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Beata Stępień

Moja Itaka

Ja Penelopa
płynę po wzburzonych
morzach 
do mojego Odyseusza...
Nocą nie pruję
kobierca,
by za dnia zaczynać 
od nowa
i nic nikomu obiecać
nie mogę.
Z przeciwnymi wiatrami
gniewnego Posejdona
się zmagam
- bogowie zazdrośni są,
a może miłość okupić
trzeba...
Na śpiew zdradliwych syren
pozostaję niema
- czasem tylko 
na mieliznę sprowadzić
mnie chcą.
Wtedy Odyseusza 
głos
echem odbija ster
na wody szerokie,
a Leukotea fale mi prostuje
i rozświeca po niebie
gwiezdne latarnie...

Jacek Jaszczyk

Inkluzja
 

chmury w kałużach są jak fotografie nieba
a przelatujące w nich skrzydła ptaków
 
to pawie ogony wycięte z oznak życia 
rozkładające się na atomy i roztocza

tęczowe kręgi benzyny i oczy bakterii 
zapatrzone w klisze nowego świata 

wyjętego z granic szlamu starego państwa 
panteon w terytorium czarnej dziury

w którą rzucam kamieniem i czekam 
aż wykrwawi się jak epidemia u pana sir alfreda 

hitchcocka i zatrzyma ta chwila jak inkluzja 
w bursztynie czasem kometa w oknie na oścież

Jacek Wilkowski

Epidemia na trzepaku

Już w przedszkolu sobie przysiągł,
że w szóstej dziewczyny dopiero.
I przyszła szósta, wraz z nią Ona,
co w piątej jeszcze była dziecinna.

Park Staromiejski, ten z karuzelą,
obok Teatru Lalek, i platan,
i ławka pod platanem.
Przyjemnie się rozmawiało,
co było lepsze od lemoniady.
Nazajutrz umówili się na pierwszy
pocałunek.

Ale nazajutrz nie było już wyjść
do parku, ust odsłoniętych u twarzy,
ani powietrza, które z radością 
nabiera się w płuca do pierwszego
pocałunku.

I jakże oni mieli przetrwać
rozporządzenia z mocą ustawy,
gdy cała ich miłość, to był ten spacer,
nieśmiałe podglądanie twarzy
i śmiech beztroski na ławce pod platanem?

Wrócą po lecie kolejnym
jak drzewa rozrośnięte wysoko i chudo.
Nie rozpoznają w sobie tych sprzed roku.
Stóp wielkich już nie włożą do małego buta,
bo jedna klasa to przepaść jest pokoleń.
Jakże im poważnym będzie psoty
i figle szóstoklasistów czynić?
Jak przejść do rzeczy siedmioklasowych,
gdy pocałunki jeszcze nie oswojone?
To jakby poczet królów bez Wazy,
biologia bez pierścienic, a matma 
bez odkrywania niewiadomych.
Trudno bez tego, przyzna to każdy,
dorosłość sobie wyobrazić.

Mówią, że tylko na później odłożone
i nic nie uciecze, że coś w zastępstwie 
da się pojąć zdalnie, ale ja im nie wierzę
i nie wiem, co wyrośnie z dziur czarnych.
I z miłości pierwszej urwanej niefortunnie.

Jarosław Kapłon

Nieważkość

twoja obecność miga w hologramie snu nieufnie wymawiam słowa
zastanawiam się czy po otwarciu oczu rzeczywistość powróci
czy będę wyglądał tak samo obco dla ciebie jak ty dla mnie
czy ciemność rozproszy się sama i w niespokojnym śnie
spełnią przeczucia jak po każdej podróży bo nie jestem świadomy
tej istoty jej zmiennych nastrojów i dziwnych zachowań

wszystko co muszę przyswoić to tabletka po niej krew zwalnia
mechanika myśli nie przyprawia już o zawrót głowy w międzyczasie 
świat robi krok do przodu wiadomość wysłana w eter 
nigdy nie dociera ulotny obraz jej twarzy rozpływa się w zimnym kosmosie

Rys. Milena Gazda-Szypulska,GRZYBY
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Aleksandra Brzozowska

Przed snem

Na skraju dnia
Rozpryski

Żółto-czarna taśma
W miejskim autobusie
Jak barwy szerszenia
Oczy ponad opatrunkiem maski
Słońce gryzmoli na szybie
żółte labirynty

mój cień biegnie chodnikiem
jakby chciał uciec
na niebie lamentująca
strzała ptasich ciał
z wykrzywionym grotem
dwaj chłopcy uderzają piłką
w metalową bramę
niczym w czaszę gongu

krzyk mosiężnego dzwonka
w drzwiach domu
sms od córki
z żółtą emotką
tykanie dwóch zegarów
na przeciwległych ścianach

rozcinanie czasu

Bartosz Konopnicki

Jeszcze 

Robale codzienności  
zżarły nasze śniadanie i obiad 
do kolacji jeszcze się nie dobrały 
ale to kwestia czasu 
 
nasze relacje już wcześniej 
rozsypały się na drobne atomy 
 
zdajesz się tego nie widzieć 
i starasz się zimnym uśmiechem zamalować każdy dzień 
 
błędy minionych lat 
i zakazanych kroków  
które dziś są jeszcze bardziej zakazane 
ciążą jak porzucone plany 
 
a dzieci północy 
tylko patrzą nieobecnymi oczami 
i czekają co z tego wyniknie

Dariusz Kadyszewski

*** 

tysiącem rzek spływa 
czas w okolice nieznane 
myśli odchodzą po kryjomu 
ktoś wdepnął na chwilę 
i trwa głową w ścianie 
przybity bez pytania 
o zdanie

Iza Galicka

***

a jeżeli Cię nie ma
jeżeli pod pustym niebem
prześwietlamy nasz czas
iskrą zbędnego zapału

niech będzie
spokój ciemnozielony
jak trawa o zmierzchu
bym mogła ukryć w nim twarz
przed blaskiem 
nicości 

Juliusz Rafeld

Rany

Nie wiem
czemu zwali go głupkiem,
gdy twierdził, że czas
goi otrzymane,
a zadane są nieuleczalne

Marek S.Podborski

BUC MACHER

Zegar chodzi
Czas biegnie
Lata lecą

a
Zakłady stoją

W starej fabryce, w wąskim przejeździe między halami, przy windzie towarowej, u góry 
na zakurzonej ścianie wisiał zegar. Nic szczególnego, po prostu okrągły, przemysłowy zegar 
z kreskowanym cyferblatem, w biało czarnym kontraście. Nikt się od dawna nim nie przej-
mował, bo wiele lat był zepsuty. Najpierw dwie olimpiady stał, potem ktoś w nim pogrzebał 
i chodził jak chciał. Zawsze była inna godzina, w kompletnej dowolności, bez znaczenia. 
Patrzyło się na niego bezmyślnie zawieszając wzrok, ot zegar, czart go nakręcił i poszedł w 
czar ty, a człowiek z natury lubi się gapić w oczy ma szyny, nawet biel mem.

I tak się gapiło w przejazdach, płynęło wokół pomylonego zegara przesuwem absur-
dalnym obrysem, aż któregoś popołudnia kolega zauważył, że zegar chodzi dobrze i co do 
mi nuty. A to dopiero meta morfoza, sabotaż i totalna inwigilacja! Każdy przy przejeździe 
zaczął układać sobie czas na swoją miarę jak do mi no dalej, płyń, już czas, ucieka i nie 
można go trwonić! Ale ten zegar chyba mnie zwodzi, zdążyłem ze dwa razy objechać wóz-
kiem halę,  wymamrotałem wszystkie modlitwy i nocne przekleństwa, a on się prawie nie 
ruszył i jeszcze mnie nieustannie śledzi, to nie my jego – on to logiczny chrzest wszystkich 
zamierzeń i zranień!

Kolega już zupełnie rozstrojony co dzień sprawdzał każdy trop, badał, przeliczał i prze-
grał - nie zmieścił się w czasie.

Wiesław Marcysiak

CZAS

Czas wyszedł na chwilę
Wrócił i wszystko było inne
Przed i po
Cezura i kompletna zmiana
Co żyło – umarło
Co było – nie jest
Różnica między odebranym 
              a nieodebranym telefonem

Czas wyszedł na chwilę
A trwało to godzinę, dwie, trzy
Aż ruszył ponownie
I wtedy wszystko toczyło się szybko
A czas nigdy się nie spóźnia

Tyka nie
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CZĘŚĆ 1

Przewalcowano wszystko
Bajkowe krajobrazy
Parkingi ruiny zamki i świątynie
Na płasko poszły również siłownie pola baseny i opery
Fabryki trujących batonów z eternitu 
Mennice krynice teatry kina sejmy i senaty 
ale przede wszystkim
Boiska trupie lodowiska
Wylano wodę z oceanów mórz jezior bajor oraz kałuż
Następnie skroplono beton
Ucieszyłby się Breton
I wtedy pozostał tylko nagi step umysłu
Oraz parę walających się pod nogami mandarynek pitufo
Jedenaście okien dziesięć okien dziewięć okien osiem okien 
siedem okien sześć okien pięć okien cztery okna trzy okna dwa 
okna jedno okno nie ma okien
Kruszonka ze szkła na kołoczu wentyluje się psim ogonem trzę-
sąc piłeczkami z pinballa umieszczonych w spodenkach
Sportowcy biegacze dobierają odpowiednie obuwie do zapita-
lania po płaszczyźnie psyche
Bekające ohydnie psy nie robią nic tylko liczą włosy na swoich 
grzbietach i czołach
Piszą poematy na starych szmatach 
Makarony i firany frędzle i kutasiki pełne są niekończących się 
wersów zapisanych pętelkowym charakterem pisma
Przemów do ręki
Przemów do odwłoka mrówki odwłoka rekina
Przemów do gardła do samego migdałka
Przemów do bawolego policzka
Gdy zrozumiesz mapę swoich myśli
Oddasz swój bałagan za darmo bogatym którzy tego potrzebu-
ją a boją się poprosić
Błogosławieni bogaci albowiem do nich należą wszystkie heli-
koptery które wzniosą się do nieba
Po kawałek chleba
Który spokój duszy im da
La-fan-da-la ba-la-na-dwa

CZĘŚĆ 2

Nie odwołałem się do najświętszych instancji
Cukiernicy z azbestu
Poliuretanowej papierośnicy
Pyłu z marsjańskiego łazika
Każda sekunda zwłoki
Zamienia moje ciało w pomarszczone zwłoki
Oddaj się życiu wołają jedni
Zaufaj śmierci drą się drudzy
Taplaj się w zgniliźnie przekonują trzeci
Olej ich wszystkich nie odzywają się czwarci
Taka rada od synów czarcich
Wciągnąłem całe powietrze ze stacji benzynowych
Splajtowały nie radząc sobie z duszącymi się klientami
I pewnego dnia po prostu rozpłynęły się w powietrzu ze stali
A tymczasem
Na podrzucie morskiego krawca świeżo narodzony żołnierz 
wojującej Eris zbladł jak łysy brzuch w świetle koniunkcji Księ-
życa Saturna i Jowisza
Niebo upada wraz z uschniętym klerem
Wasze dzieci nie przejdą już przez święte drzwi
Zwąchały nową tradycję genitalnych uniesień
I są mózgami óniwersó
Zrozumcie że
Moje 4 letnie dziecko wie o świecie więcej ode mnie
Zahipnotyzowany ogniem patrzę jak płonie świat a ty
Pytasz czy wolę popcorn czy paprykowe falowane chipsy
Zapamiętaj moje słowa że
Wszyscy kiedyś obudzimy się gdy spłonie ostatni serwer
Życie trwa sekundę a to i tak zdecydowanie za długo
Papier opowie nasze historie
We wszystkich konfiguracjach

Marcin Szmandra 

BĘBEN MASZYNY ROTUJĄCEJ JEST PUSTY, NASTĘPUJE ZWOLNIENIE BLOKADY
Pion szachuje króla
Spis treści okazuje się najdłuższym na świecie wierszem
Mądre te konie co piszą linijki
Dźwięk paszczą jeszcze nigdy nie zalatywał czosnkiem cebulą i 
wodzionką jak teraz

CZĘŚĆ 3

Jestem wpiekłowpęknięty i raduję się tym
Hades to tylko taki większy kaloryfer
A wokół niego
Puchate węgorze
Smukłe szkielety obite welurem
Strzępy dziewcząt pod postacią białych motyli
Cykliści wpatrzeni w puste pudełko zapałek
Z którego kwiat pożądliwego doktora Covida wystaje i rośnie z 
każdym kłapnięciem nigeryjskiego sensacjona
I tylko fałszywa prawda omotuje matołków zachwaszczonego 
karkołomstwa
Diagnozą masaż czoła przez siatkę w tipi
Nie podglądaj bo ci muszla urośnie na zakolach
Wypełznie z niej krwiożercza perełka
Mały pretekst by Jason Michael lub Freddy dostali kolejną część
Usłysz śpiew pogrzebowy białej diablicy
Poczuj szeleszczący w oko panew życia nieczystego
Gdzie szalony Hieronimo inscenizuje przed ślepym kotem 
pułapkę na myszy
A angorska koza przebrana za oponę
Myli wodę paryżańską z pluskiem po wągrańsku
Przejrzyj się w ślepej kałuży lamentującej kazania
Wodniste ja gubi się w odmętach detali
Ostrość kości tremolando wierutnych bzdur
Rispons adekwatnych grzmotów
Mątwa atramentowych westchnień
Zblazowany przykład wątłego przecinka
Skromne baletnicowe trusie udające terminatorów
Kichająca panga na sznytującym się kalafiorze
Gwóźdź z podeszwy przeszywający piętę krzyżykowym ściegiem
Dajcie mi Titanica a zostanę królem świata

CZĘŚĆ 4

Kąpiel usuniętych faktur
Niechciane miliony zer 
Zrypane babińce częstochowskich Kryspinów
USG trupich policzków
Bufonada happyendów zakończona tortem  pikującym w twarz
Wytwórnia kurzych inkubatorów
Co przez 29 lat 8 miast i 4 państwa
Wertuje grubą korespondencję między składakiem fotograficz-
nym i aparatem parasolniczym
Odnajduje wyrwane z kontekstu zdanie że porządna rodzina 
nie będzie wychowywać dziecka nierządnicy
Feralnie rozpoczął się poranek rozbebeszonego świata
Człowiek waran pokazał zakrwawioną twarz i z miejsca został 
ikoną stylu
Przymierzał suknie ślubnę swojego chłopaka na długo przed 
ich ślubem
Zajadał lody amputowaną nogą
Otwarta szczepionka poszukuje dobrze napakowanej alkoho-
lem nerki
Umarł ale one dalej skarżyły się że szczypie je po tyłkach
Pazerna żyrafa wyżera śniadania z balkonów na drugich pię-
trach
Zmarszczki znów hitem robi je każda gładka gwiazda
Szkockie krowy przeżuły pół planu filmowego
Zaatakowana przez gołębia podczas machania kanapką do 
paparazzich
Krzykacz nie wytrzymał i nakrzyczał na złom
Pocałował tulipana ale dzieci-kwiatów nie chce
Przestał działać kalkulator wymiarowania betonowych trumien
Jeszcze tylko dwadzieścia dziewięć godzin do końca dnia

Napisane 22.11.2020 - 7.04.2021
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CZĘŚĆ 5

Drzwi z szufladami 
Dlaczego jeszcze nikt na to wpadł?
Jedenaście drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot w pełni kot w połowie kot w ćwierci raczej kot prawie kot 
tylko kot aż kot nigdy kot zawsze kot martwy kot ducha kot
Dziesięć drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot Bergsona kot Platona kot Crowleya kot Sabriny kot Len-
nona kot Ono kot pajaca kot prezesa kot szalonej kociary kot 
kobiety kot
Dziewięć drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot z kapusty kot z czekolady kot z bambusa kot z jabłuszka 
kot z metalu kot z paku kot z batatów kot z camemberta kot z 
emulsji
Osiem drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
kot z Teneryfy kot z Saturna kot spod ziemi kot z lasu Gugu 
kot z wyspy kot z miasta Tokko kot ze Szczytu wzgórza gdzie Ta-
matea mężczyzna o wielkich kolanach zdobywca gór pożeracz 
ziemi i podróżnik grał na flecie dla swojej ukochanej kot z Llan-
fairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Siedem drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot w kolorze gumiguty kot w kolorze razzmatazz kot w kolo-
rze peridot kot w kolorze xanadu kot w kolorze feldgrau kot w 
kolorze caput mortuum kot w kolorze hgkh
Sześć drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot uszczypliwy kot bezbożnik kot wąsacz kot filet kot emisyjny 
kot czasowy
Pięć drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot c90 kot e67 kot 865 kot310 kot 505
Cztery drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot wszeburny kot mitolny kot hehujący kot branopny
Troje drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot bug kot cis kot klon
Dwoje drzwi z szufladami a w każdej z nich inny kot
Kot plus obecny kot minus nieobecny
Jedne drzwi z szufladą w której znajduje się jednocześnie kot 
żywy i martwy

CZĘŚĆ 6

Jeden trzy
Bęben w głowie masz i ty
Dwa cztery
Maszerują chude Hery
Odsłaniają tęgie nery
Stop falangi kolanowe
Start betony porzeczkowe
Kasetony da-da różni
Gotujące kutwy w próżni
Zamiast drwala na talerzu
Zaznasz bąbli na szkaplerzu
I gonitwa
Po sieci cebulowej gdzie znajdziesz ludzki zjazd gotowy do 
zmóżdżenia
Pion na e1
Karpaty słuchowe niedzielne dżingle mrucz do rytmu rogata 
gazelo i przesuń
Hetmana na d6
Pomorski gnój
Przemalowuje różanych busiarzy
Penetrując ich tajemnicze bakterialne silniki
O tym chciałaś ze mną porozmawiać ślicznotko?
Tylko nie mów że
Żarzą się janusowe lica
Twojej klatki schodowo-piersiowej
Że jarają cię zmarszczki penelopowej opryszczki
Jarzębinowy chłopcze
Czyżbyś nie wiedział o smyczkach do bębnienia
Na dyrdolacie omleta
Skwaszonego chachora posiekanej baraniny
Farfoclu co na trzepaku wszechświata prezentowałeś
Kolaże zmartwionej pasierbicy

Córki doli i męża niedoli
Czyżby dunder z nieba nie był zbyt piękną obrożą
Dla twych welwetowych zieleni
Wezwij kogokolwiek by dokończył pracę parobka

CZĘŚĆ 7

Sfatygowany meloniarz z parasolem jak kalafior
Rozbebeszone poglądy podglądy i rozrządy
Prefki do druku krefki do przelania 
Chryzantemy cmyka hexy ergiebusa
Pucujące pachy kremem do mocowania protez zębowych
Plus jeden dla pana Romeo co został samochodem
Panem samochodem co szoszom pusztom szoszuje
Co nigdy nie czyta pierwszego zdania maila
Ale zawsze dwa a potem co dwa co drugie
Zdanie słowo literę spację
Nieprzeczytane pustostany są najgorsze
Bieleją im knykcie i wątroby
Trupią się pod gzymsami starym oczodołem gołębiego gniazda
Do kontaktu potrzebny mi jeden palec
Oraz cztery kilogramy dziegciu i kabli elektronowych
Znaczek z baranem skroplony klej
Śpiewająca brukiew czapla na grzędzie
Gromada bizhubów na tarczy z kraszera
Umysł do wyrzucenia 
Umysł do wyrzucenia
Ciało do powielania holo do pobierania
Twoja twarz uśmiechająca się neonem brain kwasu
Betonowe trawniki łapiące sportsmenów
Za sznurówki glutów zwisających z nosa
Imperium desktopów rozświetlające czoła maruderów
Maszeruje na Marsa wykopać Drogę Mleczną profesora M. Waya
Postaw kołnierz Giewonta
Zlustruj pieprzniczkę płuckujących spitfajerów
Tekstura
Uczep się falującej chropowatej tekstury
Drogę po pierścieniu toruj sobie burzą na przypisie
Gwiazdka na ciele choćby postawiona tylko raz
Uczyni cię częścią tekstu
Marginesem 
Palimpsestem

cdn.
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Siedziałem  na  balkonie  mego  domu  
w  Hiszpanii  i  spoglądałem   na  turkusowe  
morze  i   bezchmurne  niebo,  które   za   
horyzontem   łączyły   się   z   sobą.  Patrząc  
w  dal   miałem   wrażenie,  że   cały  świat   
jest   niebieski.

Młoda  Hiszpanka,  której   imienia   nie  
potrafię  zapamiętać,  przyniosła  mi  sok  
pomarańczowy   z   kostką   lodu,  a  mojemu  
znajomemu   podała   drinka.

- Wlewaj  mu  mało  wody,  bo  chłop  
lubi  się  urżnąć -  rzekłem.

- Tak,  senior.
Dziewczyna  z   długimi,  czarnymi  

włosami   była  niebrzydka  i  miała  niezłą  
figurę.  Stała  w   stroju   kąpielowym.  Dość  
skąpym.  Nie  robi  to  na  mnie  wrażenia,  
lecz  Zygmunt   gapił   się  na  nią  jak   młokos.

- Widzisz,  chłopie,  moje  życie  jest  
beznadziejne.  Jestem  człowiekiem  prze-
granym – rzekłem.

- Nie   zgadzam   się   z   twoją   opinią.
- Twoje  opinie  są   nieistotne,  ważne  

jest  moje  samopoczucie,  a  jest  ono   
kiepskie.

- Czy  pan  sobie  jeszcze  czegoś  życzy? 
-  spytała  dziewczyna.

- Tak,  żebyś   już   poszła.
- Wspaniała  niewiasta  –  powiedział  

Zygmunt.
- Gówniara  ciągle  mnie  uwodzi.  Mam  

jej  dość.
- Żona  nic  nie  mówiła,  gdy   ją  za-

trudniałeś?
- Moja  żona  nie  ma  nic  do  powiedze-

nia  w  tym  domu.  Zresztą  wie,  że  jestem   
facetem   zimnokrwistym.

Znajomy   wstał   z   krzesła   i   zaczął   
się   przechadzać   po   balkonie.

- Wspaniała  rezydencja  -  rzekł.
- E,  mnie  się  nie  podoba.  Wyburzą   

ją   za   kilka   lat,   to   ruina.
- Żartujesz,  Eryk.
Zygmunt   spojrzał   w   dół.  Przed   do-

mem   bawiły   się   moje  dzieciaki.
- Ale  masz  śliczne  dzieci.  Żywe  jak  

srebro.
- Daj  spokój.  Adaś  jest  imbecylem,  a  

Agata   o  zmierzchu   przypomina  topielicę.
- O,  Magda  przyjechała – powiedział   

kolega.
Z   czerwonego   jaguara   wysiadła   trzy-

dziestokilkuletnia   kobieta.  Nie  wiem  do-
kładnie   ile  ma  lat.  Zobaczyła   Zygmunta.

- Witaj,  miło  cię  widzieć.
Po  chwili   znalazła  się  na  balkonie.  

Podeszła  do  mnie   i   pocałowała   w  głowę.
- Nie  śliń  mnie, cholera  jasna! -  krzyk-

nąłem. 
- Oj,  Eryk  czasem  jest  nieznośny.
Zygmunt  pożądliwym   wzrokiem   spo-

glądał   na   moją   żonę.  Ślina  będzie  łajda-
kowi  ciekła   z   pyska.  Magda   to  kobieta   
z  zasadami,  dlatego  nigdy  nie  myślę  czy  
może  zainteresować   się   jakimś   gachem.  
Zresztą,  marnie  by  na  tym  wyszła.  Chciała  
usiąść  obok  nas,  lecz   gdy   odsunęła   krze-
sło  pośliznęła   się   i   upadła   na  podłogę.

- He,  he!  Chyba  sok   pomarańczowy  
ktoś  wylał. -  uśmiechnąłem  się  dziś  pierw-
szy  raz.

Robert Kurpios

Ponurak

Znajomy  jak   rycerz   podbiegł   do  niej   
i   zaczął     ją   podnosić.

- Sama  wstanie,  nie   jest   dzieckiem 
-  rzekłem.

Zygmunt stanął naprzeciw   mnie   z   
miną,  którą   uznał  za  groźną   i  zaczął  mi   
wygrażać   palcem.

- Dlaczego  tak  się  zachowujesz? - rzekł  
oburzony. 

- Bo  tak  właśnie  chcę.
- Jesteś   ponurakiem  i   facetem  bez  

ogłady!
- Spadaj.
Magda  podeszła  do  niego.  Ukłonił  

się   i zaczął szurać  nogami.  Nie  znał  mojej  
żony,  która   uderzyła   go   zgrabną   dłonią   
w   twarz.

- Proszę,  opuścić  ten  dom.  Nie  jest  
pan  tu  mile  widziany – rzekła. 

- Magdo…
- Pani  Magdo.
- Pani…  czy  nie  widzisz  jaki  jest  mąż?
- Dosyć – powiedziała  głośniej  Magda.
Zdziwiony  kolega  szybko  opuścił  

rezydencję.  Słyszałem  jak  odjeżdża  samo-
chodem,  może  zdenerwowany  zderzy  się  z  
drzewem,  pies  mu  mordę  lizał.  Po  chwili   
wokół   domu   panowała  cisza. Magda  uklę-
kła  przed  krzesłem  na  którym  siedziałem  
i   położyła   głowę   na   mej    ręce   spoczy-
wającej   na   oparciu.

- Pozwól  mi  na  taką  czułość.
- Mam  gdzieś  czułości,  ale   jeśli  mu-

sisz,  trudno.
- Nie  gniewasz  się,  że  go  wygoniłam? 

-  spytała  patrząc  na  mnie  dużymi,   
błękitnymi  oczami.

- Należało  się  frajerowi.  Gapił  się  na  
ciebie  jak  małolat.

- Ciebie  kocham,  a  nie…
- No,  już  dosyć.  Nie  lubię  próżnego  

gadania.
- Jesteś   szorstkim   facetem,  a   niektóre   

kobiety   lubią   takich   mężczyzn.
- Lubią  mężczyzn  z  forsą,  a   nie  

szorstkich   czy   gładkich.  Mam  pieniądze,  
dlatego  mieszkam   w   Hiszpanii  i   kupi-
łem   sobie   wdzięczność   i   uczucia   
niektórych   ludzi.

Żona  spojrzała  na  mnie,  chyba  coś  ją  
dręczyło,  ale  jako  człowieka  gruboskórne-
go  nie   interesowały    mnie   jej   przeżycia.

- Zostaw  mnie  samego -  powiedziałem.  
-  Paskudny  dzień,  a  przyszłość  będzie  
jeszcze   gorsza.  Zawołaj   tych   małych   
nieudaczników.

Małżonka   podeszła   do   balustrady   
i   wychyliła   się  z   balkonu.  Wychyliła  się  
za  bardzo.

- Magda,  cholera! – krzyknąłem  wstając  
z  krzesła.

Nie  zdążyłem.  Spadła  w  dół   na   ka-
mienny   chodnik. 

Pogotowie   przyjechało   po   godzinie.  
Dom   stoi   na   wzgórzu,   trudno  do   niego  
dotrzeć.  Kiedy   odjeżdżali,   wiedziałem,  że   
widzę   Magdę   ostatni   raz.  Usiadłem   zno-
wu  na   balkonie.  Przyszła   chłodna   noc.

- Szkoda – powiedziałem   do   lasu,   
który   być   może   mnie   słuchał. v

.

-
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Dziadek nie żyje. Nie żyje. Nie ma go 
już. Nie ma dziadka.

Dziadek nie żyje, tak powtarzali wszy-
scy w rodzinie, wszyscy dorośli. Mieli smut-
ne twarze, oczy nieobecne, pozy przybierali 
przygnębione. Nad cmentarzem unosiło 
się szarobrudne niebo, słońce zniknęło 
za tą szarością, tak jakby tego słońca ni-
gdy na nim nie było. Nawet samiutenkie 
drzewo wyrastające z korzeni nagrobków, 
wyglądało ponuro przy braku swych liści. 
Ludzie stali zebrani wokół drewnianej 
trumny – tacy sztywni, nieruchomi, będący 
w dziwnym zawieszeniu, jakby zastygnięci 
na amen. Dziadek nie żyje, powtarzali 
tylko między sobą. Ich usta prawie się nie 
poruszały.

– Boże! Dziadek nie żyje! – zawyła 
ciotka Krystyna i zaniosła się płaczem.

Ciotka Krystyna, siostra mamy, była 
żoną wuja Romana, który nosił śmieszne 
wąsy i głównie pił. Ciotka wciąż robiła mu 
o to awantury. Widziałam nie raz jak wuja 
pociąga ze swojej srebrnej piersiówki. 
Robił to, kiedy nikt nie patrzył, wychodził 
gdzieś na bok, rozglądał się i kiedy myślał, 
że jest całkiem sam, pił. Ale ja go zawsze 
przyuważyłam, nie żebym go śledziła, tak 
jakoś zawsze na niego trafiałam – zbywał to 
śmiechem. Dziś też go widziałam, napił się 
kiedy wsiadaliśmy do auta i kiedy już w nim 
siedział. Pod kościołem wysiadł jako ostatni 
– wtedy pewnie też się napił. Wujek nie był 
złym człowiekiem, ale po prostu lubił pić. 
Poczułam tą osobliwą, duszną woń, kiedy 
dał mi buziaka w czoło, mówiąc, że mam 
się o dziadka nie martwić, że jest teraz w 
lepszym miejscu. Wujek miał całą rumianą 
twarz, a oczy, mimo panującego dookoła 
smutku, świeciły się wesoło. Więc wujek dziś 
również był pijany. Wujek zawsze był pijany.

Dziadek nie żyje, a wujek jest pijany.
Tego dnia matka wyrwała nas z łóżek 

nad samiutkim ranem. Musimy się pomo-
dlić za dziadka, powiedziała z przekona-
niem. Tak trzeba. Pomodliłyśmy się więc. W 
spokoju, w ciszy. Ja i siostra. Uklęknęłyśmy, 
składając dłonie i opierając łokcie o łóżko. 
Mama zaczęła. „Zdrowaś Mario, łaski pełna, 
Pan z Tobą...”. Modliłyśmy się na głos, we 
trójkę. Ja, mama i młodsza siostra. Zmawia-
łyśmy różaniec za dziadka, tak jak kazała 
nam mama. Pan Jezus spoglądał na nas ze 
ściany – wiszący, zastygły, nieobecny. Nagle 
matka trzepnęła siostrę w rękę. Ten trzask 
rozszedł się w powietrzu.

– Przestań dziecko!
Spojrzałam na siostrę, która schowała 

dłonie. Wiedziałam już co zrobiła. Siostra 
obgryzała paznokcie. Nic dla mnie nowe-
go, pomyślałam. Przecież robiła to przez 
większą część każdego dnia, jakby było to 
jej ulubione zajęcie. Kiedyś pokazała mi te 
swoje palce. Nie wiem co ona tam obgryza-
ła. Nic z nich nie zostało.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, a 
siostra obgryza paznokcie.

Msza za duszę dziadka wydawała się 
ciągnąć w nieskończoność. Nie działo się 
nic. Ludzie milczeli, wpatrzeni w Pana 
Księdza. Pan Ksiądz prawił kazanie z 

uniesionymi dłońmi i był gładko ogolony. 
Spoglądał w niebo. Przez całą mszę, cały 
pogrzeb. Miał uniesione dłonie, patrzył w 
górę, w niebo i opowiadał o Jezusie. Prawie 
w ogóle nie wspomniał o dziadku, prawie 
wcale. Wciąż mówił tylko o Jezusie i niebie. 
Dziadka jakby nie było.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, sio-
stra obgryza paznokcie, a Pan Ksiądz prawi 
tylko o Jezusie.

Babcia wciąż tonęła w łzach – tak ktoś 
to ładnie powiedział. Babcia od chwili, kiedy 
dziadek umarł, nie odezwała się ani słowem. 
Wciąż tylko płakała, płakała i płakała. Pa-
miętam jednak, że babcia płakała też, kiedy 
dziadek jeszcze żył. Często były o to kłótnie, 
tata z dziadkiem się kłócił – o to, że babcia 
płacze. Dlaczego babcia tak ciągle płacze, 
zastanawiałam się. Ludzie szeptali, że dzia-
dek był niedobry dla babci, dlatego płakała. 
Nie wiedziałam czemu niby dziadek miałby 
być niedobry. Zawsze dawał nam cukierki 
i głaskał po głowie, mówiąc, że jesteśmy z 
siostrą ślicznymi aniołkami. Ale babcia pła-
kała przez dziadka, tak właśnie mówili. Całe 
swoje życie płakała przez dziadka.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, 
siostra obgryza paznokcie, Pan Ksiądz prawi 
tylko o Jezusie, a babcia tonie we łzach.

Mój starszy kuzyn Michał przyjechał 
już po mszy, trafił prosto na cmentarz. 
Spóźnił się, chociaż wyglądał, jakby gdzieś 
się spieszył – zerkał nerwowo na zegarek, 
przestępował z nogi na nogę, patrzył co 
chwila za siebie. Właściwie on zawsze tak 
wyglądał, od zawsze brakowało mu czasu. 
Od dawna nie mieszkał na wsi, wyjechał do 
wielkiego miasta na studia. Tam się zmienił, 
przynajmniej tak mówiła ciotka Krystyna. 
Miasto go zmieniło i wszystko to miasto w 
nim zmieniło. Ubrany był w najelegantszy 
garnitur ze wszystkich zebranych mężczyzn, 
a jego buty lśniły głęboką czernią. Dziś Mi-
chał przyjechał z nową dziewczyną, chyba za 
każdym razem, kiedy wracał na wieś, wracał 
z nową dziewczyną. Ta wyglądała jak żywa 
lalka Barbie – głównie przez swoje długie 
nogi, bardzo duże oczy i kręcone, blond 
loki. Michał jednak nie zwracał na nią zbyt-
niej uwagi, chociaż ona patrzyła w niego jak 
w obrazek. Być może była dla niego tylko 
kolejną, następną dziewczyną. Może.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, 
siostra obgryza paznokcie, Pan Ksiądz pra-
wi tylko o Jezusie, babcia tonie we łzach, a 
kuzyn ma nową dziewczynę.

Ludzie gadają. Gadali wcześniej, gadali 
teraz i pewnie będą gadać później. Słysza-
łam jak przed mszą kilku panów – takich 
podobnych do dziadka wiekiem – wspomina 
o nim. Jeden mówił, że pamięta jak dziadek 
pracował z nim w tartaku, a drugi powie-
dział, że dziadek sprzedał mu kiedyś piękną 
wueskę. Nie wiedziałem co to ta wueska, ale 
ten drugi wyglądał na zadowolonego, więc 
pewnie to coś bardzo ciekawego i dobrego. 
Później, już podczas mszy, jedna z kobiet 
zemdlała i kilka osób musiało ją wynieść. 
Usłyszałam od kogoś, że była to jakaś 
pierwsza miłość dziadka, która została do 
końca życia starą panną. Ta pani wydawała 

mi się bardzo piękna mimo swojego pode-
szłego wieku – chyba musiała być piękna 
za młodu. I teraz, kiedy marznęliśmy już 
na cmentarzu, ludzie szeptali między sobą 
czy i kto został zaproszony na stypę, gdzie 
to ma się w ogóle odbyć i jak długo będzie 
trzeba siedzieć. Słyszałam też, jak jedna i 
druga pani, komentują ubiór dziewczyny 
kuzyna. Jej sukienka ledwo sięgała połowy 
ud. Dziadek kiedyś powiedział, że nie warto 
słuchać ludzi, bo ludzie gadają. Na okrągło 
tylko gadają.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, 
siostra obgryza paznokcie, Pan Ksiądz prawi 
tylko o Jezusie, babcia tonie we łzach, kuzyn 
ma nową dziewczynę, a ludzie gadają.

