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Rys. Martyna Kurowska, Leśna ścieżka

Juliusz Rafeld

PLAMY NA SŁOŃCU V

najchętniej witałbym ciebie muzyką
ale za daleko
same słowa też nie dotrą
bo za ciche
może więc choć myśli odczytać potrafisz
skoro do twoich fal podobne
i oprócz chmur żadnych po drodze
przeszkód nie ma
próżnia miewa swoje zalety

martwią mnie tylko plamy
jak słowa skargi nad tym światem
któremuś życie niechcący swym ciepłem 
                                               przywiodło
nocą
gdy się odwracasz
ich nie widać
ale co to za pocieszenie
skoro nazajutrz ponownie
nasze grzechy obnażysz 

Katarzyna Dominik

Zdrętwienie 

Względny spokój stał
za ścianą
kilka centymetrów odlegle
słyszałam ocalałe krzesło
wyszło bez szwanku
nogi nadłamane w trzy czwarte

dreny deszczu
przetaczały ciszę
uczucia nadszarpane
noktambuliczny spacer
księżyc usiadł na trawie
tuż przed pełnią

nie widziałam ale czułam

Marek S.Podborski

PLAMIENIE

Widocznie nie umiałem
patrzeć 
na kształt na pokuszenie
kosztowała mnie słowem
słowa wykradała siłom w akcie
bezsilności

Widocznie nie umiałem
słuchać
choć dźwięki mnie pożarły
jak korozja most
jak rzekę mgła o świtaniu

Niewidocznie smakowałem 
miłość
dotykając nerwów 
zakończenia
spopielając żar

Powidokiem
zwęszyłem łąki las
w przeostrzenie rozkład
plam
gdzie w początkach  z my słów
odtruwał się świat

Paulina Wojciechowska

Luminarz

Trzy kroki od kamienia milowego
stoisz ty, w zbyt długim płaszczu,
z tygodniowym zarostem, uniesioną brwią;
zapisujesz odstępstwa od pierwowzorów
gromadnie wędrujących planetoid;
nikt nie kazał ci iść na skróty,
z duchami niedomówień mnożyć czas,
pomiędzy palcami przesypywać piasek;
oko dumne jest, że zakrzywia przestrzeń,
serce, że przelewa wrzącą krew,
jednak twa natura w doskonałej pełni
doszuka się perłowych rys i pęknięć;
niezdatny czy silny drapieżnik
ominie cię takim samym łukiem – 
odwróci od szczerego uśmiechu łeb,
wybiegnie w popłochu na bezdroża…

Stefan Pastuszewski 

Odczytane na rynku w Wałbrzychu

stare brzydkie kobiety 
i w okularach
kupują piękne białe bluzeczki
i spodnie
czasem motyle suknie na święta
przespacerowują się przed sobą
i krzywymi lustrami sąsiadek 
ogień w tym ognisku płonie sam z siebie
co innego u mężczyzny
którego już nie ma 
a taki piękny był 

Waldemar Jagliński

***

    
chciał przejrzeć się w sobie –
na szkle pojawiło się nagle
zbyt wiele żółtych liści
a szary pokój przenikało milczenie 

wiedział jednak że nie jest sam
że odwieczny On nie czeka
lecz płynie i wchłania każdą obecność
każde spojrzenie znad gruntu
i wszystkie gesty filozofów 

pożółkłe szkło lustra
to nie tylko prawda duszy 
jest ono jak ziarna piasku
odsłaniające cokoły imperiów 
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Artur Tomaszewski

***

świat zamknięty 
w prostokącie okna 
to co jest trochę na prawo albo lewo 
nie istnieje 
nie ma więc pochodu spacerujących
nie ma samochodów które zapadają się 
w ramę okna 
giną i nie znam ich dalszego ciągu 
nie ma samolotów lądujących za miastem
na wszystko patrzę przez szybę
po której niespodziewanie 
popłynęły strumienie deszczu
pomyślałem że to może być dobre zakończenie 
tego wiersza 

Dariusz Kadyszewski

rozmiary bezmiaru

skazanych unieważnić za wiarę 
lalkom wydłubać przerażenie w oczach 
niewinnych porzucić na strawę by bolało 
misiom - komu chce się 
               wyrywać łapki z pułapki 
głodnych sycić odwiecznym snem 
z okruchów miłości lepić figury 
szacho-matowe na piedestały 
- stawiać gęsto by pospadały 
trojańskim zdobić się koniem 
by ukryć prawdziwe rozmiary 
bezmiaru tych co ich niby 
za mało

Jarosław Kapłon        

Fontanna

mógłbym powiedzieć że będę z tobą zawsze 
przechodząc obok fontanny lecz nie mam monety 
która wślizguje się w wodę i sprawia że stajemy się 
nierozłączni potem wszystko przeszkadza
dręczą mnie wiersze które słyszę dlaczego znów 
wracam do tego miejsca wpatrując się w dno 
jak złodziej widzisz siebie twarz połyskuje 
w październikowym słońcu wśród miedzianych monet
brak fal i ludzi czy zasłużyłem na przepowiednię 
a może świadomie odcinam się od niej 
kiedy podciągając rękaw wyciągam okrągłe 
groszaki oddech przyśpiesza twarz połyskuje w toni

Katarzyna Dominik

Brewiarz dziewczyny z sąsiedztwa 

 
Ty
 
błogosławię igłę wbitą w ciało
(każdą),
które umiera, kiedy otwieram oczy
szukając snu przed świtem
niebo.
 
Jestem wdzięczność za prostotę 
niedającą zamknąć się w słowie,
za odbicie siebie w oczach matki 
upadającej pod ciężarem diagnoz.
 
Krzyżu mój, dziękuję za krew na poduszce
i padaczkę o północy, za morfinę, kardiomiopatię,
paraliż, kiedyś jednej, teraz obu rąk i za Synocrom 
oraz za to, że dziś tu, jutro tylko Ty wiesz gdzie,
usiądę pod kaskadą rurek tak licznych jak gwiazdy,
które oddalają ode mnie odziedziczoną śmierć, 
pompując płuca.Marcin Lenartowicz

Piaskienie                 

Z cyklu: Gwiazdozbiór. 

