, nigdy nikt mnie nie potrącił czy 
potraktował z niecierpliwością. Na Starym 
Damaszku, otoczonym pięciokilometro-
wym średniowiecznym murem, suq Me-
dhat Pasza wyznacza oś ulicy Prostej, którą 
oślepiony Święty Paweł udał się do domu 
Ananiasza. Starożytny trakt zamyka brama 
z czasów rzymskich – Bab Sharqi, chwilę 
dalej miasta strzegą równie wiekowe Bab 
Touma i Bab Kisan, z której św. Paweł zo-
stał opuszczony w koszu w ucieczce przed 
rzymskim pościgiem. „Cztery bramy ma 
miasto Damaszek... Furtkę Przeznacze-
nia, Wrota Opuszczenia, Grotę Klęski i 
Przyczółek Strachu... Nie przechodź nimi, 
Karawano, nie przechodź ze śpiewem. Czy 
słyszałaś tę ciszę, gdy ptaki umilkły, a jed-
nak coś kwili jak ptak?” - pisał w poemacie 
„Bramy Damaszku” James Elroy Flecker. v

cdn.

Damaszek...
dokończenie ze str. 29

…Twojej pomocy i  miłosierdzia w teraź-
niejszym utrapieniu królestwa mego prze-
ciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...

Słowa ślubowania wypowiedziane 1 
kwietnia 1656 roku przez króla Jana II 

Kazimierza Wazę w Katedrze Lwowskiej, 
który oddał Rzeczpospolitą pod opiekę 

Matki Bożej nazywając Ją Królową Koro-
ny Polskiej

     
Warszawa, 1 kwietnia  2021r.

Wnioskujemy, aby Pan Prezydent RP 
Andrzej Duda pilnie podjął działania 
ustawodawcze w celu LUSTRACJI AN-

TYKORUPCYJNEJ urzędników.

W pierwszej kolejności proponujemy 
„prześwietlenie” sędziów!

Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli 
Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, mając 
na względzie dotychczasową całkowitą 
klęskę tzw. walki z korupcją wśród sprawu-
jących władzę,  występuje z odezwą wzywa-
jącą do wprowadzenia ustawowej obowiąz-
kowej zasady weryfikacji wariograficznej 
osób kandydujących i pełniących wysokie 
stanowiska w Polsce. Stowarzyszenie RKW 
przygotowuje w tym celu projekt ustawy 
sejmowej i będzie inicjować  społeczny 
nacisk na jej wdrożenie. Poprzez wpro-
wadzenie takiej ustawy antykorupcyjnej 
możemy realnie sprawić, że Polaków 
– niezależnie od ich opcji politycznej – 
będą reprezentować wyłącznie uczciwi 
kandydaci. Agentura, oszuści, złodzieje, 
ludzie nieobliczalni czy uzależnieni (np. 
pedofile, narkomani), którzy zdomino-
wali życie publiczne – zostaną realnie 
wyeliminowani z poszczególnych szczebli 
władz w naszym kraju. 

Docelowo badaniu podlegaliby wszy-
scy piastujących publiczne stanowiska: 
prezydenta RP, premiera, ministrów, 
posłów, senatorów, prezydentów czy bur-
mistrzów miast, prezesów spółek skarbu 
państwa, pracowników urzędów skarbo-
wych, władz lokalnych itp. 

Oczyścimy miejsce w  życiu społecz-
no-politycznym dla kandydatów do tej 
pory unikających polityki. Niech nas 
reprezentują mądrzy i przede wszystkim 
uczciwi ludzie. 

Zlikwidowanie korupcji w polityce 
będzie jak najbardziej możliwe, jeśli 
doprowadzimy do uchwalenia ustawy 
sejmowej wprowadzającej obowiązkową 
lustrację antykorupcyjną. Prawidłowe 
przygotowanie takiej gotowej ustawy 
pod legislację to jednak wielomiesięczny 
proces, ale liczymy, że do 2022 roku ją 
stworzymy. Nie czekając jednak na cało-
ściową ustawę antykorupcyjną można na-
tychmiast wprowadzić w życie akt prawny, 
który zapoczątkuje realny proces walki z 
korupcją w Polsce i wytworzenie wiary-
godnych struktur państwowych.

St. RKW wzywa do rozpowszechnie-
nia poparcia planu wprowadzenia obo-
wiązkowych wobec urzędników badań 
wariograficznych - tak jak się to odbywa 
dotychczas jedynie w niektórych tylko 
przypadkach wobec pracowników służb 
specjalnych. Skoro jest to skuteczny 
system eliminujący agenturalność i ko-
rupcję, należy go pilnie zastosować po-
wszechnie na różnych szczeblach władzy 
w Polsce. Koszt jednego badania to tylko 
ok.100 zł.

Proponujemy, by w pierwszej kolejności, 
zanim powstanie ustawa antykorupcyjna,  
zastosować taką weryfikację antykorupcyjną 
wobec wszystkich polskich sędziów, wykorzy-
stując istniejącą już ustawę lustracyjną, jedy-
nie ją rozszerzając o zapisy antykorupcyjne ! 

Petycję kierujemy do Prezydenta 
Andrzeja Dudy, aby swoim autorytetem 
oraz zgodnie z kompetencjami konsty-
tucyjnymi wystąpił z taką antykorupcyjną 
inicjatywą ustawodawczą na razie tylko w 
obszarze sądownictwa, który Jemu podle-
ga i ustanowił
HONOROWY PATRONAT PREZYDEN-

TA RP.

Nie istnieją też żadne przeciwska-
zania, które by powstrzymywały lub 
uniemożliwiały Panu Prezydentowi w 
dalszej kolejności powołanie Zespołu 
ds. Lustracji Antykorupcyjnej, w skład 
którego wejdą również przedstawiciele 
Stowarzyszenia RKW. Wspólnie przygo-
tujemy w tym Zespole, najpóźniej do 
końca 2021 roku, projekt uzupełnienia 
istniejącej ustawy lustracyjnej, by do do-
tychczasowego obowiązku sędziowskiego 
oświadczenia lustracyjnego (i weryfikacji 
przez IPN) dopisać podobny obowiązek 
złożenia oświadczenia antykorupcyjnego 
przez kandydatów na sędziów oraz sę-
dziów (i weryfikacji na certyfikowanym 
wariografie). Przedstawiciele Stowarzy-
szenia RKW pomogą w przygotowaniu 
tekstu oświadczenia sędziowskiego oraz 
konkretnych pytań, na które kandydaci 
na sędziów oraz sędziowie musieliby od-
powiedzieć na badaniu poligraficznym, 
zwanym potocznie badaniem wariogra-
ficznym. Uważamy, że w takim badaniu 
powinno być weryfikowane oświadczenie 
sędziowskie mówiące o tym, iż:
- nie są oni i nigdy nie byli tajnymi i świa-
domymi agentami obcych czy rodzimych 
służb, 
- jako sędziowie nigdy nie otrzymywali 
jakichkolwiek korzyści za podjęcie jakiejś 
decyzji
- nie są i nie byli nigdy szantażowani, 
- nie są osobami uzależnionymi od alko-
holu czy narkotyków 
- nie są osobami w jakikolwiek sposób 
powiązanymi i nie utrzymują kontaktów 
ze światem przestępczym, mafijnym czy 
masońskim itp.,  
a więc konkretne pytania z zakresu postaw 
i zachowań, które mogłoby mieć wpływ na 

PETYCJA
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ich niezależność, bezstronność i zachowa-
nie w pracy sędziego. 

Uzasadnienie naszej inicjatywy
Ujawniane od wielu lat różne afery, 

często na najwyższych szczeblach władzy, 
są wynikiem braku rozliczenia się elit 
z okresu kolaboracji z komunizmem i 
przyjęcia jego fałszywych zasad w życiu 
społecznym po okrągłym stole. System 
wyłaniania naszych przedstawicieli w 
ogóle nie wziął po uwagę konieczności ze-
rwania z tymi zasadami, wskutek czego do 
polityki, do władzy przedostają się osoby 
o wątpliwych kwalifikacjach moralnych, 
podatne na korupcję lub szantaż. 

Obecnie w ramach obowiązującego 
prawa wyborczego jedyną działającą w 
praktyce weryfikacją kandydatów do 
samorządu czy parlamentu jest obowiąz-
kowe złożenie przez nich oświadczenia 
lustracyjnego, którego prawdziwość jest 
weryfikowana przez Biuro Lustracyjne 
IPN. Weryfikacja dotyczy zatem jednego 
tylko zagadnienia i odbywa się wobec 
spraw mających miejsce wiele lat temu, 
bazuje na przetrzebionych zasobach 
archiwalnych oraz  dotyczy tylko osób 
urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.  

Należy także zauważyć, iż przemiany 
związane z transformacją ustrojową z 
przełomu lat 80./90. ominęły wojskowe 
organy bezpieczeństwa (kontrwywiad 
oraz wywiad wojskowy), gdzie nie prze-
prowadzono stosownej weryfikacji, na 
wzór tej w SB ani ich pracowników, ani 
tym bardziej jej agentury. Fakt ten rów-
nież jest znamienny, gdyż to te służby 
(oraz ich agentura) stanowiły właściwy 
trzon formacji zwanej potocznie komuni-
styczną bezpieką, nastawioną na obronę 
interesów rosjo-sowieckich oraz szeroko 
rozumianych własnych interesów. 

Jeśli w zniszczonych w większości za-
sobach IPN-u, nie ma obecnie informacji 
przesądzających o haniebnej przeszłości 
kandydatów, wiec mogą oni obecnie 
poprzez fakt zatajenia jej, tj. kłamstwo w 
oświadczeniu, zostać naszymi przedstawi-
cielami w parlamencie czy samorządzie 
terytorialnym. Niektórzy z nich mogą być 
nadal kontrolowani przez wrogie Polsce 
siły, które mogą nadal taką agenturą 
sterować, o ile znają ich przeszłość czy 
dysponują ich aktami.

Biorąc pod uwagę prawdziwe bagno 
moralne jakie panuje wśród osób spra-
wujących władzę oraz nieskuteczność 
dotychczasowej  metody lustracji postulu-
jemy skuteczne sprawdzanie kwalifikacji 
moralnych wszystkich bez wyjątku kandy-
datów do władzy, również najmłodszych. 

Polski nie stać już dłużej na to by 
dowiadywać się z mediów i po czasie o 
tym, że  osoby sprawujące władzę i różni 
kandydaci na intratne funkcje państwo-
we, mają powiązania ze światem przestęp-
czym, obcą agenturą, czy są uzależnieni 
od narkotyków czy pedofilii. 

Nie ma  obecnie żadnej skutecznej 
możliwości weryfikacji polityków oraz 
urzędników na państwowych posadach. 
Jeśli nie byli w przeszłości karani, to są 

traktowani jak uczciwi ludzie. Do polityki 
i do władzy przedostają się przez to zbyt 
często ludzie małostkowi, podli i sprze-
dajni. Nawet jeśli takich skorumpowa-
nych włodarzy naszego państwa, naszych 
miast i wsi wreszcie spotkają oskarżenia 
o korupcję, nawet jeśli czasami nawet 
zostaną ukarani i trafiają do więzienia, 
to wyrządzonych społeczeństwu szkód już 
nie naprawią, a straty są na ogół wielkie.

Gdyby wprowadzono obowiązkowy 
i sprawny system kontroli uczciwości, 
jakim jest badanie na wariografie, wów-
czas wcześniej wiedzielibyśmy, kto z nich 
kłamie. Ustawa zawierałaby odpowiednie 
zapisy prawne umożliwiające natychmia-
stowe odsunięcie ze stanowisk wszystkich 
nieuczciwych i skorumpowanych ludzi.

Badanie na tzw. wykrywaczu kłamstw 
jest wydatkiem znikomym biorąc pod uwa-
gę  znaczne, nie do oszacowania straty, 
jakie ponosimy z narażeniem naszego 
bezpieczeństwa narodowego i  rabunku 
finansów Polski. Starty skarbu państwa 
wielokrotnie podczas kadencji różnych 
mafii politycznych sięgały dziesiątek mi-
liardów złotych rocznie. Nie byłoby ich 
aż w takiej skali, gdyby badanie wariogra-
ficzne musieli przejść politycy, urzędnicy i 
ich doradcy w wielu ministerstwach, chro-
niący różne mafie wysysające i niszczące 
potencjał Państwa Polskiego. 