Mówi się, że gdy człowiek umiera, wy-
gląda jakby spał. Dziadek wcale nie wyglądał 
jakby spał. Zimny, blady, poważny. Wcale 
nie wyglądało, że zapadł w sen. Wyglądał 
przecież jak martwy. Był martwy. Zupełnie 
w świecie, najprawdziwiej martwy. Ciekawe 
czy dziadek bał się, kiedy umierał? A może 
teraz, kiedy już umarł, nadal się boi? Może 
boi się miejsca, do którego trafił? Po śmierci 
jest przecież niebo. Pan Ksiądz mówił, że 
po śmierci jest niebo. Mama też mówiła, 
że czeka nas niebo, ale tylko wtedy, kiedy 
będziemy z siostrą grzeczne. Tata nigdy nic 
na ten temat nie powiedział. Zapytałam go 
jednak kiedyś czy pójdę do nieba. Odpowie-
dział mi, że tego nie wie, że nikt tego nie 
wie. Obszedł mnie wtedy zimny, obcy strach. 
Tata nie wie, czy pójdę do nieba, nie wie, czy 
w ogóle jest niebo. To jak? Człowiek zamyka 
oczy i już, tyle? Nie ma nic, nie ma niczego? 
Po śmierci nie ma niczego tylko nieprze-
nikniona czerń, jak wtedy kiedy zamyka się 
nocą oczy? Już nigdy więcej nie zapytałam 
o to taty. Nikogo już o to nie zapytałam.

Dziadek nie żyje, wujek jest pijany, 
siostra obgryza paznokcie, Pan Ksiądz prawi 
tylko o Jezusie, babcia tonie we łzach, kuzyn 
ma nową dziewczynę, ludzie gadają, a ja 
wciąż nie wiem co dzieje się, kiedy człowiek 
umiera.

Dziadek nie żyje. Nic więcej się nie 
zmieniło. v

Marcin Mielcarek

Wiązanka po dziadku
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (17)

1 lipca
Są narody młode i stare, ambitne i 

nieambitne, zasiedziałe w swoim zbutwiałym 
gnieździe, patrzące z wyższością na innych…  

Taka refleksja nasuwa mi się po meczu 
Ukrainy ze Szwecją. Ci pierwsi – dynamiczni, 
radośni nawet, walczący mimo śmiertelnego 
zmęczenia do końca i… wygrywający. Ci 
drudzy – pewni swojej metody i… przegry-
wający. Polska, niestety, należy do narodów 
starych duchowo, a szczególnie teraz, gdy 
obrosła w finansowe piórka i rozprzęgła się 
politycznie.   

2 lipca
Po wielu, wielu latach na basenie 

„Astoria”. Tylko to samo miejsce i ta sama 
nazwa, wszystko inne od nowa. Czuję się jak 
mrówka w puszczy racjonalności, techniki i 
technologii. Tylko woda jest swojska, choć 
i tak nie wiadomo, co się w niej znajduje. 
Jednak młodzi zachowują się tak, jakby 
wszystko było jak było.

3 lipca 
Zakończenie XV Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego „O cisową gałązkę” 
w Cekcynie. Bardziej podziwiam liczną, 
wrażliwą publiczność niż czytane wiersze. 
Nie mogę na nich się skupić; to chyba efekt 
trwających już kilka dni upałów. Jako prowa-
dzący prezentuję laureatów. Robię wszystko, 
aby publiczność miała satysfakcję. Potem 
pędem przez opustoszałe, piękne, czyste 
wsie południowych Borów Tucholskich, aby 
obejrzeć choć fragment transmisji meczu 
piłkarskiego Anglia-Ukraina. Niepotrzeb-
nie; 4:0 dla Anglii, kompromitacja Ukrainy. 
Lepiej byłoby, gdyby Ukraińcy tak wysoko 
nie zaszli. Co	oczy	nie	widzą	to	serce	nie	boli. 

4 lipca
Fikcyjna działalność urzędnicza jako 

cecha wszelkich systemów biurokratycz-
nych, dopełniona została w okresie pan-
demii urzędniczym nieróbstwem, krytym 
nawet bezczelnością. Choć już od czerwca 
zagrożenie zarazą znacznie spadło, to 
prawie wszystkie urzędy są pozamykane, 
a urzędnicy wymuszone spotkania z pe-
tentami odbywają na korytarzach, a nawet 
na ulicy. Trzeba się z nimi umawiać, jak z 
papieżem jakimś.   

5 lipca
Wszystkiego nie ogarniesz, wszystkiego 

nie zrobisz, rób przede wszystkim to, co 
kochasz…

Mądre to, ale dla mnie nieosiągalne. 
Robię najwięcej tego, co muszę i jakoś nie 
mogę tego pokochać. Może na urlopie, 
który się zbliża, będzie trochę inaczej. Na 
kilka, kilkanaście dni chociażby.

6 lipca
Studentki na praktyce w redakcji 

„Akantu”. Bardzo osamotnione. Nie ma kto 
je poprowadzić, wskazać drogę. Uniwersytet 
tego nie czyni; przypomina świętą krowę, 
która jest święta i ryczy tak jak chce, nie 
licząc się z otoczeniem.  Staramy się znaleźć 

klucz do każdej praktykantki, coś podpo-
wiedzieć, coś wskazać. Są jednak kłopoty z 
dotarciem; studentki są bardzo zamknięte. 
Dlaczego? 

Wartościowe ćwiczenia z translacji 
prowadzone przez znakomitego anglistę i 
tłumacza Wiesława Marcysiaka. Może tym 
razem zaskoczą. 

7 lipca
Odszedł człowiek nieznośny, ale bar-

dzo i to bardzo energetyczny. Spotkałem 
na ulicy jego kolegę i słyszę, że się bardzo 
źle czuje bez tych codziennych, drażniących 
telefonów. A więc w życiu potrzebna jest nie 
tylko masa, ale i energia.

8 lipca
Badania zespołu Przemysława Sadury 

wykazały, że to młodzi najgorzej poradzili 
sobie z pandemią. Zabrano im osiemnastki, 
studniówki, pierwszy rok studiów, a więc wyda-
rzenia formacyjne z progu dorastania. Stali 
się dorosłymi bez przejścia jakiegokolwiek 
symbolicznego progu. Jeśli ktoś pamięta, co 
pisałem w tym Dzienniku przed miesiącami 
(12, 18 i 30 marca oraz 25 kwietnia 2020 
roku), to na pewno stwierdzi, że troskałem 
się o młodzież, pochwalałem jej anarchi-
styczne wyskoki, krytykowałem szkolno-
-uczelniane lockdowny, które po raz kolejny 
pokazały, że szkoły są przede wszystkim dla 
zasuszonych, wygodnych i leniwych nauczy-
cieli, a nie dla młodzieży. Prasa informuje, że 
fatalne wyniki tegorocznych, uproszczonych 
przecież matur, to głównie efekt braku kon-
taktów uczniów z nauczycielami. A w wielu 
krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, 
wszystko pozamykano, tylko nie szkoły, a 
jeżeli już to na bardzo krótko. 

9 lipca
Homo	viator… Spośród tych wszystkich 

cech konstytutywnych homo	(sapiens, faber…) 
pandemia wyeksponowała potrzeby człowie-
ka wędrującego, pielgrzymującego. Teraz 
wielu, nawet tych w wyniku przymusowego 
siedzenia w domu niemożliwie zgrubiałych, 
nadrabia zaległości.  Spacery, wyjazdy poza 
miasto choćby. 

10 lipca       
W światowych mediach wyrachowana 

bądź naiwna historia – budowa mitu współ-
czesnego bohaterstwa, jakim ma być duński 
piłkarz nożny Christian Eriksen, który doznał 
zawału serca na boisku. Cały przemysł gladia-
torskiego sportu doprowadził do przetreno-
wania i przeeksplatowania człowieka, a kiedy 
organizm tegoż odmówił posłuszeństwa 
przemysłowi, to rozpoczęto pisanie dramatu. 
Dramat jest, dramat chorego już na zawsze 
człowieka, ale nie dramat społeczny i to 
jeszcze w światowym wymiarze. Chyba, że za 
dramat poczytać przeciwstawnie się natury 
przemysłowi, dramat w imię szatana, szatana 
pieniądza. UEFA i FIFA – im to zależy na 
jak największej liczbie meczów, bo z  tego są 
pieniądze. Pieniądze od uzależnionych od 
meczów narkomanów-hazardzistów, czyli 
kibiców i kiboli.

11 lipca
Finał mistrzostw Europy w piłce noż-

nej. Oglądam bez satysfakcji. Ot, kolejne 
wydarzenie, które spopieleje. Należę do tej 
jednej trzeciej z dotychczasowej widowni, 
która pozostała przy tych mistrzostwach. 
Reszta – gdzie? Najliczniej odeszła, a ra-
czej nie przyszła, młodzież. Z jednej strony 
wrażliwa jest na fałsz, teatralność sportu, z 
drugiej – goniąc za nowymi wrażeniami nie 
ma uważności	na całe 90 minut. 

Rzeczywiście piłka nożna osiągnęła 
szczyt komercjalizacji, przereklamowania, 
teatralizacji i medializacji. Gra się dla ka-
mery; może jeszcze tylko Anglicy szanują 
zasady, grają dla przyjemności z gry, bo 
to oni skodyfikowali ten, podpatrzony u 
Indian, sport.

Anglicy byli tak pewni swego zwycię-
stwa, że władze w porozumieniu z praco-
dawcami ogłosiły, że w poniedziałek, w dniu 
po meczu można przyjść do pracy z powodu 
nocnego świętowania o trzy godziny póź-
niej. Anglicy przegrali również dlatego, że 
za bardzo chcieli wygrać i że za bardzo byli 
pewni wygranej. Nawet stara, powściągliwa 
dotąd ich królowa dała się ponieść popu-
lizmowi i napisała do swoich poddanych 
list, który w sposób zawoalowany, bo taki 
jest przecież pałacowy styl, zadekretował 
zwycięstwo. 

O przegranej Anglików zadecydowała 
też niezrozumiała decyzja trenera Garetha 
Southtage. Trener na kilka minut przed 
końcem przedłużonego meczu na polu, do 
decydującej rozgrywki pchnął czarnoskórą 
rezerwę (Marcus Rashford, Jadon Sancho) a 
wycofał zaprawionych w boju, choć zmęczo-
nych, głównych graczy Jordana Hendersona 
i Kyle Walkera. Czy ze względu na popraw-
ność polityczną, w której Anglicy są od 
pewnego czasu aż do śmieszności poprawni? 
A może uważał, że jedenastkę strzeli każdy 
kto ma nogę, bo to przecież tak blisko? A 
przecież loteria jedenastek w meczu o naj-
wyższą stawkę, to nie gra tylko techniczna, 
lecz także metafizyczna. Tam liczy się duch, 
siła woli, zmysłowe i podprogowe zmagania 
z bramkarzem. A w zmaganiach tych poma-
ga miłość do kraju, który się reprezentuje, 
a nie kosmopolityczna miłość do pieniądza 
czy pragnienie pozbycia się kompleksów, 
które pętały nogi tej kosmopolitycznej an-
gielskiej reprezentacji.

12 lipca
Redaktor działu poezji w „Akancie” 

Marek Szypulski (Marek S. Podborski) 
mówi, że bardzo często broni	autorów	przed	
nimi samymi.  Brawo, panie redaktorze! 
Tak trzymać! Często poeta – otumaniony 
natchnieniem – myśli, że napisał coś genial-
nego i zaraz chce to upchnąć na łamach. 

13 lipca
W nawiązaniu do noty, w której coraz 

bardziej drażnią mnie czynności, które 
muszę wykonać a których nie lubię (5 
lipca): To na pewno jedna z cech prowin-
cji! Za mało instytucji pośredniczących, 
usługowych. Wiele rzeczy trzeba zrobić 
samemu, na przykład zapakować paczkę. 
No, to jednak za mało pieniędzy, bo taka 
pakowalnia na pewno by powstała, gdyby 
klienci mieli pieniądze na zlecenie pakowa-
nia. Na prowincji za mało jest też instytucji 
prestiżowych. Myślę tu o praktykujących 
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w redakcji studentkach edytorstwa. Gdzie 
one znajdą pracę? Proponuję im, aby same 
założyły takie instytucje, a one patrzą na 
mnie z przestrachem. 

Na prowincji nie ma też z kim roz-
mawiać. Gdyby było, to nie pisałbym tego 
wszystkiego, tylko bym o tym rozmawiał. No 
może i jest gdzie rozmawiać, ale od razu 
dodaje się do tych rozmów jakieś przyję-
cia,  drinki, grille, zaproszenia, nazywa się 
je środami,	 czwartkami, piątkami a potem 
oczekuje się rewanżu. Ot, także prowin-
cjonale jałowe rytuały, pogłębiające tylko 
prowincjonalność. 

14 lipca 
Drogę zajeżdża mi szare Porsche, z 

którego wychyla się uśmiechnięta twarz 
Krzysztofa Lutowskiego, interesującego 
poety.

- Czy pana powieźć? 
Po krótkich ceregielach godzę się, 

choć nastawiałem się na wędrówkę pieszą. 
Mówi, że poezja go już nie bawi, że 

pisze opowiadania, że wkrótce wyjdą ze-
branie w książce.

Poezja nie bawi? Tak, tylko że tu w isto-
cie nie o zabawę w trywialnym tego słowa 
znaczeniu chodzi, ale o pasję, entuzjazm. 
Dobrze go rozumiem, sam już od kilku 
miesięcy nie napisałem żadnego wiersza. 

15 lipca
Eugeniusz Koźmiński ma kota. Także 

w tym innym znaczeniu. Nosi poważne imię 
Kazimierz. Trzy razy dziennie wychodzi z 
krzaków otaczających hacjendę poety w 
Ustroniu Morskim, aby dać się nakarmić, 
bo to kot półdziki. Powaga po obu stronach 
tego aktu, tak jak poważne jest życie. 

16 lipca
Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. 

Wino, czereśnie, truskawki, ciasto, kawa. 
Twórczy, sympatyczni ludzie. Głoszę wiersz 
o kobiecie w 99 procentach niewinnej. 
Podoba się, nawet tej w jednym procencie 
winnej.

17 lipca 
Sebastian ponad normę tonie w ota-

czającej go kobiecości. Jest ona ciepła, 
wygodna i wilgotna jak gąszcz amazońskiej 
puszczy. Jak go stamtąd wyciągnąć? Jak mu 
podać rękę?

18 lipca
Pisać tak, aby oddać właściwe barwy 

codzienności, a nie to, co zazwyczaj widzi-
my – szarość.

19 lipca
Ustronie Morskie latem – królestwo 

kobiet. Same kramy z tandetą.

20 lipca
Pływając w Bałtyku widzę barwne ob-

razy znakomitego poety Eugeniusza Koź-
mińskiego. Ryby, światło zieleni w głębinie 
i na brzegu, wszystko w rozsłonecznionym 
kołowrocie życia. To muszą być dobre 
wiersze, skoro się je pamięta.  

21 lipca
Tkwiąc w tym mrowiu ludzi na plaży 

odnosi się wrażenie, że celem gatunku 
ludzkiego jest tylko przetrwanie gatunku. 

22 lipca   
W parku linowym. Sebastian namówił 

mnie na trasę trudną – czerwoną. Pokona-
łem wszystkie przeszkody z wyjątkiem jed-
nej. Sebastian podał mi wówczas pomocną 
dłoń. Z wdzięcznością miesza się wstyd i 
egoistyczne przekonanie, że i tak sam bym 
się wykaraskał. Bo bym się wykaraskał! 

23 lipca
Pandemia lat 2020-2021, podobnie jak 

wojna, wyjałowiła poezję. Brak intensyw-
nego życia, brak bodźców zewnętrznych i 
wspólnoty, z wyjątkiem wspólnoty strachu, 
spowodował zapisy – w formie wierszy – fru-
stracji, pustki, zniechęcenia. W tej pustce 
zewsząd niektórzy piszą, żeby pisać, żeby 
coś robić. Te teksty nie zapełniają jednak 
owej pustki, tylko jeszcze ją pogłębiają. 
Przypominają wypalone ruiny po przejściu 
frontu. Skoro gmachów nie było, to po co 
stawiać ruiny?

24 lipca
Nigdy nie zmuszałem się do pisania, z 

wyjątkiem publicystyki, recenzji, opracowań 
naukowych. Nawet te dwie powieści, które 
napisałem (Późne	majowe	 popołudnie,	Dziś) 
oraz dwie nowele (Proboszcz,	Tancerka) pisa-
ne były na haju, nawet dwuletnim. Pamię-
tam, że wtedy trudno było robić coś innego, 
chociaż trzeba było robić. Siedziałem swego 
czasu w sali obrad na podwyższeniu wicepre-
zydenckim i pisałem na haju, który mnie 
wówczas naszedł, a tu któryś z radnych pod-
nosi rękę i mówi nie na temat – bo była to 
sesja rady miejskiej poświęcona wywożeniu 
śmieci – że wiceprezydent pisze książkę, jak 
on tak może. Wybuch życzliwego śmiechu 
na sali był jednak jak przyzwolenie. 

Teraz, w letnim lipcowym słońcu, 
nawet gdy jest się w cieniu, zmuszam się 
do pisania Dziennika, do którego skądinąd 
inni mnie też zmuszają, czytając go i dając 
znak, nawet sms-sami, że czytają. Czym jest 
ów Dziennik	czasu	zarazy? Pamiętnikarskim 
esejem, listem poetyckim, reportażem 
z zewnątrz i z wewnątrz? Nie wiem, dziś 
gatunki się tak mieszają… Wiem, że haj 
miesza się z obowiązkiem. Dziwna to, ale 
w końcu przyjemna dla autora mieszanka. 
Szczególnie teraz, kiedy ta nota dobiega 
końca. Uff! Ach!

25 lipca
Zauważam, że im bardziej staram się 

ludzi zrozumieć, przyznać im rację, dać im 
szansę rozwoju, tym mniej jestem szanowa-
ny. Wniosek stąd taki, że przynajmniej w 
moim przypadku szacunek innych idzie w 
parze ze strachem.

26 lipca     
Dyskusja ze studentkami na temat czy-

nów solidarnych. Mówią, że je na to stać, ale 
nie ich rodziców – roczniki siedemdziesiąte 
XX wieku. Są zablokowania na drugiego 
człowieka. Mówią, że niech sobie tamci 
sami radzą. 

Pytam: 
- Z czego się to bierze? Ze zmęczenia 

życiem?
Nie wiedzą.
Dochodzimy wspólnie do wniosku, że 

dojrzałość ich rodziców przypadała na lata 
dziewięćdziesiąte XX wieku, na pierwszą de-
kadę XXI wieku. Najgorsze lata demokracji 

liberalnej i drapieżnego kapitalizmu bis… 
Musieli walczyć o wszystko, przepychać się, 
odbierać liczne ciosy od losu, od państwa, 
od innych ludzi. To ich uformowało. 

27 lipca 
Najmłodsze roczniki poetów tworzą 

wiersze typu puzzle, labirynty, siekaniny, 
collage.

Przepisują obce im samym słowa, 
dodając do nich karkołomne udziwnienia. 
Taki młody autor nie chce, a nawet gdyby 
chciał, to nie potrafi, czegoś więcej przeka-
zać. Przekazuje tylko siebie. Pisze, bo pisze. 

28 lipca
Sebastian mówi, że pandemia potrwa 

do maja 2023 roku, czyli trzy i pół roku,. 
Tyle jeszcze pisaniny?

29 lipca
W przydomowym ogródku napełnio-

nym słodkim zapachem różnobarwnych lilii 
tęsknię za słoną wonią wiatru od morza. Za-
miast barokowego, rozpustnego śródlądzia 
wolę romańsko-gotyckie, surowe pobrzeże. 
Dlaczego?

30 lipca
Nie wiem, dlaczego coraz więcej jest 

wierszy, także w „Akancie”, o których Jerzy 
Illig mówi, że koncentrują się na lingwistycz-
nych eksperymentach i hermetycznych za-
bawach, w których język staje się instrumen-
tem i jednocześnie bohaterem czy tematem 
wiersza. Nie jest to lingwizm z tak modnego 
w latach siedemdziesiątych XX wieku nurtu 
poezji konkretnej, ale asocjacyjny (Słowo	
dziwi	 się	 słowu) i chirurgicznie bebeszony 
(podziały słów nawet nie na sylaby, absur-
dalne przerzutnie). Być może dzieje się tak 
dlatego, że globalistyczny atak na człowieka 
i jego wolność zmusza do ucieczki w świat 
słownej iluzji.       

  
31 lipca
W szkole podczas lekcji matematyki 

zawsze mnie smucił odcinek. Nawet ten 
najdłuższy, na całą szerokość kartki, zawsze 
zaczyna się i kończy. Co innego prosta! 
Wokół mnie i we mnie tylko same odcinki. 
Czyżby prosta albo chociażby półprosta jest 
jedynie prowokacyjną abstrakcją? v
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ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Petersbursko-biały kolejowy dworzec
na fetę dla cara - niby żart
nie na miejscu i niby sen-mara.
Uliczki są jak żebra wokół głównej struny -
klaustro-cienko-fobia granicznej podróży.

Jedynie Salezjanów gimnazjum i pamięć,
że tu, w tym właśnie domu, Szczęsny Tadziu -
dziś przeszły - był szczęsny się urodzić.

I jeszcze huk cyklopowy poligonu
artylerii toruńskiej. Poza tym deszcz
i wiatru - co rusz - cyklopowy podmuch.

KOLEGIATA W KRUSZWICY

Dobry, ciepły kąt pogański,
gdzie Ziemia
dobrotliwym objęciem
magnetycznych linii 
przygarniała przodków.

Słonecznym popołudniem cicho
pośród drzew przemyka
wilcze stado przeszłości
i patrzy
gorącymi ślepiami światła: 
Gopło.

Wyżej klejnot kamienny -
kamień do kamienia
pod błękitem nieba,
na kamieniu kamień
romańskich obramień.

Wilcze stado waruje,
nawet ludzi serca wilcze
klęczą. 

W porządek kamieni, 
gdzie i ostrze noża nie wejdzie - 
wpisane władza i pamięć.

Chlubne początki
i piekąca tęsknota, 
że nie wrócą;
że to serce, tylekroć 
przeszczepiane, teraz -
po ostatnim już zawale - 
umiera.

KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW
W RADZIEJOWIE

Kościół i klasztor zrośnięte syjamsko
pod miłosiernym wezwaniem
Świętego Krzyża — 
już na widnokręgu mocarna 
i wysoko zagnieżdżona bryła, 
co z bliska łagodnie ulicami
do miasta i ludzi dopływa.

Wewnątrz tylko zaduma — 
Łokietkowe dzieje; 
harmonijne i ciche zderzenia
epok, pomysłów i stylów; 
kryształowe sklepienia; 
ambona, Pan Jezus i zegar.

Z boku ikona Bożej Matki z Rzymu,
wokół niej polatują radosne anioły
i starocerkiewne ptaki skrótów 
zamierzchłej głagolicy. 
A mały Jezus na paluszku nogi 
sandałkiem sobie dynda — 

On poza wszelkim kanonem 
najbardziej radosny i żywy: 
uśmiech renesansu 
dodany w tej kopii do surowych, 
choć złotych reguł Bizancjum.

I młody, czarnokapturowy, konwentualny
Człowiek o obliczu dobroci prostowiernej
i naiwnej święcie — z werwą opowieści snuje. 

Dodaję mu, podrzucam ad hoc i na gorąco 
legendę w bliskości wyciągniętej ręki: 
oto na zewnątrz w ścianie 
sterczy wmurowany kamień 

czarciej niewątpliwie proweniencji —
przyogniony, czarniawy, przemożny 
a niejednoznaczny
odcisk palców diabła pięciu. 
Kto i dlaczego tak go tu specjalnie 
i z pietyzmem wmurował? 
Ojciec nie wie?

Siarczysta groza słońca popołudnia
już się żegnać każe. Idziemy się pokłonić
Kościuszce poniżej i w księgi biblioteki
             zanurzyć dla ochłody.

KUJAWY - WSPOMNIENIE UPAŁU

Naprzód stoję w polu 
szczerym do bólu,
gdyż bolesnym od pustki,
a może szczerym do radości
gdyż radosnym
od bujnego chwastu - ostu i kąkoli.

Potem idę przez pola -
to czarnoziemne, brązowo ciężkie,
to białawo piaszczyste,
ale pieczyste rdzami domieszek
z pokładów oręża, bagienek i słonaw,
co żrą niczym smoki dawną chwałę
i przeżuwają ją w przeszłość -
same tylko zwycięskie 
i trwałe w nietrwałości 
i chwiejbie
człowieczych losów.  

Wiatr po żółcieniach tajemniczych kwiatów 
buszuje, nim wybiegnie na przestrzał 
ugro-niebieskich wydm niebiosów 
i w białodrzewy, sosny, brzozy, remizy 

i kępy rozsiadłe krzepko po widnokręgach, 
przy drogach, w cieśniach chałup i zmurszałych 
lub lśniących czerwienią folwarków.

Wysoki jest ten dzień sierpnia
nad Kujawami, co dyszą
od nadmiaru słońca -
grzbiet  krajobrazu 
tli się i błyska
dachówkami domów Radziejowa.

U POCZĄTKU GOPŁA

Niebo deszczem pierzaste 
niby brzuch czapli.
Wiatr wyrywa puch i mgielne pióra.
Wyplusk fali żółtawo przejrzystej
w wiechciach trzcin się tapla i gaśnie.

Kuśtyka o kuli przeszłości czas: 
staje, łeb siwy zwiesza, patrzy.

Świętej wody rozlewisko zgrzebne - 
półbagienne bajorko śródbrzeżne.
Krzaczeją krzaki białe od ziąbu,
co aż do głębi przemożnie ciągnie.
Wyspa daleko - chram Światowida
jeno w słowach ocalonych stoi.
I już nic się nie pali na żertwę.

Tam, gdzie serce biło -
pustać, jakich wiele.

WIATRAKI W BYCZYNIE

Ruina drewna, pracy i myśli:
przed cmentarzem na łące
byczyńskie wiatraki.
Rdzawe splątane łańcuchy,
tarany kłód wyżarte 
koronkowo i szaro, 
ogromne bicykle kół
zębate i znieruchomiałe, 
dźwignie - ramiona cyklopów
po łokcie w bebechach
stłamszonych owczych futer 
i rozwalonej
mechaniki powietrza.

Ostańce młyńskich kamieni
nadal świadczą
o błogosławieństwie ziarna.
Lecz drzazga śmigła
jak pawie pióro złamane 
i obwisłe
chichuteńko na wietrze skamle...

Harry Duda     WIERSZE KUJAWSKIE
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Kujawy prosto z baśni

 
Z lekka falowanej równiny
w obrębie wysoczyzny
czarne płowe i zrudziałe
zapomniane Bachorza
                                                       
Dostojne tempo rubato
nie tylko przywoływanki płoche
także pola pod Płowcami
uśpione historie Mysiej Wieży
                                                    
Zza papierowych firanek
znaczone solankami
to czego nie mówią fale Gopła
ostrowy przyczajone
                                                       
Rosłe dąbrowy skromne grądy
omszałe dukty bursztynowego szlaku
rotundy na samym środku pojezierzy
pod berłem królowej Goplany
 

Pocztówka z Kuźni

Drzewiej Krzewiata dziś Rakutówka dopływ Lubienki
od warownego grodu osada biegłych kowali
po oppidum kanoników przy poważnym trakcie
Kowal ‒ było nie było ‒ rezydencja księciów

Pocztówka z Nieszawy

                                                       
wiecznie w cieniu
na lewym brzegu pradoliny
het het na krańcach
ledwo znana ze statutów

dość długo bez stałego adresu
nie raz nie dwa równana z ziemią
ot, taka  promowa przeprawa
która wciąż śni o Fryderyku

Rezerwat Dziki Ostrów

Gdzie dąbrowy świetliste
o przyjaznych glebach i stosunkach
wodnych
Gdzie nasypy wydmowe i tajemne kręgi
wyniesiony ponad łąki
dęby żenione z ciszą
szumne olsy oraz łęgi                                                   
rutewka pszczelnik kruszczyk
dzwonek buławnik śmieszny podkolan
w postaci garbów

Rotunda w Strzelnie

grube mury i wąskie okna
jako odbicie niczym forteczna
pogrążona w dziedzinie feudałów
wierna i prawdziwa wieża krępa

z brył prostych dzielona kolumnami
oczywiście na planie koła
niczym pieśń granitu z elementami cegły
w pokornym geście na tympanonSędziwy Włocławek

Nad Wisłą
po obu jej stronach
na fladze żółty i czerwony
u stóp wyniosłego Gotarda
w czerwonym polu hardo blankowane 
mury 
pod przykryciem infuły

Lucyna Dobaczewska

Korzenie

Kiedy siedziałam 
pod drzewem na brzegu rzeki
i patrzyłam na obłoki łączące się postrzępionymi brzegami 
w kontynenty
które miały potem rozpaść się jak Mu albo Atlantyda
poczułam się częścią Kosmosu

a jego początek i koniec spleciony w jedność
jakimś ekwilibrystycznym sposobem
udało mi się umiejscowić w sobie samej
w głębokiej ciemności pod skórą

wtedy powoli 
zataczając krąg 
podeszła do mnie kobieta
a w jej spojrzeniu dawało się zauważyć lęk
niczym w spojrzeniu kota 
gdy zbliża się ktoś obcy

odezwała się: „Skąd pochodzisz?” „Stąd” – odparłam

kobieta ledwie zauważalnie wyprostowała się
wyjęła z kieszeni notes w nieprzemakalnej oprawie
i krótkim ołówkiem energicznie zapisała:
„Kujawianka”

Dariusz Bednarczyk    KUJAWY CZĘŚĆ II

Taka gmina Raciążek

Niedaleko tężni Ciechocinka 
na południe od pierników Torunia
Kościół Wszystkich Świętych 
biskupiego zamku ledwie romantyczna ruina
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Mija	wszystko.-	Sztuka
Wieczysta	jedynie.
Posąg	trwa,
Choć	miasto	przeminie.
Theophile Gautier

Człowiek ze swej natury jest twórcą. 
Kreacja jest naszą wrodzoną umiejętnością, 
która rozwijana, pielęgnowana i stymulowa-
na, potrafi wydawać na świat dzieła sztuki. 
Niestety nie każdy człowiek staje się twórcą 
dzieł sztuki. Co zatem decyduje o tym, że 
niektóre owoce ludzkiej twórczości uznajemy 
za dzieła, a inne nie? Myślę, że nie ma na to 
pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Mogę 
jedynie próbować ją odnaleźć, opierając się 
na wyznacznikach ustalonych przez badaczy 
tej sfery naszego życia na przestrzeni wieków. 
Dzieło musi być ponadczasowe i uniwersalne 
w swej wymowie. Powinno jednocześnie ema-
nować indywidualną energią emocjonalną 
artysty, który to dzieło stworzył. Dzieło sztuki 
nie może być letnie w odbiorze. Letniość 
bowiem powoduje to, że efekt pracy twórcy 
jest jedynie wyrobem jednym z wielu, a jego 
twórca- rzemieślnikiem. Oczywiście nie ma w 
tym nic złego. Wszak rzemieślnicy stanowią 
ważną część ludzkości, a ich wyroby są nie 
tylko praktyczne, ale i estetyczne. Jednak 
na miano dzieła zasługują tylko nieliczne 
owoce twórczej pracy. Zatem indywidualność 
człowieka, jego pasja tworzenia pod wpływem 
emocji może stanowić pewien wyznacznik. 

A czas? Czy malowidła odkryte w 1940 
roku w jaskini Lascaux we Francji namalował 
artysta? Czy nasz przodek żyjący w epoce 
paleolitu, malując na ścianach wizerunki 
zwierząt,  miał świadomość, że tworzy dzieło 
sztuki? A może to czas zdecydował o tym, że 
tym malunkom, które być może miały tylko 
ożywić ponure wnętrze jaskini,  nadano ran-
gę dzieła? Czy Rembrandt malując wizerunki 
ludzi wiedział, że tworzy dzieła sztuki? Został 
uznany za mistrza światłocienia. Nazywano 
go „malarzem dusz”, ponieważ jego celem 
było oddanie emocji bohaterów swoich prac, 
a nie tylko ich powierzchowności. Geniusz- 
tak współcześnie o nim mówimy, dodajmy- 
geniusz, który umierał w nędzy.  Był jednak 
czas, gdy kopie obrazów Rembrandta, które 
malował Flinck, sprzedawały się o wiele lepiej 
niż oryginały. Sam Rembrandt był sfrustrowa-
ny tym, że gdyby zaczął malować tak jak jego 
uczeń Flinck, co mu sugerowano, jego obrazy 
byłyby kopiami imitacji jego oryginalnych 
obrazów skopiowanych przez Flincka. Co 
za absurd?! Dziś z pewnością Rembrandta 
nie byłoby stać na Rembrandta. A James 
Joyce – twórca dzieła Ulisses- dzieła, które 
było równie intensywnie gloryfikowane, co 
wyszydzane, sam autor zaś, jak  o nim mó-
wiono „zmarł pijany, ślepy i bez grosza”? Dziś 
w Dublinie stoi jego pomnik, a Ulisses został 
uznany za dzieło sztuki.

Zatem kolejnym wyznacznikiem decy-
dującym o nadaniu dziełom statusu dzieł 
sztuki jest ich nowatorstwo, ale przecież 
wiele dzieł nie ma znamion nowatorstwa, bo 
wszystkie odznaczają się pewnymi typowymi 
cechami, które tworzą określony styl, choćby 
dzieła impresjonistów lub styl barokowy w ar-

Renata Diaków

Życie i śmierć sztuki

chitekturze. Więc nie zawsze indywidualność 
twórcy decyduje o tym, czy dzieło zostanie 
nazwane dziełem sztuki, czasem przesądza 
o tym styl, a więc pewna powtarzalność i 
naśladownictwo.

A co z ową letniością? „Sztuka, jak wiara, 
jednego tylko się boi: letniości.”- pisał w swo-
ich Dziennikach Witold Gombrowicz. Dzieło 
sztuki powinno wzbudzać emocje wśród 
odbiorców. Powinno być albo zimne, albo 
gorące. Odbiorcy powinni współodczuwać 
to, co czuł artysta podczas procesu tworzenia. 
To warunek czytelnej komunikacji, która 
zachodzi między artystą a odbiorcą jego 
dzieł. Jak zatem ocenić proces komunikacji, 
który wywołała rzeźba Maurizia Cattelana 
przedstawiająca papieża przygniecionego 
meteorytem? Jedni uznali ją za dzieło sztuki, 
drudzy za profanację wartości religijnych. 
Przecież dzieło to spełniło swoje zadanie- 
poruszyło emocje odbiorców, z pewnością 
nie można nazwać go letnim w odbiorze. 
Co w tym wypadku zadecydowało o tym, że 
zostało nazwane dziełem sztuki?

Pozwolę sobie na przytoczenie tu opo-
wieści, która wywodzi się z moich obserwacji. 
Jakiś czas temu przebywałam w środowisku 
szwedzkich artystów, którzy licznie zamiesz-
kują land o nazwie Skania, położony na po-
łudniu Szwecji. Wielu z nich było uznanymi 
w świecie sztuki twórcami, ale jeden z nich- 
malarz abstrakcjonista, malujący obrazy wiel-
koformatowe, nie sprzedawał swoich prac i 
żył z zasiłku. Któregoś dnia jego los zupełnie 
się odmienił. Podczas spotkania najbogat-
szych obywateli Szwecji, które odbywało się 
w wiejskiej posiadłości jednego z nich, miało 
miejsce zdarzenie, które nadało zupełnie 
nowy status dziełom owego malarza. Oto na 
ścianie w sali balowej, wisiał jeden z obrazów 
wspomnianego wcześniej artysty. Właściciel, 
który nabył ten obraz za bezcen, przedstawił 
swemu bogatemu kompanowi jego twórcę 
jako wielkiego, dobrze rokującego artystę, 
którego dzieła zmieniają oblicze współcze-
snej sztuki. Powiedział też, że zastanawia się 
nad kupnem tego obrazu, którego przecież 
już był właścicielem, ale musi przemyśleć 
jeszcze swoją decyzję, bo suma jest pokaźna, 
ale dzieło jest warte, by za nie zapłacić wła-
śnie tyle. Oczywisty blef zakończył się tak, że 
ów biznesmen, zaintrygowany opowieścią 
kompana, kupił ten obraz, płacąc artyście, 
notabene po raz drugi, niebagatelną sumę, 
został jego mecenasem. Dziś prace malarza 
są wystawiane w najzacniejszych galeriach 
świata i  zdobią ściany fortec prywatnych 
kolekcjonerów, zaś krytycy nazywają je dzie-
łami sztuki. 