To już nie oddech, lecz świst - rzężenie - 
ząb o ząb, pomiędzy nimi kamień średnicy ucha od igieł. 
Pustynie drobniutkich głazów, a na każdym tańczy piaskień.  
Szybszy niż światło, niż dźwięk – osuwisko, jak ściany wydm 
piętrami sięgające niemal pod sklepienie. 
Niegdyś musiał wyrastać stąd sad, wzgórza ozdobne w kwitnący aksamit, 
gdzie okiem sięgnąć kwiatostan i mgiełka nektaru. Aż zsechł.  
Wsiąka teraz pod paznokcie i powieki, kalecząc tkankę. Do szkliwa.  
Tak, że jedyne co jeszcze mogę dostrzec, to ty na skraju skarpy.  
 
Uśmiechasz się szelestem, jak wiatr który zrodził zadrę. 
Poszarpał mi płaszcz, więc nic nie chroni skóry, nie tłamsi.  
Mogę rozpłynąć się w twoich nieboskłonach, deszczu, 
tracisz wilgoć przy samej ziemi i parujesz w górę tworząc chmurę piasku.  
Ta nabiera prędkości, nażarta jakby szaleju.  
Owiewa cię, a ja nie mogę już dłużej na to patrzeć więc znikam. 
Kwitnę pod warstwami nabierając szlifu, zamieniając się w różę pustyni. 

połączyć litery z liczbami jak: wita mina B12, telewizja 4K, SARS- CoV-2 lambda C.37, 
telefonia 5G, wtedy nazwa staje się natychmiast naukowa, legalnie oficjalna, mydlano-anal-
na. Hasło, które ma zahipnotyzować, prowadzić wyznaczonym szlakiem, zastyga stygmatem. 
Oddaj cesarzowi co cesarskie – cięcie, a Bogu wygodny sceptycyzm, co całkowicie w ektopla-
zmatycznej bezformie przenika przez ucho igielne. Zaczekaj, nie zagrzebuj się pochopnie 
czarno-białym filmem jak koronkowy, starodawny ślub, jak kruk na pierwszym śniegu.

Pies ogrodnika opuścił jesienne posłanie i pilnuje własnego nosa. Pan napełnił miskę 
kościano-ścięgnistym gra nula latem, więc pełny brzuch i zabawa na całego. Poprosiłaś mnie 
do tańca, a przecież nie rzuca się pereł przed wieprze i domu na piasku nie stawia. Pasterz 
ufa, więc zostawił czas ze stadem i poszedł szukać tej jednej zabłąkanej owcy.

Pamiętaj! Twój Pan brzydzi się lichwą, nie będziesz pożyczał pieniędzy na procent, a 
modlił się tak, żeby wszyscy widzieli, bo tylko wdowa oddała ostatni grosz a reszta spała i 
śpiewała pieśni. „Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak, znalazły 
kładeczkę” a kła deczka zła mała serce zbłąkanego psa – si bą si bą. Palec boży wskazał pu-
stynny piach jako pokarm dla duszy i jeszcze łapię gitarowe chwyty jak piaskową klepsydrę, 
jak łukami zdobione ciało kobiety. I ona zasypia wtulona, a ja już nie mam zasad i chociaż 
zły jestem, to oddam życie w za staw za przyjaciół nieswoich, a staw rozstąpi się jak Czerwone 
Morze i może życie zachowa? 

Mam i muszę mieć więcej!
„A jeśli dom będę miał”, to dom nie manie niewinności  na gości, bez żadnych tam 

cudów, z kredytem i soczystym grillem. 

Najlepiej
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Marcin Szmandra 

BĘBEN MASZYNY ROTUJĄCEJ JEST PUSTY, NASTĘPUJE ZWOLNIENIE BLOKADY

Napisane 22.11.2020 - 7.04.2021

CZĘŚĆ 11

Raz napisany przypis nie może zostać anulowany
Z wielu z nich wynika
Że gdyby nie pan Parand to w Grecji nigdy nie byłoby żadnej 
mitologii ba nawet nie zaistniała by żadna kultura a tym bardziej 
cywilizacja
Że jedynym sukcesem wielu ludzi jest poprawnie zapisany plik 
sukcesy.xls
Że cisza wszędzie głusza wszędzie
Że King Kong to taki typek co fikał do Godzilli i dostał po puchatej 
papie
Że przed ósmą wszyscy z psami jeden kolo nawet z żubrem
Że wywrotowcy miast pobudzać ochlokrację dokarmiają kleszcze 
psami i kotami
Że nie można brać na poważnie ludzi hodujących i sikających do 
paprotek
Że nie można złowić szelestu ryb
Ani wygarnąć ziomkowi abażuru z intergalaktycznego różogębia
Że karabin maszynowy może wylądować w krzaczkach rzodkiewek
Że zbieractwo seksualne może być przyczynkiem do martwicy lewej 
pachy
Że odbita w kałuży chmura może błyskać niespodziewanie często
Że damamat to niekwestionowany dadaszach
Że buty opowiedzieć mogą więcej niż niejedne usta
Że bałagan można opanować sztucznie wstawionym astralnym 
organem

I pomyśleć ile ludzi przeszło obok wyrzuconego pisuaru nie zdając 
sobie sprawy że mogła to być fontanna Duchampa

CZĘŚĆ 12

Pora już otrzeć łzy i iść dalej 
Palić domy wrogów syno- i córkowizny
Poznać tajemnice sowy albinoski pilnującej jako oka w głowie 
zestawu kopytek
Pukać naszprycowane baletnice śmigające nad burzą oklasków
Porwać zardzewiałe szczątki trubadurów z awitaminozą plomb w 
przedsionku serca
Pastwić się nad mrokiem klepsydr stuletnich ciemności
Pilnować sukiennych mumii siejących plastikowane kiełki betonu

Niebieski żuk na dłoni pogrobowca
Trawiony nudą zielnej fermentującej lichoty
Imaginarium próżnej błyskawicy tańczącej na zawstydzonym hory-
zoncie zdarzeń
Nastawiony na odtwarzanie wzruszonych dygotów
Krasnali w zbydlęconych pozach robiących sernik z dynamitów 
porysowanych winyli erotycznych fanficów podeszw z doklejonymi 
lisimi bobkami czterech enterów dwunastu spacji gorejącego krza-
ka bankowego rachunku slipków trzymanych uszami pokręconych 
nosów okładek z zarodnikami grzybów
Nie jesteś na to gotowy to nie dla ciebie
Wierz mi bileciarzu burgerów
Koński sadłoparchatonie 
Obrońco flagi spadkobierco powietrza
Żołnierzu po długim marszu
Żeglarzu przy kabestanie
Sprzedawczynio ryb
Łódkarzu z RIPsand
Że wszystkie drzewa mają niedźwiedzie interesy
W pogyzieniu bachora o policzkach z lembasowej marmozety
Basta i inkaustu stoppo 
Powiedz swoim rodzicom że jeszcze się nie urodzili
Sprawdź ich reakcje puls tętno ph najczulszego organu
Na wszelki wypadek zapytaj czy próbowali kiedyś leczyć chore zwie-
rzęta wodą z wiadra w którym wcześniej kąpano świętą księgę
Pępek anioła
Odporność upadających hoteli
Męczenie predatora przed bankomatem futerkowej miłości
EUR na dzisiaj 4,5385