Dla dalszego prawidłowego rozwoju 
Polski należy pilnie wprowadzić kontrole 
antykorupcyjne sprawdzające uczciwość 
i lojalność państwową wszystkich spra-
wujących ważne stanowiska państwowe 
oraz kandydatów ubiegających się o te 
stanowiska. Ponadto ustawowo należy za-
bezpieczyć naród przed skorumpowanymi 
politykami i urzędnikami poprzez cyklicz-
ne i okresowe kontrole osób piastujących  
te stanowiska. 

Patologia korupcji i agenturalności 
od wielu lat, jak choroba nowotworowa 
nadal niszczy nasze państwo. Skoro ist-
nieje wiarygodna i niedroga możliwość 
skutecznej kontroli, znana od lat i udo-
skonalona, to należy po prostu z niej 
skorzystać aby skończyć z udawaniem, że 
państwo walczy z korupcją.

Wprowadzenie w życie zmodyfiko-
wanej USTAWY ANTYKORUPCYJNEJ 
wymaga nie tyle dobrej woli obecnych 
decydentów – bowiem jest to wymierzone 
w ich skorumpowany model łatwego życia 
na nasz koszt – lecz przede wszystkim 
wymaga naszego społecznego nacisku w 
tej kwestii.

Stowarzyszenie RKW niniejszą ode-
zwą inicjuje w Polsce proces pn.:  antyko-
rupcyjny system kontroli władzy.

 Tak jak wprowadzono do kodeksu 
wyborczego obowiązek oświadczeń lu-
stracyjnych dla kandydujących oraz ich 
weryfikację przez IPN, tak można i należy 
wprowadzić kolejny obowiązek, stosunko-
wo tani i szybki w realizacji, stwarzający 
od razu nieporównywalnie wyższą jakość w 
funkcjonowaniu naszego państwa i dzięki 
temu przynoszący wielkie korzyści.

Stowarzyszenie RKW inicjuje plan 
wprowadzenia systemu obowiązkowych 

badań na wariografie! Takie badania 
nie bolą, ich koszt nie jest wysoki  oraz 
nie ma żadnego ryzyka dla zdrowia. W 
polskich sądach wyniki badań na wario-
grafie są brane pod uwagę, jeśli są jednym 
z różnych dowodów i są dobrowolne. 
Procedura dopuszcza tzw. rozpytanie 
wariograficzne w celu ograniczenia kręgu 
osób podejrzanych lub ustalenia wartości 
dowodowej ujawnionych śladów (art. 
192a § 1 kpk). Przykładowo: w aferze 
korupcyjnej dotyczącej prezesa Komi-
sji Nadzoru Finansowego prokuratura 
jednoznacznie stwierdziła na podstawie 
dobrowolnych badań wariograficznych, 
iż jest on kłamcą. Badanie na certyfiko-
wanym, nowoczesnym wariografie jest 
wiarygodne dla ponad 98,5% badanych. 
Istnieje statystyczna grupa osób do 1,5% 
badanych, których nie powinno się badać, 
gdyż wyniki będą wykluczać odczytywaną 
logiczność emocjonalną ze względu na 
przyjmowane przez nich lekarstwa. To 
chyba jedyny ujemny, ale niewielki koszt 
społeczny proponowanego wariograficz-
nego systemu kontroli.

Uważamy, że konieczne jest wprowa-
dzenie USTAWY regulującej zagadnienie 
walki z korupcją przy pomocy badań wa-
riograficznych, która powinna wziąć pod 
uwagę m.in.:

– Określenie podmiotu do przepro-
wadzania weryfikacji, tak aby był on w 
pełni wiarygodny, odporny na korupcję 
i transparentny (obecne firmy/instytuty 
raczej się do tego nie nadają)

– Natychmiastową utratę stanowiska i 
dożywotni zakaz piastowania funkcji pań-
stwowych przez osoby, którym wykazano 
kłamstwa lub celowe zamazywanie obrazu 
badania na wariografie

– Wykluczenie możliwości kandydo-
wania na określone stanowiska publiczne 
i państwowe osób, które nie poddadzą 
się badaniom lub nie mogą się poddać 
badaniom na wiarygodność

– Opracowanie systemu badań wario-
graficznych i kontroli ich wiarygodności 
(w tym kontroli społecznej) tak, by nie 
było najmniejszych możliwości ich fał-
szowania

– Ustalenie zakresu i częstotliwości 
badań oraz wskazanie środków na ich 
finansowanie.

Jako Stowarzyszenie RKW będziemy 
prowadzić i pilotować do końca naszą ini-
cjatywę stworzenia odpowiedniej ustawy 
antykorupcyjnej z wszystkimi jej aspekta-
mi/rozporządzeniami oraz niezbędnymi 
zastosowaniami technicznymi w prakty-
ce. Liczymy, że w zakresie koniecznych 
działań antykorupcyjnych - na początek 
wśród sędziów – Pan Prezydent pomoże 
w ustawodawczej inicjatywie lustracji 
antykorupcyjnej sędziów. Na jego ręce 
złożymy w lipcu 2021 roku prośbę z tą pe-
tycją z już uzyskanym poparciem w postaci 
podpisów zebranych na naszym portalu 
www.stowarzyszenierkw.org/petycje.

Prosimy ludzi wolnych o pisemne 
poparcie w zakładce     PETYCJE     na 
naszym portalu www.stowarzyszenierkw.
org v
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Elżbieta Grabosz

Fraszki

Dola

Końska dola nie jest zła. 
Gdy się pełno w żłobie ma.

Marsze żałosne

- Jak to się stało? 
Tłumy wielkie, 
a ludzi tak mało.

Myj ręce

Wielkie niebezpieczeństwo, 
oraz wielka bieda. 
Są ręce, których domyć się nie da.

Nadczłowiek

Szydził z ideałów, 
buchał z niego cynizm. 
mówił „nadczłowiek”, 
a to był nadświnizm.

Leszek Wierzchowski

Fraszki

Internetem zniewoleni

Musiałby się zdarzyć cud,
By chciał książki czytać lud.
 
♦

Narodziny eseisty

Z mizernego poety - krytyk stał się tęgi,
Więc mu gębę obito do n-tej potęgi...
Po czym rzekłszy do siebie - kto chce, niech szaleje! 
Pisze nudne jak flaki z olejem eseje.

♦

Żywot poety

Ciężki żywot na Parnasie: 
Wierszy w bród, a pusto w kasie!

♦

Wskaźniki

Przez czytelnictwo podłej lektury
Wskaźnik głupoty idzie – do góry!

♦

Poezja i życie

Życie poezją bywa niekiedy
Częściej poezja przyczyną biedy!

♦

Magia fraszek

Fraszka nabiera głębszego brzmienia
Przez celną pointę przeznaczenia

Marek S.Podborski

NIE MA NIE

nie mam już głowy
i nie mam tułowia
nie mam słowa
nie mam posłowia
nie mam zębów
pazurów
nie mam zrębów konturów
nie mam pojęcia
nie mam zmowy
nie mam zdjęcia 
drugiej połowy

nie mam układów
dołów uniesień
nie mam nóg – ołów
i reszty kończyn
bo bez początku
śmierci mnie jesień
nie mam wrze ci ona
nici i wątku

nie mam wojny
nie mam pokoju
nie jestem hojny
i nie mam nastroju

jest piwo
nie kwitną piwo-nie
zanika szkliwo
nie mam krwi ikry
klej not ów  na tronie
nie mam mimikry
i nie mam pewności

nie mam poglądów względów
wglądów
nie mam ziemi i pługów 
nie mam istnienia
i nie mam długów

długości cienia

Stanisław Chyczyński

KAL-WARIAT ZEBRZYDOWSKI

„…zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”
(1 JA 3, 1)

Nazwisko z błędem to jak anatema 
lub Boży figiel. Symbol! A na temat 
błędów na górze mógłbym wam nagadać 
niemało. Mógłbym, chociaż kler na gada 
winę wciąż zrzuca. Marudzi Irenka: 
za dużo ludzi… Płonie mózg i ręka 
Boska nie broni. Wszak krnąbrny synalek 
zawsze ze mnie był. Gdzież ten od Syna lek?

Tadeusz Charmuszko

A  F  O  R  Y  Z  M  Y

***
Jak trzeba wspiąć się wysoko, żeby dostrzec swoją małość?

***
Głupi będzie ciągle szukał pretekstu, żeby udowodnić, 
że jest  mądrzejszy od swego rozmówcy.

***
Nawet największa gaduła chciałaby nabrać wody w usta na pustyni.

***
Żeby jeszcze w upał zagrzewać do walki!

SATYRA
Dorota Czerwińska

Manie bez Mani

mam zęby
mam oczy
mam nos
 
przeczuwam stos
 
zwietrzam ciemną zasłonę
i czarny koniec
 
bo co tu mieć gdy się nie ma
zwykłego chcenia
i przy czym trwać kiedy Mania
 
wygania
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Doprawdy, niezwykłą podróż po lankij-
skiej wyspie odbyła ALINA KRĘCISZ, autorka 
książki „Moja podróż z Witkacym i Malinow-
skim na Cejlon”. Bo, po pierwsze, odbyła ją 
w towarzystwie dwóch wybitnych osobistości 
polskiej kultury, a po wtóre, zamierzona po-
dróż miała miejsce w tym samym okresie, czyli 
od 28 czerwca do 11 lipca, tylko... ponad sto 
lat później. Motywacje egzotycznej wyprawy 
Aliny Kręcisz różniły się jednak od okoliczności 
towarzyszących wyjazdowi bohaterów książki. 
Jakie to były okoliczności?

Stanisław Ignacy Witkiewicz i Bronisław 
Malinowski znali się i przyjaźnili od dzieciń-
stwa. Byli wybitnymi indywidualnościami. 
Mieli podobne zainteresowania. Obydwaj 
otwarci na świat, na nowe idee, sztukę i naukę. 
Niecodzienną ekspedycję w celach nauko-
wych do Australii i Nowej Gwinei zaplanował 
antropolog dr Bronisław Malinowski na okres 
dwóch lat.

Powodem przyłączenia się do wyprawy 
przyszłego autora „Szewców” była jego tragedia 
osobista, spowodowana samobójstwem narze-
czonej Janiny Janczewskiej, która odebrała 
sobie życie 21 stycznia 1914 roku w Dolinie 
Kościeliskiej w Zakopanem. Obwiniając się za 
śmierć narzeczonej, Witkacy szuka pomocy dla 
zdruzgotanej psychiki i prosi Malinowskiego o 
zabranie go w daleką podróż. Stan psychiczny 
Malinowskiego również nie był najlepszy po 
nieodwzajemnionej miłości do pani Otolii, 
nazywanej przez niego w „Dzienniku” Tośką 
lub Retingerką.

Młodzi, bo 30-letni przyjaciele, wyrusza-
ją do Nowej Gwinei z Londynu. Po drodze 
zatrzymują się w Paryżu, Marsylii i Tulonie, 
gdzie wsiadają na statek „Orsova” i płyną na 
Cejlon przez Neapol, Port Said, Kanał Sueski 
i Ocean Indyjski. Po siedemnastu dniach, 28 
czerwca 1914 roku docierają do Kolombo, 
stolicy Cejlonu, ówczesnej kolonii brytyjskiej. 
Zetknięcie się z tropikiem po nużącej podróży i 
chorobie morskiej, było pełne oczarowania, ale 

Irena Kaczmarczyk

Z Witkacym i Malinowskim na Cejlon

też szokujące z powodu wysokiej temperatury. 
Witkiewicz, po opuszczeniu pokładu parowca 
notuje: „Mimo wczesnego ranka żar wprost 
piekielny, (...) widać brzeg niski, pokryty 
palmami i czerwone domy (...) Nie jestem w 
stanie opisać tych cudów, które tu widzę. Są to 
rzeczy wręcz potworne od piękności” („Moja 
podróż...” s. 19, 20). Zwiedzanie wyspy z uwagi 
na upał jest dla młodych i wrażliwych podróż-
ników dość uciążliwe, ale pełne fantastycznych 
wrażeń. Przyglądają się ludziom, notują ich 
wygląd i zwyczaje: „Ludzie cudowni. Od koloru 
czerwonej czekolady do czarnego brązu. Jedni 
z długimi włosami, inni z węzełkami i grzebie-
niami okrągłymi naokoło całej głowy, których 
końce świecą w słońcu jak płomykowate rożki” 
(„Moja podróż ...” s. 26) (...) Niektórzy do 
połowy nadzy, inni w kolorowych, przewie-
szonych przez plecy szalach; wszyscy prawie w 
kolorowych spódniczkach. Barwy ubra najróż-
niejsze: od niebieskich do pomarańczowych, 
od purpurowych do zielono- szmaragdowych 
(...) Niektóre kobiety noszą szaty granatowe, 
obramowane szerokim, żółtym szlakiem.(...) 
Bardziej dystyngowane damy noszą krótkie, 
białe staniczki, obszyte koronkami, z dużym 
dekoltem i krótkimi rękawkami” („Moja po-
dróż...” s. 27).