Co w tym przypadku zadecydowało o 
tym, że obrazy szwedzkiego abstrakcjonisty 
uznano za dzieła sztuki współczesnej? Czy 
wystarczy sam talent i praca? A może to łut 
szczęścia decyduje o tym, że dany artysta 
tworzy dzieła sztuki? Czy pod podszewką 
rzeczywistości jest jeszcze coś, co decyduje o 
tym, że dane dzieło staje się dziełem sztuki?

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że nasza 
rzeczywistość ma charakter dualny, czyli 
składa się z tego, co tworzy umysł i co jest 
poznawalne zmysłami oraz z tego co po-

chodzi od duszy, czy podświadomości i ma 
charakter intuicyjny, to można by dopatry-
wać się pewnego wpływu tej drugiej sfery 
naszego życia na nadawanie dziełu wymiaru 
ponadczasowości. 

Myślę, że podczas procesu tworzenia, w 
nielicznych przypadkach, artyści mają dostęp 
do pola informacji, które jest, które nas otacza, 
w którym jest wszystko to, co było, co jest i co 
będzie. Prawdopodobnie  w większości przy-
padków nieświadomie korzystają z tej wiedzy i 
przetwarzając ją przez zasoby swojego umysłu, 
nadając jej wymiar symboliczny, tworzą dzieła 
sztuki. Uważam, że każde dzieło sztuki jest efek-
tem nie talentu i umiejętności technicznych, 
ale czegoś, co można by nazwać olśnieniem. 
Ów stan olśnienia sprawia, że dzieło emanuje 
mocą, która pochodzi nie z umysłu, a z wnę-
trza twórcy, z jego duszy. Tak rodzą się wielkie 
odkrycia i dzieła sztuki. Arcydziełem nie czyni 
logiczne rozważanie ani umiejętności technicz-
ne, ale to, co leży poza ramami techniki wyko-
nania. Każde dzieło, które porusza, zrodziło 
się z potrzeby duszy, z najgłębszego pragnienia 
objawienia tego, co jest niewidoczne dla oczu. 
W odbiorze dzieła sztuki nie widzimy i nie 
słyszymy, ale czujemy. Wszystkie dzieła sztuki 
oparte na natchnieniu i olśnieniu nie mają 
zbyt wiele wspólnego z umysłem. Rolą umysłu 
jest uczynić owoc twórczości swym atrybutem. 
Umysł może idealnie skopiować istniejące już 
dzieło, ale nigdy nie będzie w stanie stworzyć 
nowego. Dlatego tylko dzieła stworzone z po-
trzeby duszy są wiecznie żywe. Inne skazane są 
na śmierć przez zapomnienie. Zapomnienie, 
które jest najbardziej wyrafinowaną metodą 
umierania, bo rozciągając się w czasie wydłuża 
cierpienie. Zapominając o dziele sztuki, zapo-
minamy także o jego twórcy. Tym samym, w 
pewnym sensie, pozbawiamy go wieczności. Z 
tego powodu cierpi też reszta świata, bo śmierć 
dzieła sztuki to śmierć miłości, bo sztuka, jak 
pisał Jaume Cambre, „jest dowodem miłości, 
jaki artysta składa przed ludzkością”. A skoro 
jesteśmy świadkami śmierci sztuki, śmierci 
miłości, to znaczy, że dajemy przyzwolenie na 
pozbawianie nas sensu życia, bo miłość jest tą 
siłą, która nadaje naszemu życiu znaczenie. To 
tak, jakby pozbawić każdego z ludzi tożsamości. 

Może dlatego człowiek współczesny ma 
coraz większe poczucie osamotnienia, po-
trzebę zapełniania wzrastającej w nim pustki 
galopującą konsumpcją i hałasem, uczucie 
dezorientacji wywołanej życiem w chaosie…, 
bo jak pisał Jaume Cambre „(…) staramy 
się zapanować nad chaosem, wprowadzając 
porządek przez sztukę”. Jeśli więc pozwalamy 
umierać kolejnym dziełom sztuki, pozwalamy, 
by chaos się rozrastał.

Może dlatego dziś świątynie, biblioteki, 
muzea są puste? Ludzie, zamiast oddać się 
kontemplacji, doświadczaniu piękna, wzrusze-
nia, oddają się hałaśliwym zabawom, nałogom 
czy gonitwie za dobrami materialnymi. To 
powszechne otępienie i zagubienie widoczne 
jest także w świecie twórców. Dawne dzieła są 
piękne, bo stworzone według proporcji, świętej 
geometrii, emanujące przeżywaniem głębokich 
emocji. A dzieła współczesne? Czym mogą 
emanować dzieła stworzone w świecie, w którym 
dzieci mordują, a dorośli taplają się w kisielu? 
Mam wrażenie, że piękno umiera, a wraz z nim 
jakaś niewidoczna dla oczu, ale bardzo ważna 
część ludzkiej istoty, która czyni nas ludźmi. 

Niech wizja Hieronima Boscha, przed-
stawiona na tryptyku Ogród	rozkoszy	 ziemskich, 
będzie dla nas przestrogą. v
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XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
O „Cisową gałązkę”

im. L. Wyczółkowskiego

Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie 

W konkursie udział wzięło 45 uczestników z całej polski.
Jury w składzie: Stefan Pastuszewski – przewodniczący, Zyta Ważna, Grażyna Wojcieszko, Kazimierz Żarski 

przyznało:
nagrodę główną „Cisowa gałązka”
Adam Chrupczak – Kraków – godło Martinez (29 lat)

wyróżnienia:
Łukasz Adamczyk – Warszawa – godło Zegarów4Pary (30 lat)
Kinga Stępień – Łeba – godło Majowa truskawka (23 lata)

wyróżnienia drukiem:
Paulina Wojciechowska – Sosnowiec – godło Beatrycze (30 lat)
Dominika Liszkiewicz – Piła – godło dom (17 lat)
Natalia Roguz – Łódź – godło Adrienne (18 lat)
Mateusz Stosik – Cekcyn – godło Kronos (20 lat)

Adam Chrupczak

Wy, wydmuszki

(fragment)

wy którzy
wstajecie o piątej dwadzieścia
osiem
rano
z drwiąco wyspanym uśmiechem 
na twarzy i dupie 
którzy o piątej trzydzieści 
cztery
już strawiliście owsiankę 
waszą powszednią 
z mango jarmużem i wegańskim 
weganizmem 

wy wszyscy 
energiczni 
pozytywni 
wyspani
którzy oczyszczacie się 
z toksyn
którzy nie padacie 
na gęby wasze 
zakazane 
po pięciu dniach orki waszej powszedniej 
razy nieskończoność 

wy którym uśmiech 
nie spełza złowieszczo 
z gęby zakazanej 
po nieskończoności 
godzin
orki waszej powszedniej 
(bo mój pełznie 
ze zmęczenia) 
co wy
dysponujecie 
nieskończonością 
a przecież dysponujecie 
też dzieci 
nieskończonością 
z zawsze wyspanym 
zawsze energicznym 
uśmiechem na gębach 
zakazanych

Kinga Stępień

***

zrobiłam lemoniadę 
ale wyszła jakaś kwaśna 
nikt nie chce pić

sokiem z cytryny 
polałam świeże rany 
chcą się zaleczyć

banan był za słodki 
na mój gorzki humor 
chciałam go wyrzucić

ale nie umiem 
marnować jedzenia

Łukasz Adamczyk

...(I skończą się znaczenia)

I skończą się znaczenia 
Co za piękna okoliczność 
Gdyby słowo nie znaczyło 
ani jednego więcej słowa

moglibyśmy uwolnić  
uwolnić się 
od języka
niedoskonałości i błędu

Brak znaczeń wypełni niebo 
wypełni domy parki ulice 
wleci między nas

i już nigdy
nie będziemy musieli 
bać się czasu

Mateusz Stosik

Moralność jest względna

Zakopałem dzisiaj wróbla, 
nie dotrzymałem mu towarzystwa, 
umarł gdy mrugnąłem

Gdy mimowolnie przykrywałem go 
kolejnymi warstwami oczekiwań, 
ocknął się i powiedział:
- To bez sensu
- Wiem

i zakopałem go do końca
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  Pierwsza wzmianka o 
Horodle pochodzi z 1287 r., 
która mówi, że książę halicki 
Włodzimierz zapisał gród Ho-
rodel swej żonie. Swe znaczenie 
gród zawdzięczał położeniu przy 
przeprawie na Bugu i skrzyżowa-
niu traktów: z Polesia i Podola 
na Ruś Czerwoną i Węgry oraz 
z: Kijowa i Wołynia na Mazowsze 
i do Małopolski. W XII w. gród 
w Horodle należał do Grodów 
Czerwieńskich (nazwa pochodzi 
od grodu Czerwień nad rzeką 
Huczwą – ob. Czermno na poł. 
– zach. od Hrubieszowa). Do 
Grodów Czerwieńskich należały 
m. in. Wołyń (ob. Gródek przy 
ujściu Huczwy do Bugu), Rubie-
szów (ob. Hrubieszów), Tere-
biń, Wereszyn i Bełz. Wchodziły 
one w skład państwa księcia 
Mieszka I. W 981 r. książę ki-
jowski Włodzimierz podporząd-
kował je Rusi Kijowskiej. Następnie książę 
polski Bolesław Chrobry w ramach wyprawy 
kijowskiej w 1018 r. ponownie przyłączył 
je do Polski. W okresie kolejnych prawie 
dwustu lat należały do Polski lub Rusi, 
w zależności od działań książąt ruskich. 
Zagłada ich nastąpiła w wyniku najazdu 
Mongołów w 1242 r. pod wodzą Batu – cha-
na. Od końca XIII w. Horodło należało do 

udzielnego księstwa wołyńskiego, którego 
władcą był książę litewski Lubart. Wtedy 
wzniesiono tu drewniany zamek pogranicz-
ny. W 1349 r. król polski Kazimierz (III) 
Wielki opanował Ruś Halicką. W 1366 r. 
Ruś Halicka i Grody Czerwieńskie zostały 

Bronisław Pastuszewski 

O Horodle

włączone do Polski, a włoście horodelskie 
stały się polskim lennem. Panem ich oraz 
ziemi bełskiej został książę litewski Jerzy 
Narymontowicz. Po śmierci króla polskiego 
ziemie te w 1376 r. opanowali Litwini. W 
1388 r. król polski Władysław (II) Jagiełło 
nadał ziemię bełską wraz z Horodłem 
księciu mazowieckiemu Ziemowitowi IV. 
W 1396 r. Horodło otrzymało ograniczo-

ne prawa miejskie. Powstał tu 
kościół parafialny i sprowadzo-
no zakon dominikanów. Tu 
właśnie 2 października 1413 r. 
został zawarty bardzo ważny akt 
unii polsko-litewskiej, umowa 
międzypaństwowa, określająca 
stosunki dynastyczne i ustrojowe 
pomiędzy Królestwem Polskim a 
Wielkim Księstwem Litewskim. 
W 1413 r. Horodło zostało prze-
kazane przez króla Władysława 
Jagiełłę Wielkiemu Księciu Li-
tewskiemu Witoldowi. Po jego 
śmierci w wyniku walk książąt 
mazowieckich miasto wróciło do 
Polski, a ziemia bełska stała się 
lennym księstwem. Książę ma-
zowiecki Władysław II w 1454 r. 
nadał miastu magdeburskie pra-
wa miejskie (potwierdzenie po-
przednich). W 1462 r. księstwo 
bełskie stało się województwem 
koronnym, a Horodło stolicą 
powiatu i starostwa grodzkiego 
i stan ten utrzymał się do końca 
I Rzeczpospolitej. W mieście 
rozwijało się rzemiosło i handel, 
szczególnie przygraniczny. W 
1648 r. wojny kozackie, a w 1706 
r. wojna ze Szwedami dowodzo-
nymi przez króla Karola XII ruj-
nowały miasteczko. Starostowie 

królewscy opuścili zamek w 1639 r., a w 
1706 r. zniszczyli go Szwedzi. Po trzecim 
rozbiorze Polski to graniczne miasteczko 
weszło w skład Austrii. Zostało ono w 1799 
r. sprzedane Ignacemu Cetnarowi stając 
się miastem prywatnym. Jego kolejnymi 

właścicielami byli Potoccy i Wieniawscy 
(do 1831 r.). Od 1806 r. znalazło się ono 
w Księstwie Warszawskim, a potem w Kró-
lestwie Polskim. 10 października 1861 r. 
w 448. rocznicę unii horodelskiej odbyła 

się wielka manifestacja ludności 
przybyłej z różnych stron Rzecz-
pospolitej. Na skutek przeciw-
działania carskich wojsk miała 
ona miejsce na nadbużańskich 
łąkach. Spisano wtedy manifest 
nawiązujący do unii horodel-
skiej i umieszczono we wnętrzu 
kopca usypanego nad Bugiem. 
Władze carskie kopiec ten znisz-
czyły. Został on odnowiony w II 
Rzeczpospolitej w 1924 r. Usta-
wiono wówczas krzyż. 

Po powstaniu styczniowym 
w 1863 r. Horodło utraciło pra-
wa miejskie. Od 1921 r. stało 
się siedzibą gminy liczącej ok. 
3 tys. mieszkańców. Po wybuchu 
wojny w 1939 r. powstała tu Straż 
Obywatelska, a potem działały 
oddziały Armii Krajowej. Ho-
rodło było wówczas większym 
skupiskiem Polaków otoczonym 
przez wrogo nastawioną ludno-
ścią ukraińską. W jego okolicach 

oddziały 27 dp AK prowadziły akcje zbrojne 
przeciwko Niemcom, a także w latach 1943-
1944 potykały się z oddziałami UPA. Po 
wojnie liczba mieszkańców gminy wynosiła 
ok. 1,6 tys. osób. Obecnie Horodło jest wsią 
gminną, leżącą w powiecie hrubieszowskim 
w województwie lubelskim o współrzęd-
nych geograficznych: szerokość 50° 53´ N 
i długości 24° 02´ E. Leży ono na północ 
od łuku Bugu od Strzyżowa. W pobliżu na 
płd. – wsch. w Zosinie znajduje się najdalej 
na wschód wysunięty obszar Polski przy 
granicy z Ukrainą. Nieopodal zlokalizowa-
no przejście graniczne polsko-ukraińskie 
z drogą prowadzącą do Włodzimierza 
Wołyńskiego (ukr. Wołodimir Wolinskij). 

W Horodle zachował się układ urba-
nistyczny: czworoboczny rynek (ob. park) 
i odchodzące z naroży ulice. Na skwerze 
był tam kiedyś ratusz zniszczony w 1706 
r. przez Szwedów. Obecnie posadowiono 
figury dwóch lwów z istniejącego do 1939 
r. dworu w Wieniawce. Na południe od d. 
rynku są okazałe zabudowania klasztoru i 
kościół o. dominikanów. Zakon ten spro-
wadzono tu w 1411 r. Poprzedni kościół 
drewniany zastąpiono pięknym późnoba-
rokowym z połowy XVIII w. pw. św. Jacka 
i MB Różańcowej z dwuwiekową fasadą. 
Obok stoi drewniana dzwonnica z dru-
giej połowy XIX w. Niedaleko na lekkim 
wzniesieniu mieści się drewniana cerkiew 
greckokatolicka, z pełnym ikonostasem z 
lat 30. XX w., obecnie filia parafii kato-
lickiej. Na zachód od rynku funkcjonuje 
drewniany kościółek polsko-katolicki z 
okresu międzywojennego. Nad brzegiem 
Bugu na rozległych łąkach są pozostało-
ści po grodzisku i zamku zwane Wałami 
Jagiellońskimi lub Zamczyskiem. W tym 
właśnie miejscu odbył się zjazd rycerstwa 
(szlachty) polskiej i litewskiej i podpisanie 
dnia 2.10.1413 r. aktu unii horodelskiej. 
Od 1462 r. w zamku urzędowali królewscy 
starostowie. Niedaleko znajdował się maj-
dan z głęboką fosą. Obecnie widoczne są 
wały z widokiem na dolinę Bugu. v

Na	zdjęciu:	Położenie	geograficzne	miejscowości	Horodło.

Na	zdjęciu:	Horodło.	Kościół	katolicki	pw.	św.	Jacka	i	MB	
Różańcowej.	Fot.	B.	Pastuszewski
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Na	zdjęciu:	Horodło.	Tablica	na	kościele	polsko-katolickim	pw.	Zmar-
twychwstania.	Fot.	B.	Pastuszewski

Na	zdjęciu:	Horodło,	d.	cerkiew	grecko-katolicka.	
Fot. B. Pastuszewski

Na	zdjęciu:	Horodło.	Tablica	pamiątkowa	na	kościele	parafialnym.	
Fot. B. Pastuszewski

Na	zdjęciu:	Horodło.	Rzeźby	z	dworu	w	Wieniawce.	
Fot. B. Pastuszewski

Nie	poeta,	kto	śpiewa	i	patrzy,
Czy	słuchają,	czy	patrzą	słuchacze;
Lecz	kto	piersią	do	ziemi	przypadłszy,	
Sam	dla	siebie	śmieje	się	i	płacze.

Władysław Syrokomla 

W odmiennej scenerii leśnych kniei, 
pośród tysiącletnich kurhanów i wyniosłych 
jodeł odrzykońskiego lasu, w urokliwej Gmi-
nie Korczyna, w porze wiosennego przebu-
dzenia, w dniu 26 maja 2021 roku zagościł 
Podkarpacki Salon Literacki Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie zorganizowany 
przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Korczynie. Tym razem z przedrostkiem 
„Leśny”, co uwarunkowane było otaczającą 
scenerią, poszumem drzew i migotliwych 
słonecznych promieni oraz ckliwym odgłosem 
ptaków. 

W przyciszonej konwersacji niosły się 
wspomnienia publicysty, poety, rzeźbiarza, Mi-
strza Mowy Polskiej (XIV edycji) dr Edwarda 
Marszałka byłego długoletniego leśniczego w 
leśnictwie Odrzykoń, a obecnie rzecznika pra-

Stefan Żarów

Podkarpacki Salon Literacki

sowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krośnie. Inspirowany przez Czesława 
Drąga – moderatora Leśnego Salonu, wiódł 
opowieści o naturze, czasach minionych, ale i 
zarazem o teraźniejszości problematyki leśnej 
przeplatanej historią miejsca. Zaprezentował 
wiersze ze swojej bogatej twórczości poetyc-
kiej, w tym z książek: Ballady	 o	drzewach,	W	
wielkim	 szałasie	 Bieszczadów,	Dębiną	 buczyną	
połoniną.	Wokół pobrzmiewały strofy przed-
stawianych utworów w tym: Dłubana	kapela, 
Na	ojcowym	strychu i	Matka	Boska	Żywiczna	,,We	
wnęce	sosnowego	pnia	/	Matka	Boska	Żywiczna	
wypłakuje	 /	 dla	 Syna	 swego	 kalinowe	wieńce	 /	
jarzębinowe	 korale	 /	 grzechotkę	 kłokoczkową	/	 i	
gorycz	 głogu	 //	Noc	 zapada	 /	 stygnącą	 kroplą	
żywic”. Wiersze przeplatane melodiami wyko-
nywanymi na harmonijce ustnej przez nestora 
korczyńskich muzyków Zbigniewa Mięsowicza 
m.in. Za	Wisłokiem	górka	gdzie	słońce	zachodzi…	

Ze spotkania powstał interesujący ma-
teriał filmowy https://www.youtube.com/
watch?v=SRynS-E_7wc zrealizowany przez 
pracowników WDK Marka Grzebyka, Radosła-
wa Cichowskiego i Kacpra Biela. W nagraniu 

oprócz wcześniej wspominanych osób udział 
wzięli: Marek Kępiński – aktor, który czytał 
wiersze autora, Wojciech Tomkiewicz – dyrek-
tor GOK w Korczynie i Stefan Żarów – WDK, 
członek ZLP Oddział w Rzeszowie. 

Spotkanie zaaranżowała i czuwała nad jej 
przebiegiem oraz nagraniem filmu koordyna-
torka Podkarpackiego Salonu Literackiego 
– Danuta Pado. v

Przewozy krajowe i zagraniczne

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

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
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W eseju Spojrzenia	na	ego	wysnułem tezę, 
że grzech pierworodny nie jest czymś nam 
danym, a raczej zadanym, czyli poczucie winy 
i odpowiedzialność za jego skutki nie dotyczą 
nas bezpośrednio jak by to chciały ustalenia z 
17 czerwca 1546 roku Soboru Trydenckiego, 
gdzie na 5 sesji te zagadnienia były omawiane. 
Tam to w formie zbliżonej do literalnego od-
bioru Księgi Rodzaju zostały one przekazane 
i podane do wierzenia jako dogmat. Konse-
kwencją był (i nadal jest!) Katechizm	Kościoła	
Katolickiego, gdzie czytamy: „Ustalona	dzięki	
pierwotnej	sprawiedliwości	harmonia,	w	której	żyli	
(czyli Adam i Ewa – przyp. J.O.) została	znisz-
czona;	zostało	zerwane	panowanie	duchowych	władz	
duszy	nad	ciałem;	jedność	mężczyzny	i	kobiety	została	
poddana	napięciom;	 ich	 relacje	 będą	naznaczone	
pożądaniem	i	chęcią	panowania.	Została	zerwana	
harmonia	ze	stworzeniem;	stworzenie	widzialne	stało	
się	wrogie	i	obce	człowiekowi.	Z	powodu	człowieka	
stworzenie	<zostało	poddane	marności>”	Stąd też 
i śmierć stała się częścią historii ludzkości, jak 
tam czytamy.

Sobór Trydencki był odpowiedzią na 
narastającą potrzebę reform w Kościele 
Katolickim i podjął ich się w odpowiedzi na 
reformację. I na dobrą sprawę w kwestii nas 
tu interesującej pozostał w miejscu. Zresztą 
nie mogło być inaczej. Teoria ewolucji, a dalej 
jej „zaszczepienie się” w teologii to kilkaset lat 
później. Dlaczego więc o tym piszę? Bo od tego 
czasu (tj. pojawienia się teorii Darwina), na 
dobrą sprawę, nic nie zmieniło się w dogmatyce 
Kościoła. Takie sugestie, a na dobrą sprawę 
informacje można znaleźć w artykule Damiana 
Wąska i Wojciecha P. Grygiela, autorów kato-
lickich, którzy w artykule Przyczynki do teologii 
ewolucyjnej	piszą (książka Powstanie	człowieka	w	
ujęciu	interdyscyplinarnym;	11 autorów; pod red: 
Tomasza Maziarka): ”W	zacytowanym	powyżej	
fragmencie (chodzi o zaprezentowany cytat z 
Katechizmu Kościoła Katolickiego – przyp 
J.O.) stwierdza	się,	że	w	wyniku	nieposłuszeństwa	
pierwszych	 rodziców	<ustalona	dzięki	 pierwotnej	
sprawiedliwości	 harmonia,	w	 której	 żyli,	 została	
zniszczona>.	Zawarta	więc	 tam	 jest	 sugestia,	 że	
zanim	grzech	został	popełniony,	świat	cechował	się	
większą	doskonałością.	Przyjmując	ewolucyjny	model	
stworzenia (a przecież taki współczesna teologia 
przyjmuje – przyp. J.O.) brak	doskonałości	 jest	
wpisany	w	specyfikę	doboru	naturalnego,	a	więc	nie	
ma	możliwości	utrzymywania	poglądu,	 że	 obecny	
kiedyś,	 idealny	 stan	wszechświata	uległ	 zepsuciu.	
Wraz	z	tym	założeniem	należy	odrzucić	twierdzenia	
o	pierwotnej	kondycji	ludzkiej	bez	śmierci	i	cierpienia,	
ponieważ	i	te	uwarunkowania	są	wynikiem	procesów	
ewolucyjnych”.	Jak uważają autorzy nie ma moż-
liwości twierdzenia o skutkach grzechu pierwo-
rodnego. Wina i odpowiedzialność za przeszłe 
czy przyszłe złe zdarzenia oparte na dogmacie 
o grzechu pierworodnym to pomysły, które z 
pewnością możemy oddać do lamusa,  bowiem: 
„Bardzo	trudne	do	utrzymania	jest	więc	stwierdze-
nie	 o	 popełnieniu	 grzechu	przez	 jakąś	 konkretną	
jednostkę	 lub	parę,	która	dała	początek	populacji,	
ponieważ	nikogo	takiego	prawdopodobnie	nie	było”	
jak czytamy w Przyczynkach	do	teologii	ewolucyjnej.

To prawda, tym niemniej nie jest to w tym 
momencie argument, który by miał świadczyć o 
tym, że grzech pierworodny jest fikcją i dogmat, 
poprzez te słowa, by miał być obalony. Księgę 

Janusz Orlikowski

O grzechu pierworodnym raz jeszcze

Rodzaju, czy ogólnie Biblię, czytamy przecież 
nie literalnie, a tym samym mit o Adamie i Ewie 
jest metaforą, której odczytanie to esencja tego, 
co nazwane zostało jako ów grzech. Ważne 
natomiast jest to, że ewolucyjność rozwoju 
życia na ziemi stawia pod wielkim znakiem 
zapytania, by tak rzec, sposób zapisu mitu o 
zerwaniu jabłka, nie obala natomiast treści. 
Jest to zapis, który jednoznacznie wskazuje na 
to, że grzech popełniony przez Adama i Ewę 
rzutuje bezpośrednio na dalsze losy świata i 
każda jednostka ludzką jest nim obarczona.

Popełnienie grzechu może rodzić konse-
kwencje, lecz mają one, by tak rzec, charakter 
lokalny i w tej lokalności się zamykają, albo 
lepiej wygaszają. Myślę tu o relacyjności mię-
dzyludzkiej, oddziaływania człowieka na czło-
wieka, gdzie grzech się panoszy. Taką pierwszą 
relacją jest we wspomnianym micie podanie 
jabłka przez Ewę Adamowi, bo przecież od 
tego momentu o popełnieniu grzechu jest tam 
mowa. Natomiast im dalej od ogniska grzechu, 
tym jego konsekwencje w oddziaływaniach 
międzyludzkich są mniejsze. Oczywiście nowe 
ogniska tworzą nowe, lokalne oddziaływania i 
to wszystko się miesza. Nie można jednak mó-
wić o obarczeniu grzechem wszystkich. Czy ten 
pierworodny by miał być w charakterze inny? 
Nie widzę podstaw. Myślę, że sposób myślenia o 
człowieku w owych czasach, czyli zapisu Starego 
Testamentu odnośnie grzechu pierworodnego 
był obarczony właśnie takim, lokalnym widze-
niem jego twórców. Nie mogło być inaczej, 
gdyż ówczesne myślenie o świecie było bardzo 
zawężone i nijak się ma do późniejszych odkryć 
geograficznych, czy tym bardziej współczesne-
go, globalnego postrzegania świata.  Oni to, 
czyli ówcześni myśliciele, zauważyli, że grzech 
jednej osoby działa na drugą w postaci bory-
kania się z nim i częste jemu uleganie, i mieli 
rację. Doszli więc do wniosku, że to oddziały-
wanie dotyczy wszystkich ludzi i ze swego, by 
tak rzec, zawężonego sposobu myślenia też 
mieli rację. W konsekwencji (tak też, między 
innymi, rodzą się utopie) nastąpiło przenie-
sienie  działania grzechu na całą ludzkość, a 
ten pierwszy (mitycznych Adama i Ewy) był po 
prostu pierwszy, czyli pierworodny. Tak samo 
jak mówi ojciec o swym pierworodnym synu. 
Przypisywanie jakiegoś pierwszego (tylko który 
i jaki on był?) grzechu zobrazowanego w ten 
a nie inny sposób przez Księgę Rodzaju całej 
społeczności ludzkiej było, sądzę, niezamie-
rzonym nadużyciem spowodowanym właśnie 
lokalną jednak wyobraźnią. Ten opis zawarty 
w Starym Testamencie pasował do tego co w 
swej (lokalnej) wnikliwości obserwowali. To 
stwarzało dobry obraz całości. Tak jak każdy 
twórca patrząc na to co napisał, namalował, czy 
wyrzeźbił, ocenia swych dokonań prawdziwość. 
Gdyby Arystoteles ze swą teorią niezmienności 
nieba i statycznym podejściem do rzeczywisto-
ści żył dzisiaj doznałby szoku. A przecież tak 
bardzo zaważyła jego filozofia na wiele wieków 
zanim okazała się, by powiedzieć delikatnie, 
niewiarygodna.

Jak wspomniałem wcześniej, im dalej od 
ogniska tym, by tak powiedzieć, energia zła jest 
mniejsza. Pisząc lapidarnie: co ma grzech Ja-
pończyka do Australijczyka. Współcześnie tylko 
puszczając wodze fantazji, ma. Według mnie, 

to utopia o czym napomknąłem wcześniej. 
Lokalne myślenie twórców istoty grzechu, 
który następnie nazwano, w pewnym sensie 
słusznie (bo coś było pierwsze), pierworodnym, 
dalej ten dogmat wraz z jego konsekwencjami, 
stworzyło. Czy mogło być inaczej? Może mogło, 
lecz ówcześni Ojcowie Kościoła konsekwentnie 
pisali inaczej.

Wyobraźnia ludzi tworzących Stary Testa-
ment z pewnością była taka, jaka była. I to tylko 
wtedy mogła też pojawić się myśl o pierwotnym 
szczęściu w Raju jako kontrapunkt do dramatu 
przedstawionego w ogrodzie Eden. To tak, na 
marginesie.

Moja poetycka intuicja nakazała mi kiedyś 
napisać taki wiersz:

tam gdzie słowo dotyka ciszy
jest takie miejsce zwykłe niczym mowa
którą obdarzył nas Bóg; w świetle ewolucji
i ex nihilo

opowiadamy więc sobie dzień
o ciepłej herbacie kawie czy drinku
nasi przodkowie nie wiedzieli o tym
spoglądają być może zazdrośnie

tam gdzie słowo dotyka ciszy
odpowiadamy im na to i
bywamy niczym wściekłe psy
budząc lęki i złe skojarzenia

jakby człowiek nie człowiekiem był
solidarność nie zawsze nam sprzyja
tam gdzie słowo dotyka ciszy
jest takie miejsce zwykłe niczym mowa

Wiersz nosi tytuł W	świetle	ewolucji.	Tak, 
jest w nas dualizm. Jak piszą Damian Wąsek 
i Wojciech P. Grygiel, pierwszy z nich to 
pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II, drugi Centrum Kopernika Badań 
Interdyscyplinarny (obydwoje Kraków): 
„Ewolucjoniści	twierdzą,	że	postawy	etyczne	należy	
łączyć	 z	 instynktami,	 które	 są	wynikiem	długo-
trwałego	doboru	naturalnego.	Te	instynkty	mają	
dwoistą	naturę.	Z	jednej	strony	jest	to	skłonność	do	
empatii,	współpracy,	sprawiedliwości,	a	z	drugiej	
do	egoizmu,	zazdrości,	pożądliwości.	To	w	ludzkiej	
naturze	byłaby	więc	pewna	wewnętrzna	dysharmo-
nia	i	ona,	a	nie	relacja	z	Bogiem,	kształtowałaby	
wybory	moralne.”		

Teologia ewolucyjna mówi o stworze-
niu przez Boga ex nihilo i w tym o prawach 
ewolucji, które również zostały stworzone 
przez Niego; biologiczne, by tak powiedzieć, 
następstwa zdarzeń. W ten sposób „tłumaczy 
Boga” w kwestii cierpienia, bólu i śmierci w 
stworzonym stworzeniu. W ten sam sposób 
musi więc zatem tłumaczyć i człowieka. Stąd, 
dla mnie, nie do obrony jest dogmat o grze-
chu pierworodnym jako czymś koniecznym 
i naturalnym, czymś ciążącym nad nami. My 
możemy mówić tylko o grzechu, czyli czymś 
świadomie popełnianym tu i teraz. Taki obraz 
jest i w cytowanym wierszu i niech czytelnik 
go nie myli z utopią grzechu pierworodnego. 
Ewolucja ujawnia się poprzez zmiany, grzech 
pierworodny, którego nie ma – nie.

Jesteśmy tak bardzo przesiąknięci tą ideą, 
że przypomina mi się anegdota dotycząca 
Aleksandra Wielkiego, kiedy to po śmieci 
owego Pana Świata jak ów władca sam się czuł i 
nazywał Fokion zalecał Ateńczykom rozwagę i 
spokój. Mówił: „Ateńczycy,	jeżeli	on	dzisiaj	umarł,	
to	jutro,	i	pojutrze	będzie	umarły”.	v
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Idalia Gaudyn

SZEKSPIR NA DWORCU

no i co tak siedzisz na tym dworcu
dobrze ci tu chociaż?

wiesz że w zadaszonej części peronu
cień tężeje jak galaretka porzeczkowa?

naburmuszony patrzysz na gołębie
tak one umieją latać ale kiedy drepczą 
nie schodzą pasażerom z drogi

jest mi tu lepiej niż w foyer
teatru opery czy filharmonii
bo nie trzeba oglądać spektaklu
ani słuchać koncertu żeby w antrakcie 
skorzystać z bufetu i toalety

a przeżyć można takie samo oczyszczenie
czekając na przyjazdy i odjazdy pociągów
litości bowiem i trwogi jest wtedy co niemiara

no więc siedzę tak na tym dworcu 
dobrze mi tu jak na ulicy  
mam dom teatr operę i filharmonię 

moje życie tutaj 
nie jest snem wariata śnionym nieprzytomnie
nie mieści się w strukturze tragedii
nie jest również symfonią

jest prawdziwe

tak nad miarę prawdziwe 
że ta sławna i śmieszna alternatywa
być albo nie być 
bawi mnie jak dziecięca zgaduj zgadula 
w której ręce złota kula

Jacek Jaszczyk

Wizje
 

miasto opowiada swoim ulicom sny. przez 
rozbite szkło pobocza i przedmieścia w odbiciu 
kościelnej wieży rysujesz we mnie 
opowieści o zburzonej Jerozolimie. wychodzimy
z jej przedmieść przez mądrość Hioba. kiedy 
ziemię	zawieszoną	na	niczym	
przesypujemy z rąk do rąk obok 
elektryczny popiół obsiadają ptaki.
w ich oczach rozlana zorza jest pół 
snem pół jawą północą. oplata
nas miasto pozaginane jak gwoździe 
w ścianie płaczu które płyną
przez otwarte butelki czarnych dziur
klaksony taksówek 
zakażonych wirusem cudzo wożenia 
 

Jacek Mroczek

Warszawski powrót 

noc mi się dłuży jak metro 
na peronie
dostaję dziewczynę 
była piękna wieczorem  
teraz błaga ptasim głosem 
żeby na Mokotów
  
nie ma tu Mokotowa 
metro maszeruje jak wilki 
wataha metalowych klocków  
Kabaty Młociny 
odbija się od ścian  
jej głos
 
pęka 
dziewczyna spada 
w autobusy co chwieją się
na ulicach pijane pijakami  

jeszcze  
jeszcze 
stuka pociąg 
kusi szurając szarmancko 
po metalowych nerwach 

uważaj
  
nigdy nie wierzę 
w dobre intencje  
ostatnich pociągów metra  
mówi szyba z ludzką twarzą 

to tak jak 
wierzyć wielkim  
podziemnym glistom  

wyłaź 
na bucie mi mieszka miasto 
nie odzywam się 
w terkocie ludzkich wynalazków
pokorny 

byle do domu

Katarzyna Dominik

Realterm  w metrze 

Godzina szczytu trwa 
wegetacja na stojąco śledzi w oleju 
duszących się w konserwie potu,
gdy czekając na pływ morskiego truchła,
z naiwnością pisklęcia odliczają minuty
na wzbicie się ku żelaznej platformie.

Jednak uliczne insekty plenią się niczym
dżdżownice po gradzie ołowianych kulek,
topiąc sny w wiadrze łzawej kałuży
podupadających słupów Architekta świata.