CZĘŚĆ 14

U boku będę miał
Złośnicę olśnień
Kapturnicę złudzeń
Paszkwilnicę rozstrojów
Obłocznicę szlabanów
Hafciarkę uniesień
Batmanicę bifurkacji
Rozrzutnicę pulpitów
Żałobne asfodele będą mi się plątać między palcami
Semantyczny minotauryzm zen rozmiększy mi falafel wniosków o 
dofinansowanie
Introligator krzykacz wiecowy mówca pan orama i starożytny 
partyjniak
Zastanowią się dwukrotnie niż pojawią się tu drugi raz
Wilgotny sen szmaty do wycierania moczu marzy sobie o symfonicz-
nej zbrodni
O gotujących się w kuchni kamieniach po których woda będzie 
podawana jako lecznicza herbatka na nerki prosto z Korei numer 
jeden
Kark w dół i do góry ręce
Ból jest i pejn i safer
Martwy kwiat od martwego kochanka
Marna pociecha z powtarzania słów
Echa dawnych insurekcji
Zminiaturyzowana apokalipsa
Lemoniada którą spił się złoty osioł Apulejusza

I wtedy w obliczu końca
Uświadamiasz sobie jedno

Że prąd obraca się na pięcie
I że każde piękno musi w końcu umrzeć

CZĘŚĆ 19

A teraz się skup ty małpia spermolino

Posiadłość 12 hektarów
Hala produkcyjna 150 000 stóp kwadratowych
Zainstalowanych 500 obrabiarek
Duży zapas narzędzi i części
Odgałęzienie kolejowe z suwnicą pomostową
Tania siła robocza i dobra komunikacja na miejscu (zachodnia 
Rosja)
Zważone bażanty i wężowe skóry w wiklinowych koszach z eko skóry

Wielu marzyło o zajściu w ciążę z Elvisem Presleyem
Lub urodzeniu dziecka Madonnie
Ale dopiero teraz stało się to rzeczywistością
Sprzedajemy jaja i plemniki z naszych wybranych nielicznych do 
zapłodnienia in vitro
Gwiazdy popu i rocka (scena krajowa) - 20 000 USD
Gwiazdy muzyki pop i rock (scena zagraniczna) - 27 000 USD
Czołowi politycy - 30000 USD
Biznesmeni i oligarchowie - 50000 USD
Naukowcy - 12 000 USD
Arystokracja (hrabiowie królowie książęta) - 37 000 USD

Przed sztuczną inseminacją spotkasz się z ojcem lub matką który/a 
osobiście potwierdzi Ci że jest dawcą plemników lub jaj

Ceny dotyczą 1000 zdolnych do życia jaj lub plemników
Cennik dla hurtowników na <URL>

Pospiesz się aby zamówić
Z poważaniem
LLC Kukushka

Teraz klikasz w linka i jesteś zapłodniona
Teraz kumasz w urla i jesteś zawalony
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CZĘŚĆ 20

Niskie ceny wygrywają
Wieprz bez kości w środę
Żeberka rybie we wtorek
Schab pieprzowy w sobotę
Szyja z ink-dora w piątek
Kup jeszcze dziś a dostaniesz naklejkę na torbę z napisem dzielny 
konsument i kartkę na mózg kreta z rabatem 20 procent ważnym 
do końca tygodnia przy czym rabaty się nie łączą

Przygotuj swoje ciało na sukces
Dokończ konfigurację twarzy aby była bardziej wiarygodna dla 
użytkowników
Ukończono 12 z 13 kroków
Ukończono nadanie tożsamości
Brawo
Pozostał 1 krok
Podaj informacje i preferencje referencje i prezencję
Jeśli chcesz możesz przełączyć na klasyczną wersję interfejsu
Lecz za to co zobaczą inni ponosisz odpowiedzialność tylko ty sam
Anuluj lub przełącz teraz
I pobierz za darmo ulotkę w pdfie z pełnymi informacjami o pakie-
cie debilności
Potem weź udział w konkursie na morona roku okręcając się sznur-
kiem do suszenia pytań podniesionym z białego betonu
Nigdy nie wiesz co przyniesie dzień
Może dotkniesz twarzy boga
A może macki Cthulhu dotkną ciebie
Takich gratisów nie dostaniesz zbierając kupony z twojego ulubio-
nego marketu

Zabierz mnie stąd i
Zagrzeb mnie wtąd

Mofo fo

CZĘŚĆ 21

Wprowadzono zamęt w każdy system klasyfikacyjny
Wprowadzono infra‐cienkie różnice znaczeń między przedmiota-
mi
Życie to fabuła
A tylko geniusz odpowie ci jak dobrze zacząć ją od końca

Jesteś wędrowcom
Twoją ścieżkę wyznaczają ci śmieci walające się pod rozbitymi 
witrynami sklepów
Kim jesteś skoro ciągle nie potrafisz sobie odpowiedzieć na podsta-
wowe pytania zadawane od tysięcy lat
Kto zajmie się grobami świń książkami i figurami świętych
Kto zajmie się dodłużaniem kredytów o korzystnym oprocentowa-
niu dla tych którym ciążyć zaczyna ów kredytów zbyt łatwe spłacanie
Kto zajmie się wigilijną botwinką oderwanymi twarzami owiec 
śmietnikiem danych
Kto zajmie się chamstwem tytoniarzy trzustkami uczniów szóstkami 
alkoholikowców
Kto zajmie się nadgryzionymi grobami wersjami roboczymi przyci-
skami wyślij prześlij i podeślij
Kto zajmie się rdzeniami macierzą gwintami śrubami i turbinami
Kto zajmie się niesprzedanymi turbanami przepaskami na oko 
piratam i łobuzami
Kto zajmie się alertem zabezpieczeń przed kolejnym końcem świa-
ta katastrofą witaminową wektorem przyszłych zawirowań