Relacje Witkiewicza i Malinowskiego 
są pełne emocji i plastyki. Posiłkuje się nimi 
autorka na kartach książki dość często, co 
ubogaca jej literacki, wielogłosowy - pokuszę 
się go nazwać - przewodnik po Sri Lance. Ale 
wracając jeszcze do roku 1914 i wyprawy boha-
terów książki. Podczas 2-tygodniowego pobytu 
na Cejlonie Witkacy i Malinowski zwiedzili 
najbardziej znane miasta: Kolombo, Kandy, 
Dambullę, Matale i Anuradhapurę. Obejrzeli 
wiele buddyjskich i hinduskich świątyń, m. in. 
słynną Świątynię Zęba Buddy w Kandy. Cho-
ciaż nie udało im się zobaczyć samej relikwii, 
wystrój i ceremonie wywarły na nich ogromne 
wrażenie. Nie opisał ich jednak Witkacy a Mali-
nowski, który nie podzielił nastroju przyjaciela 

zamieścił w „Dzienniku” taki oto 
opis Świątyni:

„Główna budowla jest to 
malutki dwupiętrowy domek 
czworoboczny, pokryty olbrzy-
mim dachem, z werandą biegnącą 
naokoło. Pomalowany lichymi 
freskami o naiwnym, bezstylowym 
pacykowaniu. Nie dotarliśmy 
do jego wnętrza. W podwórku 
wewnętrznym, otaczającym ten 
domek, a otoczonym otwartymi 
nań werandami, roi się od ludzi, 
przekupnie kwiatów, betelu.

kadzidła; ciemne, półnagie 
postacie, krzątające, przesuwające 
się cicho i leniwie.(…) Monoton-
na muzyka gongów i tamtamu 
u wejścia do świątyni. Słychać 
ją tu wszędzie pod wieczór i w 
południe. Z daleka brzmi suchy 
bełkot pustej beczki wiezionej 
po kamienistej drodze” (Moja 
podróż...” s. 55, 56). Malinowski 
jest też rozczarowany pałacem 

królewskim, biblioteką orientalną za czasów 
brytyjskich. Notuje: „Wnętrze pełne świecide-
łek i świętości, zaczynając od złotych posążków 
wysadzanych klejnotami i poowijanych w szma-
ty haftowane ręcznie, kończąc na oleodrukach 
świeżo sprowadzonych z Europy. Posążki, 
posągi Buddy wszelkich rozmiarów i z najróż-
niejszych materiałów; złoto, srebro, alabaster, 
kamienie, stiuki. Wszystko poustawiane pod 
kloszami lub poobwijane w szmatki, bez syme-
trii, ładu lub bezładu artystycznego (...) Pod 
przykrym ważeniem znów jednej rozproszonej 
iluzji, tajemnicy, która rozpłynęła się w nicość, 
wychodzę ze świątyni” („Moja podróż... s. 57). 
Kończy swoje rozważania refleksją: „pierwsze 
ważenie zupełnie nieznanego kraju, religii, 
pejzażu są zawsze pełne takich rozczarowań” 
i aby „uchwycić od razu treść nowego świata” 
musi mu towarzyszyć „świeża, wypoczęta myśl” 
(„Moja podróż...s. 57).

Z relacji Witkacego i Malinowskiego do-
wiadujemy się, iż często podczas zwiedzania 
zabytków każdy z nich zamykał się w sobie, 
analizując ukryte głęboko osobiste rozterki i 
dramaty. Witkacy swoją tragiczną miłość, a Ma-
linowski swoje sercowe problemy z Retingerką.

Intensywne zwiedzanie wyspy nie do 
końca było lekarstwem na depresyjny nastrój 
Witkacego. W czwartym dniu pobytu, siedząc 
na werandzie, artysta poważnie myśli o samo-
bójstwie. Nie chcąc sprawić kłopotu towarzyszo-
wi podróży, pisze list do władz Cejlonu, który 
warto przytoczyć w całości:

„2 VII 1914 Anuradhapura Wyjaśnienia 
dla Władz Cejlonu.

Po utracie mojej narzeczonej, która 
popełniła samobójstwo przed czterema mie-
siącami chciałem się zabić. Moja rodzina do-
radziła mi udanie się w podróż. Mój przyjaciel 
(jeden z dwóch moich najlepszych przyjaciół) 
wybierał się właśnie na Nową Gwineę z wypra-
wą naukową. Był tak uprzejmy, że do sumy, 
jaką rozporządzałem, pożyczył mi pięćdziesiąt 
funtów szterlingów i zabrał mnie ze sobą w 
bardzo złym stanie psychicznym, na skutek 
czego miał wiele kłopotów. On był tak dobry 
jak najlepszy brat. I jest mi bardzo przykro, że 
jestem zmuszony popełnić wobec niego taką 
niegodziwość i opuszczam go w jego niebez-
piecznych wędrówkach. Ja jednak widzę, że 
podróżowanie, zamiast poprawić mój stan, 
sprawia mi okropne cierpienie, ponieważ fakt, 
iż ja mogę oglądać piękne rzeczy, których Ona 
nigdy nie zobaczy, czyni mnie w najwyższym 
stopniu nieszczęśliwym. Jeszcze bardziej niż 
byłem poprzednio. Piszę to z pełną odpowie-
dzialnością, żeby mój przyjaciel dr Malinowski 
nie miał żadnych kłopotów w związku z moją 
śmiercią, żeby uniknął wszelkich formalności i 
przesłuchiwań, co mogłoby spowodować jego 
spóźnienie na ten statek. To jest moja ostatnia 
wola, żeby z mojego powodu nie doznał on 
żadnych przeszkód w podróży, ponieważ musi 
być w Australii na Kongresie Stowarzyszenia 
Brytyjskiego. Sprawiłoby mi wielki ból, gdy-
bym, zamiast okazać moją wdzięczność, stał się 
przyczyną jakichkolwiek dla niego kłopotów.

Proszę wybaczyć mój okropny angielski.
Wasz S. I. Witkiewicz”.
(„Moja podróż...” s. 80).
Na szczęście list ten do władz Cejlonu 

nigdy nie został wysłany, chociaż Witkacy 8 
lipca w Nalandzie, siedząc z browningiem-przy 
skroni, ponownie zamierza się zabić. Zanotu-
je, iż nie zrobił tego, gdyż powstrzymała go w 

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

dokoñczenie na str. 34
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ostatniej chwili myśl o Rodzicach.
Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, 

rezerwatów i ogrodów, które podczas 14-dnio-
wego pobytu zwiedzili nasi bohaterowie a 
które po ponad stu latach odwiedziła Alina 
Kręcisz. Precyzyjnie przygotowana wycieczka 
szlakiem Witkiewicza i Malinowskiego była 
możliwa dzięki wnikliwemu przestudiowaniu 
ich wspomnień. I chociaż wg autorki są one 
najmniej kompletne, stały się impulsem do 
podjęcia decyzji o niezwykłym wyjeździe na Sri 
Lankę. „Postanowiłam - pisze w swojej relacji 
- w samotności przeżyć ich wspomnienia, spró-
bować odtworzyć i maksymalnie zrozumieć tę 
podróż oraz odnaleźć miejsca ich artystycznych 
inspiracji” bo „była to chyba najtrudniejsza 
emocjonalnie podróż o jakiej udało mi się 
przeczytać, pod każdym możliwym względem 
i znaczeniem. Była podróżą w metafizyczny 
świat kreowany artystycznymi wizjami dwóch 
istnień” („Moja podróż ...” s. 8).

Oprócz „Dziennika” Bronisława Malinow-
skiego, reportażu Stanisława Ignacego Witkie-
wicza „Z podróży do Tropików”, jego „Listów” 
oraz artykułów’ pisanych na wyspie do „Echa 
Tatrzańskiego”, znajdujemy w relacji Aliny 
Kręcisz cytaty z „Pamiętników” Juliana Fałata, 
z listów Adama Asnyka, książki dra Jana Hupki 
„Podróże po Indyach” oraz kilkunastu publi-
kacji obcych twórców, które udostępniono 
autorce w Archiwum Narodowym i Miejskiej 
Bibliotece w Kolombo. Bogata bibliografia 
oraz 274 przypisy (sic!) świadczą o wyjątkowej 
skrupulatności autorki w opracowaniu książki. 
Spędziła nad nią, jak sama pisze, cały rok. Nie 
jest to jednak tylko - o czym wspomniałam we 
wstępie - relacja napisana na podstawie istnieją-
cych w bibliotekach i archiwach dokumentach. 
Autorka bowiem, po sześciokrotnym pobycie 
na Sri Lance, zdecydowała się w 135. rocznicę 
urodzin Witkacego, odbyć prywatną podróż 
śladami wybitnych osobistości przełomu XIX 
i XX wieku i odtworzyć ich wyprawę na Cejlon 
dzień po dniu. Przemieszczając się dokładnie 
szlakiem bohaterów, barwnym, poetyckim 
językiem opisuje współczesną Sri Lankę i prze-
miany, jakie zaszły w sposobie komunikacji, w 
architekturze miast, wiosek i świątyń na wyspie. 
Alina Kręcisz zachwycająco prowadzi literacką 
narrację. Mistrzowsko komponuje opowieść, 
łącząc swoje wrażenia z zapiskami bohaterów. 
Całość stanowi malowniczą topografię tego 
urodziwego azjatyckiego państwa, zilustrowaną 
kilkudziesięcioma archiwalnymi i współcze-
snymi fotografiami, jak również barwnymi 
reprodukcjami prac Witkacego. Jedna z nich: 
„Wizyta u Radży” zdobi okładkę książki. Jest 
tak energetyczna, że chce się tę cenną publi-
kację wziąć do ręki i wędrować przez jedną z 
największych na Oceanie Indyjskim lankijską 
wyspę. Należy dodać, iż książka Aliny Kręcisz 
wzbudziła duże zainteresowanie w świecie 
literacko-artystycznym. Jej promocja odbyła się 
na deskach Narodowego Starego Teatru im. 
H. Modrzejewskiej w Krakowie; uczestniczył 
w niej gość honorowy Ambasador Sri Lanki w 
Polsce, Jego Ekscelencja C. A. H. M. Wijeratne. 
Fragmenty książki czytała też na antenie Radia 
Kraków znakomita aktorka teatralna, filmowa 
i telewizyjna Dorota Segda. v

Alina Kręcisz, Moja podróż z Witkacym 126, Malinowskim 
na Cejlon, wyd. BOSZ, Olszanica 2020, ss. 126

MACIEJ PORZYCKI jest poetą i felieto-
nistą. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Do roku 
2016 wydał sześć tomików poezji. Siódmym jest 
Analogia, wydana w roku ubiegłym. To zestaw 
36 wierszy. To akurat tyle, by czytelnik nie po-
czuł się znudzony i mógł przyjrzeć się każdemu 
z osobna. W tym przypadku jest to szczególnie 
wskazane. Te wiersze są bowiem  wyjątkowo 
hermetyczne. Powiem wprost - szukałem w 
tej książce choćby jednego,  który przypadłby 
mi do gustu. Moja intuicja podsunęła mi co 
prawda kilka, ale jest ona zaprawiona w takich 
bojach. Obawiam się jednak, że przeciętny czy-
telnik polegnie przy pierwszym z nich, a przy 
kolejnym odłoży książkę na półkę. Jest w tych 
tekstach kilka ciekawych rzeczy -  przyzwoity 
rytm, ironiczny ton, udany rym. Brak w nich 
jednak podstawy - jasnego komunikatu. Ten 
ginie bowiem w niekontrolowanej wyobraźni, 
w potoku skojarzeń, w nadmiernej skrótowo-
ści. Ta ostatnia najbardziej mnie zniechęciła. 
Rezultat jest taki, że treść tych wierszy schodzi 
na plan dalszy. Zdominowana jest słowną żon-
glerką. Owszem, można się w tym wszystkim 
połapać, od biedy zrozumieć. Ale to trud, który 
czytelnikowi powinien być zaoszczędzony. Na 
dowód przytoczę Wariant rzymski:

Zamiar się ukrywa
trwa postępowanie

drogi mimochodem
ale coraz dalej

ze zdumienia przetarte
trochę na kolanach

choć dotąd prowadzą
zostaną pokonane

odrębną kwestią
jest skrzyżowanie

mleczne sobie kipią
do białego rana

a te oddechowe
na zdjęciowym planie

Jest w powyższym wierszu motyw dróg. Ale 
trzeba go namierzyć i wyłowić, niczym rybę z 

Ludwiki Filip Czech

Droga przez mękę

mętnej wody. Dlatego te wiersze nie sprawiają 
oczekiwanej przyjemności. Trzeba się przez 
nie przedzierać, jak przez krzaki ostów. Taki 
wysiłek jest możliwy i zapewne niektórzy go 
podejmą. Szkoda tylko, że w tej kwestii autor 
stanął do czytelnika okoniem. Co gorsze 
- podejrzewam, że uczynił to celowo. Owa 
hermetyczność nie jest brakiem talentu, ale 
kalkulacją, zamysłem. Zaproszeniem do gry, 
intelektualnej łamigłówki. Niestety, mnie 
takie zabiegi nie przekonują. Czytając te 
wiersze miałem wrażenie, że poświęcam im 
zbyt wiele czasu, który mógłbym spożytkować 
owocniej. Choćby sięgnąć po książkę autora, 
któremu bardziej zależy na porozumieniu 
z czytelnikiem. Przytoczę jednak tytuły, 
które nie uszły mojej uwadze. Są bowiem, w 
odróżnieniu od pozostałych, bardziej przy-
stępne. Zarysowuje się w nich dzisiejszość 
- obraz miejskiej aglomeracji, powszechny 
egocentryzm, wreszcie natarczywa ofensywa 
cywilizacyjnych zastępów - bajtów i pikseli. 
Mam na myśli Inwazję, Singielkę i American 
Dream. Wyjątkowym wierszem w tym zbiorze 
jest Kwatera. Tej roboty mogę autorowi po-
gratulować. Przepiszę go w całości:

Wyłączone ze światła
zakamarki piwnicy
głęboka kieszeń
czy dno szuflady

nigdy nie były
specjalnie polecanymi
obszarami rozwoju

za to miejscami
są jak najbardziej
skromnego pochówku

kosz na śmieci
pominięto tylko dlatego
że przepełniony.

Tomik Analogia polecam osobom cier-
pliwym i wytrwałym. Najchętniej miłośnikom 
łamania szyfrów. Ufam, że w kolejnej książce 
autor zrobi głębszy ukłon w stronę odbiorcy. v

Maciej Porzycki, Analogia, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 
2020, ss. 44

Z Witkacym...
dokończenie ze str. 33
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Zaiste, benedyktyńska to praca – porzu-
cić używki doczesności, zerwać codzienne 
związki z migotliwym, sycącym zmysły i 
potrzeby intelektualne życiem tu i teraz, by 
wytrwale przedzierać się wśród zakurzonych 
inkunabułów przeszłości, szperać pośród ar-
chiwów pamięci, łączyć ze sobą fakty, spajać 
wątki, „żenić” literackie analogie. Ile trzeba 
samozaparcia, by wytrwale wędrować przez 
las niedopowiedzeń, knieje wątpliwości, 
bory nieprecyzyjnych pojęć i dat. I przy tym 
szybko okazuje się, że nieprawdziwa jest teza, 
jakoby w Internecie „było wszystko”. Owszem, 
jest wiele, ale nie wszystko. Znalezione zaś 
wiadomości trzeba jeszcze usystematyzować, 
sprawdzić w „źródłach pewnych”, druko-
wanych, oryginalnych, zarchiwizowanych. 
Żadnej myśli nie można zaufać z kretesem, 
pójść za nią w ogień, „na przepadek”. Wręcz 
przeciwnie – stąpać należy ostrożnie i meto-
dycznie wśród kruchych, zetlałych druków i 
dokumentów, oglądać z uwagą każdy wers 
zarchiwizowanego tekstu, sprawdzać w kilku 
potwierdzonych, zaufanych źródłach. W mo-
nografii – będącej rodzajem pracy naukowej, 
która winna omówić dane zagadnienie w 
sposób bezsprzecznie całościowy, niezbędny 
jest przemyślany wybór właściwego aparatu 
i metody naukowej. Równie istotne jest tak-
że prawidłowe udokumentowanie swoich 
„odkryć” oraz zdecydowane wyczerpanie 
tematu (choć niekoniecznie przy tym i czytel-
nika monografii). Autorowi winna również 
przyświecać chwalebna myśl, iż do każdej 
swej tezy bez problemu powinien znaleźć 
stosowny przypis (gdyby tylko zaszła taka 
konieczność). Nie ulega wątpliwości, iż trud-
na to rzecz stworzyć monografię, ale jeszcze 
trudniejszy wydaje się pomysł stworzenia jej 
pełnej, bogatej, czy wręcz – unikatowej w ob-
ranym przez jej autora czy autorów temacie. 

Tego karkołomnego zadania - napisania 
dociekliwej, przenikliwej monografii, podjął 
się STEFAN PASTUSZEWSKI, na co dzień 
prawdziwy człowiek renesansu: nie tylko 
pisarz, poeta, dziennikarz, nauczyciel aka-
demicki i samorządowiec, ale również od lat 
działacz polityczny. Wielu twórcom literatury 
w Polsce znany jest jako twórca ogólnopol-
skiego Miesięcznika Literackiego „Akant” 
(od roku 1998) oraz wydawca. Monografię 
„Krótka historia literatury w Bydgoszczy” 
jego autorstwa wydał w roku 2020 Instytut 
Wydawniczy „Świadectwo” w Bydgoszczy. 
Twórca monumentalnego opracowania – jak 
możemy przeczytać we wstępie, uznał jego 
dokumentacyjny charakter, pragnąc uniknąć 
waloryzacji dorobku pisarzy związanych z 
Bydgoszczą, formułowania wszelkich ocen, 
poza utrwalonymi i mało kontrowersyjnymi. 
Postawił sobie za zadanie sporządzenie 
syntezy, czyli całościowego oglądu funkcjono-
wania literatury w Bydgoszczy na przestrzeni 
dziejów. Autor uznał, iż to przedsięwzięcie 
pionierskie - jak dotąd literatura oraz życie 
literackie miasta nie doczekały się pogłębio-
nego opracowania. Tylko Zdzisław Mrozek 
zbadał dość wyczerpująco lata 1919–1939, 
dokonując analizy literatury, ale również 
teatru i całości zjawisk ogólnokulturalnych. 

Anna Kokot-Nowak

Pośród inkunabułów, archiwów i cyfrowej kakofonii

Stefan Pastuszewski posłużył się w założe-
niach metodologicznych trzema perspek-
tywami: historyczno – literacką, autorsko 
– dziejową oraz historyczno – socjologiczną. 
Pierwsza z nich została połączona z narracją 
bio – bibliograficzną, podkreślającą bardziej 
ciągłość niż okresowość i zawierającą się w 
aneksach (życie literackie, kultura literacka, 
mikroświaty pisarzy). W omawianej tu bio-
grafii twórca przyjął jednak jako dominującą 
perspektywę historyczno – socjologiczną, 
postrzegając ją za najbardziej korzystną dla 
obranego przedmiotu badań. Nie brakuje 
jednak i spojrzenia przez pryzmat historycz-
no – literacki. Monografia zawiera historię 
literatury powstającej w Bydgoszczy oraz jej 
subregionie, środowisko literackie tego miej-
sca, sylwetki pisarzy związanych z miastem 
oraz ich osobiste uwikłania. 

Autor wyjaśnia w opracowaniu sam 
termin literatura, który można pojmować 
szeroko – jako ogół piśmiennictwa (całość 
twórczości piśmienniczej danego narodu, re-
gionu, dziedziny nauki, społeczności, środo-
wiska), jak również wąsko – jako „twórczość 
artystyczną” (poezję, prozę, dramat oraz 
gatunki uważane za „poślednie” – esej, repor-
taż literacki). W ujęciu węższym, literatura 
jawi się od XVIII wieku jako literatura pięk-
na – teksty mają pełnić funkcję estetyczną, 
pojawia się pojęcie fikcji literackiej, używane 
są figury i obrazy poetyckie, a treść literacka 
porzuca cele praktyczne. Pisarz przypomniał 
także, iż niektórzy badacze dzielą z kolei li-
teraturę na dwa rodzaje – literaturę wysoko 
– artystyczną oraz literaturę popularną. Kry-
terium tego podziału stanowią użyte środki 
artystyczne, kompozycja, ważna jest również 
oryginalność dzieła. 

Jako, że monografia zawiera w założe-
niu autora całokształt dziejów literatury w 
Bydgoszczy, w pierwszym etapie przygoto-
wywania opracowania, Stefan Pastuszewski 
posługuje się pojęciem szerszym literatury. 
Przybliża więc czytelnikowi dzieła na pierwszy 
rzut oka nieliterackie (kroniki, homiletykę 
oraz hagiografię w Kościele rzymskokato-
lickim), pełniące rolę dokumentacyjną czy 
użytkową. Dopiero od połowy XIX wieku 
bada związaną z Bydgoszczą i subregionem 
wyłącznie literaturę piękną. Skąd ten po-
dział? Otóż w roku 1840 ukazał się w mieście 
pierwszy nowożytny utwór zaliczany właśnie 
do owej literatury. Autor wyjaśnia, iż pojęcia 
życie literackie i ruch literacki nie są tożsame, 
ani doprecyzowane – współcześnie mieści 
się w nich nie tylko między innymi twórczość 
autorów, edytorstwo, czasopiśmiennictwo, 
ale także media audiowizualne i wirtualne, 
instytucja mecenatu, czytelnictwo, promocja 
oraz upowszechnianie twórczości, stowarzy-
szenia artystyczne i kulturalno – oświatowe, 
bibliotekarstwo, oświata czy teatr. Zdaniem 
Stefana Pastuszewskiego – życie literackie 
Bydgoszczy to (…) ogół zjawisk związanych z 
literaturą, które intensyfikują ruch umysłowy w 
mieście, wpływają na rozwój piśmiennictwa, w 
tym przede wszystkim „literatury pięknej”, przyczy-
niając się do podniesienia poziomu kulturalnego 
społeczności lokalnej oraz włączają się w szerszy 

(regionu, państwa, świata) obieg kulturalny. 
Dodatkowe zamieszanie w wymiarze 

socjologicznym wprowadza pojęcie „środo-
wiska literackiego”, rozumianego jako zespół 
ludzi połączonych wspólnotą warunków życia, 
rodzajem pracy (za Mieczysławem Szymcza-
kiem). Oczywiście definicja ta pokazuje, iż 
nie wszyscy autorzy tworzący w Bydgoszczy 
działają w ramach jednego środowiska, które 
może dodatkowo mieć wymiar personalny i 
instytucjonalny. Środowisko związane jest 
także z pojęciem tradycji, ośrodka literac-
kiego, rozumianego jako system inspirowania, 
promocji oraz upowszechniania kultury (czasopi-
sma, wydawnictwa, bibliotekarstwo, księgar-
stwo, teatr, konkursy oraz nagrody, spotkania 
autorskie, poligrafia, edukacja literacka 
młodych, lokalne oraz krajowe sympozja 
literackie, warsztaty literackie, stowarzyszenia 
oraz kluby artystyczno – literackie, badania 
naukowe, jak również studia – radiowe, fil-
mowe, muzyczne). 

Literatura powstająca w Bydgoszczy 
– początkowo silnie zanurzona w regionali-
zmie, od lat 50. XX wieku, zdaniem autora, 
przestała w znaczący sposób różnić się od 
tworzonej w innych środowiskach literac-
kich – tematyką, formą, a także poziomem 
artystycznym, choć z oczywistych względów 
miała mniejszy zasięg. Próbowano to zmienić 
– w roku 1958 powstało czasopismo ogólno-
polskie „Fakty i Myśli” (w latach 1959–1968 
z dodatkiem literackim „Wiatraki”), a w 
roku 1972 – „Fakty”. Próby te ostatecznie 
zakończyły się wraz z postępującą rewolucją 
internetową (przełom XIX i XX wieku), 
która poprzez swoją siłę nie tylko zaciera re-
gionalizm osób piszących, ale także odbiera 
mu większe znaczenie. 