Piotr Szczepański  

wyjazdy do miejsc obciążonych pamięcią

Już chcesz wywoływać  
i widzieć moją nieporadność, 
jak zdjęcie utrwalasz.

Podając dłoń na każdym kroku  
wywracasz na plecy na prostej drodze. 

Wieczorem przekonywująco  
kładziesz na mnie oczy a język na plecionce.
Umiesz tyle, co moja dłoń żylasta.             

Układasz usta w kolejny wiersz.  
Krzyczysz kolejny raz wywołując godzinę policyjną.
Krzywym zgryzem odcinasz kawał uśmiechu.

Chmury w ciężkich brytfannach.  
Patrzysz 
i omijasz wzrokiem
martwą kawalkadę.

W polskim interiorze,
gdzieś daleko od nas
w czerwonej strefie
ludzie uwikłani w tajemny taniec
bez masek 
płaczą za prawdziwym karnawałem.       

Waldemar Jagliński

***

W konfrontacji bieli i czerni 
pióra powinny opadać wolniej
niż pancerne płyty.

Dzień jednak
w swej odwiecznej słabości
potrzebuje dużo cienia. 



str. 18     AkAnt 9(308)2021

Jeszcze w czasach, gdy mieszkałam w 
Krakowie i dzieliłam pokój ze swą starszą sio-
strą Krysią, zatem przed rokiem 1960, może 
w 1959, miałyśmy klatkę z małymi papużkami 
falistymi. Przynajmniej jedna z nich była w 
kolorze niebiańsko  jasnoniebieskim. Nie 
wiedziałam wtedy oczywiście, iż  na pewnych 
obszarach Wschodu papuga, ptak wymowny, 
od mnogich stuleci symbolizuje poetę, i że 
po latach będę nader blisko i papug i poezji. 
Pewnego letniego dnia, gdy odbywało się 
cotygodniowe czyszczenie klatki, jedna z 
naszych papug przefrunęła do stojącego na-
przeciwko budynku sławnego męskiego gim-
nazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego. 
Wyglądało ono wówczas niemal dokładnie 
tak, jak w filmie Janusza Majewskiego „Mała 
matura 1947”. Papuga przefruwała szybko 
przez otwarte okna do kolejnych klas, w 
których  to szacowni profesorowie z powagą 
nauczali dorastających chłopców. Wpadały-
śmy do owych sal z impetem, dwie biegnące 
w ślad za zbiegiem nastolatki z rozwianymi 
włosami. Zdyszane zadawałyśmy wszędzie 
to samo pytanie  – czy jest tu może nasza 
papuga? Za każdym razem działo się to ku 
uciesze nauczanej męskiej młodzieży i zgro-
zie zdezorientowanych zacnych pedagogów.

Wspominam tu jednak przede wszyst-
kim spotkania z ptakami afgańskimi. Do 
czasu pierwszego wyjazdu do Azji Środkowej 
znałam orientalne ptaki głównie z „Klechd 
sezamowych”  Bolesława Leśmiana, owej au-
torskiej wersji „Baśni z tysiąca i jednej nocy”, 
mojej pierwszej grubej książki, którą – nie 
bez trudu –przeczytałam już samodzielnie. 
Gdy po własnej maturze zaczęłam nader 
pilnie studiować filologię irańską na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, orientalne ptaki 
ukazywały się oczywiście w perskiej, afgań-
skiej czy tadżyckiej poezji, przede wszystkim 
klasycznej. Zwykle były to słowiki zakochane 
w pięknym kwiecie okrutnej, bezwzględnej 
róży z kolcami. Motyw ten tak odcisnął się 
w mym umyśle, że sama  po wielu latach, 
niemal bezwiednie, jakby mimochodem, 
napisałam po polsku taki czterowiersz:

Słowik	niepoprawny	pokochał	znów	różę,
Barwy	śpiewającego	ptaka	przeżywają	burzę.
Kolce	kwiatu	zbyt	ostre	są	na	jej	łodydze,
Miłości	tej	wspaniałych	dziejów	ja	nie	wróżę.

Pojawiał się dobrotliwy mityczny Si-

morgh, niekiedy utożsamiany z Feniksem. 
Czasem były to gadające papugi. Istnieje 
nawet „Księga papugi”  (Tuti	 name). Jej 
perski tekst z czternastego wieku wywodzi 
się prawdopodobnie z opowieści zapisanych 
ongiś w sanskrycie. W wieku piętnastym 
tekst dotarł do Europy, rychło zaczęły poja-
wiać się przekłady owych niezwykle zajmują-
cych opowieści, snutych przez papugę przez 
pięćdziesiąt dwie noce, by pochłoniętą 
słuchaniem damę uchronić przed zdradza-
niem nieobecnego małżonka. Trudno nie 
wspomnieć tu także, po zdaniu, obowiąz-
kowego wówczas, egzaminu z klasycznej 
literatury perskiej, o jakże słynnym dziele 
pióra Attara z Niszapuru (1145-1221), 
zatytułowanym „Zlot ptaków”, traktującym 
o siedmiu etapach wznoszącej się drogi na 
mistycznej ścieżce rozwoju duchowego. 

Był to rok 1973, gdy po raz pierwszy 
znalazłam się w Afganistanie jako młoda 
adeptka rodzimej wiedzy orientalistycznej, 
na podyplomowym stypendium w Uniwer-
sytecie Kabulskim, by studiować tam według 
programu indywidualnego. Co rychlej 
starałam się poznać nie tylko uniwersytet, 
lecz i miasto, jego uroki,  nawet niektóre 
mroczne uliczki. Odkryłam, iż ludzie w 
tym kraju bardzo chętnie hodują ptaki. 
Nader drogie i cenione są tu słowiki, lecz i 
innych, tańszych, cieszących mieszkańców 
ptaków jest w sprzedaży mnóstwo. Choćby 
takie o nazwie bodana, nieco mniejsze od 
przepiórek. Tradycyjnie organizowano ich 
walki, nie tylko walki  kogutów. Podróżu-
jąc, zauważałam także hodowlane sokoły 
polujące. Pewnego razu, gdy jechałam au-
tobusem w pakistańskim Pasztunistanie, w 
pobliżu siedział człowiek z sokołem. Ptak był 
połączony z właścicielem sznurem, na swej 
ptasiej głowie miał bury kaptur. Podobno 
najwyższej klasy sokoły kosztują bajońskie 
sumy. Tu godzi się wspomnieć choćby 
obszerne wierszowane dzieło literackie z 
siedemnastego wieku „Księgę sokoła”, pióra 
przesławnego pasztuńskiego poety-wojowni-
ka Chuszhal Chana Chataka (1613-1689). 
Oto, jak ów poeta sam siebie przedstawia w 
jednym ze swych wierszy:

Gdy	Chatak	dosiada	konia
I	broń	przywiązuje	z	tyłu
Wykłada	koniec	zawoju
Nad	czoło	szerokie	wysokie

I	w	biegu	swojego	konia
Cień	jego	może	zobaczyć
Wyzwanie	chana	przyjmuje
I	wszędzie	już	szuka	zwady
W Kabulu istnieje osobna rozświergo-

tana część bazaru, handlująca rozlicznymi 
skrzydlatymi istotami i najrozmaitszymi 
dla nich klatkami. Oglądałam większe oraz  
mniejsze, drogie i tańsze, z przeróżnych 
surowców. Wybrałam na owym bazarze dwa 
małe czarne ptaszki z czerwonymi główkami 
zwane sargol, czyli kwiatogłówka lub różo-
główka. Mieszkałam wówczas  w dzielnicy 
Qalla-ye-Fatullah,  nieopodal kabr-e gora 
(czyli grobu giaura), to jest cmentarza dla 
cudzoziemców, głównie żołnierzy, począw-
szy od brytyjskich wojskowych z dziewiętna-
stego wieku. Spoczęli tu również zapaleni 
badacze Orientu, na przykład słynny Hen-
ning Christensen czy sir Aurel Stein. 

W Qalla-ye-Fatullah zajmowałam pokój 
na pierwszym piętrze należący do mieszka-
nia z osobnym wejściem z ulicy, w którym 
już mieszkali, w różnych jego częściach, i 
inni zagraniczni stypendyści. Właścicielem 
budynku był turkmeński pułkownik, rezydu-
jący z rodziną w pomieszczeniach z drugiej 
strony domu. To tu przeżyłam pewnej nocy 
trzęsienie ziemi, wyrywające wszystkich ze 
snu. Na szczęście w pokojach „u nas”  niko-
mu nic się nie stało, ale jeszcze długo można 
było zobaczyć dziwnie pofałdowane asfalto-
we drogi na północ od Kabulu, w kierunku 
epicentrum wzbudzonego wówczas drgania 
naszego globu. 

Metalową klatkę o prostokątnym dnie, z 
zakupionymi skrzydlatymi istotami wewnątrz, 
umieściłam na balkonie. Barwne ptaki cieszyły 
oczy i uszy. Niestety rychło zostały skradzione 
przez małych chłopców, którzy bez problemu 
wspięli się na balkon. Oni też chcieli je mieć. 
Ich matka raczej nie mogła kupować dla nich 
żadnych zabawek czy zwierzątek. Zaraz po 
moim wyrzucaniu na pobliski śmietnik odpa-
dów kuchennych zawsze skwapliwie wyszukiwa-
ła jadalne resztki w postaci choćby liści i głąbów 
kapusty czy fragmentów kalafiora. Chłopców 
zaś bawiło wykrzykiwanie na ulicy pod „naszym 
domem” haredż	 haram	 zada (cudzoziemiec 
grzesznie zrodzony). Zwykle zwracano się do 
mnie w Afganistanie uprzejmie, na przykład 
na bazarze lub w jakimś urzędzie,  używając 
reliktowego już  zwrotu hanum	seb czyli pani 
sahib.  A sahib to wyraz pochodzenia arabskie-
go, honoryfikacyjny, o znaczeniu ‘pan, władca’, 
używany w czasach kolonialnych w stosunku do 
wysoko postawionych Europejczyków. Wycho-
dzenie na wspomniany balkon dostarczało mi i 
innej wiedzy o kraju, w którym zdecydowałam 
się spędzić najbliższy rok. Rok ów trwał jednak 
ostatecznie lat kilka – a doświadczenia bezu-
stannie mnożyły się i mnożyły. 

Po pewnym czasie zamieszkałam bli-
żej Uniwersytetu Kabulskiego, najpierw w 
dzielnicy Kart-e Se, potem w Kart-e Czar. W 
tradycyjnych glinianych budowlach, zawsze 
otoczonych murem. W każdym miejscu mego 
kabulskiego rezydowania działy się jakieś zda-
rzenia, wówczas jeszcze postrzegane przeze 
mnie jako raczej egzotyczne czy niezwykłe. O 
niektórych tu wspomnę. Ale dzisiaj, gdy właśnie 
rozpoczynam siedemdziesiąty piąty rok życia, 
nic nie wydaje mi się naprawdę egzotyczne.

W Kart-e Czar do pomieszczeń miesz-
kalnych przylegał duży taras, był też nie-
wielki ogród i garaż. Dzięki temu mogli tam 
nocować liczni polscy alpiniści, rozkładając 

Jadwiga Pstrusińska

Ptaki moich wspomnień

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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swe karimaty i śpiwory. Zazwyczaj zmierzali 
ku bardzo wysokim górom, przede wszyst-
kim w Pakistanie, by zmagać się z owymi gó-
rami, może zresztą nie z górami, ale przede 
wszystkim ze sobą. A potem wracali, często 
z odmrożonymi kończynami. W drodze 
zaś zawsze szukali noclegów. Już w Polsce 
mówiono im, iż w Kabulu mieszka dwoje 
polskich stypendystów rządu afgańskiego, 
u których można zanocować. Alpinistycz-
ne apogeum objawiło się pewnego lata w 
postaci czterdziestu kilku osób przybyłych 
niemal równocześnie. Niektórzy w owym 
tłumie nie bardzo nawet wiedzieli, kto tu 
mieszka „na stałe”. 

Tak było pewnego lata. Ale pewnej 
zimy w Kart-e Czar glina pokrywająca 
dach zaczęła się stopniowo rozszczelniać  
i rozpuszczać, aż pewnej nocy jedna z gli-
nianych ścian w domostwie, napęczniała 
wodą opadową, zawaliła się. Ponieważ już 
dzień wcześniej wyglądała podejrzanie, 
szczęśliwie odsunęłam od niej swoje po-
lowe łóżko. Ponad trzydzieści lat później 
znów przechodziłam ulicami Kart-e Czar. 
W Afganistanie nadal nie ustawały potyczki 
wewnętrznej wojny domowej, rozpoczęte 
inwazją sowiecką w Boże Narodzenie 1979. 
Zauważyłam, iż mur „mego” domostwa zo-
stał dosztukowany, wznosi się dużo wyżej i 
zwieńczono go drutem kolczastym. Na wielu 
budynkach były  liczne ślady kul. Mijałam 
rozległe  ruiny, chyba także pofrontowe, nie 
tylko te po bombardowaniach. Afganistan 
ewidentnie przestał być tak spokojny i bez-
pieczny jak ongiś.  

Następna ptasia przygoda miała miej-
sce wcześniej, w Kart-e Se. Tym razem po-
stanowiłam kupić papugę, trochę większą 
niż hodowane w Polsce nierozłączki. Jej 
dominującą barwą była piękna jasna zieleń. 
Być może na mój wybór wpłynął widok pa-
pugi, którą kilka dni wcześniej widziałam 
w jednej z pasztuńskich wsi na pograniczu 
afgańsko-pakistańskim, w rejonie Tora 
Bora. Ona również była jasnozielona. Sie-
działa na sporządzonej dla niej poprzeczce, 
zniewolona przytwierdzonym do jednej 
z łap łańcuszkiem i z uporem powtarzała 
chrapliwym głosem agha!	agha!	agha!  - pa-
nie! panie! panie! A może było to mistyczne 
westchnienie Panie! Panie! Panie!  Wszak 
działo się to w obszarze świata określanym 
przez niektórych badaczy jako twierdza re-
ligijnego mistycyzmu. Posłuchajmy, zatem, 
choć kilku wersów Rahmana Baby (1632 – 
1706), owego pasztuńskiego poety-mistyka:

…Gdy wejrzy mu On w twarz i do 
wnętrza, 

Jednaki dla Łaskawego jest piękny i 
brzydki. … 

…Muszę Ukochanemu pokłonić się 
nisko,

On wszak wskazuje mi to, co koniecz-
ne. …

W ogrodzie mej czasowej siedziby w 
Kart-e-Se rósł krzew pokrojem przypomi-
nający średniej wielkości bez i właśnie na 
jednej z jego gałęzi powiesiłam nową klatkę 
z nowym ptakiem. Tym razem klatka miała 
okrągłe dno i była upleciona z niezbyt gru-
bych różnobarwnych sznurków. Starałam 
się dbać o moją papugę jak tylko mogłam. 
Karmiłam ją, zmieniałam wodę, czyściłam 
klatkę. Zawsze coś do niej mówiłam. Po 
pewnym czasie zauważyłam, iż na pobli-
skiej, bardzo wysokiej sośnie o niezwykle 

prostym pniu, przesiaduje codziennie po-
dobna zielona papuga, żyjąca na wolności. 
Zorientowałam się, iż przylatując rozmawia 
z moją papugą. O czym rozmawiały? Czy o 
braku wolności, czy o aurze miłości, czy o 
smaku bliskości? A może papuga na sośnie 
cytowała perskie wersy Fariduddina Attara 
z Niszapuru, znane nam z przekładu mego 
nauczyciela – Władysława Dulęby:

… Dokąd w tym więzieniu złudy będzie 
cię trzymało życie?
Znajdź zakątek na odludziu, by w nim 
znaleźć skarb prawdziwy. … 

… Kto ku miłości swojej wyruszy, nie tak 
zaraz
Pod pierwszym skrawkiem cienia na zie-
mię nędznie padnie. …

…Odemknione będą z brzaskiem wszyst-
kie bramy domu szczęścia,
Pomyśl o tym, abyś wtedy został panem 
tajemnicy. …

Owe papuzie rozmowy trwały czas pe-
wien. Aż któregoś dnia, po powrocie z uni-
wersyteckich zajęć, zobaczyłam, iż klatka jest 
rozszarpana, ma wielki otwór, a obie papugi 
siedzą tuż koło siebie na tle nieba, na owej 
sośnie, bardzo, bardzo wysoko. Wolność 
ponad wszystko. To było ich prawo. Cieszy-
łam się, że wiem przynajmniej, co się stało. 
Że wiem, iż nie był to ludzki złodziejaszek 
ani jakiś zwierz kotowaty, których trochę 
dzieliło z ludźmi kabulską ziemię,  prze-
mykając tu i ówdzie. Jeden z pojawiających 
się czasem w tej dzielnicy płowych dzikich 
kotów był wyjątkowo duży i miał pędzelki na 
uszach. Sąsiedzi ostrzegali mnie przed nim. 
Raz nawet wypędził mnie z małej kuchni w 
ogrodzie, używanej w lecie.

Jednakże, co dalej z ową zieloną papu-
zią parą? Jeszcze przez wiele dni składały 
uprzejme wizyty, zawsze siedząc blisko sie-
bie, ramię w ramię, w najwyższych rejonach 
swej sosny. Czy chciały coś powiedzieć? 
Może coś w rodzaju: Nie gniewaj się. Wy-
bacz – wolność to wolność. Albo  – miłość to 
miłość. Albo – przyroda przyrodą. To więcej 
warte, niż najlepsze smakołyki 
wkładane przez ciebie do klatki. 
Lekcja, której mi udzieliły warta 
wiele. Zresztą i nasz Ignacy Kra-
sicki napisał ongiś:

Lepszy	na	wolności	kąsek	lada	
jaki,	niźli	w	niewoli	przysmaki.

Z czasem „moje” papugi 
przylatywały coraz rzadziej. 
Kiedy po raz ostatni – nie wiem. 
Opuściłam bowiem domostwo, 
ruszając na wiele tygodni na 
północ, do końca Korytarza Wa-
chańskiego, w rejon Pamiru, a 
po powrocie do Kabulu zamiesz-
kałam już w innym miejscu. 
Lecz do dziś czuję się nieswojo, 
wspominając trzymanie ptaków 
w klatce. 

W Wachanie, w jednej z pa-
mirskich dolin, tam, gdzie żyją 
afgańscy Kirgizi, także spotkała 
mnie przygoda z ptakiem. Nie 
trwała długo, lecz przez chwilę 
była przerażająca. Zdarzyło 
mi się iść czas jakiś samotnie 

na rozległej otwartej przestrzeni i nagle 
zauważyłam na ziemi tuż obok wielki cień. 
To nadleciał olbrzymi sęp, krążył i krążył 
nade mną, przyglądał mi się, to zniżał to 
podwyższał lot. Z planowanego polowania 
zrezygnował dopiero, gdy dogoniła mnie 
druga osoba. Tak olbrzymie sępy widywa-
łam dawniej tylko w wolierach ogrodów 
zoologicznych. Rozpiętość sępich skrzydeł 
może wynosić ponad trzy metry. W zasadzie 
żywią się padliną, lecz odnotowywano także 
sępy polujące. Gdy brak drzew, składają swe 
jajo na skalnej półce. W Azji Środkowej wy-
stępuje przede wszystkim sęp kasztanowaty 
(aegypius		monachus).

Oczywiście w Afganistanie spotyka-
łam nie tylko ptaki i nie tylko one mnie 
interesowały. Przede wszystkim byli tam 
wieloetniczni Afganowie, mówiący w wielu 
językach,  pośród nich także w dwu językach 
urzędowych – paszto i dari. Owi mieszkańcy 
nosili różne stroje, często bardzo piękne, 
żyjąc w swych własnych światach rozmaitych 
artefaktów, zwyczajów i obyczajów. Wszystko 
zaś spięte ciaśniej, bądź luźniej, nie jedną 
odmianą islamu. Poznawanie zaś owych 
ludzi, i uczenie się ich mowy, ułatwiała 
wówczas niemal wszechobecna lokalna 
gościnność.   

Bydgoszcz, marzec 2021.

Posłowie
Perski motyw poetyckiego słowika, 

siedzącego bez wątpienia na krzaku róży, 
przywitał mnie niespodzianie także wkrótce 
po zamieszkaniu w Bydgoszczy. Był to sta-
ry, sporych rozmiarów, subtelnej techniki  
haft, wydziergany barwną jedwabną nicią 
na delikatnej czarnej tkaninie, starannie 
oprawiony w wyrafinowaną pozłacaną ram-
kę. Zobaczyłam go w jednym z licznych 
bydgoskich antykwariatów. Mieszka teraz u 
mnie, pośród pokrewnych mu artefaktów. 
Zwykle nie myślimy o naszym wielorakim 
powiązaniu z Orientem i wędrówce wschod-
nich motywów, nie tylko tych docierających 
do nas na kartach licznych ksiąg, i wpisują-
cych się w historię europejskich bibliotek i 
europejskiego piśmiennictwa, lecz i na inne 
mnogie sposoby.  v

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Dorota Czerwińska

Majaki

Zmył się cień na zegarze przy starej fontannie, 
aż ze zdumienia pyski rozwarły delfiny
i zachłyśnięte deszczem snują wizje czarne.

Cisza jak pustką zasiał -  wczoraj było gwarniej,
w kolorowych sukienkach radosne dziewczyny
pieściły cień zegara przy starej fontannie.

W zbyt wielkich pelerynach ukryci starannie
zsuwamy maski z twarzy, bo się nie godzimy
na zasłonięcie słowa i na wizje czarne.

Tu kiedyś Casanova mydlił oczy pannie,
król Stanisław balował, aż szyby dudniły…
Jak kamień milczy zegar przy starej fontannie. 

Na chmurze Canaletto miesza swoje farby,
zakochany w tym mieście, nawet gdy bez siły
w szarych strumieniach deszczu topi wizje czarne.

Skuliły się na klombach kwiaty wielobarwne
- one są, one będą,  bo zawsze tu były.
Wzejdzie poranne słońce przy starej fontannie,
rzuci cień na wskazówkę, płosząc wizje czarne.

Joanna Kamińska

Racja

rozepnij na guzik ostatni i zbieraj szczękę
po linoleum rozprutą
stalowym językiem dryluje ze szczętem
brnie w miąższu, zaraz pod skórą

więc dobij ją krwawym odłamkiem by uśmiech zastygł
spuszczając ze smyczy swą rację
zamilknie, już we łbie kiełkuje pokłosie natręctw
niech kwitnie aż zapał zgaśnie

Kacper Uss

Lekcja z listy przebojów

Klik	włączanego	radia, 
Stukot	wahacza, 
Warkot	starego	diesla	i	spikerów:

– Numer jeden naszej listy przebojów!

Szum	startującego	samolotu, 
Syntezator,	synteza	pragnień	zapowiada: 
 – „It’s gonna happen tonight 
I’m gonna make you feel right”. 
Radio	cichnie. 
Kierowca	do	kobiety:

Dziś jeszcze nigdy nie było takie powtarzalne. 
Ciągle tunajt	i tunajt. Tylko co tunajt? 
Dwa opóźnienia? Kanapki z paprykarzem? 
A może seks na ostatnich siedzeniach, 
Bo o fil	rajt	zapomniałem.

Najważniejsze to fil	się rajt, nawet w autobusie. 
Fil	się dobrze zastępuje czucie. 
Przy fil	się	nie czujemy 
Pękających pod podeszwami orzeszków wspomnień 
Obiadów babci przyprawionych rodzinnymi historia-
mi. 
Rajt?

Kobieta wysiada z autobusu. 
Klik	włączanego	radia…

IRONIEKrzysztof Grzelak

Coś się zaczyna

połowa
września leciwe lato

nie potrafię się podźwignąć
dorastam by przejść w inny stan rodzaj gatunek
człowieka

żegnaj centralne ogrzewanie
kuchenko gazowa
żegnaj trzypokojowe pięćdziesiąt osiem metrów

żegnaj asfalcie betonie i ty kostko bauma

bez was długopisy będą słabiej pisały moje wiersze
a sery w smaku będą mniej serowe

bez was słońce stanie się księżycem
a księżyc stanie się gorzką pigułką przeciw owulacji

przenoszę się do typowej łódzkiej kamienicy całej
z drewna i styropianu

żegnaj żywa bieżąca wodo
 
świat staje się inny ale moja historia pozostaje aktualna
 
witaj życie w swej głębi i mądrej szorstkości 
witaj sromoto 
 
witaj bilansie rachunkowy w całej swej grozie 
witaj dwudziestozłotowa godzino i ty groszowa sekundo 
witaj niefortunna reszto 
mojego życia 
 
witaj pusta kieszeni moja  
franciszkańska reguło żebracza 
 
witaj gumo codzienności  
naciągnięta na przygodowe życie 
 
witaj pojemna dziuro na stolec  
i odleglejsza stolico 
 
oto moich trzynaście metrów kwadratowych 
podbite przeze mnie ruiny Sodomy i Gomory 
 
kiedyś byłem mniejszy szczęśliwszy 
prawdopodobnie jest się z czego cieszyć
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Aleksandra Gardysiak

Zwierzęta 
 
 
zwierzęta w  
moim brzuchu 
 
gniazdo gołębi 
i gniazdo żmij 
 
czuję jak się moszczą 
czuję jak się wiją 
 
dokarmiam ptaki 
dokarmiasz gady 

Gabriela Kachel

Oczy

Pokazała mu martwe oczy,
a on wsadzał w nie palce
Lubiła w nich być

Tak jak lubiła być tam
gdzie nikt nie czuł się
samotnym

Wpuszczała w siebie robaki
by mogły żyć w tym, co w niej
już dawno obumarło

Karmiła je sobą
a może tylko zaimkami
które z niej ocalały

gramatyka szkieletu
i układ reguł
trzymały
ją jak gorset

bez niego rozsypała by się
na ziarna

nic by z nich
nie urosło

Jacek Wilkowski

Na odnowienie pożądań 

Nadzy, w miękkim fotelu, 
zwróceni w stronę drzwi.
Przywarła do niego plecami,
poddając mu swoje ciało,
tak że mają płeć podwójną 
pomiędzy czworgiem nóg.
On dłońmi rozwarł jej uda, 
szeroko na boki i teraz,
w tym rozchyleniu, rytmem 
gładzi różowe miękkości. 
A ona mruczy w półmroku 
i drga na niej płomień świec.

Oboje patrzą, jak boso
nadchodzi od ogrodu. 
Pachnie dwuznaczną potęgą 
Głuszą, wrzosowiskiem 
przemierzaniem lądów i czasu,
poza dobrem i złem. 

Nim runie w dół,
- z całą rozkoszą -
przez chwilę patrzy na nich, 
wyłania z nieistnienia.
 
Nazajutrz budzą się ze snu 
znów sobie bliscy, nie wiedzą, 
co z tego rzeczywiste,
co w złudzie pamięci.

Jarosław Seidel

narcyz i echo

prostaglandyny naszych uczuć
nie połączyły się w hormon szczęścia
galaktyki naszych światów
nie stworzyły jednolitej teorii pola
i choć nasze ciała się spotkały
to dłonie i oczy minęły się we śnie
bo każde z nas swój sen śniło
i choć tak wiele się zdarzyło 
i tak pięknie 
we  śnie który minął i opadł jak
kwiaty czereśni

Katarzyna Koziorowska

Dla M.

każde twoje słowo
na mojej duszy
pachnie światłem

list jak otwarta rana
którą pragnę pielęgnować
żeby kwitła
i dawała zakazany owoc

zanim wróciłeś do mnie
z polarnej nocy
nie znałam smaku
twojego głosu

teraz jesteś cały
z samotności
by podsycać mój ciężar

jesteś abym obroniła świat
przed upadkiem z ósmego piętra

jesteś by wyjąć mi z dłoni
obosieczne pióro
i podzielić się zapachem

życia

Piotr Łączyński

Przestrzeń kobiety

Powiedzą, że to zła poezja 
ta przestrzeń, która jest kobietą
i te brzydkie słowa waszego wstydu
zamknięte pomiędzy udami głęboko

tam gdzie język polski nie potrafi 
dotrzeć z precyzją definicji aksjomatu 
kobiety, powiedzą, że złą poezją jest warg
pocałunek, bezwstydnie namaszczają ciało 

składają ból na ołtarzu nowego człowieka
od kobiety zaczyna się mężczyzna, przez
moment zamknięty w macicy inkluzja
żywej perły zatopionej w cieple

powiedzą, że przestrzeń kobiety jest 
złą poezją ukrytą w jej nagości
wargami waszego wstydu płyną 
nieczyste słowa pragnienia 

powrotu do źródła złej poezji

Szymon Florczyk

Obietnica

od pewnego czasu przychodzi sen. na poddaszu mojego domu, 
które, wciąż zamknięte, pokrywa się przezroczystością i kurzem, 
stwarzam pracownię: sztalugi, szeleszczące rulony, miękkie tubki farb, 
oddychające szafranem; bejcowane w brąz deski i cegła, która oddaje ciepło 
promieni. taktownie wsiąkają przez okno 

pochylone w skupieniu nad tobą: 
przemykasz między płótnami w ogrodniczkach popstrzonych sepią,
zasłuchana, z ważką we włosach uwalniasz barwy i zamaszyste linie,
a ja spoglądam przez uchylone skrzydło i podtrzymuję
twój cień oddechem. 
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6 marca 2018 roku Sejm przyjął ustawę 
degradacyjną. Ustawa mówi o pozbawianiu 
stopni wojskowych „osób i żołnierzy rezerwy, 
którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprze-
niewierzyli się polskiej racji stanu.

30 marca 2018 — prezydent Andrzej 
Duda zawetował tzw. ustawę degradacyjną i 
skierował ją do ponownych prac w Sejmie.

Sprawa ta budzi w dalszym ciągu nie-
pokój środowiska wojskowego. Nastrojeni 
patriotycznie cywile w strukturach MON mają 
w przyszłości grzebać w sumieniach kadry 
Wojska Polskiego i sprawdzać  ich życiorysy – 
„Sprzeniewierzyli się, czy nie sprzeniewierzyli 
się polskiej racji stanu”.

Jak łatwo decydować o innych, gdy sami 
nie podlegamy konsekwencjom zawirowań 
historii.

Melchior Wańkowicz kiedyś przed laty, 
naszą cechę narodową będącą przeciwień-
stwem godności i szlachetności, próbującą na 
skróty, na cudzej krzywdzie budować własną 
pozycję i szczęście – nazwał „kundlizmem”. 
Kundlizm to zew kundli niosący się po opłot-
kach miast i wsi, wzywający do stawania do sze-
regu przeciwko nieakceptowanej przez nich 
prawdzie, godności i szlachetności. Niesie się 
ten zew po środkach masowego przekazu, 
izbie poselskiej i senackiej. Jakoż siłę ma on, 
gdy trzeba wywalczyć u wyborców polskich 
miejsce w tak dającym sute zabezpieczenie 
na przyszłość, parlamencie Unii Europejskiej! 
Wszyscy oni mienią się ekspertami polskiej ra-
cji stanu, pełni są wzniosłych haseł o ojczyźnie, 
o posłannictwie narodowym i społecznym, 
oraz miłości i przyjaźni ofiarowywanej dzisiej-
szej polskiej armii.

Armand Jean de Richelieu (1585–1642) 
– książę, kardynał, francuski mąż stanu, 
pierwszy minister Francji od 1624. – „Boże, 
strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę 
sobie sam”.

Przyjaciółmi tej polskiej racji stanu 
przeważnie są dziś synowie i wnukowie 
dawnych utrwalaczy władzy ludowej. Widać 
jest to zwłaszcza w mediach poprzez jazgot 
przeciwników – obchodów „Święta Żołnierzy 
Wyklętych”.

Kiedyś w latach 70. oglądałem w daw-
nym muzeum historii PZPR w Warszawie 
plakat mówiący o pierwszych uroczystych 
obchodach święta „22 Lipca” w Warszawie 
w 1945 roku. Mam nadzieję, że dokument 
ten nie uległ zniszczeniu i ma należne sobie 
miejsce w IPN.

Dziś trudno mi przywołać wszystkie 
szczegóły określające porządek uroczystości. 
O ile pamiętam, decyzją Krajowej Rady Naro-
dowej w Sali „Romy” przy ul. Nowogrodzkiej 
49, zainaugurowano po raz pierwszy obcho-
dy tego Święta Narodowego w wyzwolonej 
Warszawie.
Porządek uroczystości.
1 – wprowadzenie sztandarów WP.
2 – Odegranie hymnu państwowego – „Ma-
zurek Dąbrowskiego”.
 
3 – Odegranie hymnu „Syjonistycznego”.
4 – Przemówienie naczelnego dowódcy WP 
marszałka Roli Żymierskiego.
5 – Występy artystyczne.

Ze zdziwieniem przyjąłem fakt pojawie-
nia się w porządku dnia hymnu Syjonistycz-
nego. Początkowo tłumaczyłem to jakimś 
pewnym uhonorowaniem hekatomby żydów 
polskich poniesionych podczas II Wojny 
Światowej. Dopiero później pewien życzliwy 
pracownik Muzeum wyjawił: „Plakat ten 
to realne nadzieje części sił, która przyszła 
razem z Armią Czerwoną i teraz usiłującą 
budować Polskę Ludową. Ma ona nadzieję 
na przejęcie całkowitej władzy w powstającym 
z ruin państwie i stworzenie wewnątrz tych 
struktur swego wymarzonego od tysięcy lat 
syjonistycznego państwa”.

Siły te były bardzo mocno wyekspono-
wane w armii i w państwie polskim aż do lat 
70. Dlatego uważam twórców ustawy degra-
dacyjnej, że są w swej większości bezpośred-
nimi spadkobiercami budowniczych ówcze-
snego komunizmu w powojennej Polsce. Jest 
to próba odwrócenia uwagi społeczeństwa od 
prawdziwych i rzeczywistych zdrajców pol-
skiej racji stanu. Jeżeli całą kadrę dawnego 
Wojska Polskiego określimy jako zbrodniczą, 
to odpowiedzialność naszych ojców i dziadów 
gdzieś tam również się rozmyje.

Podkreślam jednak tutaj stanowczo!
– Ci, co mają krew ludu polskiego na 

rękach, muszą ostatecznie ponieść konse-
kwencje swych czynów!

Bardzo brakuje nam taktu i wielkiej 
patriotycznej kultury ludzi budujących pod-
waliny naszej niepodległości po 1918 roku.

19 marca 1920 roku Minister Spraw 
Wojskowych, generał porucznik Józef 
Leśniewski wydał rozkaz L. 1088 o treści: 
„Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana 
do życia Dekretem Wodza Naczelnego z dnia 
18 lutego 1920 r. w myśl Ustawy Sejmowej z 
dnia 21 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeń-
stwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku 
Polskim uchwaliła w dniu 26 lutego 1920 r. 
na pierwszym konstytuującym posiedzeniu 
jednogłośnie przez powstanie, w dowód czci 
i hołdu dla Wodza naczelnego zwrócić się 
do Niego z prośbą o przyjęcie Najwyższej 
Godności Wojskowej – stopnia Pierwszego 
Marszałka Polski”.

Wódz Naczelny stopień Pierwszego 
Marszałka Polski przyjął, a dekret zatwierdził. 
Komisja weryfikacyjna zatwierdziła:genera-
łów broni rodowodem:

Z Legionów Polski osób 1, z Armii Ro-
syjskiej osób 1, z Armii Cesarsko Królewskiej 
osób 5.

Generałów dywizji rodowodem:
Z Legionów Polskich osób 14, z Armii 

Rosyjskiej osób 28, z Armii Cesarsko Królew-
skiej osób 34.

Generałów brygady i pełniących obo-
wiązki gen. bryg. rodowodem:

Z Legionów Polskich osób 89, z Armii 
Rosyjskiej osób 50, z Armii Cesarsko Królew-
skiej osób 61.

Wiceadmirałów Marynarki Wojennej 
rodowodem:

Z Armii Rosyjskiej osób 2, z Armii Ce-
sarsko Królewskiej osób 1.

Kontradmirałów Marynarki Wojennej 
rodowodem:

Z Armii Rosyjskiej osób 6, z Armii Cesar-
sko Królewskiej osób 1, z Armii Niemieckiej 
osób 1.