Kto zajmie się bananowym śniadaniem wszystkimi przyszłymi za-
machami na Kennedy’ego rozdmuchanym balonem kafkowskiej 
machinerii biur
Kto zajmie się dzięciołem przeznaczenia szparagiem determinacji 
klamką dialektyki
Kto zajmie się zbutwiałą sasanką bootlegami garażowych artystów 
urodzinami w McDonaldzie
Kto zajmie się kalibanem ostrogrodzkim farelką jak grom z nieba 
salcesonową królewną
Kto zajmie się prezydenturą przyszłych faraonów trzymających 
palec na morderczej spacji steampunkowymi wozami olejowaną 
maską Fantomasa
Kto zajmie się fontanną Duchampa mechaniczną głową Hasman-
na antropomorficzną mantą w niebieskim hełmie
Kto zajmie się brunetkowymi muzami północnym Paryżem Pary-
żem o północy

CZĘŚĆ 22

Zupa mleczna ze śrutami zaprasza klaskające podniebienie wypra-
sza
Skrzepiasty udar nagania biasquiczny demon wygania
Nie mów nic więcej przysadkową krtanią odkręć się i zluzuj czu-
prakowa miruno
Egzotyczne bungalowy w zimowym krajobrazie
Wtłoczona w brzuch głowa niczym stempel Saturna pożerającego 
własne dzieci
Ocknij się 
Oh
Zapomniałem że jesteś w śpiączce umysłowego raczkowania
Zaloguj się do kolejnego panelu klienta
Wygeneruj datę nowego urodzenia
Zakręć kołem wybierz własną twarz i objętość kloaki do zbierania 
fujfuja 
Za wszelkie starania otrzymasz złotą pachę odlaną na bazie oślego 
podogonia
Nie przejmuj się jeśli zgubiłeś się w scenariuszu
Możesz teraz zagrać kogoś innego
Tuż za rogiem może czeka na ciebie rozdziawiona paszcza czapra-
ka
Rączy koń uśmiechniętego bawidamka
Klawiaturowi bałamutnicy
Odmieńcy spiskujący przeciwko porządkowi 
Kolejne duchy ojca Hamleta skandujące echem
Pamiętaj mnie pamiętaj mnie pamiętaj
Zbaraniałe gargulce na gzymsach pyskują samym tylko spojrze-
niem
A zdetonowane krasnale układają się w niestrawną mozaikę skołtu-
nionych puzzli
Gdzieniegdzie odbywa się jeszcze handel twarzami zbawiciela świę-
tymi relikwiami wśród których gwoździe ciernie napletki i chustki

Tymczasem producent wyrobów z wątróbki Prometeusz zaprasza 
do degustacji swoich produktów
I mimo iż na szyldzie reklamowym tej chorej garmażerii znajduje 
się oko Horusa pożerające wszystko co poćwiartowane 
Większe zainteresowanie wzbudzają pośladki na głowie bogini 
zachodu oglądane wprost z mogiły tuż przy polu trzcin

A więc tak to się wszystko kończy
Wątrobą okiem i pośladkami
A powinno komentarzem i rozwidleniami

KONIEC
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Motto: Chodzi o to, żeby nie być idiotą – 
Agnieszka Osiecka

 
Zanim przejdę do spraw polskich, po-

zwolę sobie na dłuższą słowacką dygresję. 
Przed I wojną światową Słowacy wchodząc 
w skład Węgier znajdowali  się na drodze 
do szybkiego wynarodowienia i madziary-
zacji. Wśród Słowaków lat dziewięćdziesią-
tych XIX wieku, a lata te charakteryzowały 
się wzmożoną madziaryzacją, nie tylko w 
warstwach ludowych, ale wśród ducho-
wieństwa katolickiego, nauczycielstwa, 
drobnego ziemiaństwa i mieszczaństwa 
– z górą 90% uważało się za Węgrów, nie 
odróżniając przynależności narodowej od 
państwowej. Słowacy nie mieli do roku 
1918 – z wyjątkiem jednego dziesięciolecia 
– szkół średnich, prawie żadnych instytucji 
kulturalnych, naukowych, teatrów, biblio-
tek i wydawnictw. Większość Słowaków było 
katolikami, ale ruch narodowy inspirowali 
przede wszystkim ewangelicy, zwłaszcza 
duchowni lub ich dzieci, którzy studiowa-
li najczęściej na dobrych zagranicznych 
uczelniach. Pastorzy protestanccy mieli 
możliwość wpajania świadomości naro-
dowej swej najbliższej rodzinie i swemu 
potomstwu. Księża katoliccy – co niby oczy-
wiste – ale warte przypomnienia, byli tej 
ostatniej możliwości pozbawieni. Kształcili 
się przy tym zazwyczaj w prowincjonalnych, 
stojących na niskim poziomie seminariach, 
a w Kościele dominowały wpływy węgier-
skie, co nie sprzyjało walce słowackich 
katolików o słowacką tożsamość narodo-
wą. Znaczenie protestantów w budzeniu 
słowackiego ducha narodowego polegało i 
na tym, że w przeciwieństwie do katolików 
(łacina), posługiwali się w liturgii i litera-
turze biblijną czeszczyzną oraz językiem 
słowackim, skodyfikowanym – trzeba to 
przyznać – przede wszystkim przez sło-
wackich katolików, jeszcze u schyłku XVII 
wieku. Kodyfikacja ta została uznana przez 
oba obozy wyznaniowe. Słowackim ewange-
likom walczącym o emancypację Słowaków 
łatwo było też nawiązać nić porozumienia 
z czeskimi, protestanckim na ogół, działa-
czami politycznymi (lub obojętnymi religij-
nie) oraz uzyskać ich wsparcie. Powstanie 
Czechosłowacji w 1918 roku zahamowało 
proces madziaryzacji Słowaków. Na Sło-
wację  ruszyły tysiące czeskich nauczycieli, 
pracowników administracji i ludzi różnych 
specjalności. W większości były to osoby 
prezentujące tradycję protestancką. Nie 
znaczy to, że już przed powstaniem Czecho-
słowacji nie istniała na Słowacji licząca się 
liczba słowackich protestantów, znaczących 
wiele w życiu politycznym Austro-Węgier. 
Do nich należał Milan Hodža, który w 
roku powstania Czechosłowacji liczył sobie 
40 lat. Urodził się w rodzinie protestanc-
kiego pastora lub jak podkreślają inni - w 
ewangelickiej rodzinie ziemiańskiej. Do 
rozwoju intelektualnego młodego Hodžy 
przyczynił się właśnie fakt, że jego ojcem 
był protestancki pastor. W tym środowisku 
przywiązywano wielką wagę do wykształce-
nia. Takie szczęście jak Milan miało wiele 