Stefan Pastuszewski w swej monumen-
talnej monografii dokonał periodyzacji 
dziejów literatury w Bydgoszczy. Opracowa-
nie zawiera podział na sześć części: epoka 
staropolska, zabór pruski (1772-1920), okres 
międzywojenny (1920-1939), okupacja nie-
miecka (1939-1945), Polska Ludowa oraz 
okres transformacyjno – globalistyczny. Nie 
sposób przytoczyć tu całej bogatej treści owej 
monografii, zaznaczę więc tylko punktowo 
kilka zjawisk. Epoka staropolska powiązana 
jest z postacią Klemensa Janickiego (Janicju-
sza 1516 – 1543), nazwiskiem Ossolińskich 
(mieli pośredni wpływ na bydgoską kulturę 
dzięki współfundowaniu kolegium jezuickie-
go). W Bydgoszczy tamtych czasów istniały 
cztery klasztory – karmelitów, bernardynów, 
klarysek, jezuitów, to te miejsca pozwalały 
na rozwój ówczesnej literatury. Z kolei w 
dworkach szlacheckich kwitło piśmiennictwo 
domowe – ich mieszkańcy chętnie pisali 
pamiętniki (zachowane w rękopisach), roz-
winęła się epistolografia, pisano panegiryki, 
prowadzono księgo rodzinne, kroniki, sylwy 
(z łac. silva rerum – „las rzeczy”, czyli zapiski 
wiadomości z różnych dziedzin życia). 

Lata zaboru pruskiego (1772–1920) 
zaowocowały stagnacją literacką, oscylującą 
wokół tradycjonalizmu, mieszkańcy miasta 
pochłonięci byli zabezpieczaniem swego 
bytu materialnego („bydgoska Beocja”). 
Pierwszym „profesjonalnym literatem” (jak 
sam się określał) z Bydgoszczy tamtych cza-
sów był Żyd Juliusz Kossarski (1812–1879). 
W swych tekstach nawiązywał do legend 
starożydowskich i początków diaspory. Jego 

ciąg dalszy na str. 36
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utwory do dziś wydawane są na całym świecie 
- od 2010 roku ukazało się aż 12 wznowień 
jego książek, przede wszystkim w formie re-
printów. Nietuzinkową postacią był również 
Julian Walenty Prejs (1820–1904), pisarz 
ludowy, dziennikarz, który wydawał słynne 
w owych czasach kalendarze ludowe. Zry-
wami powstańczymi oraz sytuacją Polaków 
interesowała się Frederike Clara Maria von 
Roskowski (1828–1889) – jako powieściopi-
sarka wydała aż 37 książek. 

Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego 
Bydgoszcz 20 stycznia 1920 roku weszła w 
skład odrodzonego państwa polskiego. Data 
ta zapoczątkowała też okres międzywojen-
ny, trwający do roku 1939, który zdaniem 
Stefana Pastuszewskiego dzieli się na dwa 
podokresy: tworzenie podstaw (zakładanie 
instytucji i urządzeń kulturotwórczych, roz-
wój kultury literackiej, repolonizacja miasta – 
mentalność i stosunki społeczne) oraz praca 
twórcza i pierwsze osiągnięcia (aktywność 
umysłowo – twórcza społeczeństwa, upo-
wszechnianie dóbr kultury ojczystej, krzewie-
nie twórczości o charakterze rodzimym oraz 
wzbogacanie jej elementami regionalnymi 
kultury ogólnonarodowej). Pod koniec lat 
30. XX wieku kształtować się zaczęło w mie-
ście lokalne środowisko twórcze. Tworzyli 
je repatrianci ze Wschodu i Zachodu, jak 
również osoby przybyłe z Galicji, Kongre-
sówki, Kresów. Wzorem był regionalizm oraz 
idea „szerokiego upowszechniania kultury”. 
Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z tempa 
krzewienia w Bydgoszczy kultury. Stefan Pa-
stuszewski cytuje Henryka Bruno Kuminka, 
który w artykule „Z bydgoskiej głuszy” pisał: 
Bydgoszcz ma wszelkie dane rozwojowe, bardziej 
pod względem kulturalnym niż gospodarczym. A 
jednak się nie rozwija. Systematycznie śpi snem 
człowieka sprawiedliwego wprawdzie, ale bardzo 
ordynarnego. Gdy go tylko chcą obudzić, oburza 
się i patrzy źle na intruza. Jak wyjaśnia w mono-
grafii Stefan Pastuszewski – ordynarny w tym 
znaczeniu to powszechny, prosty, prostacki, 
ale z pewnością nie chamski. Postacią ów-
cześnie wyróżniającą się był Marian Turwid 
(1905–1987), człowiek o wielu talentach, 
między innymi prozaik, eseista, poeta, krytyk 
sztuki, animator kultury i malarz. Powołał 
do życia miesięcznik kulturalny „Wici Wiel-
kopolskie” (1931–1937), redagowany w Byd-
goszczy (w roku 1936 pisał samokrytycznie 
o „anemii literatury bydgoskiej”), współor-
ganizował Radę Artystyczno – Kulturalną 
(1934–1939). Mimo tych malkontenckich 
głosów - mieszkańcy miasta coraz chętniej 
czytali, pojawiać się zaczęły teatry amatorskie, 
scena profesjonalna, organizacje oświatowe 
i stowarzyszenia twórcze.

Bydgoski ruch literacki okresu mię-
dzywojennego podzielił autor na dwie 
fazy: prekursorską (1920-1933), na której 
niekorzystnie – osłabiająco odbił się wielki 
kryzys gospodarczy i rozwiniętą (w latach 
1933/1934 – 1939). Pisarz za cezurę uznaje 
powołanie do życia wspomnianych już „Wici 
Wielkopolskich” oraz Rady Artystyczno – 
Kulturalnej, z której wyłoniła się w roku 1935 
sekcja literacka, organizująca Czwartki Lite-
rackie (zwykle wykłady popularnonaukowe 
„reklamujące” literaturę). Twórczą aktyw-

nością walczono z popularną w Bydgoszczy 
i regionie „mentalnością Wielkopolanina”. 
Książkowa seria „Biblioteka Wici” wydała 
aż 11 tytułów – wysoko-artystyczną poezję 
Mariana Turwida, Alfreda Kowalkowskiego, 
Stanisława Brandowskiego, Tadeusza Ga-
briela Hennera, Franciszka Grotta. Stefan 
Pastuszewski wyróżnił także niedoskonałe 
warsztatowo, ale wyróżniające się teksty Sta-
nisława Borunia, Mariana Ługowskiego czy 
Aliny Prus-Krzemińskiej. Ta ostatnia autorka, 
tworząca tak zwaną „literaturę domową” - w 
roku 1922 w „Dzienniku Bydgoskim” ogłosiła 
artykuł „Do naszych Polek słów kilka”. Wyra-
ziła w nim podziw dla jednej z herbowych pań, 
która sama podłogę wytrze i garczek wyszoruje. 
Na szczególną uwagę zasługuje wydawane 
przez młodych mieszkańców od roku 1938 
pismo „Posiew Poetycki”. Autor monografii 
analizuje również życie literackie mniejszości 
narodowych, relacje pomiędzy kulturą pol-
ską, żydowską i niemiecką, które pomimo 
podejmowanych prób współdziałania funk-
cjonowały raczej obok siebie. 

Kolejnym okresem badanym przez 
Stefana Pastuszewskiego w opracowaniu 
- stał się czas okupacji wojennej w latach 
1939–1945. Przegrana wojna obronna 1939 
roku zaowocowała wcieleniem Bydgoszczy 
do III Rzeszy Niemieckiej w ramach Okręgu 
Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. W mieście 
obowiązywało więc ustawodawstwo kultural-
ne okupanta, funkcjonowała instytucja Re-
ichskulturkammer, która realizowała politykę 
całkowitej germanizacji tych ziem (zakazano 
używania w przestrzeni publicznej języka 
polskiego). Część niemieckich pisarzy tego 
czasu nie akceptowała nazizmu, zdecydowała 
się na „emigrację wewnętrzną”, odcięcie się 
od bodźców codzienności. Taką postawę 
przyjął choćby wychowany w Bydgoszczy 
Kurt Ihlenfeld (1901–1972). Alienując się 
od traumy wojny, akcentował w swojej twór-
czości wartości duchowe, a jego mottem 
przewodnim było hasło: „Wykradnij światło z 
paszczy żmii” (Raube das Licht aus dem Rachen 
der Schlange). Tajne okólniki okupanta nie 
pozwalały Polakom korzystać w tym czasie 
z jakiegokolwiek oficjalnego życia kultural-
nego – kultura i sztuka miała być „Nur für 
Deutsche”. W późniejszych latach zmodyfiko-
wano nieco zakaz, dopuszczając Polaków do 
oglądania w kinach czy teatrach sztuk o wy-
dźwięku pronazistowskim, propagandowym. 
Oczywiście wielu Polaków bojkotowało taką 
formę zmodyfikowanej sztucznie kultury. W 
Bydgoszczy w walce z okupantem posługi-
wano się chętnie piosenką polską, tworzoną 
najczęściej przez amatorów. Teksty – choć 
może niewyszukane literacko, krzepiły w tym 
czasie osłabionego działaniami hitlerowców 
ducha polskiego. Twórcy tych piosenek pła-
cili za ich tworzenie wysoką cenę – skazywani 
byli na więzienia i obozy.

Czasy Polski Ludowej podzielił twórca 
monografii na sześć części: lata 1945-1948, 
1948–1955 (1956), 1955 (1956) – 1968 
(1970), 1968 (1970) – 1980, 1980–1981, 
1981–1989. Jak wyjaśnia Stefan Pastuszewski 
– owa periodyzacja zbiega się z periodyzacją 
o charakterze pokoleniowym. Podstawowym 
elementem tworzącym pokolenie jest specy-
ficzne przeżycie czasu. Twórca opracowania 
posługuje się definicją pokolenia literackie-
go autorstwa Kazimierza Wyki, który uznał, 
iż stanowi ono (…) pewną wyodrębnioną 

– po wpływem ważnych wydarzeń historycznych 
– zbiorowość. Samookreślając się, zbiorowość ta 
dokonuje zasadniczego przełomu dotychczasowych 
zjawisk literackich. Nawet zwalczający się ludzie 
rozwiązują w ramach pokolenia podobne zadania 
epoki, żyją w tej samej rzeczywistości kulturowej 
i podobieństwo zadań łączy ich mimo różnicy 
rozwiązań. (Kazimierz Wyka, „Pokolenia 
literackie”, Kraków 1977, Wydawnictwo Li-
terackie). Członków pokolenia scala ze sobą 
przeżycie pokoleniowe – w latach 1945–2000 
takie przeżycia stanowiły: II wojna światowa, 
radość odbudowy kraju i tworzenia nowej 
rzeczywistości lat 1944–1947, noc stalinowska 
lat 1948–1955, odwilż roku 1956, mała stabi-
lizacja lat 60. XX wieku, bunt inteligencji w 
roku 1968, Grudzień 1970, duża stabilizacja 
I połowy lat 70. XX wieku, kryzys II połowy 
lat 70. XX wieku, Sierpień 1980 i początek 
rewolucji solidarnościowej, stan wojenny, 
pełne kryzysu lata 80. XX wieku, od roku 
1989 – transformacja ustrojowa, prowadząca 
w konsekwencji po latach do globalizacji.