Wiadomo wszystkim było, że gene-
rałowie ci, jak i oficerowie składali kiedyś 
dobrowolnie przysięgę wierności na rękę 
swych cesarzy i nikt w Wojsku Polskim 
nie dociekał w ich sumieniach aktualnej 
racji stanu. Wiadomo ogólnie, że w armii 
rosyjskiej kadet, aby móc zostać oficerem, 
zazwyczaj musiał zmienić wyznanie na pra-
wosławne i deklarować wierność Cerkwi 
Rosyjskiej. Podobnie było w armii niemiec-
kiej, gdzie dopiero wyznanie protestanckie 
gwarantowało rozwój kariery wojskowej. 
Wszyscy ci generałowie i oficerowie zdali 
swój egzamin, płacąc ojczyźnie za zaufanie – 
życiem i krwią na przyszłych polach bitew. v

Donat Iwanicki

Przyczynek do analiz dzisiejszego „Kundlizmu”

Spływy kajakowe

Dobry to wypoczynek, 
piękna pogoda.

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
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Z	wszystkich	rzeczy	jedne	są	od	nas	zależne,	drugie	
zaś	niezależne
Epiktet z Hierapolis

Obecny stan rzeczy, grupowe czy indy-
widualne zachowania stymuluje pandemia 
koronawirusa. Codzienne komunikaty po-
dawane sukcesywnie przez wszechpotężne 
informatory elektroniczne wpływają na stan 
naszej zbiorowej ale przede wszystkim indy-
widualnej odpowiedzialności, od zupełnego 
uzależnienia jednostek od informacji do 
infantylnej ignorancji przez część populacji 
ludzkiej. Bardziej lub mniej świadomie pły-
niemy nurtem późnej postnowoczesności.

U początku 2020 roku minęła pierwsza 
rocznica zbiorowego uzależnienia populacji 
ludzkiej od perfekcyjnego stosowania me-
chanizmów inżynierii społecznej zamykająca 
się w niezwykle pojemnym sformułowaniu 
koronawirus SARS-CoV-2,czyli w definicji 
medycznej choroby układu oddechowego 
nazwanej COVID-19, szerzącej się w sposób 
wprost proporcjonalny w stosunku do ilości 
populacji ludzkiej. Przypadki zakażeń, od po-
czątkowego niedowierzania w grudniu 2019 
roku czy zupełnej ignorancji przez ośrodki 
decyzyjne praźródła mającego miejsce w chiń-
skim mieście Wuhan, w stosunkowo krótkim 
czasie, bo już w styczniu następnego roku 
spowodowały falę zachorowań na różnych 
kontynentach z największym wskaźnikiem 
w Europie a konkretnie we Włoszech w 
Lombardii by następnie ogarnąć cały kon-
tynent. Kolejne miesiące to ogólnoświatowa 
ekspansja wirusa. Podjęte próby opanowania 
rozprzestrzeniania zakaźnego patogenu 
polegały i nadal polegają na zalecaniach 
kwarantanny i związanych z tym katalogiem 
obostrzeń stosowanych w różnych krajach w 
zależności od skali zagrożenia. Panaceum 
na pandemię mają być pospiesznie opraco-
wane i wdrożone do produkcji szczepionki 
aplikowanej większości populacjiludzkiej, a 
mające zapewnić zbiorowe uodpornienie na 
tego wirusa. Abstrahując od dość istotnych 
aspektów medycznych spróbujmy skupić się 
na innych skutkach, jako logice pandemicz-
nych wyrzeczeń.

Z biegiem codzienności
Z pewnym niedowierzaniem należy 

podchodzić do informacji, że dobrowolnie 
jednostki, jako zbiorowość wyrzekną się przy-
jemności tego wszystkiego co nadaje koloryt i 
sens codzienności i przyjmą jako oczywistość 
– przymusowo narzuconą ascezę. Przed jaką 
granicą staje jednostka w swoim rozwoju by 
bardziej lub mniej świadomie podjąć trud 
natychmiastowego wyalienowania się ze 
zbiorowości, a w tym samorealizacji w spo-
łeczeństwie.Indeks czynności zakazanych 
i związane z tym obostrzenia wyłączyły całe 
obszary usług, zmuszając do przeorganizowa-
nia dotychczasowych norm zarządzania w in-
stytucjach państwowych do całych obszarów 
i działów gospodarki. Potocznie można od-
nieść wrażenie, że praca zdalna, kształcenie 
online,przy odpowiednim usprzętowieniu 
rozwiąże powstały problem.  Stawiamy sobie 

Stefan Michał Żarów

Erozja czy przedsmak nowej ery

jednak niekiedy pytanie o konsekwencje 
jednostkowe i społeczne wynikające z utraty 
bliskości z braku realnych kontaktów inter-
personalnych, które przeszły w bardziej lub 
mniej znany obszar zagadnień elektronicz-
nych. Zalecenia izolacji społecznej za cenę 
przymusowej ascezy, jako ceny uniknięcia 
potencjalnego zarażenia, stygmatyzacji po-
śród najbliższych w sąsiedztwie, miejscu pracy 
czy nauki z racji przymusowej kwarantanny 
w przypadku izolacji chorego. Z jednej strony 
wywołuje to strach, lękczego następstwem 
jest długotrwały niepokój ze skłonnością do 
spadku samooceny swojej wartości a w dłuż-
szej perspektywie skłonności wyalienowania 
społecznego, z drugiej zaś strony obawy o 
własne zdrowie i dochodzący do tego brak 
możliwości kontaktu z osobami bliskimi czy 
znajomymi odizolowanymi w szpitalach, do-
mach pomocy społecznej i innych miejscach, 
docierające informacje o umierających w 
zupełnym odosobnieniu, bardziej lub mniej 
świadomie odchodzących samotnie. Nie-
wątpliwie rodzi to traumę, która pozostanie 
do końca życia u osób doświadczających 
zdarzeń, a nie są to w czasie pandemii przy-
padki odosobnione. Mają one charakter 
narastający i znacznie przewyższający dane z 
okresu poprzedniego. Poczucie bezsilności, 
jako wrażliwość na doświadczaną osobiście 
lub przez innych krzywdę, mające w coraz 
większym zakresie charakter ponadjednost-
kowy powoduje lęk społeczny o znacznym 
odziaływaniu i późniejszych negatywnych 
konsekwencjach.Odczuwanie pandemii stało 
się egalitarne i w zasadzie niezależne od wcze-
śniejszych doświadczeń czy uwarunkowań 
socjalnych ludzi. Propozycje ekonomiczne, 
jako zachęta do podjęcia pracy w rejonach 
najbardziej zagrożonych, jakim są szpitalne 
oddziały covidowe i szpitale tymczasowe nie 
skłaniają do szybkiego podjęcia decyzji przez 
osoby do tego profesjonalnie przygotowane. 
Nakazy stosowane przez organy administracji 
publicznej spotykają się niejednokrotnie z 
ignorancją czy próbą uniknięcia podejmowa-
nia pracy.  Następuje tu zderzenie z postawą 
i poświęceniem tych, co od samego początku 
z narażeniem własnego życia, przyjęli na 
swoje barki ciężar obowiązków wynikających 
z pandemii. W chwili obecnej trudne są do 
ocenienia straty ekonomiczne, które będą 
oddziaływać na każdego z nas z osobna, 
a także na całe segmenty gospodarki. Czy 
przed nami ogólny kryzys ekonomiczny, jaki 
jawi się w wypowiedziach wielu ekonomistów 
i powstających analitycznych opracowaniach 
naukowych? W tym miejscu odsyłam do wnio-
sków wypływających z opracowań Polskiego 
Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego o zakończeniu prac powołanego 
na początku listopada 2020 roku Konwersa-
torium ,, O lepszą Polskę” nad raportem o 
globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym 
spowodowanym pandemią koronawirusa. 
Pierwsza część zawiera diagnozę globalnego 
kryzysu finansowo-gospodarczego w obszarze 
gospodarczym, społecznym, politycznym 
i geopolitycznym, natomiast część druga 
– jego prognozę w tych obszarach. Warto 
podkreślić, że w opracowaniu raportu brało 

udział 35 niezależnych ekspertów o różnych 
poglądach, od pracowników naukowych do 
osób będących praktykami, jakimi są mena-
dżerowie i przedsiębiorcy. Dla mniej cierpli-
wych odsyłam do wypowiedzi koordynatora 
tych prac prof. ucz. dr hab. Pawła Soroki, z 
którego dowiemy się ,, Jaka jest obiektywna 
i rzetelna prawda o pandemii? Kto na niej 
traci a kto korzysta? Czy środowiska naukowe 
wykażą niezależność i twórczy krytycyzm w 
jej badaniu? Jak pokonać kryzys - dylemat: 
wolność jednostki i podmiotowość czy ma-
nipulacja i totalitaryzm? Warto spierać się, 
badać  i być niezależnym od koncernów 
farmaceutycznych, wielkich koncernów 
i globalnych mediów oraz polityków. W 
interesie społeczeństwa obywatelskiego i 
intelektualnej uczciwości i niezależności. W 
interesie każdego z nas”. (Zob. wywiad*). W 
Raporcie zwrócono także uwagę na poprzed-
ni globalny kryzys w sferze finansów z 2008 
roku, który został tylko zażegnany w związku 
z brakiem usunięcia jego strukturalnych 
przyczyn. Obecnie od roku wprowadzone ob-
ostrzenia mogą spowodować ponowne jego 
wystąpienie. Będzie to negatywnym wynikiem 
procesów w większości podmiotów gospodar-
czych od małych firm o szerokim zakresie 
usług, transportu, poprzez sieci handlowe, 
duże firmy produkcyjne, aż do braku świad-
czenia dóbr kultury przez wyspecjalizowane 
w tym zakresie jednostki jakimi są, teatry, 
kina, filharmonie czy domy kultury. Może 
to spowodować spadek siły nabywczej spo-
łeczeństwa, zmniejszenie popytu na usługi i 
artykuły. Należy zaznaczyć, że obecny kryzys 
wyzwolił procesy zmian, które ujawnią się 
w dłuższej perspektywie czasowej. Przez to 
należy założyć, że będą one trwałe.

Asceza konieczność czy świadomy wybór 
Człowiek współczesny poddany presji 

wiecznej młodości narzuca sobie wiele form 
w zakresie całego spektrum, mającym na celu 
przedłużenie życia biologicznego - hamowa-
nie a nawet w wielu przypadkach odwracanie 
procesu powolnego starzenia się poprzez 
regenerację tkanek czy doraźnie, transplan-
tację organów. Istotne i pomocne w tym 
działaniu są: dieta i suplementy, leki, terapia 
hormonalna czy klonowanie komórek macie-
rzystych poprzez rozwój nanobiotechnologii. 
Kolejną proponowaną technologią w tej dzie-
dzinie jest kombinacja istniejących obecnie 
i przyszłych technologii biochemicznych i 
genetycznych. Jednak wobec pandemicznej 
sytuacji w jakiej obecnie znalazła się ludzkość 
i zagrożenia z tego wynikające, sięga się po 
sprawdzone metody izolacji. Żyjemy teraz w 
okresie nieustannego postu, mamy ograni-
czoną możliwość podróżowania,nie możemy 
brać udziału w imprezach plenerowych, bywać 
w lokalach gastronomicznych, korzystać z 
dóbr kultury czy szeroko pojętych ośrodków 
fitness, nie mamy możliwości korzystania z 
basenów i innych miejsc uprawiania kultury 
fizycznej. Według wirusologów swoboda, 
wygoda i przyjemność sprzyjają transmisji 
wirusa. Wszyscy w sposób dobrowolny czy 
pod przymusem dekretów i zarządzeńa nawet 
zdroworozsądkowego instynktu przetrwania, 
poddajemy się ascezie. W przekazanej tradycji 
chrześcijańskiej to okres czterdziestodnio-
wego postu był zasadniczo wystarczający do 
wyzbycia się destruktywnych nawyków i przy-
zwyczajeń względem duszy i ciała.Czy miniony 

dokoñczenie	na	str.	24
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pandemiczny rok dokonał w nas swoistej 
przemiany, a może nadal drzemie pociąg 
do współzależności z przeszłością?Odwołam 
się w tym miejscu do ostatnio przeczytanej 
powieści społeczno-politycznej ,,Straszny 
kraj” autorstwa Keith’aGessen’a. Tenże z 
pochodzenia Rosjanin wychowany w Stanach 
Zjednoczonych podczas swoich odwiedzin w 
kraju pochodzenia odkrywa zasadydeterminu-
jące zachowania jednostek pomimo chęci we-
wnętrznej przemiany. To wnikliwy, aktualny, 
inteligentny i na wskroś nowoczesny portret 
zastanego stanu rzeczy: ,,Babcia Sewa miesz-
kała w samym centrum miasta, w mieszkaniu 
ofiarowanym jej w późnych latach czterdzie-
stych dwudziestego wieku przez Józefa Stalina. 
Mój brat Dima często przywoływał ten fakt, 
podobnie jak babcia, gdy była w posępnym 
humorze. ,,Moje stalinowskie mieszkanie”, 
mawiała, jakby chciała przypomnieć sobie i 
innym o moralnym kompromisie, na który 
przystała. (…) Babcia była wtedy młodą profe-
sorką historii na Uniwersytecie Moskiewskim 
i pomagała przy konsultacjach do filmu o 
Iwanie Wielkim(…) Film tak się spodobał 
Stalinowi, że kazał dać mieszkania wszystkim 
biorącym udział w projekcie”. Odwoływa-
nie się do przeszłości determinuje sposób 
zachowania,pomimo upływu czasu i zmiany 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i 
ideologicznych. Aby oddać skalę dyktatury 
a szczególnie oddziaływanie kultu jednostki, 
przytoczę fragment wiersza pióra Osipa Man-
delsztama pt. ,,Epigram na Stalina”:,, Żyjemy 
tu, nie czując pod stopami ziemi,/ Nie słychać 
i na dziesięć kroków, co szepczemy,/ A w 
półsłówkach, półrozmówkachnaszych/ Cień 
górala kremlowskiego straszy” (…) Wokół 
niego hałastra cienkoszyich wodzów:/Bawi 
go tych usłużnych półludzików mozół./ Jeden 
łyka, drugi czka, trzeci skrzeczy,/ A on sam 
szturcha ich i złorzeczy// I ukaz za ukazem 
kuje jak podkowę-”. Potwierdza to regułę, jaką 
głosił klasyk – ,,łatwiej jest walczyć o zasady, 
niż żyć zgodnie z nimi”. Nas w pewnej części 
populacji wolnych od sowieckich przeżyć stra-
szy wewnętrzny demon, rozwijający się przez 
lata ziemskiej egzystencji. Aby się go pozbyć, 
należy, jak to ujął Honore de Balzac u jednego 
ze swoichbohaterów,,wyrzec się życia aby żyć”. 
W pewnym przetransponowaniu dotykamy 
zagadnienia wypychanego współcześnie na 
margines codzienności, jakimjest odniesienie 
do ascezy, jako rozwoju duchowego i rozu-
mienie jejjako istotnej, a może zasadniczej 
formy sensu i celu egzystencji. Balzacowski 
bohater nie uwolnił się od namiętności je-
dynie przyćmił je pragnieniem zachowania 
warunków codziennych pragnień.  Postawa 
taka uwidacznia się współcześnie poprzez sym-
boliczne uwarunkowania nieśmiertelności: 
genów, dzieła, idei czy gier komputerowych, 
bohaterów, mitów, filmów a nawet przekazów 
kulturowych. Natomiast asceza wymaga uwol-
nienia się od negatywnych przyzwyczajeń, 
przywar determinujących nasze zachowania.

Stan zawieszenia 
Już u greckich filozofów przyrody a szcze-

gólnie uwidoczniło się to w myśli Sokratesa- 
filozofia stawała się szkołą życia, wewnętrzną 
sztuką korekt swoich zachowań i konwersji. 
W całej swej historycznej rozciągłości dała 
podwaliny do odrzucenia balastu ciągnącego 

ludzkiego ducha w dół, spojrzeniu w górę w 
sferę metafizyki, jako warunku osiągnięcia 
nieśmiertelności ducha, jako bytu niema-
terialnego. Posiąść wieczną nieulegającą 
zmianom obecność, jako wartość nadrzędną 
wyznawaną w wielu religiach: chrześcijaństwie, 
islamie, judaizmie, hinduizmie, iwielu innych. 
Warto w tym miejscu odwołać się do wykładów 
kardynałaJosepha Ratzingera - papieża Be-
nedykta XVI, który jest nie tylko teologiem, 
ale również wielkim myślicielem przypomi-
nającym to,co stanowi istotęjego filozofii 
odnoszącej się ku przyszłości, a wpisującej 
się konkretnie w czas w którym żyjemy. Zro-
zumienie skomplikowanych współczesnych 
nurtów myślowych i kulturowych jakimi są 
postnowoczesność i postmodernizm dowodzi 
słuszności jego myślenia ponad podziałami na 
progresizm i konserwatyzm. Nie ogranicza się 
on tylko do opisu czy stawiania diagnozy, lecz 
proponuje program rekonstrukcji wybranych 
fragmentów rzeczywistości. To my współcześni 
ludzie doświadczyliśmy i nadal doświadczamy 
próbdestrukcyjnej mocy nietzscheanizmu 
,,przewartościowania wszystkich wartości”, 
zmagamy się z płytkością współczesności 
przekraczając mieliznę dialektycznego obrazu 
świata.Obecnie dominująca forma kultury 
nie pozostawia nam metafizycznych złudzeń, 
dając złudną nieograniczoną wolność moral-
nego wyboru, co tylko potwierdza hipotezę 
Zygmunta Baumana w zakresie duchowego 
nastroju współczesnej doby. Czy jednak do 
końca ma rację, że znaleźliśmy się w sytuacji 
bez wyjścia, w której to niepewność i wahanie, 
ciągła konieczność aksjologicznego wyboru i 
brak jednoznaczności w naszym zachowaniu 
są naszą codziennością, losem człowieka funk-
cjonującym w postnowoczesnej rzeczywisto-
ści? Czy pozbawieni dominującego centrum 
kultury, aksjologicznych autorytetów, żyjemy 
w dobie końcowego efektu sekularyzacji kul-
tury zachodniej cywilizacji? Czy ontologiczna 
przygodność istnienia i brak form religijnego 
odrodzenia stanie się wykładnią XXI wieku? 
Czy pandemia spowolni a może przyspieszy 
ten proces, izolacja jednostki pogłębi lub 
spłyci jej duchowość i wymusi istotne zmiany 
w osobowości? Czy ponownie ze zdwojoną 
siłą powróci powszechna konsumpcja bez 
jakiegokolwiek odwoływania się do innych 
form uprawomocnienia działalności pań-
stwa? Kultura w takim stanie wielości utraciła 
swoje systemowe znaczenie i państwo nie 
składa już systemowego zapotrzebowania 
na jej produkt.Coraz częściej mamy do 
czynienia z niedostrzeganiem znaczenia 
funkcji interwencyjnej działań w obszarze 
kultury, szczególnie w zakresie jej funkcji 
zapobiegania problemom społecznym czy 
minimalizowania jej skutków. v

Bibliografia:
- http://press.warszawa.pl/spotkanie-
podsumowujace-prace-nad-raportem-
o -g loba lnym-   kryzy s ie - f inansowo -
gospodarczym-spowodowanym-pandemia-
koronawirusa
- Balzac de Honore. Jaszczur. Wydawnictwo 
MG. Warszawa 2019 
  - Bauman Zygmunt. Kultura jakopraxis. Wy-
dawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012
- Bauman Zygmunt. Ponowoczesność jako 
źródło cierpień. Wydawnictwo Sic! 2000
- GessenKeith. Straszny kraj”. Prószyński i 
S-ka. Warszawa 2021
- Raport zwierający diagnozę i prognozę 

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

globalnego kryzysu finansowo-gospodar-
czym    zdeterminowanego przez  pandemią 
koronawirusa w obszarze gospodarczym, 
społecznym, politycznym i geopolitycznym.
Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa 2021
- Ratzinger Joseph. Bóg i Świat. Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak. Kraków 2002
- Reale Giovani, Historia filozofii starożytnej. 
Lublin 2012
- Szafrański R. Nietzsche. Biografia myśli. 
Warszawa 2003

Erozja...
dokończenie	ze	str.	23
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Idalia Gaudyn

Nieznajomi

dobrze po północy
bistro na rogu prawie puste
troje ostatnich gości i barman

kobieta przy barze pali papierosa
mężczyzna nieco dalej bawi się 
koniakówką 
ja przy stoliku pod oknem

w upiornym świetle neonówek
za plecami barmana 
połyskują alkohole

bez słów zgadzamy się ze sobą 
co do jedności
czasu i miejsca

to wystarcza 
aby doszło między nami do porozumienia 
jak w molekularnej rodzinie po rozbiciu 
atomów

Iza Galicka

Bezsenność

druga czterdzieści
dawka kofeiny do żył
absurdalnie

druga czterdzieści pięć
dawka nikotyny do żył
ambiwalentnie
może wejść do sieci
poeci przecież nie śpią
może napisać wiersz-  nie
wena zjawi się
dopiero o świcie

trzecia zero zero
za wcześnie na pacierz
za późno żeby pójść do nocnego
pluszowa kapa
ostrzega przed miękkim koszmarem

trzecia trzydzieści
zgasło światło w oknie naprzeciw
właśnie zasnęli
a może tylko 
ugrzęźli w miłości
czekam
bezwiednie

dochodzi czwarta
dnieje

Katarzyna Dominik

Buona sera 

 
na straży dnia
pochylony zmierzch
nad prezbiterium snów
tulą noc
 
ostatnie sylaby
zasłyszanych myśli
 
zakrystia
sfery gwiazd
niebiesko mi
 
budzą się stworzenia
kołysane przez nimfy
wschodzącego w gałęziach 
księżyca

Tchnienie w układzie krąże-
nia
na przełaj dywagacjom
mądrych z mądrzejszymi

prostuje zakrzywione słowa
które ludzie splatają:
sumę wszystkich żyć

Marcin Lenartowicz

Astro

Czerń, której nie potrafisz sobie nawet wyobrazić,
wpadająca wręcz w granat – trotyl. 
Gdzieniegdzie plamki, jak promień. Jak piegi na twojej twarzy. 

Byliśmy	świadkami	powstawania	planet	i	galaktyk,
choć	zmarli	już	wszyscy,	którzy	mogliby	to	poświadczyć.	
Przynajmniej	większość.	

Gdzieś w oddali tli się – to oszukuje nas wzrok - 
przebłysk wypalającej się gwiazdy.
Zbliża się z cichnącą prędkością, jakby to ona sprawiała,
że dźwięki stają się kalekie, a potem? Jakby ich nigdy nie było. 

Niemal	już	czuję	szorstkość	na	skórze,
piasek	i	pył,	z	którego	pleciesz	swój	warkocz.
Skalne	podłoże,	twardsze	niż	granit.	Niż	marmur	i	kora	
porastająca	kratery.	

Jeszcze tylko eon, dwa.

Jeszcze	łudzę	się	przekonaniem,	że	miniesz	nas	o	włos.	
Że	gdybyśmy	wszyscy	naraz	wstrzymali	oddech,
a	potem	uwolnili	go	w	jednej	chwili	–	to	wystarczy.	

To	nic,	że	wszyscy	oznacza:	dwoje.	

Przecinasz horyzont, aż w końcu zawadzasz o błękit 
i biel. A potem otwierasz oko. 

Byliśmy	świadkami	powstawania	galaktyk,	pamiętasz?
Choć	zmarli	już	wszyscy	którzy	mogliby	to	poświadczyć,
łącznie	z	nami.	

Kto	zatem	opowie	o	nas	–	Ona?	

Mateusz Stosik

Insomnia

Chęć mordu jest nieubłagana
krew się gotuje,
bulgocze jak lawa

Stoisz, celujesz 
i nie masz do kogo

bezsenność 

Piotr Łączyński

Spotkania w bezruchu

Noce są zawsze trudne    
myśli grzęzną w powietrzu
ospałe wisi bezsennie kradnąc
cząsteczki nocy, dzisiaj otworzyłem

przeciąg, chciałem zachować całą
noc dla siebie, międzywymiarowy
powiew ożywił pustą przestrzeń
koszmarne widziadła przelały się

do mojego świata, złowrogie
postacie pożarły resztki sierpniowego
lata, zimne spojrzenia rozpierzchły się
tam gdzie życie nie zagląda, wypełniły

czarne dziury pokoju, czyhają 
na sen, bezsilne ciało przyjmuje ból
noce są zawsze trudne, grzęznę
we śnie, uwięziony w bezruchu

błagam Boga o bezsenność
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Bartosz Konopnicki

Planety

Świat jest za mały 
 
dziś na śniadanie 
podano 
tsunami w Indonezji 
suszę w Sudanie 
świst kul w Teksasie 
i globalny efekt cieplarniany 
 
który ktoś śmie poddawać w wątpliwość 
 
swoją drogą mieliśmy najzimniejszy maj od lat 
 
trwa wściekły wyścig 
o czerwoną grudkę nieludzkiej przestrzeni 
 
wszystko wskazuje na to że jednak dożyję 
tego historycznego momentu 
by podziwiać rudy odcisk buta 
 
szalony przemiał informacji 
 
zatrzaśnięty w swoim ergonomicznym fotelu 
przenoszę się 
tu i tam 
wbrew własnej woli 
 
kiedyś 
wyjazd do miasta 
był wyprawą 
na inną planetę

Ewa Katarzyna Skorupska

WE FLORENCJI

Namalowaną Florencję
zasłaniają mi parasole turystów;
nie dostrzegam słońca kopuły
i wież jak lot żurawi,
widzę jedynie krople deszczu
spływające z nieznanego wysoka
jak łzy tych, którzy już powrócili do siebie,
dotykając własnego oddalenia
od cudów renesansu rzeźbionych
z jasnych marmurów Carrary

Oni ze swoim współczesnym
drobiazgiem, niby te żółcące się gwiazdy,
które powpadały do rzeki Arno
tracąc doskonałość, choć jeszcze mętnie
błyszczą

To wystarczy jednak, by zupełnie oślepić.
Pozostaje biały horyzont
jak po podróży puste
kartki dziennika -

tam tylko imię
ułożone z grafitu

Jacek Jaszczyk

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

1.
Jesień w tym roku przyszła latem.
W oczach bezpańskich psów opadła mgła.

A nas przedrzeźniają okna bez firan,
paski złota zadręczone w przewiewie.
I ta tęcza w kwiatach na obcym balkonie,
którą podzieliły się dwu światy,
gdy z wierszy patrzę w wieczność,
między przecinkami kryjąc niepamięć.

2.
Mela Koteluk odprowadza mnie do snu:
Notujemy	spadek	cienia.
A	właściwie	jego	brak.
Wyparowała	woda	z	nas.

3.
Śniło mi się że umarłem w tobie
na śmierć obcy.
Prawie tak jak wtedy, kiedy umarłem po raz trzeci,
na końcu miasta lub w cieniu balustrady.

I jestem tak samo martwy 
jak kartka na której podarł się wiersz,
który nigdy nie napisany 
zawsze był tobą.

Krzysztof Deja 

Sonet australijski

Oceaniczny brzeg słońcem palony
Eukaliptusów aromat w darze
Horyzont nęci bezkresem, miraże
Antypodycznie światu oddalony.

W miastach nad Wisłą kościoły i dzwony
Duch przodków wokół, pomniki, cmentarze
Nowy porządek: młodość i ołtarze
I piękne wiosny, tu lipy tam klony.

Cóż mi dom na swojską modłę
Polskiej mowy gwar ulicy
Gdy układy są w nim podłe

Wolę oddech zagranicy
Gdzie Ojczyzny imię godne
I nikt wad jej tu nie liczy.

Marcin Stachelski

halucynogenny świt słomiano wdowi

Wyglądam przez okno, trwa proces budzenia:
odpalmiają się klony, kasztanowce, pospolicieje
rozsupłany świergot spapuziałych szczygłów.

Jak jaskrawo wyzłociły się w oczach złocienie
przed domem - tak czuć saharyjskie piaski
pod munsztukiem, zdeptane kopytami wielbłąda
(tamtej karawany na pewno nie dogonię).

Szukając kartki, którą wczoraj zostawiłaś na stole,
wypijam dwie szklanki wody. Ktoś wsunął świstek
pod słoik lipowego miodu (całkiem skrystalizował).
W lodówce Salve	regina,	mater	misericordiae,	vita!
wciąż stoi nietknięty browar.
 

Michał Śniado-Majewski

Granada

gęstnieje wilgotny półcień
szeleści ciszą to co pionowe
staje się horyzontem
w tych krótkich chwilach
twoja postać 
wskazuje niekończącą się drogę
ponad miarę ogromnieje
zawisa  tęskne wyczekiwanie
cierpkie południowe powietrze
wśród nienazwanych ulic
błąkam się z dala od siebie
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Marta Dłużewska

Damaszek (3)
dokończenie	z	poprzedniego	numeru

Midan. Celofanowożółte strome zni-
kające schody, siedząca na nich postać 
z innej epoki, na dole ulica odurzająco 
wyglądających, błyszczących ciasteczek. 
Ta sama złota dzielnica jest kwartałem 
cmentarzy. Na drodze wiodącej wzdłuż ajju-
bidzkiego meczetu, jak często w Damaszku, 
spod ziemi wyrasta pan, który pokazuje ję-
zykiem migowym klucz, otwiera nim malut-
ki, murem opasany cmentarzyk. Klucznik 
twierdzi, że przedotomański. Cmentarze 
Damaszku z niezrozumiale pomalowanymi 
grobowcami, w przypadku zamożniej-
szych rodów koronkowymi, utkanymi 
z metalu domami zmarłych. 

Na obrzeżach Damaszku, tam, 
gdzie kiedyś była zieleń, zniszczona 
przez Turków osmańskich, teraz usi-
łuje się ją wskrzesić do życia, rosną 
rachityczne sosny i krzaki, nawadnia-
ne prostymi sposobami. Do miasta 
wiodą „socjalistyczne”, lekkie kon-
strukcje - bramy dźwigające portrety 
prezydentów Syrii i przyjaciół narodu. 
Niedaleko Damaszku ziemia jest 
czerwona, pobocza drogi wiodącej 
do Burqush, pokrywają gaje oliwne, 
na tle których świecą bielą postaci 
krzątające się przy zbiorze oliwek. W 
ostrym ale łagodnym świetle blado-
różowego pejzażu, kładą się wyraźne, 
długie cienie chromowych drzew. 
Na tle jednego z mijanych gajów 
scena wprawiająca w zdumienie. Po 
lewej stronie obrazu grupa kobiet w 
czerni i bieli, muzułmanie. Piknik. W 
bladej, znieruchomiałej świątecznej 
ciszy wzrok bezwiednie kieruje się na 
zegarki – czy nie zastygły w czasie? Po 
prawej stronie obrazu dwóch męż-
czyzn gra w szachy. Te dwie zatykające 
pięknem dech grupy ludzi wyraźnie 
odcinały się od oliwkowego tła. Nie wolno 
mi ich utrwalić aparatem. Zresztą to jeden 
z tych obrazów Damaszku, który będzie 
kłamać, za nic mając piksele.

Domy w Damaszku opasane są „miesz-
kaniami zewnętrznymi”, balkonami i tara-
sami. Ich ciężkich brył bunkrów, przygoto-
wanych na wstrząsy sejsmiczne, dopełniają 
z ogromnym wdziękiem skonstruowane 
drewniane, albo metalowe rolety, żaluzje, 
okiennice i wszystko, czym tylko można po-
wstrzymać wdzierające się światło i piasek 
w czasie burz piaskowych. Wielkie płachty 
materiałów pozawieszane są w tym samym 
celu: nie wpuścić morderczego słońca. 
Chronią też przed złym okiem.

W nocy, między godziną trzecią a 
czwartą jestem świadkiem narady męskiej 
starszyzny. W rzędzie domów, których 
partery w syryjskiej nocy są zaślepione 
blaszanymi roletami, przekątną podzie-
lonymi na trójkąty białe i brązowe, jedna 
z zasłon była odsłonięta. Całe pomiesz-
czenie, jaskrawo oświetlone jarzeniowymi 
lampami, pokrywały jasnobłękitne kafle, 
na środku sufitu w wariackim tempie kręcił 
się wiatraczek, surrealistyczny jak cała sce-

na wobec żaru powietrza w sześciościanie 
pomieszczenia, którego bok był otwarty. 
Obraz dawał pozór, przez swoje otwarcie 
i oświetlenie, sceny teatru. Aż korci, żeby 
dodać: absurdalnego o tej porze, ale nie, 
to był po prostu zupełnie nieznany pod 
naszą szerokością geograficzną obraz. Na 
środku, na podeście, siedziała ruchliwa i 
bardzo kolorowa papuga. Kompozycja z 
połyskliwym jasnobłękitnym tłem i zdobią-
cymi je pejzażami, portretami przodków i 
Prezydenta. Wokół siedzieli kręgiem starsi 

mężczyźni, ubrani na wschodnią modłę, 
w tradycyjne, eleganckie szaty. Na nasze 
pojawienie się nie zareagowali, dyskusja 
sprawiała wrażenie bardzo ważnej, a jej 
uczestnicy poważnie zaangażowani w istotę 
obrad. Obraz był piękny.

Damaszek rozsadzający głowę, męczą-
cy nie tylko nadmiarem bodźców, bogac-
twem umysłowym, wybujałością, bezsenny. 
Dręczące, bo nie dające się wysłowić pięk-
no, powoduje zobojętnienie na jedzenie, 
pozbawia pewności. W nocy przychodzą 
dzikie, często ślepe koty, wślizgują się przez 
uchylone okna, przez szpary w żaluzjach. 
Psów w Damaszku nie ma, bo jeden z nich 
ugryzł Proroka. W oknach ciężkich domów 
toczy się niewidoczne, zasłonięte, dyskret-
ne życie, tylko kilka razy odczułam ślady 
czyjejś w nich obecności. 

Zaczyna wiać, wiatr od pustyni przy-
nosi niepokój, gorący i gwałtowny, wieje 
szarpiącymi zrywami. Cisza, tylko trochę 
liście się ruszają i nagle uderzenie. Suchy 
wiatr – zrywa się khamsin, pogłos pustynnej 
burzy piaskowej. Co o tej porze robią w Da-
maszku pociągi? Czy kiedyś jeszcze wyruszą 
ze starej stacji Hijaz?

Połowa października i jeśli wierzyć 
sprzedawcy perfum, koniec upałów, prze-
stają pachnieć jaśminy.

Ale nie koniec rodzinnych pikników 
w parkach, gdzie o zmierzchu wyschnię-
te trawniki pokrywają się dywanami, na 
których zasiadają całe rodziny. I tu czuje 
się zdumiewającą dla obcych, przyzwycza-
jonych do browarowych uciech, powagę 
i powściągliwość, na dywanach obok licz-
nych członków rodziny zasiadają czajniki, 
imbryki, kawa, herbata. Wieczorem na 
ławkach siedzą dzieci i młodzież, zaraz przy 
malutkich parkach są kioski, budki z napo-
jami i słodyczami. Tuma, bohater książki 
damasceńskiego pisarza Rafika Schamiego, 
Damasceńczyk z krwi i kości, tak opowiada 

o swojej podróży: ”W Ameryce ludzie 
żyją jak gazele, każdy dla siebie same-
go, nawet jeśli żyją razem. Jesteś sam, 
ale jesteś też wolny, by móc odważyć 
się na coś nowego. Tam każdy sam 
bierze łódź i wiosłuje przez rzekę. 
Tutaj (w Damaszku) musisz wziąć z 
sobą do łódki dwóch dziadków i dwie 
babcie, ojca i matkę, braci i siostry, 
ciotki i wujków, teściów i szwagra, je-
żeli chcesz przepłynąć rzekę i dostać 
się na nowy brzeg. - Zapomniałeś 
jeszcze o księdzu i imamie – dodał, 
przytakując mu, Faris”.