Maksymilian Podstawski 

Rola protestantów w zachowaniu słowackiej tożsamości narodowej

dzieci z protestanckich rodzin. Natomiast 
celibat panujący w Kościele katolickim 
uniemożliwiał przekazanie potomstwu 
wiedzy i szacunku do nauki. Zresztą przej-
mowanie po 1918 roku katolickich parafii 
przez słowackich księży, początkowo słabo 
wykształconych, od księży węgierskich 
nie było łatwym zadaniem. Te różnice na 
Słowacji w poziomie wykształcenia prote-
stanckich i katolickich elit politycznych 
znalazły później swe odzwierciedlenie w 
życiu politycznym Czechosłowacji w okre-
sie międzywojnia. Słowaccy protestanci 
odgrywali ważne polityczne role nie tylko 
na Słowacji, ale także w strukturach pań-
stwowych i partyjnych czechosłowackiego 
państwa federalnego. Tak np. Milan 
Hodža był najwybitniejszym przywódcą 
oraz ideologiem Czechosłowackiej Partii 
Agrarnej. Równocześnie należał do grona 
najwybitniejszych czechosłowackich mężów 
stanu. Jako przedstawiciel partii agrarnej 
pełnił w wielu rządach funkcję ministra 
odpowiedzialnego za różne resorty (ds. 
unifikacji praw, oświaty, rolnictwa). W roku 
1935 jako pierwszy Słowak został premie-
rem Czechosłowacji, a na przełomie 1935 
i 1936 roku przez krótki okres sprawował 
funkcję ministra spraw zagranicznych. Na 
wiele lat przed powstaniem Czechosłowa-
cji był już znanym działaczem ludowym 
na Słowacji, gdzie założył partię chłopską 
reprezentującą program czechosłowacki i 
konkurującą już wtedy z partią chłopską 
księdza Andreja Hlinki. Partia Milana 
Hodžy działała w sojuszu z agrariuszami 
czeskimi Antonina Švehli, a w 1922 r. po-
łączyła się z nimi. Hodža stał się jedną z 
czołowych postaci Republikańskiej Partii 
Ludu Wiejskiego i Małorolnego działającej 
na obszarze całej Czechosłowacji. W jego 
działalności politycznej i publicystycznej 
problematyka narodowa wiązała się w 
sposób naturalny z federalnym wątkiem 
środkowoeuropejskim. Uważał on, że swe 
interesy narodowe Słowacja może zabezpie-
czyć tylko w środkowoeuropejskich struk-
turach federalnych. Nasuwa się pytanie, 
jak to możliwe, że ewangelik Hodža stał 
się wybitną postacią życia politycznego w 
przeważającej mierze katolickiej Słowacji, 
gdzie 80% populacji (obecnie ok. 60 %) 
to katolicy. Trzeba przyznać, że pod tym 
względem Hodża nie był na Słowacji wy-
jątkiem. Ważną rolę, jaką spełniali prote-
stanci słowaccy w życiu I Republiki (okres 
międzywojnia) podkreśla fakt, że na czele 
większości partii politycznych Słowacji 
stali protestanci: partii agrariuszy. – Milan 
Hodža, socjaldemokratycznej Ivan Dérer, 
narodowosocjalistycznej – E.B. Lukáč, 
narodowo-demokratycznej – M. Ivanka, 
prywatnych przedsiębiorców – J. Liška, ko-
munistycznej Vladimir Clementis, a partii 
narodowej – ewangelicki pastor – Martin 
Rázus. Przywódcy wyznania protestanckie-
go byli ludźmi świetnie wykształconymi. 
Np. dr Hodža, przywódca agrariuszy, nie-
zależnie od dobrego wykształcenia, znał 8 
języków, w tym język polski. Na przeciwnym 
biegunie stał słabo wykształcony katolik, 

przywódca ludaków – A. Hlinka, jednak 
polityk o niezwykłej sile oddziaływania i 
charyzmie, popularny zwłaszcza wśród nie-
wykształconych mas. Doskonale wykształ-
conym był natomiast kolejny przywódca 
ludaków ksiądz Jozef Tiso, który w pewnym 
momencie historycznym nie wykorzystał 
niestety swych talentów po właściwej stro-
nie, współpracując z hitlerowcami. 