Stopniowe wychodzenie ludzi z traumy 
wojny, pojawienie się nowego pokolenia 
młodych, zainteresowanych pracą w słowie, 
zaowocowało w konsekwencji powolnymi 
zmianami. Wyłaniać się oto zaczęło bydgo-
skie środowisko literackie, co autor wiąże z wrze-
śniem 1945 roku, gdy powołano do istnienia 
Oddział Pomorskiego Związku Zawodowego 
Literatów Polskich. Czas intensywnego roz-
woju owego środowiska miał miejsce pod 
koniec lat 60. XX wieku - wówczas to Oddział 
ZLP liczył ponad 20 członków w regionie. 
W marcu 1945 roku powołano Państwową 
Dyrekcję Okręgową Polskiego Radia z sie-
dzibą w Bydgoszczy. Z rozgłośnią związał się 
Jeremi Przybora (cykl audycji satyrycznych 
„Pokrzywy nad Brdą”) i Stanisław Marian 
Stampf’l (w przyszłości jeden z pomysłodaw-
ców i współautorów słuchowiska „Matysiako-
wie”). Oprócz realizowania obowiązkowych 
słuchowisk propagandowych, postawili duży 
nacisk na propagowanie wartościowych 
tekstów literackich. Kultura w mieście była 
jednocześnie wspierana i kontrolowana 
przez organy administracji rządowej. W 
ramach Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego powołano do 
życia między innymi Referat Literatury. Zajął 
się on rejestracją pisarzy – okazało się, że na 
terenie województwa pomorskiego mieszkało 
wówczas 14 literatów zawodowych i 25 osób 
związanych z literaturą lub rozpoczynających 
działalność pisarską. Okazjonalnie redago-
wane „Wiadomości Bydgoskie” zastąpione 
zostały gazetą o charakterze rządowym 
„Ziemia Pomorska” – w zasadzie dopiero od 
1946 roku pojawiła się tam stała kolumna 
literacka „Kultura i Sztuka” lub „Literatura 
i Sztuka” (pod wpływem współpracy z Janem 
Piechockim). 

Za fenomen życia literackiego czasów 
powojennych uchodzi – zdaniem Stefana 
Pastuszewskiego, założony w listopadzie roku 
1945 miesięcznik Pomorskiego Oddziału 
ZZLP „Arkona”, wydawany przez Mariana 
Turwida. W praktyce było to czasopismo 
kulturalno – literackie o charakterze ogól-
nopolskim, z nakładem od 400 do 1000 
egzemplarzy. Zdaniem autora opracowa-
nia, pismo to włączało bydgosko – toruński 
ośrodek literacki w obieg ogólnopolski. 
Publikowane tam teksty można było przypo-
rządkować do jednego z działów: historyczno 

Pośród...
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– literackiego i recenzenckiego, literackiego, 
publicystycznego i historycznego.  Literaturą 
czy recenzjami zajmowały się także gazety 
codzienne: „Trybuna Pomorska”, „Ilustro-
wany Kurier Polski”, „Ziemia Pomorska” 
(i jej mutacja - „Ziemia Kujawska”). Klub 
Literacko – Artystyczny (wyłoniony z Rady Ar-
tystyczno – Literackiej) w Pomorskim Domu 
Sztuki organizował cieszące się sporym zain-
teresowaniem „Środy Literackie”.  W roku 
1948 z Torunia do Bydgoszczy przeniesiono 
Oddział Związku Zawodowego Literatów 
Polskich. W środowisku artystycznym owych 
czasów, zdaniem Stefana Pastuszewskiego, 
ścierały się dwie tendencje: egalitarystycz-
no – demokratyczna i elitarystyczna. Warto 
też dodać, iż bydgoska rozgłośnia radiowa 
przez pewien czas odgrywała ważną rolę w 
propagowaniu kultury literackiej – to tam 
debiutowało wielu pisarzy dopiero rozpoczy-
nających swoje kariery literackie.   

Kolejne lata to według autora - próby wy-
kreowania nowego człowieka i zerwanie ciągło-
ści rozwojowej kultury. W kręgach literackich 
zorganizowano „warsztaty socrealistyczne”, a 
w Bydgoszczy i Toruniu w listopadzie 1950 
roku powstało (jako pierwsze w kraju) Koło 
Młodych ZLP (liczyło 21 członków) z opie-
kunem Władysławem Dunarowskim. Młodzi 
twórcy, którzy chcieli widzieć w druku swoje 
teksty, poddali się zdaniem autora trybom 
„kultury socjalistycznej”, choć byli i tacy, 
którzy niejako programowo tkwili w swoistej 
schizofrenii twórczej, starając się lawirować 
pomiędzy wymogami epoki, a potrzebą choć 
szczątkowej niezależności artystycznej. Jak 
wyjaśnił w monografii Stefan Pastuszewski: 
Można przypuszczać, że większość pisarzy partyj-
nych wczuwała się w tę pozytywną, kreacyjną rolę 
im przypisaną, ale równocześnie cieszyła się z owe-
go parasola ochronnego rozciągniętego nad tą rolą. 
Chcieli tworzyć a nie burzyć, a że po klęsce „poetyki 
normatywnej” mieli znaczną swobodę w doborze 
tematów i form pisarskich, to nie czuli się zbytnio 
zniewoleni. Wybrali to, co w danej chwili było 
dla nich jako pisarzy najlepsze, a także wygodne. 
Bycie „pisarzem partyjnym” dawało też satysfakcję 
współudziału w kreacji rzeczywistości, dawało 
pożywkę, wymagającemu przecież ego, które chciało 
„coś zrobić”. Okres socrealizmu w Bydgoszczy 
zakończył się samobójczą śmiercią w styczniu 
1957 roku Haliny Filutowicz-Rosnowskiej 
i Stanisława Mędelskiego (kryzys osobisty i 
światopoglądowo – polityczny), która wstrzą-
snęła światem literacko - dziennikarskim. 
Autor monografii podjął po latach próbę 
literackiej rekonstrukcji dramatu obojga 
twórców. 

Lata 1955 (1956) – 1968 (1970) powią-
zane były między innymi z osobą Jana Górca-
-Rosińskiego, który był autorem koncepcji 
regionalnego agregatu kulturowego. Podstawą 
owego agregatu miały zostać instytucje (re-
dakcje, teatr, filharmonia), otoczone przez 
tak zwaną rozumną publiczność. Ukazujące 
się od 1954 roku pismo „Pomorze”, stało się 
w roku 1955 dwumiesięcznikiem, w 1956 
– miesięcznikiem, a w roku 1957 – dwuty-
godnikiem. Początkowo autorzy traktowali 
pismo jako trybunę polityczną, ale z czasem 
wydawnictwo przekształcać się zaczęło w 
pismo „społeczno-kulturalne Polski Północ-
nej”. Wbrew nazwie „Pomorze” od lat 70. 
XX wieku było w zasadzie wydawnictwem 
bydgosko – toruńskim, w dalszej kolejności 
zmieniającym się w pismo popularne. Pojawił 

się Klub Inteligencji Ateistycznej, założony 
przez Jana Górca-Rosińskiego i Waldemara 
Zaborowicza, wydający „Głos Wolnych”. Z 
niego wyłonił się w roku 1958 miesięcznik 
ideologiczno – światopoglądowy „Fakty i 
Myśli”. Poruszał on na swoich łamach tema-
ty etyki religioznawstwa, kultury świeckiej, 
literatury i sztuki. Zdaniem Stefana Pastu-
szewskiego: Powstanie ateistycznego pisma było 
efektem sprytnej manipulacji władzy, która do 
realizacji ideologicznego zadania, jakim była 
walka z religią poprzez laicyzację i ateizację spo-
łeczeństwa, sprowokowała „poputczików”. W tym 
przypadku wykorzystała pęd prowincjonalnych 
literatów, dziennikarzy i naukowców do publi-
kowania swoich utworów, najlepiej na forum 
ogólnopolskim. 

Warto zatrzymać się przy czasopiśmie 
„Fakty i Myśli”, przez które przewinęli się 
najwybitniejsi polscy uczeni, poeci, filozo-
fowie, krytycy czy etycy. A wszystko to za 
sprawą dodatku literackiego „Wiatraki” (od 
roku 1963). Nakład „Faktów i Myśli” wynosił 
w porywach nawet 40 tysięcy egzemplarzy, a 
pod koniec istnienia (w swojej pierwotnej 
formie) w roku 1972 pismo docierało do 
52 krajów na świecie, będąc swoistym feno-
menem owych czasów. Organizowało zjazdy 
literackie, „wiosny poetyckie” – czy imprezy 
o charakterze kulturalnym. W roku 1973 pe-
riodyk zaczęto wydawać po przekształceniach 
(połączenie z „Pomorzem”) jako „Fakty” 
(nakład 55 tysięcy egzemplarzy). Stał się tym 
samym tygodnikiem społeczno – kultural-
nym, obejmującym zasięgiem cały kraj, a w 
Bydgoszczy – zdaniem Stefana Pastuszewskie-
go, spełniał rolę inspiratora i organizatora 
regionalnego ośrodka literackiego. Niestety, 
pismo jako ofiara transformacji ustrojowej 
zniknęło z rynku w roku 1990. 

W roku 1960 z inicjatywy Jana Górca-
-Rosińskiego powołano do życia Bydgoską 
Grupę Poetycką „Wiatraki” (nazwa świa-
domie nawiązywała do dodatku „Faktów i 
Myśli”). Nie sformułowała ona programu 
poetyckiego, ale zdaniem autora mono-
grafii – nadawała ton życiu literackiemu 
miasta. Wydawnictwa – dzięki podpisanym 
umowom, umożliwiały publikacje twórcom 
nawet początkującym, ale z ciekawym poten-
cjałem artystycznym. W dekadzie lat 60. XX 
ukazało się aż 21 zbiorów poezji. Stopniowo 
odwracano się od poezji agitacyjnej, publi-
cystycznej, konfrontującej się z historią – na 
rzecz subiektywizmu, aluzji, własnej wizji 
świata. Przełom październikowy zaowocował 
z kolei rozwojem młodej prozy. W roku 1961 
powstało Kujawsko - Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, które według autora – stawiało 
sobie za cel rekompensatę programowego odsunię-
cia Bydgoszczy przez władze centralne na peryferia 
kultury. W roku zaczęło wydawać „Rocznik 
Kulturalny Kujaw i Pomorza”, w którym 
pojawiały się Przeglądy literatury”. 

Lata 1968 (1970) – 1980 to według 
Stefana Pastuszewskiego czas, kiedy pojawiło 
się pokolenie przejściowe, kontynuatorskie wobec 
poetów lat 60. XX wieku. W roku 1969 w 
Bydgoszczy odbył się XVII Zjazd ZLP. Przy-
gotowano go w ramach politycznej kampanii 
normalizacji życia, ale został zbojkotowany 
przez większość bydgoskiej opozycji, a prezes 
Jarosław Iwaszkiewicz zasłonił się chorobą 
i nie przyjechał. Mimo to wybrano nowy, 
24-osobowy Zarząd Główny, zdominowany 
przez artystów współpracujących z PZPR. 

Ukształtowanie się kultury podległości powią-
zane zostało według Stefana Pastuszewskiego 
z kulturą pijaństwa, kulturą pozoru i kulturą 
rewanżu. Odważniej wobec rzeczywistości wy-
stępowali dopiero poeci pokolenia II połowy 
lat 70. XX wieku – nurt „Nowej Prywatności” 
(wcześniej – „Nowej Fali” – między innymi 
Wojciech Banach, Stefan Pastuszewski, 
Grzegorz Musiał, Dariusz Tomasz Lebioda). 
W roku 1975 wyłoniła się Grupa Faktu Po-
etyckiego „Parkan” (istniała do roku 1981). 
Zdaniem autora monografii, była to grupa 
funkcjonalno – programowa, która starała się 
o popularyzację twórczości swych członków, 
ale także głosiła idee istnienia faktu poetyckiego 
w samym centrum rzeczywistości miejskiej. Cie-
kawostką jest także powołanie w Bydgoszczy 
w roku 1979 Klubu Fantastyki „Maskon”, 
założonego przez pisarza science fiction, 
Wiktora Żwikiewicza. 

Literatura uznawana była przez ówcze-
snych twórców jako wyraz ich indywiduali-
zmu, więc bydgoscy debiutanci nie integro-
wali się z grupą „starszych”. Przypadkowo 
ich liczba – 16, odpowiadała liczbie bardziej 
doświadczonych autorów. Podjęli się oni pró-
by „prywatyzacji” literatury, która w tym wy-
daniu była uważana za „prawdziwą kulturę”. 
Nie podejmowali dialogu z rzeczywistością 
społeczno – polityczną (z wyjątkiem epizodu 
okazjonalnej poezji stanu wojennego – między 
innymi M. Byliński, D.T. Lebioda, G. Musiał, 
S. Pastuszewski). 