Damaszek w Biblii z imienia 
wymieniony jest wiele razy, m.in. w hi-
storii Abrahama. Tu objawił się Bóg, 
ale też tutaj nieustająco z wyjątkową 
intensywnością jest przywoływany, w 
bogactwie liturgii Wielkiego Piątku, 
kadzidłach Bab Touma, uroczystych 
obchodach Święta Podniesienia Krzy-
ża, minaretach. To nie tylko tradycja, 
to tętniący prawdziwym, niezaprojek-
towanym przez unifikujące standardy, 
życiem Damaszek.

Pól kaktusowych na Mezze już 
nie ma. Tutaj rozegrały się bitwy mię-
dzy siłami rządowymi a rebeliantami. 
Teraz na przedmieściach Damaszku 
niejeden snajper siedzi na daszku. 

Mark Twain nazwał Damaszek „bytem 
nieśmiertelnym”.

Wielu od tego miasta zwariowało. 
Ostatnia herbata na lotnisku, usiło-

wania zapamiętania zapachu powietrza. 
Oderwanie samolotu od ziemi nie ułatwia 
rozstania, Damaszek widać jak na dłoni. 
W głowie skołowanej tym miastem, myśli o 
hegemonii zachodniej tolerancji, popraw-
ności, reżimie źle zrozumianej wolności 
pojawiają się wraz z oddalaniem, traceniem 
z oczu i w końcu zniknięciem świetlistego 
masywu Jabal Qasyun. Obok mnie siedzi 
stare irackie małżeństwo, uciekają przed 
wojną, pierwszy raz w życiu opuszczają 
Bliski Wschód, na zawsze. 

Nieodgadnione miasto.
Nie jedźcie do Damaszku, to kalekie 

betonowe dziecko arabskiego romansu 
z socjalistycznymi reżimami jest brudne, 
niebezpieczne i złe, jego lśnienie jest mi-
rażem, wytworem rozpalonego słońcem 
umysłu. 

A Ty Damaszku, zamknij swoje bramy, 
strzeż ich dobrze, uchylaj je ostrożnie, bo 
zbyt wielu barbarzyńcom spędzasz sen z 
oczu. v
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Chrześcijańskie fundamenty kultury 
europejskiej drżą w posadach… Atakowa-
ne zajadle ze wszystkich stron, a zwłaszcza 
od wewnątrz. Kluczowym powodem agresji 
jest ateistyczne mniemanie, iż pojęcie 
Stwórcy życia na Ziemi jest nieuzasad-
nione. A człowiek, zdaniem agresorów, 
powstał w drodze ewolucji z pierwotnego 
chaosu, albo „przywędrował” z kosmosu. 
Po czym na swoje podobieństwo ufor-
mował Boga. I, rzecz jasna, w dowolnym 
czasie może go zdetronizować. Co właśnie 
z coraz większym zapałem czyni, niestety, 
także w Polsce, traktowanej jako ostoja 
chrześcijaństwa w Europie. Przykładowo 
w archidiecezji poznańskiej w roku 2010 
na wystąpienie z kościoła zdecydowało się 
oficjalnie około 30 osób, dekadę później 
około 370 osób. „Oswobodzeni” – jak 
siebie nazywają – wszelcy apostaci i ateiści 
negują najbardziej elementarne kanony 
religijne. Żądają m.in. usunięcia z ustaw o 
radiofonii i telewizji oraz systemu oświaty 
zapisu o „chrześcijańskich wartościach”  
i  „cudach życia organicznego”. A są one 
dostrzegalne w każdym, nawet najmniej-
szym  i z pozoru najbardziej prymitywnym 
stworzeniu. Na przykład taki niesporczak 
(o wielkości na ogół nie przekraczającej 1 
mm) nie ginie we wrzątku alkoholu (plus 
150 0 C) , a także w ciekłym helu (minus 
2730 C), wytrzymuje ciśnienie 6 tys. at-
mosfer i nawet po kilkudziesięciu latach 
pozornej śmierci budzi się do życia pod 
wpływem jednej kropli czystej wody. Kto 
z tym stworzonkiem przetestował tak eks-
tremalne warunki  biotopów i wyposażył 
go w  moc ich tolerancji(?). 

Parę lat temu przeczytałem w jakimś 
czasopiśmie, iż biolodzy w ponad 80 pro-
centach są zwolennikami darwinowskiej 
teorii ewolucji. A więc ci, których „szkieł-
ko i oko” sytuuje się najbliżej fenomenu 
życia, w procesie jego powstawania nie 
widzą Sprawcy. Czyli było to tak: pewnego 
pięknego dnia (najpiękniejszego w ciągu 
miliardów lat, a przynajmniej najbardziej 
efektywnego) poruszyły się – posługując 
się analogią mechanizmu zegarowego – 
trybiki zegara życia (skąd się wziął ten ze-
gar?), bez udziału Zegarmistrza. „Trybiki” 

to białka, czyli sygnatury potencjału życia. 
I zaczęło się…	 Życie	 jest	 formą	 istnienia	
białka – jak twierdził Fryderyk Engels, a 
rozpowszechniła to dictum na mieliznach 
świadomości chociażby Agnieszka Osiecka 
w piosence pt. Lekcja	 fizyki. „Trybiki” w 
pewnym momencie – mówiąc dzisiejszym 
językiem – musiały wykręcić taki numer, iż 
powstała  najprostsza jednostka życia - ko-
mórka . W warunkach bezmiernego cha-
osu (bo przecież – zdaniem wywołanych 
przed szereg biologów - nie istniała, albo 
istniała ale nie działała Siła Porządkująca, 
czyli wspomniany Zegarmistrz). Teraz 
– aby zidentyfikować się z rzeczonymi 
warunkami powstawania życia - musimy 
wyłączyć świadomość, bo przecież bez 
udziału jakiejkolwiek świadomości, je-
dynie pod wpływem impulsów z martwej 
materii (najpewniej była to tzw. czarna 
materia, ponieważ jest jej we wszechświe-
cie podobnież co najmniej 90 procent) 
musiało się urządzić wnętrze komórki, 
niezmiernie skomplikowane i mistrzowsko 
uorganizowane. A wiec powstały  w niej  
m.in. hydrofilowa powłoka, misterna sia-
teczka śródplazmatyczna, lipidy, lizosomy, 
mitochondria, plastydy, a wśród nich (u 
roślin) chloroplasty zawierające chlorofil, 
umożliwiający przemianę energii światła 
słonecznego w energię chemiczną, pozwa-
lającą w procesie fotosyntezy wytwarzać 
materię organiczną. Sam chloroplast to 
niezmiernie przemyślna  konstrukcja  
złożona z 72 atomów wodoru, 55 atomów 
węgla, 5 tlenu, 4 azotu i magnezu. Losowe 
powstanie chloroplastu jest niewyobra-
żalnie małe, a to przecież tylko część 
wyposażenia komórki. Uwzględniwszy 
nadto funkcje poszczególnych organelli i 
komórki jako całość, to prawdopodobień-
stwo powstania takiego ewenementu jest 
oceniane jak 1 :  101000(!).

Jeszcze bardziej nieprawdopodobne 
są analogie przybliżające zrozumienie 
zjawiska samoczynnego powstania życia 
komórki, a tym bardziej wielokomórko-
wego organizmu. Zwłaszcza, gdy musimy 
zgodzić się z tezą, iż wszystko to odbyło się 
i odbywa przypadkiem, losowo, z szansą 
taką jak ta, że w wyniku 50 tysięcy rzutów 

kostką otrzymamy pod rząd same szóstki. 
Albo inaczej: odrzutowiec przelatujący 
nad bałtycką plażą spowoduje tak wyrafi-
nowane wibracje powietrza, iż na dystansie 
np. od Kołobrzegu do Dźwirzyna ziarna 
piasku  zorganizują się w ciąg napisów: 
Antek	 kocha	 Anię,	 Bartek	 kocha	 Basię itp. 
Kiedy zaś ten sam ptak o nieruchomych 
skrzydłach przeleci nad złomowiskiem, 
to w mig wybłyśnie nam przed oczyma 
najnowszy model mercedesa. Zatem w 
odniesieniu do najprostszego organizmu, 
jakim jest żywa komórka, wypada posłużyć 
się kwintesencją ogłoszoną przez „Świat 
Nauki” w roku 1998: Nie	jesteśmy	w	stanie	
wyjaśnić	jak	ona	powstała. 

Spróbujmy jeszcze raz pomówić 
o  życiowych umiejętnościach zwierząt, 
ujawnianych w sposobach zdobywania 
pokarmów, obronie życia, wychowaniu 
potomstwa etc. Są to niewątpliwie wyższe, 
jeszcze bardziej złożone i trudne do osią-
gnięcia formy, które nie wzięły się ot tak, 
wskutek chaotycznej i nieukierunkowanej 
walki z przeciwieństwami świadczonymi 
przez otaczające środowisko. Zdolność 
do zasiedlania określonej przestrzeni, co 
nazywamy potencjałem ekologicznym, jest 
w praktyce ograniczana przez choroby, 
pasożyty, drapieżników, konkurentów, 
niedostatek pożywienia, miejsc lęgowych  
itp. Te wszystkie przyczyny ograniczania 
możliwości  przetrwania jakiegoś gatunku, 
zwane naporem otoczenia, nie sprzyjają 
pomnażaniu życia. Nie wspominam tu o 
dodatkowych aspektach nieprawdopodo-
bieństwa, jakie ujawniają się w zachowa-
niach  naszych „braci mniejszych”, które 
to zachowania mają zadziwiająco „ludz-
ki” charakter. Zaliczyć do nich można 
smutek, usłużność, poddaństwo, refleks, 
rozwagę, skupienie, sympatię, spryt, ka-
muflaż, podstęp, stronniczość etc., np. 
drzewa, takie jak buk, dąb czy klon, po-
trafią preferencyjnie wspomagać własne 
odrośle oraz siewki ze swoich nasion z 
niekorzyścią dla egzemplarzy obcych.

Angielski biochemik i genetyk Fran-
cis Crick, uhonorowany nagrodą Nobla 
(1962) za odkrycie podwójnej spirali 
DNA, stwierdził krótko: Ziemskie organizmy 
są	zbyt	skomplikowane,	by	mogły	powstać	przy-
padkowo. A belgijski biochemik, też nobli-
sta, Christian de Duve sformułował swoją 
tezę tak: Świat	to	twór	sensowny,	który	miał	
na	 celu	 powstanie	 myślących	 istot,	 zdolnych	
cenić	prawdę, piękno i miłość (za Łysiak W. 
Kreacjonizm.	O	narodzeniu	świata	w	rocznicę	
narodzin	Chrystusa, Do rzeczy nr 51/253 z 
18-26 grudnia 2017, s. 23-30).

Skoro jesteśmy powołani do kulty-
wowania tych trzech najpiękniejszych 
wartości: prawdy, piękna i miłości, to nie 
powinniśmy dłużej zawracać głowy sobie 
i innym, zwłaszcza młodym na różnych 
szczeblach edukacji, fałszywymi tezami 
nazywanymi przez niezasłużenie licznych 
ich rzeczników doborem naturalnym, 
naturalną selekcją organizmów, albo 
krócej: walką o byt. I czynić wszystko, aby 
uzmysłowić wszem i wobec, iż życie orga-
nizmów na Ziemi, to  nie „wyczyn” chaosu 
lecz dzieło Stwórcy, któremu winniśmy 
cześć i respekt. v

Mieczysław Wojtasik

Chaos w roli Stwórcy
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Beata Stępień 

NIBY JA 

Jestem Alfą
i 
Amebą.
Takie niby nic
i 
niby wszystko ...
Jestem, 
bo niby myślę
a myślę,
bo niby jestem. 
Tak na niby
nibynóżkami stawiam
krok za krokiem 
sobie człapię ..

Taka tylko na niby
i nigdy mnie nie złapiesz 

Jarosław Seidel

Zasłyszane w telewizorze

Bramkarzowi pozostało już tylko odprowadzić piłkę wzrokiem i modlić się, 
aby nie odnalazła drogi w światło bramki.

Kryminalne podanie w poprzek boiska.

Wreszcie zawodnicy zaczęli szukać kontaktu fizycznego. Są ciało w ciało.

Ten zawodnik jest lepszym kilerem. Zawsze przynosi zwierzynę do domu.

Juliusz Wątroba

Fraszki

Takie czasy

Liryka 
Zdycha.

Oświadczenie

Robię za marnego błazna, 
aby naród błazna 
zaznał!

Beztalencie

Że był marnym aktorzyną 
w polityce grywał jeno

Zwierzenia  naszych dzieci

= Mój tata pisze! – A mój maluje! 
- Mój nic nie robi, tylko… pracuje

Krzysztof Deja 

Bluzgi

Nie powiem wiersza językiem ulicy   
Liryczny jazgot – brak w tym rezonansu 
Tak, jak nie czuję sztywniactwa mównicy 
Do wyrażenia prostego niuansu.
              
Piszę metrycznie, melodyką, rymem 
Taki mam nastrój i to składnię wiedzie   
Nie sztuka bluzgiem pozatykać dziury   
Czy słowotwórstwem szokować gawiedzie.  

Język codzienny szambem być nie musi 
Instrument prosty niczym tamburyno  
Dźwiękiem i rytmem do tańca poruszy 
Tenor belcanto bywa słów uryną. 

Na wszystko miejsce – gdy się krew gotuje
Zakląć siarczyście – nie grzech ni rozpusta
Gdy tylko ulży – niech się duch luzuje
Lecz kląć bez przerwy to chamstwo, nie gusta.

Leszek Wierzchowski

Fraszki

Z kulturą źle

Źle z kulturą łże-elicie:
Dobrze… tylko przy korycie!

Patrząc na bliźnich

Na swoich bliźnich patrzenie z góry-
Potwierdza wyższość!... i brak kultury.

 
Talent i zawiść

Mniej zdolnym nie w smak wielkie talenty,
Bo wielki talent  idzie im w pięty!

Poeci i prozaicy

 Jedni lubią sonety, 
Drudzy wolą kotlety!…

Poeci i grafomani 

Wszyscy jesteśmy poetami! – 
Tylko nie wszyscy tacy sami…

Maciej Rybicki

***

Rozmyślania śl 
imaka pomrowa w trak 
cie pokonywania szczeliny m 
iędzy płytami chodnikowymi, w 
warunkach kontrolowanych 
(ws półrzędne: 19°56’31’’E 
50°04’ 14’’N, temperatura: 
29,3°C,  ciśnienie: 74mm Hg, wi 
lgotność: 72%) 
? 
m 
mu 
muu 
muuu 
muuuu 
muuuuu 
muuuuuu 
muuuuuuu 
muuuuuuuu 
uuuuuuuuuuu 
muuuuuuuuuuu 
muuuuuuuuuuuuu 
muuuuuuuuuuuucha 
uuuuuuuuuucha mucha?  
mucha! ucha ucha acha aha!!!

Marek Jagliński        
   
Aforyzmy

***

Lepiej przez życie jechać długo na złym ośle, niż spaść szybko z dobrego konia.

***

Bywa czasami w życiu tak, że i oko opatrzności zarośnie bielmem.

***

Spojrzenie na siebie, zawsze obarczone jest błędem paralaksy.

***

W czterech ścianach pokoju, trwają wielkie wojny.

***

W wielkich słowach, najważniejsze są małe litery.

SATYRA
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Nacisnął przycisk. Parę chwil później 
stała w drzwiach. Nim doszła do furtki, 
przy płocie były już dwa psy. Szczekały, 
przyjaźnie machając ogonami. 

- Coś nam ostatnio wideodomofon 
nie najlepiej działa. Proszę, wchodź. Nie 
bój się, są bardzo łagodne. 

- Mogę je pogłaskać? 
- Oczywiście. 
- Pamiętam moją ostatnią wizytę u 

was sprzed dwóch lat. Wówczas wiosną 
dom w otoczeniu rosłych sosen pięknie się 
prezentował, ale teraz w zimowej szacie wy-
gląda wprost bajecznie. Muszę przyznać, 
że w dobrym miejscu się pobudowaliście. 
No bo tak – do miasta spacerkiem z pół 
godziny, a droga już nie polna. I las w 
zasięgu ręki.

- W tym roku położyli asfalt; ale zaraz, 
pieszo szedłeś? 

- No cóż, tylko i wyłącznie dla zdro-
wia. 

- Nie mogłeś wziąć taksówki? 
- Lekarz bardzo mnie chwali za moje 

spacery. Wiesz co, mam pomysł. Pstryknę 
ci zdjęcie na tle domu. 

- Nie chcę! Źle wychodzę na foto-
grafiach! 

- Nic podobnego, jesteś bardzo foto-
geniczna. Uwaga, o i gotowe. 

- Chodźmy, bo zimno zaczyna mi się 
robić. Rozbieraj się, tu masz kapcie i za-
praszam na pokoje. Wczoraj mieliśmy na 
obiedzie rodziców męża, a dziś gościmy 
ciebie. Muszę przyznać, że nie przepadam 
za dużymi przyjęciami, wolę kameralne 
spotkania. 

- Mam coś dla was. 
- Prezent? 
- Raczej skromny upominek. Obrus 

kupiłem, duży, na rozkładany stół. Mam 
nadzieję, że będzie się podobał. 

- Z całą pewnością. Zawsze miałeś 
dobry gust. Krzysiu! Gdzie jesteś!? 

- Jedną chwilkę! Zaraz przyjdę! 
- Założył firmę i teraz całymi dniami 

przesiaduje przed komputerem. A do tego 
telefony – albo on dzwoni, albo do niego 
non stop wydzwaniają. Zaczynam mieć 
tego serdecznie dość. 

- Już jestem. Dzień dobry!
- Dzień dobry! Co tam słychać? 
- Proszę, usiądźmy - wskazał rozłożystą 

kanapę, obitą skórą w kolorze ciemnego 
brązu, przed którą stała solidna dębowa 
ława i dwa głębokie fotele. 

- Bardzo wygodne fotele. Przed tele-
wizorem w mig bym w takim zasnął. 

Rozejrzał się po salonie. 
- Wielki! Będzie miał, ja wiem, z pięć-

dziesiąt metrów! 
- Coś koło tego - odparł z uśmiechem 

Krzysztof. 
- Miastowi mogą wam pozazdrościć. 

Do tego las za oknem, na grzyby blisko. 
Państwowy czy prywatny? 

- Prywatny, nasz. - odpowiedział z 
nutką dumy w głosie, a widząc jego zdu-
mienie, zwrócił się do żony. 

- Nie pochwaliłaś się? 
- Jakoś nie było ku temu okazji. 
- Dziadkowie, rodzice mojego ojca, 

przepisali na mnie cały las. Jakiś 
miesiąc temu załatwiliśmy wszyst-
kie formalności u notariusza. To 
co, może coś mocniejszego dla 
zaostrzenia apetytu? 

Z kuchni doleciał głos żony. 
-  Obiad zaraz będzie, więc 

może się wstrzymasz z tą propo-
zycją! 

- Okay, nie było tematu. A co 
tam z mieszkaniem? Nadal wynaj-
mujesz ten pokoik na poddaszu? 
Widok z okna na ogród zachwyca-
jący, ale w środku tak jakoś ubo-
żuchno. 

- Emeryturę mam nie za dużą, 
więc na coś lepszego mnie nie stać. 

- Jesteś emerytem?! 
- Od lipca tego roku. 
- Moje serdeczne gratulacje! 

Natalia – słyszałaś?! 
Weszła szybkim krokiem. 
- Niech cię uściskam! Wybacz-

cie, ale muszę wracać do garów. 
- I co, dalej sam mieszkasz? - 

spytał Krzysztof. 
- Tak się jakoś złożyło. 
- A nie lepiej poznać jakąś fajną 

babeczkę z ładnym mieszkaniem? 
- On ma rację! Przecież źle sa-

memu na świecie! - dorzuciła swoje 
trzy grosze Natalia.

- Ależ ja nie jestem sam! - za-
protestował. 

- Nie żartujesz?! Jak wygląda?! 
- dopytywała się Natalia. 

- Blondynka, szczupła. W moim 
wieku. 

- Dlaczego z nią nie przysze-
dłeś? 

- Może innym razem. 
- Trzymam cię za słowo. Krzy-

siu jesteś świadkiem. Uwaga! Idę z 
gorącym rosołem. 

Proszę, nalewajcie. I jak, sma-
kuje? 

Zachwalali jeden przez dru-
giego. 

- Rosół jest boski! 

Włodzimierz Rutkowski

Intruz
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- Święta prawda! Niebo w gębie! 
- Jesteście bardzo mili, dziękuję. 
- My również. 
Kiedy talerze były puste, powiedziała: 
- Widzę, że naprawdę wam rosół 

smakował. Chyba ziemniaki są już dobre, 
pójdę sprawdzić. Acha, Krzysiu, czy twoja 
propozycja z tym czymś mocniejszym jest 
nadal aktualna? 

- Jak najbardziej. Porto może być? 
- Co za pytanie – żachnęła się Natalia 

- Przecież wiesz, że je lubię. 
Krzysztof napełnił do połowy krysz-

tałowe kieliszki zdobione złotą obwódką 
i kiedy 

Natalia przyniosła filety z indyka wraz 
z ziemniakami i zestawem surówek, wzniósł 
toast: 

- Zdrowie gościa! 
- Dziękuję. Wasze też! 
Po obiedzie na deser Natalia podała 

szarlotkę własnego wypieku i lody mali-
nowe. 

- Macie ochotę na spacer? - zapytał 
Krzysztof - Bo powiem szczerze, że ja nie. 
Ale muszę iść z pieskami, żeby trochę 
pobiegały. 

- Jak będziesz wracał, przynieś drew do 
kominka – poprosiła Natalia. 

- Przepraszam, czy mogę do łazienki? 
-Chodź, zaprowadzę cię. Przy okazji 

zobaczysz pozostałą część domu. Tylko się 
nie przestrasz, bo cały czas się urządzamy. 

- Ślicznie mieszkacie, a łazienka jak w 
pałacu, duża i pięknie zrobiona. 

- Teść taki zdolny. Przez miesiąc z 
niej nie wychodził. Na szczęście mamy to 
za sobą, 

bo bałagan był taki, że strach wspo-
minać. Ale i zaoszczędziliśmy. Za materiał 
zapłaciliśmy,

a za robociznę nawet złotówki nie 
wziął. Zresztą, my cały czas nic, tylko 
oszczędzamy, a i 

tak odczuwamy braki finansowe. 
Mamy ten domek, ale jesteśmy zadłużeni 
po uszy. Jak po-

myślę, że kredyt będziemy spłacać 
przez najbliższe trzydzieści lat, to mi się 
słabo robi. 

- W życiu nic nie ma za darmo – pró-
bował ją pocieszyć.

- Ano nie ma. Chodź, zaparzę kawę. 
Włączyła ekspres. 
- Usiądźmy. Chcę ci powiedzieć coś 

ważnego. 
Poczuł niepokój w okolicy serca. 
- Mam raka piersi. 
Zerwał się na równe nogi, a po chwili 

bezsilnie osunął na krzesło. 
- Nieprawda! - jęknął pobladły. 
- Nie żartuję. 
Rozpaczliwie szukał nadziei w słowach. 
- Lekarze się nie mylą?! 
- To pewne, jak to, że dwa plus dwa, 

to cztery. 
- Jezus Maria! I co teraz?! 
- Czeka mnie operacja. Będę miała 

usuniętą pierś. 
- Czy jest jakaś szansa, by ocalić tę 

pierś? - wpatrywał się w nią błagalnym 
wzrokiem

- Według lekarzy to konieczność. 
- Kiedy operacja? 
- Za miesiąc. 
- Dlaczego!? Z tym nie można przecież 

zwlekać ani chwili! - prawie krzyczał. 

- Jest kolejka. 
- To jakiś koszmar! 
- Proszę, to powinno ci pomóc. 
- Co to jest?! 
- Tabletka na uspokojenie o dosyć 

silnym działaniu. 
- Też bierzesz?! 
- A jak myślisz? 
- Stąd ten stoicki spokój? 
- To tylko pozory. Tak naprawdę 

mam problemy ze snem. Odczuwam brak 
apetytu. 

O stanie ducha wolę nie mówić.Ogól-
nie rzecz biorąc, jestem na wojnie. Albo 
on, albo ja. 

Po namyśle dodała: 
- Jest jeszcze jedna opcja. 
- Jaka?! 
- Odejdziemy razem. Przynajmniej nie 

będę umierać sama. 
- Przestań! Jestem zdruzgotany. A ty 

jakby nigdy nic, serwujesz czarny humor. 
Idę do domu. 

- Ale ty jesteś w gorącej wodzie kąpany! 
Jeśli musisz, to chociaż pozwól, że zadzwo-
nię po taksówkę. O masz, telefon zostawi-
łam w salonie. Poczekaj, zaraz wrócę. 

- Będzie za kilka minut. Może jednak 
zostaniesz? Pojedziesz sobie po śniadaniu.

- Nie, dziękuję. Nie chcę być wam 
zawalidrogą. 

- Dom jest duży, dzieci nie płaczą. No 
co, zostajesz? 

- A propos dzieci. Jest jakaś nadzieja? 
- Mamy za sobą komplet potrzebnych 

w tej sprawie badań i szkoleń. Teraz czeka-
my tylko na możliwość adopcji. 

- A in vitro? 
- Nic z tego. Pozostała tylko adopcja. 
- To jest ostateczna decyzja? 
- Tak. Próbowaliśmy wszystkiego co 

na dziś dzień może zaoferować współcze-
snamedycyna. 

- Nieszczęścia chodzą parami - wyszep-
tał, wpatrując się w podłogę. 

Widząc jego przygnębienie, objęła go 
ramieniem. 

- Posłuchaj: Rak nie wyrok! Został dość 
wcześnie wykryty i lekarze są dobrejmyśli. 
Zapewne się zdziwisz, czym bardziej się 
zamartwiałam. 

- No? 
- Że będę łysa. Po operacji będę mu-

siała przejść przez chemioterapię, a ona 
powodujewypadanie włosów. 

- Kupię ci perukę. 
- Mąż obiecał że kupi. - Westchnęła 

głęboko - Jest bardzo dobrym człowiekiem. 
- W którym szpitalu będziesz opero-

wana? 
- W Matki Polki. 
- W Łodzi? 
- Mhm. 
- A miałem jechać w góry. Zarezerwo-

wałem nawet pokój w pensjonacie. 
- W góry? Które? 
-W Tatry. 
- No to jedź, bo i dlaczego miałbyś nie 

jechać. To czy będziesz w domu, czy gdzieś 
tam na szlaku górskim, nic nie zmieni w 
stanie mojego zdrowia. 

- Pocieszasz mnie, a to ja powinienem 
podnosić cię na duchu. Aż ciśnie się na 
usta pytanie. 

- Jakie?! - spytała zaczepnie. 
- Kim ty jesteś?! Kamieniem?! 
- Coś ty! Sobą jestem. Nikogo nie udaję. 

Mam świadomość, że i owszem, zmieniłam 
się. Ale to cały czas ja. Gdy byłam zdrowa, 
zupełnie inaczej wyobrażałam sobie reakcję 
nawiadomość o intruzie. Myślałam, że wówczas 
się krzyczy, płacze, pisze testament, lub biegnie 
do spowiedzi. A tu nic z tych rzeczy. Tak bardzo 
pogodziłam się z sytuacją, że jestem gotowa 
odejść. Rozumiem, że są rzeczy, na które nie ma 
się wpływu. Jednak coś mi mówi, że powinnam 
walczyć. I walczę. Bo dopóki się walczy, jest 
się niezwyciężonym. Głębokowierzę, że mi się 
uda wyjść cało z tej opresji. No, może nie cało, 
bo będę amazonką, ale będę żyć! A chcę żyć, 
bardzo chcę żyć! 

Za oknem ciemność rozdarły światła 
samochodu. 

- Zdaje się, że jest twoje taxi. - Spojrzała 
na zegar ścienny i dodała: - A ten gdzieś się z 
pieskami włóczy. Na pewno nie chcesz zostać 
na noc? Posiedzimy przy kominku, obejrzymy 
jakiś dobry film, co ty na to? 

- Przepraszam, ale jak dla mnie, to za dużo 
wrażeń na jedno popołudnie. 

- Niech ci będzie. Ale obiecaj, że nie zrezy-
gnujesz z wyjazdu w góry. 

Milczał dłuższą chwilę i patrzył na nią. Była 
bardzo podobna do swojej mamy. 

Szczególnie oczy - jak świeżo opadłe z 
drzew kasztany. 

- Zgoda. Lecz pod jednym warunkiem - 
zrobił długą pauzę, szukając odpowiednich słów. 

- Powiedz wreszcie! 
- Że będziemy częściej niż dotychczas 

dzwonić do siebie. 
- Zgoda. 
- Przynajmniej raz w tygodniu. - naciskał, 

chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Zarzuciła ręce na jego szyję i powiedziała 

cichutko: 
- Przytul mnie. v
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Czy kiedyś jeszcze poczuję to drżenie i 
jakąś dziwną ekscytację, kupując nowe wydanie 
drukowanego pisma literackiego? W czasach 
liceum, z mieszanką kłębiących się we mnie 
emocji, czekałam na kolejne wydanie kwartal-
nika „FA-art”. Początkowo polowałam na niego 
w jednym z dobrze zaopatrzonych, poznańskich 
punktów dystrybucji prasy, ale niestety nie za-
wsze udawało mi się dopaść kolejne wydanie pi-
sma. Takich „łowczych” nietuzinkowej literatury 
było wówczas niemało, przewagę mieli ci, którzy 
skanowali uważnym wzrokiem półki czasopism 
regularnie i metodycznie. Najlepiej codziennie. 
Niby to kwartalnik, ale czy to wiadomo? Ileż razy 
porywałam z triumfem w oczach ostatni numer 
pisma, by biec z nim z zadowoleniem do kasy. 
Kwartalnik był duży, z lakierowaną, kolorową 
okładką, która przyciągała wzrok nowoczesną 
grafiką. I ciężki. Dwukrotnie pod kolejnymi wy-
daniami „FA-artu” zarwała się – wydawałoby się 
solidna, półka na książki. Dopiero wzmocniona 
przez pomysłowego tatę poprzecznymi, drew-
nianymi ściankami, wytrzymywała w następnych 
latach ciężar tego wydawnictwa „z nadwagą”. To 
w tym piśmie zadebiutował bodajże w wieku 18 
lat jeden z kolegów z licealnej klasy, który potem 
został namaszczony jako pełnoprawny pisarz i 
poeta. Pamiętam z jakim entuzjazmem pokazy-
wał naszemu wychowawcy swoje wydrukowane 
juwenilia. Zaglądaliśmy mu wszyscy przez ramię 
z nabożną czcią – w czasach sprzed doby Inter-
netu, druk w piśmie literackim naprawdę był 
niezwykłą nobilitacją. Z czasem okazało się, że 
sztywne, papierowe strony, przeznaczone na 
twórczość młodego, nieopierzonego debiu-
tanta, nie zostały wówczas zmarnowane. Talent 
Adama Kaczanowskiego – uświęcony już u 
swego zarania drukiem, rozwinął się i okrzepł. 
Przez parę kolejnych lat wreszcie prenumero-
wałam wydania kwartalnika. Regularnie, co trzy 
miesiące, z niepokojem wyglądałam listonosza, 
by przechwycić pachnące świeżym drukiem 
kolejne wydanie „FA-artu”, nim zostanie siłą 
wepchnięte do zbyt ciasnej skrzynki na listy, a 
potem poszarpane przez nią i zniszczone. Tak, 
to były czasy, w których dbało się o swoje cenne, 
literackie precjoza. 

Porządnie ułożone piramidki pisma to-
warzyszyły mi przez długie lata, a przeczytane 
wewnątrz kwartalnika teksty uczyły mnie literac-
kiej wrażliwości na słowo, sposobów rozczłon-
kowywania go na litery, znaki diakrytyczne czy 
morfemy. Przez następne lata sama tworzyłam 
krótkie teksty na różne tematy, zamieszczane w 
ogólnopolskich pismach młodzieżowych, ale 
szczególnym sentymentem darzę „Protokół 
Kulturalny” (wówczas jeszcze „Protokół Towa-
rzyski”), w którym debiutowałam. Tak, to czasy, 
gdy Internet nie był zbyt popularny, uchodził za 
medium raczej… niszowe. Brzmi to teraz nie-
wiarygodne, prawda? Młody człowiek, pragnąc 
zobaczyć swój tekst w druku, musiał naprawdę 
mocno się intelektualnie nagimnastykować. I 
napisać rzeczywiście wiersz czy opowiadanie, 
które zasługiwały na publikację. A z jaką dumą 
oglądało się swoje imię i nazwisko w druku! Wy-
dawało się nieomal, że jest się osobą publiczną, 
namaszczoną przez Pegaza, a każdy przecho-
dzień na ulicy mógł być potencjalnym czytelni-
kiem naszych wierszy, opowiadań czy miniatur 
literackich. Młodzieńcza naiwność oraz idealizm 

Anna Kokot-Nowak

Błogosławieństwo namaszczenia drukiem (1)

perfekcyjnie podbudowywały ego, młody czło-
wiek zaczynał wspinać się na literacki olimp i od 
czasu do czasu czuł się nawet jak… artysta. Ale 
jakiś chochlik drukarski zawsze mógł pokrzyżo-
wać mu plany wzrastania w artystycznej dumie. 
Ot, czyhający na mnie chochlik zastawił sieci 
tak skutecznie, iż pod jedną z moich publikacji 
imię połączyło się w drukarni z nazwą miasta w 
Polsce (Swarzędz) i tak oto ukazałam się dru-
kiem światu nie jako Anna, lecz… Swanna. To 
był chyba jedyny raz, kiedy napisałam coś pod 
wymuszonym sytuacją dziwnym pseudonimem 
literackim. Zachowałam sobie to pisemko jako 
przestrogę, by nigdy nie wpaść w iluzoryczną 
dumę nad swoimi publikowanymi drukiem i 
obecnie wirtualnie (nowo)tworami literackimi. 

    Myślę, że millenialsi – czyli pokolenie 
Y, a także najmłodsi, nastolatkowie zrośnięci 
organicznie ze smartfonami i (nie)rzeczywisto-
ścią cyfrową – czyli pokolenie Z (nazywane też 
XD), nie jest w stanie zrozumieć, jak wielkim 
przełomem w życiu osoby piszącej był jej dru-
kowany, literacki debiut. Współcześnie debiut 
na niwie słowa pisanego jest wyłącznie kwestią 
wciśnięcia odpowiedniego przycisku na laptopie 
lub dotknięcia właściwego punktu na ekranie 
smartfona. To decyzja, która może zostać 
podjęta w każdym czasie i miejscu, nawet w… 
łazience. Jeden drobny gest i już – w meandrach 
Internetu ukazuje się twór, który autor chciałby 
nazwać literackim. Często to tylko jego pobożne 
życzenie, a literki składane przy pomocy złej 
składni, czy ogranych środków stylistycznych, 
przypominają raczej grafomańską hubę, która 
wyrosła gdzieś samozwańczo na wirtualnym 
drzewie dobrych i złych owoców literatury 
XXI wieku. Publikowanie kolejnych tekstów 
wyłącznie w Internecie oznaczać może, że autor 
to witalny osobnik, który często jednak nie ma 
szans, by „w prawdzie” spojrzeć na swoją twór-
czość i (nowo)tworzenie. Owszem, czytelnicy 
danego forum literackiego lub witryny chętnie 
ocenią tekst, ale czy będą tymi odbiorcami, 
z których zdaniem trzeba się liczyć? Przecież 
oprócz ewentualnych słów zachęty mogą jesz-
cze owinąć swoją internetową ofiarę ciasnym 
kokonem hejtu i nieskrępowanej złośliwości 
(szczególnie jeśli wypowiadają się ukryci za 
awatarem czy pseudonimem). Początkujący 
poeta czy pisarz nie zawsze więc może liczyć 
na realną ocenę możliwości twórczych przez 
profesjonalistów słowa. Co innego, gdy próbuje 
swoje teksty wysłać do redakcji pism literackich, 
także niszowych. Oczywiście internetowo. Jeśli 
będzie miał szczęście i talent, może odezwie 
się do niego jakaś redakcja, która zgodzi się 
opublikować w Internecie wybrany przez siebie 
tekst. A już wyjątkowy pupilek losu i weny może 
liczyć na kilka zdań komentarza do swoich prac, 
które nadadzą kierunek jego dalszej działalności 
twórczej. Ale chyba obecnie łatwiej wygrać w 
totolotka, niż doczekać się omówienia swoich 
nieporadnych jeszcze juweniliów. 