I co to wszystko ma wspólnego z polski-
mi, współczesnymi w dodatku, sprawami? 
Wydaje mi się, że częściowo ma. Polakom 
nie zagraża wynarodowienie, ale o wyższy 
poziom wykształcenia społeczeństwa należy 
dbać. Zacznijmy od naszych elit. Z góry 
zastrzegam się, że wcale nie uważam, by 
wyższe wykształcenie dawało pewność, że 
dany polityk zasługuje na pozytywną ocenę. 
Nie chcę wymieniać tu polityków bez wyż-
szego wykształcenia (w naszej niedawnej 
historii byli tacy), którzy przewyższali swymi 
umiejętnościami i rozumieniem rzeczy-
wistości swych wykształconych formalnie 
kolegów. I nie chodzi tu też wyłącznie o 
polityków, ale i o poziom elektoratu i ca-
łego społeczeństwa. Przypomnijmy sobie: 
ilość przechodzi w jakość, ale indywidualne 
przypadki mogą odbiegać od generalnej 
zasady. Wyjątki potwierdzają regułę. Fe-
nomenem głupoty w Polsce zajmowało się 
wiele znanych osób. Ale nas interesuje tu 
raczej poziom kultury umysłowej naszego 
społeczeństwa, jakkolwiek głupota idzie 
często w parze z niskim poziomem tej kul-
tury, a tej sprzyja brak solidnego wykształ-
cenia. Stanem kultury umysłowej polskiego 
społeczeństwa na przestrzeni wieków zajął 
się profesor Andrzej Zybała w swej pracy 
„Polski umysł na rozdrożu”. Dowodzi on, 
że część składników polskiej kultury umy-
słowej ogółu społeczeństwa – widocznej 
zwłaszcza w debatach publicznych – nie 
jest kompatybilna z cechami nowoczesnej 
umysłowości, w której znaczenie ma otwar-
tość na argumenty, weryfikowanie sądów, 
odróżnianie faktów od opinii itp. Wiele 
niekorzystnych cech w naszej kulturze 
umysłowej powstało wskutek oddziaływania 
ideologii romantycznej; prymat czynu nad 
myślą, pierwiastków irracjonalnych w ludz-
kiej osobowości nad racjonalnymi. Inne 
przyczyny to: rola sarmatyzmu, niskiego 
poziomu kształcenia warstw szlacheckich, 
izolacji kulturowej warstwy włościańskiej, 
rola niektórych nurtów religijności (to 
ostatnie aktualne jest do dziś, M.P.). Autor 
zamieszcza tabelę (United Nations Statisti-
cal Yearbook 1948) wskazującą na odsetek 
analfabetów w Polsce i w innych krajach 
europejskich przed II wojną światową. Po-
równajmy tylko 3 kraje należące obecnie 
do Grupy Wyszehradzkiej: Polska w 1931 
roku miała 23,1 % analfabetów, Czecho-
słowacja w 1930 roku - 4,1% analfabetów, 
Węgry w 1930 roku - 8,8% analfabetów. 
Wspólną cechą Czechosłowacji i Węgier, 
w odróżnieniu od Polski, było znaczenie 
i waga protestantów w życiu umysłowym 
i działalności publicznej. Profesor Zybała 
wkładem protestantów w rozwój umysłowy 
społeczeństwa polskiego w zasadzie się nie 
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zajmuje. Przy czym, trzeba to przypomnieć, 
wkład protestantów w rozwój Polski jest 
oczywiście olbrzymi. A ich szkolnictwo 
było, podobnie jak w innych krajach, na 
wysokim poziomie. Generalnie jednak na 
przestrzeni wieków polskie szkolnictwo tra-
pione było najczęściej przez niski poziom 
swych nauczycieli, czemu towarzyszyły, 
zresztą do dzisiaj – bardzo niskie. płace. 
Dostępne dane wskazują, że przeważająca 
część naszych nauczycieli kształcona jest 
także obecnie według modelu pochodzą-
cego z XIX wieku – oznacza to nacisk na 
przekazywane encyklopedycznej wiedzy. 
Pedagog Bogusław Śliwerski, twierdzi że 
obecnie 30% nauczycieli zagraża uczniom 
i sobie samym. Cechuje ich najwyższy 
wskaźnik wypalenia zawodowego, są zner-
wicowani, niekiedy nawet sadystyczni. 
(Może to mieć niekorzystne następstwa 
zwłaszcza obecnie – w dobie pandemii 
korona wirusa, M.P.). Kariera nauczyciela 
nie przyciąga najzdolniejszych i tak jest od 
wieków. Nauczyciele – zauważa profesor 
Zybała – wywodzą się wciąż z grupy dość 
słabych absolwentów. Edyta Gruszczyk-
-Kolczyńska, profesor pedagogiki, oceniła 
z kolei na podstawie wyników badań, że 
polskie szkoły są rzeźnią talentów mate-
matycznych.

Polscy nauczyciele zawsze byli słabo 
wynagradzani, mimo to jednak poziom na-
uczania był niekiedy zadziwiająco wysoki. 
Wspomnieć tu należy np. o okresie pano-
wania króla Stanisława Augusta i założonej 
przez niego Szkole Rycerskiej w Warszawie 
oraz o jej utalentowanych absolwentach. 
Intelektualna atmosfera towarzysząca pa-
nowaniu tego władcy sprzyjała wzrostowi 
poziomu wykształcenia i kultury. Dość 
wspomnieć, że na początku zaboru rosyj-
skiego na ziemiach polskich, większość 
piśmiennych obywateli Rosji stanowili 
Polacy. Pod koniec zaboru rosyjskiego na-
tomiast, w rezultacie świadomego działania 
władz carskich, sytuacja polskich szkół była 
dramatyczna, najgorsza, jak zauważa pro-
fesor Zybała, ze wszystkich 3 zaborów (co 
rzutowało na poziom polskiego szkolnictwa 
w okresie międzywojennym). Innym war-
tym odnotowania zjawiskiem była widoczna 
twórcza działalność polskich uczonych na 
rosyjskich wyższych uczelniach oraz ich 
udział w tworzeniu nowych, a także na 
Dalekiej Syberii, dokąd byli skazywani na 
„zsyłkę”. 

Wielką zasługą Polski Ludowej było 
pokonanie analfabetyzmu, dziedzictwa 
Polski przedwojennej i II wojny światowej, 
podczas której zginęły setki tysięcy przed-
stawicieli polskiej inteligencji. Lata wojny 
to dla znakomitej większości młodych 
ludzi przerwa w nauce. Po wojnie studia 
wyższe ukończyło miliony osób. Stanowili 
oni około 10 % społeczeństwa. Tworzenie 
nowej elity kraju trwało długo i można 
zaryzykować twierdzenie, że dopiero 
pod koniec istnienia PRL osiągnęła ona 
przyzwoity poziom. Przy zmianie systemu 
na kapitalistyczny okazało się jednak, że 
10 % to za mało, by zarówno elity, jak i 
społeczeństwo (elektorat) odrzuciło neoli-
beralne poglądy ekonomiczne, które – jak 
powiedział to, przy być może innej okazji, 
znany polityk – „kupił głupi lud”. Nowe, 
wykształcone w PRL elity, dobierane prze-
cież na studia według kryteriów klasowych, 

nie obroniły systemu, który je stworzył. 
Wręcz przeciwnie, wraz z tzw. wielkoprze-
mysłową klasą robotniczą przyczyniły się do 
jego obalenia. Nie zdała egzaminu przede 
wszystkim ówczesna elita polityczna kraju. 
Zarówno ta PRL-owska, jak i powstająca 
z niej nowa elita neoliberalna. Ta „stara” 
mogła przynajmniej spróbować zapoznać 
się  z wzorcami chińskimi i starać się je 
naśladować. Inna sprawa, że ratowanie 
socjalizmu i pójście chińską drogą skoń-
czyłoby się raczej niepowodzeniem, bo 
Rosja (dawny ZSRR) wybrała rozwiązania 
kapitalistyczne, a Polska kopiująca wzory 
chińskie pozostałaby w Europie osamot-
niona i niezrozumiana. Ta „nowa” elita 
natomiast wykazała się kompletnym anal-
fabetyzmem ekonomicznym przyjmując 
bez żadnej głębszej dyskusji doktrynę 
neoliberalną; wiadomo, że po roku 1989 
należało wobec Zachodu, a szczególnie 
wobec Stanów,  zastosować pewną dawkę 
„wazeliny”, ale było jej wtedy stanowczo 
za dużo. Po roku 1989 nie spisały się też 
elity polskiego Kościoła katolickiego, nie 
próbując nawet podjąć rozważań na temat 
katolickiej nauki społecznej, nie mówiąc 
już o jej wdrażaniu. Nauk, jakie można 
wyciągnąć z historii naszej transformacji 
jest zapewne wiele, ale na plan pierwszy 
wysuwa się chyba potrzeba podnoszenia w 
społeczeństwie wiedzy ekonomicznej.