W latach 1980–1981 wydarzenia politycz-
no – społeczne nie prowokowały twórców do 
częstszego sięgania po pióro. Autorzy raczej 
czekali na skrystalizowanie się sytuacji, unikali 
pochopnego wyciągania wniosków. Stefan 
Pastuszewski uważa, iż w epoce tej miała 
miejsce inercja literatury, a w zasadzie jej nie-
zsynchronizowanie z rytmem wydarzeń. Być może 
dlatego współgrała ze zmianami społeczno 
– politycznymi przede wszystkim krytyka 
literacka. W Bydgoszczy trwała rywalizacja 
pomiędzy dwoma tygodnikami – „Faktami” 
(sterowana, wyhamowana odnowa) i „Kujawa-
mi” (kontynuacja radykalnych przeobrażeń – 
czyli rewolucja).  Lata 1981-1989 związane są 
między innymi z takimi nazwiskami, jak Jerzy 
Sulima Kamiński („Most królowej Jadwigi”), 
Krzysztof Nowicki (powieść „Było święto” i esej 
wspomnieniowy „Ostatni i kwartał”), Dariusz 
Dorna (zbiór wierszy „Pod złotym strzałem”), 
Dariusz Tomasz Lebioda, Christian Medard 
Manteuffel. Sekcja Oświaty i Wychowania 
przy MKZ w Bydgoszczy wydała miesięcznik 
satyryczny „Kaganiec Oświaty”. W 1980 roku 
Koło Młodych ZLP sformułowało listę 21 po-
stulatów, które w swym charakterze nawiązy-
wały do postulatów solidarnościowych, w tym 
zupełnego zlikwidowania cenzury. W „drugim 
obiegu” wydano wiersze więzionego Stefana 
Pastuszewskiego (zbiory „Czas ostateczny” i 
„Wiersze”). 

Okres transformacyjno – globalizacyjny 
można opisać, zdaniem autora monografii, 
trzema słowami: wolność, niepokój, samot-
ność. To czas, kiedy pojawia się wolny rynek 
edytorstwa, czasopiśmiennictwa i obiegu 
książek. Do miasta – po pięćdziesięciu latach 
nieobecności, przybył Tadeusz Nowakowski, 
znany pisarz emigracyjny oraz popularny 
dziennikarz Radia Wolna Europa. Jego 
cotygodniowe gawędy „Przy kawiarnianym 
stoliku”, wielokrotnie nawiązywały do wspo-

dokoñczenie na str. 38
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mnień grodu nad Brdą i Wisłą, stworzył też 
powieść „Obóz Wszystkich Świętych”. W 
Bydgoszczy odnotowywano ciekawe debiuty 
książkowe. Jednym z pierwszych debiutów 
w dziedzinie poezji był zbiór wierszy Jolanty 
Baziak „Strefa pomylonych”, potem „Wiel-
błądzica” (zestawienie znaczeń i obrazów 
w stylu collage). Kolejne to choćby wiersze 
Ryszarda Częstochowskiego („Wybrane 
fragmenty świata”), Roberta Mielhorskiego 
(„Góra szybowcowa i inne wiersze”, „Wenec-
kie okna”), Jarosława Stanisława Jackiewicza 
(„Barwy samotności”, „W głębi”), Mariusza 
Bylińskiego („Podróże lokalne”). Ostatecz-
nie do roku 2005 objawiło się w Bydgoszczy 
dziewięcioro nowych poetów – oprócz wyżej 
wspomnianych, Krzysztof Gruse, Jarosław 
Jakubowski, Grzegorz Kaźmierczak, Tadeusz 
Oszubski, Krzysztof Stanisławski oraz dwóch 
prozaików - Krzysztof Myszkowski i Marek 
Żelkowski.      

Stefan Pastuszewski wyodrębnił z tych lat 
transformacji pokolenie X, czyli ludzi urodzo-
nych w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku, 
zagubionych w chaosie zmian. Owo zagubie-
nie znajduje odbicie w ich tekstach. Nazywa 
ich również pokoleniem traumy modernizacyjnej. 
Z kolei ostatnie dziesięciolecia XX wieku i 
pierwsze dziesięciolecia XXI wieku to nad wy-
raz intensywny rozwój indywidualnych kultur, 
a nawet religii. Następuje zatarcie pomiędzy 
kulturą profesjonalną a kulturą amatorską. 
Jak pisze autor: Zaciera się granica między twórcą 
a odbiorcą oraz między kulturą elitarną a masową, 
rozwija się kultura prosumencka (…). Co za tym 
idzie – coraz większe znaczenie ma kultura ma-
sowa oraz techniki multimedialne. Rok 2000 to 
według Stefana Pastuszewskiego symboliczna 
cezura w naszym kraju – to czas intensywnej 
ekspansji nowych mediów w Polsce. Utwory lite-
rackie odtąd zaczęły być upowszechniane nie 
tylko przez książki, czasopisma, radio, osobowe 
formy interakcyjne (czyli spotkania autorskie, 
promocje, spektakle, prezentacje), ale również 
w formie elektronicznej, w obiegu w zasadzie 
nieograniczonym. Świat Internetu stał się ową 
przestrzenią, w której prezentowano utwory 
nadające się do druku, ale z wielu powodów, w 
tym finansowych, nie drukowane oraz utwory 
powtarzane po druku. Piotr Marecki nazwał to 
zjawisko „literaturą w sieci”.  Stopniowo zaczęło 
się pojawiać „piśmiennictwo internetowe”, 
czyli utwory, których nie dało się przenieść na 
papier (na przykład poezja instagramowa, czyli 
umieszczenie krótkich wierszy na grafice, ry-
sunku, fotografii lub specyficznie sfotografowa-
nych). W monografii Stefana Pastuszewskiego 
przeczytać można także o „fanfiction”, czy też 
„poetyckich botach twitterowych”. Autor tym 
samym uznaje, iż piśmiennictwo internetowe w 
sposób praktycznie nieograniczony, rozszerza 
pojęcie „literatury” i „literackości”. Autor oma-
wia funkcjonowanie „copypasty” – czyli różnej 
długości tekstów, które można porównać do 
opowiadań, dialogów czy żartów. Nie są one w 
tekście „czytane”, ale wklejane jak memy (jako 
ilustracja, reakcja w dyskusjach w sieci). Nieste-
ty, pisarz zauważa, iż w dalszej konsekwencji 
prowadzi to do „pauperyzacji literatury”. Poza 
tym sprzyja rozwojowi, wśród osób piszących, 
nieskrępowanego grafomaństwa. Obecnie 
mamy do czynienia z „epoką postpiśmienni-

czą” (za Jackiem Dukajem). Z kolei pokolenie 
Y i Z charakteryzuje się swoistym eskapizmem 
mentalnym i uzależnieniowym. 

W monografii Stefan Pastuszewski za-
rysował również ogólną sytuację literatury w 
Polsce roku 2020. Charakteryzuje się ona: 
nadprodukcją literacką, komercjalizacją rynku 
książki, zanikiem krytyki literackiej, niezainte-
resowaniem mass mediów literaturą, zanikiem 
bądź rozproszeniem się publiczności literac-
kiej, regionalizacją i niszowością, zawężeniem 
się obiegu literatury drukowanej, amorficznym 
rozwojem literatury w obiegu internetowym, 
dominacją i niszowością pozaartystycznych 
form spędzania wolnego czasu (na przykład 
filmy, seriale, gry komputerowe, programy 
telewizyjne o charakterze rozrywkowym). 
Zdaniem Stefana Pastuszewskiego możemy 
zaobserwować niszowość literatury wysoko – 
artystycznej. Kultura masowa zepchnęła ją na 
margines, (…) promując nijakość, lansując kanon 
ujednoliconej przeciętności, epatując erotyką i banal-
nością. Niestety, literatura - zdaniem pisarza, 
nieodwołalnie traci zdolność do porządko-
wania świata, stając się zaledwie tylko jedną z 
wielu ofert zglobalizowanej doczesności. Tym 
samym pisarze w zasadzie nie spełniają żadnej 
znaczącej roli w świecie kultury, a literatura 
przestaje być sumieniem narodu.  Nastąpiła 
utrata wiary w sprawczą społecznie rolę literatu-
ry. Pisarze – pragnąc desperacko ocalić jednak 
ową literaturę, realizując postulat autentyczno-
ści literatury, rozwinęli formę osobistej opowieści. 
Zaowocowało to pojawieniem się nowego 
gatunku – poetyckiego reportażu uczestniczącego, a 
także innych hybryd literackich.  

W końcowej części monografii znajdu-
jemy siedem aneksów. Dotyczą one między 
innymi leksykonu pisarzy z Bydgoszczy, życia 
literackiego i kultury literackiej, czasopiśmien-
nictwa literackiego i literacko – artystycznego 
oraz ruchu wydawniczego, motywów bydgo-
skich w literaturze, wydawnictw Kujawsko-
-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego 
(1964–2006), edycji literackich Wydawnictwa 
Morskiego pisarzy z Bydgoszczy i regionu, a 
także wydawnictw Galerii Autorskiej Jana Kaji 
i Jacka Solińskiego. 

Ogrom zebranego materiału każe po-
chylić czoła przed autorem monografii, 
który umieścił w jednym opracowaniu takie 
bogactwo treści. Nie sposób w żadnej mierze 
wyczerpująco omówić tego wydawnictwa, co 
najwyżej próbowałam zarysować w tekście kil-
ka co istotniejszych elementów opracowania. 
Jest ono cennym źródłem wiedzy na temat 
historii literatury w Bydgoszczy nie tylko dla 
badaczy, naukowców, literatów czy studentów 
polonistyki, ale może stać się i dla innych 
odbiorców frapującym przewodnikiem po 
świecie literatury tego wciąż tajemniczego dla 
wielu miasta. Podążałam więc i ja w ślad za 
autorem, zaglądając w zakamarki lokalnych 
archiwów, przesuwając zdumionym wzrokiem 
po zetlałych tekstach inkunabułów, poznając 
setki tytułów książek, wierszy oraz opracowań 
dotyczących Bydgoszczy i z nią ściśle związa-
nych. Dałam się oprowadzić uliczkami daw-
nego i współczesnego miasta, przewracając 
wraz z autorem kolejne kartki monografii. W 
długą, fascynującą podróż po historii literatury 
miasta wybrać się może wespół z autorem każdy 
czytelnik, którego nie przestraszą 532 strony 
monografii.  v

Stefan Pastuszewski, Krótka historia literatury w Bydgoszczy, 
Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2020, ss. 532 

Wchodząc w inny świat chcemy go zrozu-
mieć – tym bardziej, kiedy to jest świat zapisany. 
Już pierwsze strony książki JANA HYJKI wyraź-
nie uzmysławiają w jaką wybieramy się podróż. 
„Klepsydra jaźni” nosi podtytuł „ … armia sła-
beuszy”. Po kilku słowach lektury wydaje się, że  
jej treść będzie przewidywalna. Historia pobytu 
w wojsku w czasach PRL- „zaszczytna służba w  
LWP” ( Ludowym Wojsku Polskim). To niby 
zwarta, odrobinę pamiętnikarska opowieść 
jakich wiele można usłyszeć przy rodzinnym 
stole podczas wspomnień z czasów, gdy młody 
człowiek zmuszony był do „pobytu w armii ”. 
A jednak autor „nie idzie na łatwiznę”. Szybko 
podnosi poprzeczkę. Język, jakim operuje, 
staje się wyzwaniem dla czytelnika, zmusza go 
do refleksji, stawia swoisty nakaz: czytać bez 
pośpiechu. Pewne frazy zdają się nie pasować 
do tematu. Na szczęście, gdy kontekst staje się 
jasny, zaczynamy odczuwać radość i satysfakcję 
- podążamy za bohaterem, który stara się radzić 
sobie w otoczeniu, mimo że ono za wszelką cenę 
próbuje go zniewolić. Z jednej strony regulami-
ny, z drugiej swoista subkultura jaka wytwarza 
się w odosobnieniu – izolacji od społeczeństwa.

Książka ta to zapis pokoleniowy. Dzisiejsi 
50-latkowie zobaczą w niej siebie, a młodsze 
pokolenie ujrzy świat, którego już nie ma. Czy to, 
co minęło było całkowicie złe? Czy tamten czas, 
a szczególnie ludzkie zachowania, rzeczywiście 
uległy zmianie?