Mimo to Internet jest dobrą szkołą dla 
wielu adeptów szalonego, roziskrzonego pió-
ra. Młody człowiek może się skonfrontować z 
odbiorcą (kimkolwiek by zresztą był), wyrobić 
w sobie systematyczność pisania, poprawić – 
wręcz zbudować styl. Chcąc jednak wciąż pra-
cować nad swoim warsztatem twórczym, musi 
uzbroić się w cierpliwość i upór. A to oznacza 

na tym etapie rozwoju przede wszystkim nie 
pisanie, ale… czytanie. Bez wczytywania się w 
wartościowe, klasyczne, a także nietuzinkowe w 
swej wymowie teksty, nie można moim zdaniem 
wyrobić sobie dobrego, własnego stylu pisar-
skiego. Niestety, czytelnictwo w naszym kraju 
nie jest zbyt popularnym sposobem spędzania 
przez naszych rodaków wolnego czasu, choć 
widać delikatne światełko w tunelu. W kwietniu 
2021 Biblioteka Narodowa opublikowała ra-
port o stanie czytelnictwa w Polsce. W ciągu 12 
miesięcy poprzedzających badanie 42 procent 
respondentów przyznało się, że przeczytało w 
całości lub we fragmencie co najmniej jedną 
książkę. Jest to najlepszy wynik od sześciu lat, 
oznaczający wzrost o 3 procent w skali roku i 
5 procent w skali dwóch lat. Czytanie książek 
chętniej i częściej praktykuje się – zdaniem 
twórców raportu, w formie papierowej niż 
cyfrowej. Podstawowym źródłem pozyskiwania 
książek okazał się zakup (45 procent; w zdecy-
dowanej większości – 97 procent, były to książki 
drukowane), pożyczenie od znajomego (32 
procent), prezent (34 procent), wypożyczenie z 
bibliotek (23 procent) oraz osobisty księgozbiór 
(20 procent). Relatywnie wysoki jest odsetek 
czytelników korzystających z książek udostęp-
nionych w formie streamingu w ramach opłaty 
abonentowej (28 procent). Najchętniej czytana 
jest w naszym kraju literatura sensacyjno – kry-
minalna (24 procent), popularna (20 procent), 
jak również biografie, wspomnienia, książki 
historyczne dotyczące XX wieku (19 procent). 

Raport jasno dowodzi, iż polscy czytelnicy 
zdecydowanie preferują książki papierowe. Tyl-
ko 5 procent czytających książki przyznało się do 
czytania ich w postaci elektronicznej (z ekranu 
komputera, czytnika, telefonu lub tabletu). 
Chyba nikogo nie zdziwi, że ten rodzaj „niena-
macalnej” lektury najpopularniejszy jest wśród 
najmłodszych badanych – wskazało go 14 pro-
cent czytelników pomiędzy 15 a 18 rokiem życia 
oraz wśród osób uczących się (14 procent). W 
dobie pandemii związane jest to zapewne – zda-
niem twórców raportu, z internetowym trybem 
udostępniania materiałów dydaktycznych przez 
nauczycieli oraz wykładowców akademickich. Z 
badania wynika, że czytaniu książek w formatach 
cyfrowych sprzyja także regularne korzystanie z 
komputera oraz urządzeń mobilnych. Nieomal 
co piąty badany poświęcający na to co najmniej 
8 godzin dziennie, czyta książki na ekranie. Jed-
nak co ciekawe, jak podkreślają autorzy raportu, 
nawet w tej grupie badanych, książki papierowe 
cieszą się większym zainteresowaniem. Tym 
niemniej – jak czytamy w raporcie – nie obej-
muje on swym	zasięgiem	wszelkich	możliwych	praktyk	
lekturowych,	powyższych	spostrzeżeń	nie	należy	inter-
pretować	w	ten	sposób,	iż	Polacy	więcej	czytają	treści	
utrwalonych	za	pomocą	druku	niż	tych	dostępnych	w	
Internecie,	lecz	jedynie,	że	tę	specyficzną	formę	lektury,	
jaką	jest	czytanie	książek,	częściej	i	chętniej	praktykuje	
się	w	formie	analogowej	niż	cyfrowej.			   

W roku 2020 papierowe książki do czytania 
mieszkańcy naszego kraju przede wszystkim 
kupowali. To najpopularniejszy od lat sposób 
pozyskiwania ciekawych publikacji. Szczególnie 
chętnie wybierany jest przez osoby w wieku od 
18 do 69 lat. Warto zauważyć, że 51 procent z 
nich kupiło co najmniej jedną książkę. W rapor-
cie wykazano także, iż książki najczęściej kupują 
osoby lubiące (co zrozumiałe) czytać (87 pro-
cent), z wykształceniem wyższym (60 procent), 
lepiej oceniające swoją sytuację materialną, jak 
również mające już w domach spore księgozbio-
ry, liczące więcej niż 100 woluminów. Oczywiście 
stosunek do lektury książek, przekłada się także 
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w pewien sposób na czytanie prasy, w tym prasy 
literackiej drukowanej. Te osoby, które chętnie 
sięgają po literaturę w formie książki, nie będą 
stroniły też od prasy, w tym prasy literackiej, 
choć zależności są tutaj bardziej zniuansowane 
i nie takie oczywiste. Często jednak to właśnie 
prasa jest pomostem ku książkom i odwrotnie. 
Czytanie to polowanie na informację, a ta stała 
się najważniejszym elementem współczesności, 
który łatwo podlega… manipulacji. Już Ryszard 
Kapuściński w „Cesarzu” napisał: (…)	pan	nasz	
wychodził	z	założenia,	że	nawet	najbardziej	lojalnej	
prasy	nie	należy	dawać	w	nadmiarze,	gdyż	może	z	
tego	wytworzyć	nawyk	czytania,	a	potem	już	krok	tylko	
do	nawyku	myślenia,	a	wiadomo	jakie	to	powoduje	
niewygody,	utrapienia,	kłopoty	i	zmartwienia.	Warto-
ściowe słowo pisane otwiera na wiedzę, poszerza 
horyzonty, zmienia postawy, przewartościowuje 
cele. Niewłaściwie użyte – może rządzić całymi 
narodami. 

    Warto nakreślić tutaj punktowo kilka 
faktów z historii prasy. Uchodzi ona za jeden z 
najstarszych środków masowego przekazu. Jej 
początki sięgają nawet II wieku p.n.e. (Chiny), 
a przede wszystkim czasów Juliusza Cezara, który 
około roku 59 p.n.e. założył Acta	Diurna	Populi	
Romani (łac. „Dziennik Narodu Rzymskiego”). 
Był to rodzaj urzędowego informatora, prototyp 
współczesnej gazety. Zawierał informacje o obra-
dach senatu, zgromadzeniach ludowych, proce-
sach sądowych oraz egzekucjach, sprawach woj-
skowych. Nie brakowało w nim wiadomości na 
temat ślubów, narodzin, pogrzebów (początek 
nekrologów), podawał wyniki walk gladiatorów 
i wyścigi rydwanów. Informator wychodził aż do 
roku 330 n.e. – czyli istniał prawie 400 lat. Warto 
dodać, iż mieszkańcy Rzymu nazywali pismo 
zdrobniale Diurnalis – co można przetłumaczyć 
jako „Codzienniak”. Prawdopodobnie właśnie 
od tego słowa pochodzi francuska (journal) oraz 
włoska (giournale) nazwa gazety. O istnieniu 
Acta	Diurna pisali inni wielcy. W roku 65 roku 
n.e. filozof i polityk stoicki Publiusz Klodiusz 
Trazea Petus, którego cesarz Neron zmusił do 
popełnienia samobójstwa (brał udział w spisku 
Pizona), oświadczyć miał: „Dziennik	Narodu	
Rzymskiego”	czytuje	się	po	prowincjach	i	wśród	wojsk,	
aby	 się	o	 tym	dowiedzieć	czego	Trazea	nie	uczynił. 
Na Acta	Diurna powołuje się także kilkakrotnie 
„Historia Augusta” – czyli zbiór biografii cesa-
rzy, następców oraz uzurpatorów, poczynając 
od Hadriana w roku 117 n.e., a kończąc na 
śmierci Numeriana w roku 284 n.e. Ostatnia 
odnaleziona jak dotąd informacja o Acta	Diur-
na związana jest z czasami cesarza rzymskiego 
Marka Aureliusza Probusa.    

Dalszy rozwój prasy zapoczątkował oczywi-
ście wynalazek druku Gutenberga. Niezwykle 
przejmująco pisał o prasie amerykański autor 
Erik Davis w książce „TechGnoza”, który twier-
dził, iż już w roku 1455 Johannes Gutenberg 
dostrzegł ewangelizacyjną potęgę swego wyna-
lazku: Zerwijmy	pieczęć,	którą	oznakowane	są	rzeczy	
święte,	 i	przydajmy	Prawdzie	 skrzydeł,	 żeby	mogła	
ona	swoim	słowem	podbić	każdą	przychodzącą	na	
świat	duszę,	słowem	nie	jak	dotąd	pisanym	z	wielkim	
wysiłkiem	łatwo	słabnącą	ręką,	lecz	pomnażanym	jak	
wiatr	przez	nie	znającą	zmęczenia	maszynę.	  

Dzięki wynalazkowi druku zaczęły po-
wstawać pierwsze periodyki (Włochy w roku 
1562) oraz magazyny (Niemcy w roku 1594). 
Kolejnym przełomem dla rozwoju prasy okazał 
się boom przemysłowy i wynalezienie maszyny 
parowej w roku 1763 przez Jamesa Watta. Robot-
nicy zaczęli być coraz bardziej świadomi swoich 
praw, a w połowie XIX wieku uzyskali dostęp 
do prasy, dzięki zmniejszeniu się wśród nich 

poziomu analfabetyzmu. W wieku XIX prasa 
została oficjalnie zaliczona do mass mediów. 
Warto odnotować czynniki, które spowodowały 
jej stosunkowo szybki rozwój. Przede wszystkim 
przyczyniło się do tego położenie pierwszego 
podwodnego kabla telegraficznego pomiędzy 
Ameryką a Europą (co umożliwiło błyskawiczne 
w tamtych czasach przekazywanie wiadomości 
pomiędzy oboma kontynentami). Kolejnym 
czynnikiem było wynalezienie telefonu przez 
Grahama Bella, udoskonalenie prasy walcowej, 
która pozwalała na jednoczesny druk na obu 
stronach kartki, użycie elektrycznej maszyny 
drukarskiej – jak również druku kolorowego. 
Prasa mogła swobodniej rozwijać się również z 
powodu opracowania efektywniejszej metody 
produkcji papieru, powstania maszyny do pisa-
nia, opatentowania linotypu (zwiększał szybkość 
składania druku), a także ulepszenia techniki 
półtonowego fotorytownictwa – to pozwoliło 
drukować w czasopismach fotografie.  

Po dziś dzień żyją wśród nas jeszcze ludzie, 
dla których codzienne obcowanie z prasą stano-
wi rodzaj magicznego rytuału: maszerują ran-
kiem po gazetę, a potem w domu delektują się 
nią przy kawie i chrupiącym pieczywie. Nadają 
w ten sposób każdemu z dni swego życia pewne 
ramy, w których czują się swojsko osadzeni. 
Każde nowe, pojawiające się zjawisko społeczne, 
gospodarcze, polityczne - oswajają przy pomo-
cy słowa pisanego, szukając w prasie ratunku 
przed nawałem wiadomości, dezinformacją, 
nowymi trendami świata. Oczywiście zwykle są 
to ludzie starsi, wierni swoim gazetowym przy-
zwyczajeniom – młodsi preferują surfowanie w 
Internecie. Seniorzy, którzy wędrują po ulicy 
z gazetą zwiniętą w rulonik – stanowią coraz 
rzadszy widok, ale to tradycjonaliści, niejako 
uzależnieni od szelestu przewracanych kartek, 
zapachu farby drukarskiej i ciemnych smug, 
które druk pozostawia na palcach rąk. 

W migotliwym świecie nadmiaru, który 
kipi newsami co kilka minut, w rzeczywistości 
wybuchającej fajerwerkami pustych tekstów o 
niczym, prasa drukowana jawi się jako bezpiecz-
na przystań. Jest z pewnością rodzajem medium 
porządkującego oraz pogłębiającego wiedzę 
czytelników na dany temat. Dzięki niej odbiorca 
zdaje sobie sprawę, co w danym momencie jest 
istotne, co stanowi przedmiot publicznego dys-
kursu – jest tym samym zwolniony z indywidu-
alnego wyławiania z kakofonii medialnej owych 
treści najważniejszych. Prasa drukowana ma w 
tym wymiarze zadanie kulturotwórcze – daje 
możliwość zapoznania się z opiniami różnych 
środowisk, szybciej umożliwia wyrobienie sobie 
poglądów na istotne kwestie, którymi żyje świat 
na poziomie globalnym i lokalnym. Dodatkowo 
dokonuje selekcji wiadomości oraz ich weryfika-
cję. Tak przynajmniej powinno być, by zwolnić 
czytelników z dręczących ich wątpliwości. Dzien-
nikarz śledczy i pisarz Mariusz Zielkie w swojej 
książce „Wyrok”, przypominał: To	dziennikarz	jest	
od	weryfikacji	danych.	Nie	może	winić	informatorów	
za	nieprawdę,	pod	którą	się	podpisał.	Prasa	nie	powin-
na	służyć	załatwieniu	interesów	lokalnych	kacyków	czy	
urzędników. Oczywiście, dziennikarze nie zawsze 
w swojej pracy szukają prawdy, nie zawsze ich 
działania kojarzą się z autorytetem, uczciwością, 
wiarygodnością, a także profesjonalizmem. Z 
pewnością niektórzy z nich, ci nierzetelni, przy-
czyniają się do jeszcze większego zaniku zaufania 
do dziennikarzy, a niepokojący ów trend wciąż 
przybiera na sile. 

Przedstawienie przeze mnie powyższych 
dywagacji na temat historii i teraźniejszości 
prasy drukowanej, wprowadzić ma nas ła-

godnie w problematykę prasy drukowanej 
– w tym przede wszystkim w zagadnienie 
drukowanych czasopism literackich. W tym 
„papierowym” świecie nie brak misternych po-
wiązań i analogii. A bezwzględne prawa rynku 
przypominają, iż współcześnie zadrukowany 
literkami i całymi zdaniami papier jest takim 
samym towarem jak każdy inny. I podlega ta-
kim samym, niezmiennym zasadom: o stanie 
równowagi rynkowej mówimy wówczas, gdy 
na rynku w przypadku określonego dobra 
(w naszej sytuacji - drukowanych czasopism 
literackich), wielkość popytu jest taka sama 
jak wielkość podaży. No cóż… Ludzie nie 
tworzą pełnych entuzjazmu kolejek przed 
salonami prasowymi, próbując otrzymać kolej-
ne wydanie pisma literackiego. Nie generują 
też w Internecie sztucznego tłoku, by wykupić 
prenumeratę literackich pism drukowanych. 
Jednak mimo to w naszym kraju funkcjonują 
na rynku drukowane czasopisma literackie, 
choć zapewne ich kondycja finansowa pozo-
stawia często wiele do życzenia (szczególnie, 
gdy wydawane są lokalnie, a ich odbiorcą jest 
tylko określone środowisko literackie). 

Pod pewnymi względami wyrokowanie 
co stanie się w przyszłości z drukowanymi 
czasopismami literackimi - jest rodzajem za-
bawy we wróżenie z fusów. Zbyt wiele mamy 
przed sobą niewiadomych, za dużo znaków 
zapytania, wątpliwości, różnych możliwości 
rozwoju sytuacji społeczno – gospodarczej na 
świecie. Można jednakowoż mieć nadzieję, 
że drukowana prasa literacka przetrwa – i 
to niekoniecznie tylko „zmumifikowana” w 
muzeach, czy zakurzonych archiwach szere-
gu innych instytucji kulturalnych. Oprócz 
bezdyskusyjnej przecież potrzeby wsparcia 
finansowego, musi jednak posiadać w swo-
ich szeregach wiele osób, które będą lob-
bować za jej łatwiejszym funkcjonowaniem 
w przestrzeni publicznej przyszłości. Nie 
ukrywajmy, jak dotąd to właśnie sami literaci 
– redaktorzy naczelni i ich bliskie otoczenie 
pasjonatów słowa, pracując często przede 
wszystkim pro publico bono, podejmowali się 
trudu regularnego przygotowania kolejnych 
numerów swoich periodyków literackich. 
Nie oczekiwali na ogół z tego powodu na 
gratyfikacje finansowe, gdyż zdawali sobie 
sprawę, że ich działalność ma charakter ni-
szowy, a jednocześnie elitarny. Pragnęli, by 
ich pismo miało charakter kulturotwórczy, 
bywało zauważane w dyskursie społecznym 
dotyczącym szeregu współczesnych zjawisk. 
Zdawali sobie sprawę z faktu, że jeśli chcą 
nadal promować swój punkt widzenia świa-
ta, muszą osobiście zabiegać o istnienie 
własnego pisma, które ów punkt będzie 
reprezentować. Gotowi więc byli niejako na 
wszelkie osobiste poświęcenia, by owo pismo 
utrzymać na rynku wydawniczym. Redakto-
rów naczelnych wspierali współpracownicy, 
którzy rozumieli zamierzenia swoich szefów 
i byli gotowi ich wspierać w pracy na często 
niewdzięcznej niwie wydawniczej. Ich rozu-
mienie oznaczało także często akceptację 
faktu, że publikują w piśmie za darmo, pisząc 
niejako „charytatywnie”. Wiedzieli bowiem, 
że ewentualna wypłata honorariów czy 
wierszówek, zaowocować może problema-
mi finansowymi pisma. Rezygnowali więc z 
własnych roszczeń majątkowych, mając na 
uwadze swoisty dobrostan swojego pisar-
skiego matecznika. Myśleli długofalowo i 
prospołecznie. v   

cdn.
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O twórczości poetyckiej Józefa Barana 
wypowiedziało się na przestrzeni półwie-
cza wielu znawców literatury, miłośników 
poezji a nawet abiturientów liceów, którzy 
interpretowali wiersze krakowskiego poety 
na egzaminach maturalnych. Głównym 
tematem rozważań interpretatorów była 
przede wszystkim problematyka utworów 
poetyckich Józefa Barana, ewolucja jego 
drogi twórczej, inspiracje literackie oraz 
próby osadzenia poety w nurtach litera-
tury współczesnej. Warto przypomnieć, iż 
okazją do résumé dorobku literackiego Jó-
zefa Barana było 50-lecie twórczości poety 
obchodzone równocześnie z 70. rocznicą 
urodzin autora. Uroczystość odbyła się w 
2018 roku w murach Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Na tę okoliczność 
pod red. Piotra Borka, Marka Karwali i Ro-
mana Mazurkiewicza ukazała się obszerna 
monografia „Literackie	 kosmografie	 Józefa	
Barana”(2018), w której zostały zebrane 
artykuły, eksplikacje, refleksje, wspomnie-
nia historyków literatury, krytyków, poetów 
i przyjaciół Józefa Barana. W wymienionym 
zestawie krytyczno-literackich opracowań 
żaden z autorów nie poświęcił zbyt dużo 
miejsca językowi wypowiedzi poetyckiej, 
który u Józefa Barana jest indywidualny, 
jemu tylko właściwy. Sam poeta, przywią-
zujący dużą wagę do warsztatu poetyckie-
go, wielokrotnie wypowiada się na temat 
konstrukcji wiersza jak również interesu-

jąco definiuje samą poezję. Znajdujemy 
te pełne polotu i trafne odautorskie 
formuły m.in. na kartach jego zapiśnika 
„Stan	miłosny...	 przerywany”(	2019). Warto 
je przytoczyć: 

„Poeta	nie	zaczyna	się	wtedy,	kiedy	napisze	
wiersz	czy	tomik.	Tylko	wtedy,	gdy	ułoży	ze	słów	
całe	gospodarstwo	czy	księstwo	wyobraźni,	gdzie	
architektura	jest	doskonale	zakomponowana,	są	
ogrody,	sąsiedzi…” (s. 352).

„Wiersz	dzieje	 się	 jakby	w	powietrzu,	nie	
musi	mieć	trwałego	zakotwiczenia	w	realności,	
choć	wynika	z	realności,	nie	musi	stać	nogami	
na	 ziemi,	 na	 fundamentach,	 nie	 chodzi	 na	
piechotę,	a	raczej	frunie,	przeskakuje,	albo	ra-
czej	przefruwa	z	odległego	skojarzenia	w	odległe	
skojarzenie	–	jak	iskra,	jak	małpka	kapucynka,	
jak	ptak”	(s.	318).

„Nie	jest	ważne,	prostota,	długość,	krótkość	
wiersza,	tylko	z	jakiego	materiału	słownego	jest	
to	 uszyte,	 i	 jak	 skrojone,	 czy	 tandetnie	 i	 cha-
otycznie, czy gustownie, odkrywczo, oryginalnie. 
Mówi	się	przecież	„szlachetna	prostota”	i	„pro-
stacka	 prostota”.	Poezja	nie	 jest	 tylko	 sprawą	
mózgu	 (rozumianego	 potocznie),	 ale	 też	 na	
pewno,	może	 przede	wszystkim	 sprawą	 serca	 i	
jaj	i	wrażliwości	i	wyobraźni”	(s.	323).

„Wiersz	ma	 startować	 jak	 samolot,	 naj-
pierw	 toczy	 się	 po	 ziemi,	 trzymając	 się	 pasa,	

potem	wzbija	się	w	górę	i	leci	w	przestworza,	w	
wysoki	styl” (s.	349.)

Już sam język przytoczonych wypo-
wiedzi jest oryginalnie zmetaforyzowany, 
obrazowy, przystępny i zabarwiony poczu-
ciem humoru, co świadczy o osobliwym 
podejściu poety do uprawiania dobrej i 
wartościowej literatury. Autor ponad trzy-
dziestu tomów wierszy zalecane „recepty” 
warsztatowe stosuje w swojej twórczości. 
Buduje wiersze z codzienności, dbając 
o ich autentyzm i szczerość. Ale. Ale ta 
codzienność zawsze sięga poza „gospodar-
stwo”, poza horyzont i orbitę ziemską. Kra-
kowski poeta posiada  niezwykłą umiejęt-
ność łączenia zwykłego z nadzwyczajnym, 
namacalnego z duchowym, zmysłowego 
z niewidocznym, potocznego z metafi-
zycznym. To powoduje, iż czytelnik łatwo 
nawiązuje dialog z twórcą. Utożsamia się z 
jego odbiorem rzeczywistości. Rozterkami. 
Radościami. Z  oswojonym przez poetę 
światem. Wszechświatem. I nurtującymi go 
przeżyciami, związanymi z przemijaniem, 
nicością i nikłością życia wobec Kosmosu 
i Wieczności. 

W interesującej rozmowie z Jakubem 
Ciećkiewiczem, opublikowanej w dzien-
niku	 „Stan	miłosny...	 przerywany”	 (s. 356) 
powie, iż dla niego impulsem do rozpo-
częcia wiersza jest z reguły intuicyjny błysk 
a potem to już tylko pozostaje rzeźbienie 
słów, które może trwać nawet latami. Kilka 
takich wierszy pisanych na raty znajdziemy 
w zbiorze „Słoneczna	 ruleta”(2021), np.: 
„Wywiad mgielno-magielny z prababką 
Nastką” opatrzony datami 1968/2003 (s. 
325), „Wieczorny przejazd przez Olszyny” 
1992/2012 (s. 381) czy „Władcy przełomu 
wieku” 1996/2020 (s. 419). Potrzeba „do-
rzeźbienia” wiersza po latach, świadczy o 
jego ważkości jak również aktualności te-
matu. Zakodowany w pamięci poety wspo-
mniany wyżej „błysk” pod wpływem podob-
nego  impulsu, staje się żywy i otwarty na 
domknięcie pierwotnego zamysłu. Warto 
jeszcze przytoczyć niektóre z przemyśleń na 
temat mowy wiązanej, którymi Józef Baran 
podzielił się ze swoim rozmówcą:

„Bywa,	że	wiersz	–	mówi poeta –	pisze	się	
5	minut,	ale	na	te	5	minut	składa	się	całe	do-
świadczenie	życia.	(…)	Wiersz	powinien	otwie-
rać	okienka	na	kilka	co	najmniej	sensów.	(…)	
Największą	 siłą	wiersza	 jest	 siła	przeżycia,	 bo	
kiedy	poeta	tylko	wymyśla,	„układa”,	to	za	mało.	
Poeta	żyje	na	zewnątrz	i	do	wewnątrz.	Powinien	
zachować	pewną	tajemniczość,	wtedy	inna	jest	
też	waga	jego	słowa.	W	liryce	chodzi	o	celność;	
zbędne	przymiotniki,	epitety	odbierają	zdaniom	
energię.	Poezja	jest	najpierw	odczuciem	zmysło-
wym,	mniej	umysłowym.	Jest	sztuką	uwodzenia.	
Poezja	– spuentuje intrygująco Józef Baran 
–		to	taki	stan...zakochania”	.	Odnosząc się 
do własnej twórczości, zdradza: „Paliwem	
mojej	poezji	 jest	wzruszenie,	przeżycie	a	potem	
przemyślenie	i	wyrażenie	słowami		(s.	221).

Józef Baran jest jednym z nielicznych 
poetów, którzy często wypowiadają się 
na temat warsztatu poetyckiego i samej 
istoty poezji, może mniej jako gatunku 
literackiego, ale jej możliwości odkrywania 
i wypowiedzenia siebie przed światem, na 
przekór obojętności, braku wrażliwości, 
który cechuje dość często współczesnego 
człowieka. Poezja bowiem jest zaprosze-
niem do dialogu z każdym, kto dostrzega 

Irena Kaczmarczyk

Potoczność i metafizyka
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urodę życia, ziemi i przelotne na niej…. ist-
nienie. Stąd autor „Słonecznej	rulety” ośmieli 
się powiedzieć: „Wielkie	katedry	powieściowe	
mogą	 runąć,	 a	 malutkie	 wiersze	 –	 ważki,	 te	
ocaleją”	(s.	221).

Warto bliżej przyjrzeć się wierszom 
ze zbioru	 „Słoneczna	 ruleta”, w którym 
znajdują się utwory przebrane z lat 1969 
- 2020. Jedno, co nasuwa się po przeczy-
taniu blisko 400. wierszy, to spójność i 
wierność własnej poetyce. Do rzadkości 
należy, śledząc przekrojowo twórczość 
innych poetów, by autor pozostawał 
wierny swojemu artystycznemu stylowi 
wypowiedzi od debiutu po ostatni utwór. 
U Józefa Barana nie zauważa się różnic, 
zarówno w samej konstrukcji wiersza jak i 
stosowanych środkach stylistycznych, po-
czynając od debiutanckiego tomu „Nasze	
najszczersze rozmowy”(1974) do wydanego 
w 2020 r. zbioru „W	 wieku	 odlotowym”. 
Wiersze posiadają wyrównany i wysoki 
poziom. Cechuje je oryginalny, świeży ob-
raz, wizyjność, ekspresyjność, magnetyzm 
a specyficzny i charakterystyczny dla po-
ezji Józefa Barana „nerw”, przebiegający 
przez kręgosłup i tkanki wiersza, spina je 
w zgrabną i zwartą całość. Dostrzega się w 
wielu jego utworach wibracje i melodię, 
jakby kołysanie słów, zdań, fraz. Stają się 
one źródłem inspiracji dla kompozyto-
rów i znakomitych, polskich wokalistów. 
Język poetycki krakowskiego twórcy jest 
bogaty w środki artystyczne. Mnogość w 
nim metafor, związków frazeologicznych 
i neologizmów. Z tomu „Słoneczna	ruleta” 
wynotowałam przeszło sto idiomów; są 
to z życia wzięte powiedzonka, takie jak: 
„na	łeb	na	szyję,	w	studni	bez	dna,	chodzą	mi	
po	 głowie,	 po	 pas	 po	 szyję,	 zęby	 połamie	 na	
złości,	nie	zaglądać	w	zęby,	stanął	na	głowie,	
posiało	mnie	 licho,	 w	 sam	 raz	 na	miarę,	 aż	
dech	zapiera,	robią	dobrą	minę	do	złej	gry,	nie	
posiada	się	z	radości,	nawarzyli	piwa”. Uży-

wając znanych wyrażeń idiomatycznych, 
poeta wzbogaca teksty i wzmacnia ich 
charakter a utarte potoczne powiedzonka, 
spinane nadrzędną egzystencjalną nitką, 
są inspiracją do tworzenia wierszy bardziej 
pojemnych, głębokich i bliskich życia. Od-
świeżającą rolę języka, efekty brzmieniowe 
i precyzowanie znaczeń pełnią u poety 
neologizmy, głównie w wierszach opiewa-
jących piękno natury. Przytoczę choćby 
kilka z nich: „lato się zielnie latuje, powojo-
wi ludzie,	siąpawica	jesień, zaniepatrzyły	się	
na nas,   ukrzesłowieni,	miliony	małpiliony, 
Bóg boży	 się”.	 Stosowanie przez poetę 
wyrazów nacechowanych emocjonalnie, 
używanie prostych konstrukcji składnio-
wych i potocznego stylu jest tylko bazą, 
pasem startowym, z którego wiersz wznosi 
się  i „leci w przestworza, w wysoki styl”. 
Jest to zawsze udany lot – z potoczności 
w metafizykę. Ze zwyczajności w nadzwy-
czajność. I w tym tkwi fenomen poezji 
Józefa Barana, który w tomie „Słoneczna	
ruleta” zebrał wiersze z życia i wyniósł na 
nieziemskie orbity. 

WSZYSTKO SIĘ JESZCZE TRZYMA
(podśpiewywanka przy goleniach i bole-
niach)

wszystko się jeszcze trzyma
na słowo honoru
i słowie honoru
na tych czy innych receptach
wynalazców chorób

na nudzie
i niewyczerpalnej ciekawości ciągu
dalszego
tej najlepszej odżywce
elan vital

wszystko się jeszcze trzyma
na zawiasach
na plombach
na mostkach
na familijnych radostkach
na fantazji szkapiej
bo już nie ułańskiej
na rutynowych nawykach
koniecznych odwykach

wszystko się jeszcze trzyma na
trzeszczących rusztowaniach 

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

kręgosłupa
powojennego
na peerelowskich fundamentach
na kapitalistycznych suplementach
na fałszywych komplementach
że nic się nie zmieniasz
na łataniu
masowaniu
tych czy innych
organków
i organów

na remontach
prowizorium
które kiedyś wydawało się absolutorium
dla tych wszystkich anatomicznych puzzli
coraz mniej pasujących do siebie
dlatego
chrzęszczą
kłują
osteofitują
mają chwile
zadyszki
arytmii

wszystko się jeszcze trzyma
i będzie trzymać
aż trzaśnie
praśnie zgaśnie
oko po oku
piętro po piętrze
komórka po komórce

i razem z niebem i ziemią
runie
ta misternie
sklecona
człowiecza Sagrada Familia

(gdzie nasze przejściowe
ziemskie
bytowanie)

*
i gdy znów odzyskam
chwilowo utraconą wolność
od wszystkiego
żeby stać się
właścicielem Niczego
ze stałym miejscem
lokacji
wszędzie i nigdzie v

Kraków,	15/16	maja	2020	

Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika 
Literackiego „AKANT” i Wydawnictwo AU-
TOR ogłaszają  kolejną VIII edycję  konkur-
su  na  fraszkę , aforyzm lub limeryk  pod  ha-
słem „Inspiracje	Wierzchowskim”.

Utwory powinny nawiązywać do twór-
czości literackiej Leszka Wierzchowskiego, 
autora m.in. pięcioksiągu fraszek :”Manifest	
erotyczny”,	”Dziwne	stany	świadomości”,	”Imion-
nik	zakochanych”,	„Erotyczne	przymiarki”	i	„Sztu-
ka	pieszczot”.

Materiały na konkurs  zaopatrzone 
hasłem „Inspiracje	Wierzchowskim” należy 
przesyłać na adres: 
Redakcja Miesięcznika Literackiego 
„AKANT”,
ul. Dworcowa  62/1
85-010 Bydgoszcz .

Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki 
będą na bieżąco publikowane na łamach 
„AKANTU”.

Konkurs potrwa do 30 września 2022 
roku, a laureaci otrzymają nagrody.

Miesięcznik	Literacki	„AKANT”
i	Wydawnictwo	AUTOR

VIII EDYCJA KONKURSU 
pt. „Inspiracje Wierzchowskim”
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CZAS PRZESZŁY DOKONANY 

Arystokratka w białym futrze 
i różowych rękawiczkach, 
towarzyszka mojej samotności. 
Pozjadała okruchy wiedzy
i wszystkie rozumy. 

Czasem spacerowała 
wśród zeszytów i książek. 
W starej lampie na moim biurku 
miała dom. 
Zaprzyjaźniona mysz Matylda. 

Nie było tak źle, 
skoro pozwolili jej tam mieszkać. 
Przeżyła najweselszy z baraków komuny,
rozpad ustroju. 
Nie dożyła nowego ładu. 

Kiedyś chciałam, by pospacerowała. 
Uciekła do dziury w ścianie. 
Nie wróciła. 

Gdzie jest teraz mysz Matylda, 
czy istnieje tylko w czasie przeszłym 
dokonanym,
okruch pamięci,
kaprys bytu,
biała myszka w pijanym widzie
w najlepszym ze światów.

EKFRAZA DO RZEŹBY MYRONA 
Z V WIEKU P. N. E

Żona została w domu,
wtedy kobiety nie mogły nawet
oglądać igrzysk.
On miotał
słowem ciężkim jak głaz
(wyleciało ptakiem,
wróciło kamieniem).
Dyskobol
nie wiedział,
że słowo
ma siłę zabójcy.
… powoli,
 nagle,
niepostrzeżenie…
Dziś rzeźbę kruszy czas,
staremu mężczyźnie wypadł dysk.
Nie był świadom 
ciężaru słowa.
A przecież był poetą…

IMPRESJA

Broszka nieba skąpana 
w wieczornej kałuży,
przed klubem błyszczy 
kolorowy tłum.

Iglica Mariackiego Kościoła kłania się
pijanemu księżycowi:
– Co tu robisz?
–	Miło cię znów widzieć.

Kwitną bzy i bluzki dziewczyn
na Plantach.
Nadzy turyści w dorożkach
zgubili dziś rozumy.

Ulicą Szewską płynie
wielojęzyczny strumień
ciekawskich spojrzeń.

Wiosna biegnie przez Kraków
z rozwianym włosem,
w najmodniejszym 
sportowym stroju
i wianku beztroski na głowie.

Chwytamy chwile,
Carpe	Diem,
w obiektywie posiwiałego czasu
zbudzeni do życia,
z przesuniętym znowu wyrokiem. SPRZEDAWCY JAŚMINU

Biały dar Boga
kolczyki i bransolety
bransolety i kolczyki jaśminowe
ofiarowuje ojciec
w przeddzień ślubu swej córce
mąż kładzie gałązki jaśminu
obok starego ciała żony
jako pożegnalny podarunek
Dar Boga
Biały Dar
niedaleko świątyni
sprzedawcy jaśminu
warzą los
strząsają śnieżny pył
z kwiatów
na drogę 
bez powrotu

ŁAŃCUCH ŻYCIA

Środek wakacji
miał być końcem świata?
Morze zabrało,
pochłonęło.
Może jeszcze nie.
Morze nie może
niszczyć,
choć jest nieobliczalne,
olbrzymie.
Łańcuch rąk,
szukamy razem człowieka.
Razem dochodzimy do głębi,
idziemy brzegiem,
czy on tam jest?
W sekundzie znalazło się
mnóstwo ludzi,
by przywrócić wiarę
w człowieka.