Według statystyki OECD obecnie od-
setek Polaków z wyższym wykształceniem 
wynosi ok. 50% i stale rośnie. (Dane OECD 
z 2016 roku – Polska 44,6%, Czechy – 
32,8%, Słowacja – 31,5%,, Węgry – 33%). 
Na zjawisko wzrostu poziomu wykształ-
cenie światowej młodzieży zwrócił uwagę 
Zbigniew Brzeziński, w czym, obok kilku 
innych czynników dostrzegał zagrożenie 
dla amerykańskiej supremacji na świecie. 
(Inne zagrożenia to jego zdaniem: eks-
pansja demograficzna w wielu regionach 
globu, błyskawiczne połączenia komunika-
cyjne, telefon komórkowy, internet, tele-
wizja). Brzeziński obawiał się politycznego 
przebudzenia; „politycznie niespokojnych 
studentów oraz społecznie wykluczonych 
bezrobotnych.” „W dużej części dzisiejsze-
go świata, pisał, miliony studentów uniwer-
sytetów są zatem odpowiednikiem tego, co 
we wczesnym okresie industrializacji Karol 
Marks określił mianem proletariatu”.

Pewnym bolesnym paradoksem jest 
uświadomienie sobie, że w sprawiedliwym 
ustroju, jakim miał być socjalizm, tylko 
10% społeczeństwa legitymizowało się 
wyższym wykształceniem (tutaj nasuwa się 
porównanie / analogia do 10 % szlachty 
w okresie I Rzeczpospolitej), podczas gdy 
obecnie, w ustroju kapitalistycznym, prawie 
co drugi Polak jest  magistrem, (co praw-
da płacąc za to niekiedy duże pieniądze). 
Osobiście nic przeciwko temu nie mam, a 
nawet popieram. Chciałbym nawet, aby w 
Polsce, podobnie jak w niektórych innych 
krajach (np. skandynawskich-i znów kraje 
protestanckie!) ekspedienci w sklepach 
znali obce języka (choć prawdę mówiąc 
Skandynawom wystarczy do tego szkoła 
średnia, a niekiedy nawet podstawowa, 
przy może mniejszej niż u nas znajomości 
gramatyki). Mam też pewne podejrzenia 
co do nauki przedmiotów ścisłych w szko-
łach podstawowych; obawiam się, że nie 
wszystkie szkoły posiadają pracownie biolo-

giczne, fizyczne czy chemiczne, a niektóre 
nie mają ich wcale. W tych warunkach 
nie ma mowy o właściwym przygotowaniu 
absolwentów dla szkół średnich, które z 
kolei przygotować powinny młodzież do 
podjęcia studiów na kierunkach ścisłych, 
bo tego przede wszystkim krajowi potrzeba.

Przeciwnicy upowszechnienia w Polsce 
szkolnictwa wyższego wskazują na niski 
poziom kandydatów do szkół wyższych, ale 
przyczyna tego stanu rzeczy tkwi zupełnie 
gdzie indziej, a mianowicie w niskim pozio-
mie nauczania w szkołach podstawowych 
i średnich. I nie chodzi tu o to, że mamy 
niezdolną młodzież, natomiast mamy wielu 
nieudolnych nauczycieli. Posłużę się znów 
przykładem krajów skandynawskich, tam za 
poziom nauczana odpowiada nauczyciel, 
a nie uczeń. I nie wystarczy od uczniów 
wymagać wiedzy, trzeba potrafić jeszcze 
ich nauczyć. Wyjście jest niezwykle proste, 
jakkolwiek w Polsce od setek lat trudne do 
realizacji; dobrym nauczycielom trzeba 
bardzo dobrze płacić. (Podobnie zresztą 
jak lekarzom i pielęgniarkom pracującym 
w państwowej służbie zdrowia. Gdyby było 
ich więcej i zarabiali dobrze, nie byłoby 
teraz kłopotów z personelem w trakcie 
pandemii. Przepraszam, że piszę o tak 
oczywistych sprawach. Mała ilość lekarzy 
sprzyja być może praktyce prywatnej, ale 
nie społeczeństwu. Trzeba więcej młodych 
przyjmować na studia medyczne. Jakie to 
proste!). 

Rosnący poziom wykształcenia polskie-
go społeczeństwa dobrze wróży przyszłości 
państwa polskiego, przy czym nauka powinna 
mieć świecki charakter. Nie katolicki i nie 
protestancki, ani prawosławny, lecz świecki. 
(Jakkolwiek szkoda, że w ciągu ostatnich 100 
lat chociaż przez kilka lat nie rządzili nami 
protestanci). Ma to zasadnicze znaczenie 
zarówno dla mądrego rozwiązywania naszych 
spraw wewnętrznych, jak na forum między-
narodowym; jeśli chce się odgrywać poważną 
rolę w Unii Europejskiej, NATO i Środkowej 
Europie (Grupa Wyszehradzka i Trójmorze). 
Polską nie może kierować fundamentalizm 
religijny, bo nie znajdzie to zrozumienia ani 
w Europie, ani w regionie. Na zakończenie 
uwaga: nie uda się żadnej partii stworzyć 
własnej elity władzy, takie próby już były i 
skończyły się niepowodzeniem. Młodzież 
w Polsce wybiera studia nie dla określonej 
koncepcji politycznej, lecz dla siebie i dla 
dobra kraju. Poza tym – inteligentni ludzie 
czasem zmieniają poglądy, szczególnie na 
studiach. Ponadto, studia wyższe w Polsce 
kończą przede wszystkim kobiety (ok. 60% 
absolwentów), onegdaj były zacofane, teraz 
wychowywać będą nasze wnuki w szacunku 
dla nauki i kultury. W tym wszystkim chodzi 
o to, żeby nie być idiotą! v
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- Maksymilian Podstawski, Milan Hodža – ide-
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„Myśl Ludowa”, Warszawa 2017, Nr 10/2018
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Dziennik czasu zarazy (18)

1 sierpnia
Śmieszny, ospały leń. Sybaryta, który nie 

chce się ożenić, aby ponosić trudy bycia z 
kobietą. Przykleił się do władzy i teraz pilnuje, 
żeby nie straciła władzy. Uwierzył albo udaje, 
że uwierzył w jej narrację i eliminuje tych, 
którzy nie wierzą. Donosi. Gdyby taka była 
młodzież 1 sierpnia 1944 roku, to Powstanie 
Warszawskie nigdy by nie wybuchło.