Klepsydra odmierza czas, a żeby to robiła 
trzeba ją odwrócić. W historii, którą opowiada 
J. Hyjek funkcję taką spełnia język. Wątki, ja-
kie pojawiają w różnych opowieściach świata, 
przedstawiają zmaganie jednostki z otoczeniem. 
Tu autor jak przewodnik maluje przed nami 
rzeczywistość językiem emocji. Nie obawia się 
delikatnych słów w ustach mężczyzny, jakby 
hołdował zasadzie „uczyń słabość swoją siłą”.

Rozpocząłem czytać powieść o beznadziei, 
zakończyłem pełen wiary, że nieważne czy upa-
dłeś, ważne, że wstajesz.

Warto odwrócić klepsydrę i przeżyć ten 
czas, który oferuje nam Jan Hyjek v

Jan Hyjek, Klepsydra Jaźni, czyli armia słabeuszy, Poznań 2019, 
Drukarnia Wielkopolska, ss. 288

Bolesław Wróblewski 

Było, minęło... jest
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Na początek jeden z wierszy ze zbiorku 
– żeby wyjaśnić i uzasadnić podtytuł tych 
krótkich rozważań oraz aby je usprawiedliwić 
(pięknem ich przedmiotu zainteresowania):

a przecież

a przecież wszyscy jesteśmy jak ślepcy
w miłości
i daleko nam do wiary
tak wielkiej
jak ziarnko gorczycy
powiedziała mała dziewczynka
do małego chłopca
na uszko

Scenka jak ze słodkiej XIX-wiecznej 
pocztówki i jakby z tego też okresu przywoła-
ne w niej wartości: miłość i wiara. Zestawienie 
akcesoriów dziecięcego świata z ‘poważnym’ 
wymiarem szeptanych na uszko słów wywo-
łuje uśmiech czytelnika z zabawnej wizji, ale 
też otwiera nowe perspektywy. Może te dzieci 
to my – wszak wszyscy jesteśmy jak dzieci – 
i może ci ślepcy bez cienia nawet wiary to też 
my w pozbawionym złudzeń współczesnym 
świecie?

A tymczasem poetka proponuje podję-
cie tych wartości, dla jednych dawno niemod-
nych, dla innych ‘nawiedzonych’, z całą siłą 
naiwnego ich przyjęcia – z jednej strony, i z 
głębią dojrzałości – z drugiej.

Docelowa, ostateczna postawa, do któ-
rej dochodzi ‘ja’ liryczne zgromadzonych 
w tomiku wierszy, może być podsumowana 
kilkoma wersami z kamyka przydrożnego:

kiedy idę ulicą
w pantofelkach
które tańczą
z pyłkiem i kamykiem przydrożnym
zatopiona w każdym kroku
jak w zachwycie
stąpam po królestwie niebieskim

czy ze świat ma twoje oczy:

właśnie budziło się słońce
stałam oparta o kolumnę drzewa
a moja twarz stawała się coraz jaśniejsza 

[...]
powiedziałam do siebie
jesteś piękna
nic nie musisz zmieniać
widzisz
świat ma twoje oczy
niebiesko-szare
z żółtymi promykami
i odrobiną zieleni
gdzieniegdzie

To postawa bezgranicznej akceptacji 
siebie, świata, innych, do której dochodzi 
się na chwilę, na olśnienie, by potem zno-
wu podejmować pracę i trud ‘godzenia się 
z życiem’:

żeby tak pogodzić się z życiem
jeszcze zdążyć powiedzieć coś miłego

potrzymać za rękę
usiąść w progu
na trawie
przed sklepem
gdziekolwiek
i tak sobie
posiedzieć
(żeby)

Ale nawet takie krótkie chwile, a dokład-
niej: przywoływanie takich chwil, wydaje się 
cenne i potrzebne – jak uchylenie okna, by 
wpuścić słońce i wiatr do mrocznego pokoju.

Jednak droga do takiej postawy, by w 
niej  p r a w d z i w i e  być przez mgnienie, nie 
jest łatwa. Czyhają na niej liczne przeszkody – 
niezgoda na różne aspekty swojej osobowości 
(do siebie samej), oczekiwania i wyobrażenia, 
które stały się niemal naszą drugą naturą 
(nic sobie nie wyobrażam; i wszyscy święci) czy 
trudność sprostania wymogom dojrzałej 
postawy i (samo)świadomości (szukam matki; 
i wszyscy święci).

Dojrzałość polega na dostrzeżeniu i 
zaakceptowaniu faktu naszej samotności, 
bezdomności, niezrozumienia świata i bycia 
przez świat niezrozumianym, niedopasowa-
nia, oraz na znalezieniu rozwiązania – nieła-
twego i nie w pełni może satysfakcjonujące-
go, ale jednak rozwiązania, poprzez stanie się 
‘matką’ dla siebie samego, poprzez ‘rzucenie 
się sobie w ramiona’:

wszystko mnie dzieli [...]
straszy uwiera
płaczę jak dziecko
szukam matki która mnie pozbiera [...]
szukam matki
która wie kim jestem
szukam matki
którą jestem
(szukam matki)

a przecież nie ma przy mnie nikogo
kto mnie potrzyma za rękę
myślisz że mogę jak syn marnotrawny
rzucić się sobie w ramiona
i zostać tu
tak po prostu 
(i wszyscy święci)

Wiersze, które mają w sobie wiele 
delikatności, uroku, humoru, kryją też 
szorstkie prawdy, będące dla człowieka 
wyzwaniem. Często pojawia się  w nich 
motyw niewiernego mężczyzny, ograniczo-
nej, płytkiej kobiecej miłości, nietolerancji 
ludzi przekonanych, że znają prawdę osta-
teczną czy marnotrawienia życia na skutek 
przyjęcia ‘nieludzkich’ ideałów. Konkluzje, 
do jakich te motywy prowadzą, są nieba-
nalne dzięki psychologicznej wnikliwości 
lub  humorowi. Na przykład jawi się nam 
przebłysk zrozumienia, że zdradzana przez 
męża kobieta tak naprawdę najpierw sama 
zdradziła siebie, upatrując sens swojego 
istnienia w byciu ‘czyjąś’ (dzień dobry pani 
grzegorzowo). Albo porusza groteskowa ma-

kabreska losu świętoszki ‘żyjącej bez śladów 
miłości na starannie wyprasowanej sukni’, 
którą ma teraz, po-jej-śmierci, ‘każdy robak 
i podobno dobrze jej robi ta rozwiązłość’ 
(kasztany).

Szeroka perspektywa przestrzenna i 
czasowa (wszech-świat, życie i po-życiu) po-
zwala na przyjrzenie się ludzkim postawom 
z pewnego dystansu. Nie ma więc łatwych 
ocen. Nie ma potępienia. Nie dopuszcza 
się ‘krojenia świata na zło i dobro’ (miłość 
niczego nie zmieni), co oznacza, że udaje 
się ‘ja’ lirycznemu osiągać niekiedy per-
spektywę poznawczą, o jakiej pisze teraz 
Olga Tokarczuk w „Czułym narratorze”. 
Tomik, tak pięknie wydany przez lubelskie 
Norbertinum, ze starannością i prostotą 
godną umieszczonych w nim wierszy, jest 
wypowiedzią  c z u ł e g o, w tokarczukow-
skim znaczeniu, ‘ja’ lirycznego (albo raczej 
bywa taką wypowiedzią – bo nie dotyczy to, 
oczywiście, wszystkich utworów).

Dużo jeszcze w zbiorze „kobieta która 
gotuje rosół” wątków, blasków i cieni, łez 
i uśmiechów, szeptem nuconych prawd. 
Tutaj udało się dotknąć zaledwie paru 
z nich. Wspomnę jeszcze tylko, że na mnie 
szczególne wrażenie wywarło epitafium 
napisane po głośnej samobójczej śmierci 
gdańskiej gimnazjalistki w 2006 roku, 
z jego wizją człowieka-cudu; opis relacji 
między ja i nie-ja z nic sobie nie wyobrażam, 
w której  j e d n o c z e ś n i e  zachowu-
jemy odrębność niezależnych, pełnych, 
samospełnionych bytów i silnie odczuwamy 
swoją wzajemną bliskość, a nawet – na pew-
nym poziomie – tożsamość; czy poruszające 
wezwanie z mocnego a jeśli się nie opamiętają 
do niezłomnego trwania przy sobie samym, 
tak aby oddana została sprawiedliwość 
należna każdemu istnieniu i zachowany 
oparty na miłości porządek świata.

Wiele wierszy zaprezentowanych w 
tomiku HANKI BONDARENKO wydaje 
się potrzebnych (gdyby nie konieczna 
skromność wypowiedzi, chciałoby się do-
powiedzieć: ‘potrzebnych polskiej ziemi’) 
jak ratujący życie deszcz. Należałoby je 
rozgłaszać, powtarzać, wyjaśniać, żeby wryły 
się w duszę czytelników (a może: ‘aby wryły 
się w polską duszę czytelników’), dodając 
jej lekkości, piękna, wiary i miłości:

kiedy modlisz się do swojego boga
nie mojego
a ja mówię że to bluźnierstwo
albo nie poznałeś dotąd żadnego
a ja mówię że to bluźnierstwo
to cię nie widzę
i mogłabym cię nadepnąć
jak kartkę papieru
szkoda że już się nie bawimy
jak dawniej
kiedy nie wiedzieliśmy nic
na pewno
i wołając pomidor
tarzaliśmy się ze śmiechu
znanego kilku mistykom
i może paru poetom
(pomidor) v

Hanna Bondarenko, Kobieta, która gotuje rosół, Lublin 
2018, Wydawnictwo Norbertinum, ss. 62

Dorota Niczyporuk

A po co w ogóle ta poezja…
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Nowe tytuły

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

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

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział 

Bydgoszcz 
03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek

Wydano przy finansowej pomocy 
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od kilku lat czytam Akant. Szczególnie chciał-
bym podziękować za piąty w tym roku numer świą-
teczny, w którym podarowali Państwo czytelnikom 
obfitą porcję poezji. 

Główne obszary moich zainteresowań w Akan-
cie to właśnie poezja oraz Świat Inflant. Przeciętnemu 
Polakowi mieszkającemu obecnie w granicach RP 
czasem trudno uwierzyć, że w krajach bałtyjskich 
można znaleźć jeszcze tak wiele śladów pierwszej 
Rzeczypospolitej. Ja podejmowałem wyprawy tylko 
na Litwę. Nawiązywałem kontakty z mieszkającymi 
tam Polakami, poznawałem Wileńszczyznę. Chyba 
z niezłym skutkiem, bo nawet kiedyś, w rozmowie 
przed laty (ostatniej), Tadeusz Konwicki zapytał 
mnie w pewnym momencie: „Czy ma Pan litewskie 
korzenie?”.

W bieżącym numerze też z dużym zaintere-
sowaniem przeczytałem świetny artykuł pana Jacka 
Wilkowskiego o Gombrowiczu i Miłoszu z Herbertem 
w tle. Jego lektura skłoniła mnie do ponownego się-
gnięcia na półkę po ich utwory, dzienniki, biografie 
pióra Andrzeja Franaszka i tomik korespondencji 
Herbert-Miłosz.

Leszek Kołodziejczyk 

Piszą do nas
Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza i Kujaw (1808-2021), 

red. Bolesław Aszklar, Ryszard Buczek, Gizela Chmielewska, Zbi-
gniew Kołpacki, Grzegorz Młokosiewicz, Bydgoszcz 2021, Kujaw-
sko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ss. 320

Inflanty – nasz świat, red. Stefan Pastuszewski, Bydgoszcz 2021, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 154

Marek Szypulski, Spiętrzenie (almanach), Bydgoszcz 2021, 
Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 162

Sławomir Chojnacki, Po kres kresu, Żnin 2020, Wydawnictwo 
Autorskie, ss. 116

Koran, przekład tekstu i przypisy Rafał Berger, Bydgoszcz 
2021, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, ss. 474

Andrzej Niewiadomski, Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisar-
stwie Zygmunta Haupta, Kraków 2021, Instytut Literatury, ss. 176

Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza, 
Kraków 2021, Instytut Literatury, ss. 104

Agata Kłopotowska, „Żyć dla pisania prawdy”. O twórczości 
literackiej Janusza Krasińskiego, Kraków 2021, Instytut Literatury, 
ss. 269

Marcin Chamot, Bernard Śliwiński. Prezydent Bydgoszczy w II RP. 
Prawnik, powstaniec wielkopolski, Bydgoszcz 2021, Wydawnictwo 
Uczelniane WSG, ss. 118
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