Małgorzata Kulisiewicz   SPRZEDAWCY JAŚMINU

Podziemne archipelagi

jaszczur dinozaur jaszczurka,
uciekają w popłochu
salamandra pożera ziemię
w głębokim pęknięciu
przesuwają się kontynenty
Atlantyda powoli zapada się
w nieskończoność

na razie pozostał jeszcze wierzchołek
ale nie łudźcie się
że to tak łagodnie
większy kontynent
pożera mniejszy
gdy tylko z tamtego wycieka
przezorność i resztki
mądrości

salamandra chłepcze z kałuży krwi
nie dowidzi
nie wie
czy coś pozostanie
jej oczy zaszły mgłą

DYLEMAT

Napisać jeden wers,
który stworzy świat.
Nie napisać nic.
Napisać miłość.

PODSŁOWICZE

W konwaliowej magii 
zauroczeń,
jaśminowych ogrodach
dobrych snów,
w  mgle róż
szukam niewidzialnych śladów.
Grzmot przed ulewą
cichnie,
dobrzy ludzie rozpraszają mrok.
Bóg powraca do serca.
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Z radością sięgam po kolejny zbiór po-
ezji MAŁGORZATY KULISIEWICZ, której 
nie muszę  przedstawiać, jako że Jej doko-
nania są już powszechnie znane. Sam piszę 
o jej twórczości po raz trzeci.  Sprzedawcy 
jaśminu to pozycja wyjątkowa artystycznie, 
także wyjątkowa „po krakowsku” a to już 
nie lada sztuka! Kraków to przecież ducho-
wa stolica Polski, z wawelską nekropolią i 
prochami wieszczów. Miejsce mocy, według 
niektórych będące lokalizacją wawelskiego 
czakramu.

A u Kulisiewicz odnajdziemy całkiem 
sporo tropów literackich i kulturowych, 
tych krakowskich, zaczerpniętych z histo-
rii Polski i świata. W wierszach obecne są 
nawiązania do horacjańskiego Carpe	diem, 
Dyskobola Myrona, legendy o Tristanie i Izol-
dzie, do Leonarda da Vinci, Szekspira, Ce-
rvantesa, Rimbaud’a, van Gogha, Chopina, 
Gebirtiga, Kundery, Adama Zagajewskiego,  
studenckiego Klubu „Pod Jaszczurami”, 
Piotra Skrzyneckiego, Wiktora Jerofieje-
wa, nade wszystko do Biblii. 14 utworów 
inspirowanych Natchnioną Księgą wylicza 
recenzentka zbioru Magdale-
na Węgrzynowicz-Plichta. Mo-
tywy te wyczerpująco omawia.

Ja szerzej zajmę się wąt-
kiem dotyczącym krzewów 
jaśminowych. Któż z nas nie 
zna na pamięć wiersza Le-
śmiana - „Ty	przychodzisz	jak	noc	
majowa.	Biała	noc,	noc	uśpiona	
w	 jaśminie.	 I	 jaśminem	pachną	
twe	 słowa…”. Pisząc te słowa, 
poeta miał na myśli nasz ja-
śminowiec łączący się pod-
świadomie ze wschodnim ja-
śminem. W językach arabskim 
i perskim imię Yasmin oznacza 
Dar	Boga. Stosowane są imiona 
Jasmine (żeńskie) i Jasmin (męskie), gdyż 
wierzono, że nadanie tego imienia, uczyni 
dzieci: delikatnymi, eleganckimi, pięknymi 
i wyrafinowanymi, takimi jak te kwiaty.

Królestwem jaśminowym są Indie. Jako 
że jaśmin najsilniej pachnie nocą, nazywa 
się go Księżycowym	Kwiatem i Królową	Nocy. 
Symbolizuje przywiązanie i zmysłowość, 
piękno i miłość. W sekretnej mowie kwiatów 
jaśmin brzmi jak pytanie: „będziesz	kiedyś	tylko	
moja?”. Żółty to obietnica pasji, czerwony 
rozkoszy. Gałązka jaśminowca podarowana 
komuś mówi o pełnym oczarowaniu.

Tytułowi Sprzedawcy	 jaśminu to częsty 
widok na ulicach miast, na terenach wokół 
świątyń.  Perfumy jaśminowo-sandałowcowe 
pachną jak sklep indyjski, pełen aromatu. 
Wielu artystów i poetów opisywało w swoich 
dziełach biały kwiat jaśminu, jako symbol 
niewinności. Pielgrzymom, wyruszającym 
do Mekki wręcza się jaśminowe girlandy 
ozdobione różami. Dzieciom rozpoczyna-
jącym lekcję Koranu rodzice i krewni dają 
bukiety jaśminu i róż z życzeniami powodze-
nia. I przy smutniejszych okolicznościach, 
kiedy ktoś umiera, gałązki jaśminu kładzie 
się obok jego ciała, jako pożegnalny poda-
runek.

Zbigniew Mirosławski

Strząsając śnieżny pył

Można by tak długo jeszcze o jaśminie 
ale przecież chcę pisać o poezji. Tomik skła-
da się z czterech cykli: Człowiek i wyspa (15 
wierszy), Ekfrazy (18 wierszy), Szara persona 
(35 wierszy) i Przebudzenie (15 wierszy). 

W dwóch pierwszych cyklach wyróż-
niają się: wiersz otwierający tj. *** Człowiek	
i wyspa, w którym zestawione zostały niczym 
migawki m. in. wizje: kwiatu pomarańczy, 
wygasłego wulkanu, logosu i chaosu, nie-
gasnących odwiecznych świateł oraz drugi 
wiersz pt. Ewa	w	 ogrodach, retrospektywa 
biograficzna. W niej: lekcje gry na forte-
pianie, wycieczka do Wilna, pokój ojca, 
zbiory filatelistyczne, głos Radia Wolna 
Europa i nieobecny już Adam, patrzący na 
nas z nieba. Krakowskie Iuvenilia, to czas „...
karmelowej	Karmelickiej,	 ...bajkowych	 Plant.” 
ale i wydarzeń politycznych: splecionego 
korowodu ludzkich dłoni łączących Litwi-
nów, Łotyszy i Estończyków, zburzony Mur 
Berliński. Motywy krakowskie występują 
w wierszach: Impresja, Święto	Niepodległości, 
Kładka	Bernatka, Mayamural, Plac Nowy, przy 
nim pchli targ, młoda para pod baldachi-

mem, dawna mykwa, Berka	 Joselewicza	 5, 
Krawiec	z	ulicy	Miodowej.	Pamięć	przedmiotów. 

Miniatura pt. Dylemat	porównuje pi-
sanie poezji stwarzającej świat i niepisanie 
niczego prócz „pisania” miłości. Przema-
wia Etiuda	rewolucyjna Chopina, „...pioruny 
na fortepianie…, wystrzały akordów, Paryż 
witający genialnego muzyka chłodnym 
deszczem. 

Mocne wrażenie wywiera tytułowy 
wiersz	 Sprzedawcy	 jaśminu, kończący się 
obrazem „...niedaleko	 świątyni	 /	 sprzedawcy	
jaśminu	/	warzą	los	/	strząsają	śnieżny	pył	/	z	
kwiatów	/	na	drogę	/	bez	powrotu.”. „Jaśmino-
we” są też wiersze: Kapliczka	na	skraju	drogi, 
w nim biel sukni Yasmin „...rozmywa	się	jak	
mgła…”, Odblaski, w którym „Jaśminowe	raje	
zarosły	piołunem…”, w nim jaśminowi ludzie 
„...odbijają	się	czasem	/	w	lustrze	jeziora…”. 

Najdłuższy cykl, Szara persona zawiera 
reminiscencje odnoszące się do pana Nikt, 
bohatera wcześniejszego zbioru Małgorzaty 
Kulisiewicz pt. Ciasteczka	z	ironią. Spokrew-
nionego z panem Cogito. Tym razem boha-
ter naszych czasów „...głodny	nieracjonalnej	
poezji…/ głodny	 ziemi	 życia	 codzienności... ” 
przezwany zostaje stubarwnym ptakiem. To 
Outsider, szukający Arki, płacący za wodę, 

trwanie i oddychanie, w „...Lany Poniedzia-
łek,	/	Czarny	Czwartek,	/	...chciałby	przedłużyć	
wszystko	/	co	najmniej	o	wieczność.”.

Reakcją poetki na sytuację polityczną 
na Białorusi jest wiersz Biało-czerwono-biała, 
czytamy w nim „Na	barykadach	marzeń	/	gęsty	
dym niezrozumienia, / polowanie na wilki, / 
odważne,	z	młodości	bagażem.../	Spętani,	posi-
niaczeni,	/	ze	spuchniętymi	twarzami,	o	świcie	
wypuszczani	 do	 domów…” a w poincie „...
Znikająca	mgła	wolności.”.

Optymistycznie brzmi Łańcuch	 życia, 
wiersz o ratowaniu tonącego. Przejmujące 
są słowa „...Morze	 zabrało,	 /	 pochłonęło.	 /	
Może	jeszcze	nie…”. O Fake newsach poetka 
pisze „...sieją	zamęt,	/	zarażają	nienawiścią.../	
Plaga...niszczy	 nas,	 skłóca,	wywołuje	 zamiesz-
ki.../	 NiePrawda,	 NieDobro,	 niePiękno.” i 
owa antyplatońska triada trafia w samo 
sedno. Napisy graffiti na murach, ławkach 
to „notatnik	życia”, od jego lektury odciąga 
pies, prowadzący na smyczy do domu. W 
Notesie, wierszu o nieobecnych „...Telefony	
do	nieżyjących…	/	zostaną	w	sercu,	/	w	głowie,	
w	wieczności.”. Pies z wiersza pt. Babunia, „...

coś	czuje	/	ale	ona	/	tutaj	nie	
wróci	 /	 wyjechała	 w	 daleka	
podróż	/	bez	powrotu.”. Smut-
kiem napawają teksty o za-
grożeniach ekologicznych: 
Smo(g)k, Z	dużej	chmury…, w 
tym drugim „...kwaśny	deszcz	
drąży	ziemię	/	Arka	Noego	n	i	
e		n	a	d	p	ł	y	n	ie.”. 

Nostalgicznie, niby za 
utraconą Arkadią dzieciń-
stwa brzmią wiersze: Wa-
kacje	 w	 zmierzchu, tutaj „...
dzieciaki	 roześmianą	 czeredą	
/	rozpierzchły	się	w	błękicie…/ 
szkolna	 woźna	 zamiata	 /	
okruchy	przeszłych	zdarzeń...” 

i drugi pt. Wieczór	zamyka	świat.
 Dziwność istnienia, cykl zamykający 

zbiór to m. in. wiersze: o dwoistości form i 
symetrii ciał, podzielonej a istniejącej kiedyś 
Prajedni. Przebudzenie, o aniele budzącym się 
w człowieku, rozmyślającym „...o	 chmurach	
i	 oceanach…”, będącym w drodze „...Od	
zdziwienia	ku	samoświadomości…”. Na chwilę 
powracają jaśminowe ogrody, konwaliowa 
magia, mgła róż, „...dobrzy	ludzie	rozpraszają	
mrok…”. W wierszu pt. Uczłowieczenie wyko-
rzystany został motyw kolędy. Powrotną 
drogą „...do	utraconego	Raju...” jest „...trakt 
do	Światła…”. Radą dla Syna marnotrawnego 
jest „...Obudź	się.	/	Odrzuć	fatum	/	...zostań	z	
nami	do	skończenia	świata.”. 

Ten nasz świat staje się łudząco po-
dobny do zatopionej Atlantis. Tam „...jeśli	
jest	jeszcze	wiara,	/	podniesie	serca	ryb	pełne…/ 
oddzieli	od	szlochu	wieloryba…”. 

Sprzedawcy	jaśminu, Małgorzaty Kulisie-
wicz to zaproszenie do Jej świata, w którym 
harmonijnie łączą się: oczarowanie Krako-
wem z pasją do kultury i literatury, filozo-
ficzny namysł z refleksją ontologiczną. v

Małgorzata	Kulisiewicz	SPRZEDAWCY	JAŚMI-
NU	wydawnictwo	SIGNO,	Kraków	2021,	ss.	109
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W almanachu „Spiętrzenie” 33 wybra-
nych, na 300-setny numer „Akantu”. Prawie 
„imię jego czterdzieści i cztery…”. Nakład 
300 egzemplarzy, tyle ilu było ponoć spar-
tańskich obrońców pod Termopilami, pisze 
we wstępie kierownik działu poezji „Akantu”, 
autor wyboru wierszy i redaktor książki – 
MAREK SZYPULSKI, dowodzący w tekście 
wstępnym magii liczby 33. 150 stron wydesty-
lowanej	poezji,	w	karkołomnych	 rozbieżnościach	
i	 cały	 alfabet	 nazwisk	 ze	 wszystkich	 zakątków	
gołosłownej	tyranii,	to	będzie	prawie	zamach	stanu	
rezystancji	w	przepływach lirycznego nadprzewod-
nictwa!	Tylko	nazwisko	i	cztery	strony	poezji(…).	

Zachęceni przez redaktora (Jesteśmy	jesz-
cze	przez	chwilę,	w	lament	mgnień,	tak	zachłannie	
zagarniając	pustkę,	pustkę,	pustkę,	i	nagle	33	w	
układzie	do	wolnym,	pustkę,	pustkę,	pustkę,	ale	
przecież	niczego	 stąd	nie	możemy	 zabrać,	 oprócz	
lęku	lub	poezji),	przyjrzyjmy się sylwetkom i tek-
stom autorów almanachu. Sylwetkom także, 
bo zdecydowałem się (wiem, to kontrowersyj-
ne, jest się przede wszystkim artystą!) podać 
także profesje autorskie, bo przecież są one 
nie bez znaczenia, kształtują osobowość i 
teksty. Oczywiste… Bardzo niemodnie, idąc 
za redaktorem książki podaję owe profesje 
w masculinum, feministki mi wybaczą? Nie 
moja „mea culpa”. Tak jest napisane w spi-
sie treści. Pewno w Bydgoszczy feministki 
słabsze, bo w Poznaniu, redaktora obiłyby 
parasolkami. Ale… ad rem…

Jolanta Baziak (teolog i filolog polski, 
Bydgoszcz). Z dawna czytam i cenię wiersze 
redaktor naczelnej „Akantu”, pełne ruchu, 
ciekawej opowieści („Requiem”), gęstej zielo-
ności naszej Zielonej Matki. Kiedyś wydawały 
mi się trudniejsze, tak teraz czytam, przyjmu-
ję je łatwiej. Stałem się lepszy? Bardziej czuły? 

Wojciech Bieluń-Targosz (technolog 
gorzelnictwa rolniczego, Bończa). Wiersze 
w technice jakby Różewiczowskiej. Oby 
spełniała się modlitwa autora: (…)	modlę	się	
żeby	Bóg	 /	 rozerwał	mnie	na	 cząstki	 /	a	potem	
poskładał	innego.	

Małgorzata Anna Bobak-Końcowa 
(animator kultury, Nysa). Duża łatwość pi-
sania, spore obszary wyobraźni, na ogół nie 
przeszkadza mi wielosłowie tych wierszy. Te 
kreacje…

Aleksandra Brzozowska (nauczycielka 
szkoły średniej, Bydgoszcz). Szczególnie ujęły 
mnie dwa teksty – „Siostra” i „Lizaki”. 

Dorota Czerwińska (nauczycielka, te-
rapeutka, Warszawa). „Maska rada” ciekawa 
próba powrotu do tradycji rymu…Wreszcie 
coś innego…

Lucyna Dobaczewska (technik farmacji, 
Toruń). Podoba się kosmiczny wymiar tych 
przestrzeni, akcji… Ale czy wierzę, że…

Harry Alfred Piotr Duda (pedagog, 
redaktor, Opole). Autor znany czytelnikom 
i recenzentowi. Tu wierzę poecie i jego 
wierszom. Pasja, głębokie przeżycie… Szcze-
gólnie „Psalm” piękny…

Szymon Florczyk (pracownik branży IT, 
Kraków). Wdzięcznym za poczucie humoru 
autora („Dekalografia”). „Szorścień” to tylko 
ćwiczenie? 

Idalia Gaudyn (kustosz Biblioteki 

Jerzy Grupiński

A imię jego – jej trzydzieści i trzy

Uniwersyteckiej, Warszawa). „Wszystko jak 
wyśnione…”. Dużo piękności, liryzmu. Za 
dużo?

Rafał Gawron (technik ogrodnik, Rze-
szów). „Jutro” podobało się…

Jacek Jaszczyk (radiowiec, działacz po-
lonijny, Irlandia). Czytałem autora w wielu 
periodykach, zawsze z satysfakcją. „List do 
portiera Domu Literatury V”! „Apollo” – i 
ty	 nieobecna	 jak	 astra	w	 oku	 judasza…	 zapa-
miętam. 

Dariusz Kadyszewski (informatyk, mary-
narz, Kamień). Te „czerwone krzaki” chyba 
nie dla mnie wiersz… A drinki z nieprawego 
łoża… bardzo chciałbym…

Ewa Kłobuch (technik rolnik, Turze). 
Teksty bardzo, wszystko przed Panią! Gra-
tuluję. 

Eugeniusz Koźmiński (nauczyciel, Ko-
łobrzeg). Wiersze marynisty, piękne pejzaże, 
ale czy na pewno ryby	zażywają	jesieni?

Marcin Lenartowicz (dziennikarz, Ko-
zienice). „Kwiat kalafiora”, tak!

Piotr Łączyński (biolog – entomolog, 
Grodzisk Mazowiecki). Wiersze zbudowane 
ze strof czterowersowych, regularnych… Cie-
kawa próba, ale dlaczego właśnie ta forma?

Bogdan Łoś (technik mechanik, fo-
tograf, Bydgoszcz). Teksty przestrzenne, 
dynamiczne, cenna próba lingwistyki. 

Maria Majewska (tegoroczna matu-
rzystka, Bydgoszcz). A	ja	chcę	kable	zjadać	na	
śniadanie	– zapowiada Maria Majewska. Ach! 
Ta dzisiejsza młodzież, co z tego wyrośnie, 
cytuję tytuł: Synowskie	 sny	 na	 głośnikach,	w	
sercu	panika	/	to	gówno	ciągnie	się	śladami	po	
chodnikach.	Młodą poetkę oddaję pod nadzór 
rodziców i dzielnicowego. 

Stefan Pastuszewski (publicysta, po-
lityk, animator kultury, twórca „Akantu”, 
Bydgoszcz). Łatwo dostrzec wyraźną łączność 
między prozą i poezją Stefana Pastuszewskie-
go. Opowiadania, obrazki prozą, często jak 
wiersze. I na odwrót, wiersze z akcją, fabułą, 
z udziałem postaci. A taką Emanuelę to bym 
chciał, chciał spotkać. Nie tylko Vermeer 
zazdrości. 

Agnieszka Rykowska (pielęgniarka, 
ziemia ciechanowska). Wiersze bardzo, 
gratulacje…

Ewa Katarzyna Skorupska (pedagog 
baletu, Schoten – Belgia). Przemówił szcze-
gólnie „La danse moderne”. 

Izabela Smolarek (editor w „Lejdiz ma-
gazine”, Hertford koło Londynu). Cieliste, 
sensualne są wiersze Izabeli Smolarek, tak z 
ust	mi	to	wyjmij.	

Marcin Stachelski (historyk, Płońsk). W 
wierszu „*** Bo stoję wyżej” obraca „skurwy-
synem”, a w kolejnym obiecuje Wyrosnę	ponad	
własny	głos…	Życzę powodzenia, bo okazuje 
się, że autor potrafi, na przykład w tekście 
„Szuflady”. 

Mateusz Jakub Stosik (technik mecha-
tronik, Cekcyn). Pseudo Kronos, no, no... 
Kronos też lubi silne efekty, mocne słowa, 
przekrzykuje teksty. Warto by się zastano-
wić…

Piotr Szczepański (politolog, urzędnik 
ministerialny, Warszawa). Starszy od niego 

pan Piotr też nie żałuje siły głosu, efektu, 
chętnie kontrastuje obrazy, sytuacje. 

Janusz Urbaniak (wydawca tygodnika 
regionalnego, Krotoszyn). I wreszcie czytam 
lirykę. Wiersze Janusza Urbaniaka wyciszone, 
z charakterystyczną liryczną nutą wpadającą w 
melancholię, nastrojowe, pięknie zharmonizo-
wane z pejzażem. 

Jerzy Utkin (dziennikarz, redaktor, Piła). 
Znany pisarz, chętnie publikujący teksty w 
różnym kształcie wiersza. Od wolnego, po 
tradycyjny sylabotonik. Różnym formom od-
powiadają często odmieniane języki. Tak jest i 
tu, w almanachu. 

Amelia Wielicka (tegoroczna maturzyst-
ka, Bydgoszcz). Druga z maturzystek bydgo-
skich, bardziej uładzona, niż jej poprzedniczka, 
celnie puentuje wiersze, oszczędna w słowie. Ta 
piosenka	nucona	pod	wiatr…	Tak. 

Jacek Wilczewski (prawnik, Wrocław). 
Tak, wiersze	 są	z	 ciała.	Motyw ciała kilkukrot-
nie… Sensualność tych wersów – cenna, 
przemawia. 

Justyna Wojdyło (specjalistka do spraw 
automatyki, Włocławek). Takie niby Różewi-
czowskie te teksty. Aż tu nagle przerażony czy-
tam: Bebechu	rybi!	/	Za	ciasny	sweterku!	/	Korono	
cierniowa	z	lokalizatorem!	/	Wyczerpana	baterio	w	
wibratorze!	/	O,	ty,	zmiano	drugiego	człowieka!	/	
Nauczcie	mnie	języka	miłości.	

Marek Wołyński (mikro-przedsiębiorca, 
Opole). Jak wyżej… Ale są i znaki odwagi bę-
dziemy	się	kochać	(…)	urodzisz	mi	gwiazdy.	

Tadeusz Zawadowski (ekonomista, 
Zduńska Wola). Poeta chętnie publikowany, 
obecny w wielu periodykach. I słusznie. Pisar-
stwo nietrudne, dla ludzi. Ale mądre i zawsze 
atrakcyjne. Ot, tajemnica autora, talentu… 
Jak on to robi?

Grzegorz Zientecki (intendent okrętowy, 
Warszawa). Ciekawe, atrakcyjne wiersze z por-
tów świata. „Prostytutki i orchidee”! Ale żeby 
aż tak się spoufalać? Do Alberta Camus pisać 
„Drogi Albercie…”! Jest zgoda tego Francuza?  

W omawianym tu almanachu, jak wynika 
z powyższego przeglądu treści, znajdziemy w 
zasadzie wszystkie tendencje, „szkoły”, nurty 
obecne we współczesnej poezji. Dominuje 
chyba nurt kreacjonizmu, rzadsza jest metoda 
realistyczno – naturalistyczna, a w niej „na 
prymitywa”, „na brutala” tendencja. Niewiele 
też tekstów „zaangażowanych”, publicystycz-
nych. Cokolwiek by nie powiedzieć, zdaje się 
dominować język „między Różewiczem a Her-
bertem”. Ciągle wygrywają próby lingwistyki. 
I jak tu (znów) nie przytoczyć słów Tadeusza 
Wyrwy-Krzyżańskiego wciąż	się	przejęzyczając…	
Przegrywają w almanachu krzykacze, brutale, 
kłamcy i ci bardzo sentymentalni. Poetki, poeci 
z całej Polski. Tylko z mego Poznania – nikt. A 
przecież czytam w „Akancie” tutejsze pióra… 
Sumując… Udał się Markowi Szypulskiemu 
almanach na jubileusz „Akantu”, ten wybór 
szczęśliwie omija teksty grafomańskie, knoty 
i wytwory – poetyckie potwory. I jeszcze ta 
sugestywna, wymowna grafika Mileny Gazdy-
-Szypulskiej… 

Koleżanki i kolegów po piórze i piórku 
proszę o wybaczenie tych notatek, westchnień, 
cenzurek, sugestii… Starałem się. Niełatwo 
było… Ostrzegano mnie. Też bym chciał, 
by ktoś odważny (bezkrytyczny?) wystawił mi 
cenzurkę… v

Marek	 S.	Podborski,	 „Spiętrzenie”,	 Instytut	Wydawniczy	
„Świadectwo”,	Bydgoszcz	2021.			
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Z dużym zainteresowaniem sięgnę-
łam po najnowszą powieść TOMASZA 
PETRUSA ,  zatytułowaną „Milczenie 
nut”. Książka została zrealizowana dzięki 
wsparciu finansowemu miasta Bydgoszcz 
i wydana w 2021 roku przez Wydawnictwo 
Novae Res w Gdyni. 

Akcja powieści toczy się głównie w 
Bydgoszczy lat siedemdziesiątych, chociaż 
wykracza poza te ramy czasu i przestrzeni. 
Wykracza również poza ramy rzeczywi-
stości, dotykając sfery marzeń, snów, czy 
złudzeń, odwołując się do historii współ-
czesnej bohaterom, jak i tej odleglejszej, 
z okresu drugiej wojny światowej.

Wraz z bohaterami wędrujemy po 
ówczesnych ulicach Bydgoszczy,wręcz z 
topograficzną precyzją: po ulicy Nakiel-
skiej, Chłodnej, Dworcowej,  1-go Maja 
(obecnie Gdańskiej), zaglądamy na Ko-
narskiego,  Cieszkowskiego, Słowackiego,  
Mickiewicza, mijamy kościół klarysek i św, 
Piotra i Pawła, Plac Wolności i wiele, wiele 
innych, charakterystycznych dla Bydgosz-
czy miejsc. Równie ważne są tereny nad 
Kanałem Bydgoskim, laskuprzy Belmiei 
wreszcie pozostałości  DAG FabrikBrom-
berg. Wiele miejsc wygląda już dzisiaj 
zupełnie inaczej. Starsi czytelnicy, miesz-
kańcy Bydgoszczy, zapewne z nostalgią 
wspomną te miejsca, jak i nieobecne już 
barki na Brdzie. 

Głównymi bohaterami powieści  są 
Tomek i Zuzia. Tomka poznajemy jako 
dziewięcioletniego chłopca, lubiącego 
czytać książki. Czasem utożsamia się 
z postaciami z przeczytanych książek. 
To pomaga mu przetrwać, zwłaszcza te 
trudniejsze sytuacje, które los stawia 
mu na drodze. Pewnego razu staje w 
obronie Zuzi. Tak zaczyna się ich bliższa 
znajomość, przeradzająca się w przyjaźń, 
a później w miłość. Łączy ich zamiłowa-
nie do literatury. Pojawia się też Tadek. 
Wkrótce dołączają do nich inni, tworząc 
grupę kreatywnej, twórczej i wrażliwej 
młodzieży, pełnej  pasji, zafascynowanej 
sztuką. Już nie tylko literaturą, ale rów-
nież malarstwem, aktorstwem, reżyserią, 
fotografią, muzyką. Sztuka ma wpływ na 
rozwój ich osobowości, na dojrzewanie, na 
poszukiwanie własnej drogi.Eksperymen-
tują, doświadczają, wkraczają w dorosłość. 
Czy w dorosłym życiu zawiązane przyjaźnie 
przetrwają?

W książce Tomasza Petrusa istotne 
jest zagadnienie przenikania się dobra 
i zła,  poszukiwania, determinacji w tym 
poszukiwaniu, przekraczania granic.Jak 
daleko można się posunąć w łamaniu ba-
rier? Z drugiej strony, czy bez przekracza-
nia granic rozwój byłby w ogóle możliwy?

Jak na ciekawą powieść przystało, 
mamy tu również tajemnicę. Zaledwie 
lekko zarysowaną na początku książki. W 
codziennym życiu, codzienne czynności, 
codzienne rozmowy. Jakieś niedopowie-
dzenia, przemilczenia, urywane słowa. 
Zupełnie, jakby autor bawił się z czytelni-
kiem w kotka i myszkę. Coś jest, coś „wisi w 

Lucyna Siemińska

Wokół „Milczenia nut”

powietrzu”, ale nie wiadomo co i jeszcze za 
wcześnie, by się dowiedzieć, o co właściwie 
chodzi. Prowadzi to do pewnego znużenia 
czytelnika, do zwątpienia, czy tajemnica 
zostanie chociażby przedstawiona wprost, 
już nie mówiąc o jej rozwiązaniu. Zasta-
nawiam się, czy nie był to zabieg celowy 
autora, bowiem zwątpienie jest jednym z 
etapów poszukiwania. 

Kiedy czytelnika dopadło już to 
znużenie, spogląda z niepokojem na po-
zostałe ¾ książki i odwraca kolejną kartkę. 

Nagle akcja zdecydowanie przyspie-
sza. Przenosimy się historycznie w okres 
drugiej wojny światowej. Polacy, Niemcy, 
żydowskie więźniarki węgierskiego pocho-
dzenia, przywiezione z obozu w Stutthofie 
do pracy w DAG FabrikBromberg, ale 
przede wszystkim ludzie. To nie narodo-
wość decyduje o tym, czy ktoś jest dobry, 
czy zły. Trudne wybory, decyzje pod presją 
czasu, skomplikowane uczucia, chaos na 
ulicach, ruch oporu, wspomnienie Leszka 
Białego i Franciszka Wrembla, To wszystko 
dzieje się na kartach „Milczenia nut”. Już 
wiemy, o jaką tajemnicę chodzi. Aby po-
znać rozwiązanie, jeszcze musimy trochę 
poczekać iczytać dalej.

Autor, poprzez swoich bohaterów, 
skłania czytelnika do jeszcze jednej ważnej 
refleksji. Kim byliby poszczególni ludzie, 
gdyby wojna nie odebrała im życia? Może 
poetami? Może kompozytorami? Jak wiele 
wspaniałych utworów mogliby jeszcze napi-
sać… Co po nich i po bohaterach tamtych 
czasów pozostanie? Czy tylko pamięć? Pa-
mięć jest ulotna, żyje tylko w tych, którzy 
pamiętają. O tę pamięć trzeba zadbać, aby 
przetrwała przez pokolenia.

„Milczenie nut” porusza też kwestie 
odpowiedzialności. Odpowiedzialności za 
siebie i za innych. Jest powieścią wielowąt-
kową, bogatą w treści humanistyczne i histo-
ryczne, pobudza do refleksji. Nie można jej 
przeczytać szybko. Nie chodzi tu o kwestię 
techniczną, ale właśnie o tę refleksyjną. 
Pewnie są miejsca, które mogłyby być ujęte 
bardziej zwięźle, czy pominięte w ogóle, aby 
uniknąć nadmiernego rozbudowania, czy 
powtórzeń. Nie będę w to głębiej wnikać. 

Na uwagę zasługuje bogactwo li -
terackiego języka, jakim posługuje się 
autor. Wspaniałe, niemalże poetyckie 
opisy, zgrabne dialogi, konsekwentne i 
systematyczne prowadzenie akcji, tworzą 
w książce niepowtarzalny klimat. Ten 
klimat sprawia, że trudno książkę odło-
żyć. Kiedy docieramy do wieńczącego 
dzieło słowa „koniec”, trochę żal, że to 
już naprawdę koniec. Pozostaje jeszcze 
spojrzenie wzielone, dziewczęce oczy, z 
których płyną łzawe nuty,  na okładce z 
widokiem Bydgoszczy w tle. I odczytanie, 
że „są takie melodie, których echa wędrują 
przez czas i przestrzeń”.

Do przeczytania tej wyjątkowej książki 
serdecznie zachęcam. v

Tomasz	 Petrus,	Milczenie	 nut,	Wydawnictwo	 Novae	
Res, Gdynia 2021, ss. 838.

Postawionemu w tytule zadaniu mógł 
sprostać wybitny, rasowy aforysta. A takim jest, 
moim zdaniem, KAZIMIERZ SŁOMIŃSKI z 
Białegostoku. Od niego ten alarm: Błazny	się	
rozmnożyły	i	zawłaszczyły	dwór (s.7). Dopowiem: - a 
z błaznami  wszelkiej maści spece od udawania, 
mistrzowie karykatury i fałszu. Da	Bóg	poletko,	a	
głupole	do	popisu	się	znajdą (s.12).  I, oczywiście, 
znajdują się, całe watahy! Trzy, cztery dekady 
lat temu mówiło się często i pisało o głodzie 
informacji. Teraz informacji – pustej, miałkiej, 
bezdusznej, złośliwej, wrogiej – mamy po ostatni 
włos na łysej głowie. W dodatku Koła	wpływowe	
mogą	mieć	(mają! – M.W.) 	napęd	na	wzajemne	
krętactwo	(s.20). A aforyście pozostają pojedyn-
cze myśli i słowa, które, jeśli tchnąć w nie duszę 
(nieskalaną), to mogą szubrawcom popsuć 
szyki. Bowiem	słowo,	stwarzając	światy,	porządkuje	
chaos (s.43).

Arsenał aforyzmów z duszą (w liczbie 
704) uruchomił K. Słomiński  wiosną 2021 r. w 
postaci zbiorku pt. „Tchnąć	w	słowo	duszę”.	 Są 
w nim aforyzmy uporządkowane według liter 
alfabetu, co już jest w pewnej mierze zapowie-
dzią ich różnorodności. Wśród podjętych przez 
autora kryteriów doboru tych krótkich form na 
plan pierwszy wybija się świeżość i odkrywczość 
myśli. Następnymi kryteriami są zwięzłość, 
komunikatywność, błyskotliwość i dowcip, jak 
np. taki:	Ciągle	ten	pośpiech…	Nie	można	już	na	
spokojnie	dojść	do	siebie (s 9). Co do stylu, formy 
tych utworów to przywodzą mi na myśl specyficz-
ne wymysły Gomeza de la Serny (Gomez de la 
Serna: Myśii	rozbrykane, PIW, 1979), który określa 
swoje utwory mianem  „gregueria”, czyli  „to co 
bezładnie	krzyczą	istoty	z	głębi	swej	podświadomości,	to	
co	wołają	rzeczy”.	„Gregueria	jest	tym,	co	najbardziej	
przypadkowe”,	„zuchwałą	próbą	określenia	tego	czego	
nie	sposób	określić,	zatrzymania	wszystkiego	co	prze-
lotne”. Oto przykłady sformułowań tego twórcy: 
„Próba	wzroku	odbywa	się	nie	w	gabinecie	okulisty,	
lecz	przez	dziurkę	od	klucza”;	„Gdyby	tygrysica	zrobiła	
sobie	manicure,	byłaby	jeszcze	dziksza”.	U K. Słomiń-
skiego znajdziemy np. takie próbki „greguerii”: 
Widocznie	trzeba	było	stworzyć	świat,	żeby	się	chaos	nie	
przeterminował (s.53), albo: Widocznie nie mam ra-
cji,	bo	ktoś	ją	sobie	przywłaszczył	(s.53), także: Wejdź	
w siebie. I zobacz kogo tam spotkasz (s.53)  oraz: W 
związkach	normalizują	się	rozwiązłości (s. 52).

Dowcip, to integralna przyprawa do 
aforystycznego sensu. Parę przykładów: Palec 
dokazujący	nie	musi	być	serdeczny	(s.34); Dlaczego	
zasady	są	moralne,	a	kwasy	już	nie?	(s.12). Oczy-
wiście, aforyzm jest też wypróbowaną bronią 
satyryków. O potrzebie tego rodzaju wyposaże-
nia niechby zaświadczał ten przypadek, iż trzej 
bracia Żemczużnikowowie oraz Aleksy Tołstoj 
powołali do życia wyjątkową postać fikcyjnego 
aforysty – Koźmę Prutkowa. U białostoczanina: 
Dobry	prawnik	nie	powinien	być	bardziej	pokrętny	od	
paragrafu (s.13); Kreskówka	schyłku	wieku:	Bolek	na	
styropianie, a Lolek w Watykanie (s. 20).

Zbiorek pt. „Tchnąć	w	słowo	duszę” wydano 
na 50-lecie literackiej pracy autora aforyzmów 
i fraszek, autora recenzji krytycznoliterackich 
i redaktora tomików, przeważnie poetyckich. 
Jest to niewątpliwie godny uznania dowód 
twórczego dorobku Kazimierza Słomińskiego 
z Białegostoku. v
Tchnąć	w	 słowo	 duszę.	 Aforyzmy	 –	Nauczycielski	Klub		
Literacki	Białystok,	2021,	ss.	59

Mieczysław Wojtasik 

Najkrócej i najsensowniej
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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.
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