2 sierpnia
W Krainie Wygasłych Wulkanów, czyli w 

Sudetach. Inny świat, inna historia oparta aż 
o pamięć z wojny prusko-austriackiej w latach 
1740-1742. Splot natury i kultury. Symptomy 
krachu,  opuszczenia, szczególnie w Wałbrzy-
chu, który po 500 latach pozbył się brudnego 
górnictwa, a któremu przy Alei Wyzwolenia 
poświęcono nawet pomnik. Bogata spuścizna 
budowlana czesko-niemiecka, mieszczańska, 
nie do końca jeszcze zagospodarowana przez 
Polaków. Obok wypieszczonych perełek ar-
chitektonicznych podupadłe domy. Nawet 
paradne podcienia w Lądku Zdroju w jednym 
miejscu się sypią.   

3 sierpnia
Worek Turoszowski – jeśli nie koniec 

świata, to koniec Polski. Od czasu do czasu 
po krętych, nierównych drogach zatopionych 
w bogatej zieleni przemykają czeskie samo-
chody. Czy to coś znaczy? Na myśl przychodzi 
konflikt czesko-polski o znikającą wodę. 

4 sierpnia
W Henrykowie. Imponujący klasztor 

pocysterski. Największe wrażenie robią baro-
kowe stalle w kościele pw. Wniebowstąpienia 
NMP i św. Jana Chrzciciela, a wstręt budzi 
– odnotowana w prospekcie turystycznym – 
Brama Parkowa – obecnie (sic!) Pustelnia księdza 
Kardynała, czyli niesławnej pamięci Henryka 
Gubinowicza. W budynkach klasztoru mieści 
się Wyższe Seminarium Duchowe Archidie-
cezji Wrocławskiej, do którego często przyjeż-
dżał ów niesławnej pamięci hierarcha rzym-
skokatolicki, aby spotykać się z klerykami. Po 
co? Co on w tej „Pustelni” wyrabiał? Jakże ten 
obleśny  hipokryta zawładnął świadomością 
Dolnego Śląska, skoro ów kompromitujący 
dziś prospekt reklamowy wydała nie diecezja, 
tylko gmina Ziębice. 

5 sierpnia 
Moje życie, twoje młode życie, Sebastianie – ot 

i wszystko… 
Po obserwacji gołębi na dachu hotelu 

„Pod Platanami” w Trzebnicy.

6 sierpnia
Spóźniona wiadomość, że 4 maja 2021 

roku odszedł Ireneusz Krzysztof Szmidt 
(1932-2021) – poeta, aktor, reżyser, animator 
kultury. Światło Gorzowa Wielkopolskiego. 
Takich świateł, entuzjastów i robotników 
zarazem, nie ma ani Warszawa, ani Kraków, 
ani Wrocław. Bo na głębokiej prowincji, żeby 
coś zrobić, to trzeba płonąć. I robić za innych 
rzeczy żmudne, elementarne. Gdy nie ma 
instytucji, to samemu trzeba być instytucją. I 
wciąż innych – ospałych i ślepych – oświecać. 

Taki był redaktor naczelny „Pegaza Lubu-
skiego”, które to czasopismo lubiłem czytać 
wcześnie rano, aby też nabrać błysku w swoich 
oczach. I lubiłem do Gorzowa Wielkopolskie-
go zajeżdżać, aby z Ireneuszem Krzysztofem 
pogawędzić trochę. 

7 sierpnia
Zauważam, że upał uruchamia osoby 

niepełnosprawne umysłowo. Telefon za 
telefonem z absurdalnymi pomysłami – rosz-
czeniami. 

8 sierpnia
W naturze wszystko ma swą moc. Koniec 

jest silniejszy niż początek, bo koniec musi 
być, a początek – niekoniecznie.  

9 sierpnia
Sebastiana nie ma w domu. Cieszę się. 

Nie może przecież dziczeć i kobiecieć.

10 sierpnia
Wydaje się, że niechęć młodzieży do 

szczepień antycovidowych jest formą buntu 
pokoleniowego, bo przecież każde pokolenie 
musi mieć swój bunt. Przyklejenie się do hi-
sterycznych manifestacji neo-sufrażystek na 
przełomie lat 2020/2021 nic nie dało, więc 
trzeba inaczej zamanifestować swą niechęć 
do starego świata. Dzisiejsza młodzież ma 
kłopoty z buntem, bo nie ma konkretnego 
przeciwnika i konkretnej idei. Wszystko w 
tej globalistycznej mazi zostało rozmazane. 
Mamy więc często do czynienia z buntami 
indywidualnymi, nieuzasadnionymi atakami 
na rodziców, kolegów, partnera. Bo bunt 
musi być! 

11 sierpnia
Porządkując papiery, znajduję swoje 

artykuły z „Ilustrowanego Kuriera Polskie-
go”. Zaskakuje mnie mądrość tamtego mło-
dzieńca, publicystyczna dojrzałość i powaga. 
Pamiętam, że któryś z czytelników, który mnie 
wtedy spotkał, powiedział:

- Nie wiedziałem, że pan jest taki młody!
Wówczas to mądrość wiązała się z wie-

kiem, dzisiaj raczej nie.     

12 sierpnia
Lubię rano, z nogami na biurku, sączyć 

kawę rozruchową. Zastanawiam się, czy ta 
klasyczna scena z westernów kręcona była z 
użyciem tego samego – za każdym razem – 
biurka czy stołu. Wtedy, a było to ponad pół 
wieku temu, gdy uwielbiałem westerny, nie 
zwracałem na to uwagi. Dziś problem ten 
wymaga badań historycznych, tylko po co? 
Zresztą pytanie takie można zadać autorom 
wielu opracowań historycznych, które wpada-
ją w moje ręce lub są omawiane na łamach 
tygodników. Zauważam duże zainteresowanie 
historią, nawet tą banalną, a może przede 
wszystkim banalną. Przecież nasze życie, które 
chcemy porównać z życiem poprzedników, 
nie jest wcale w swej istocie bardziej doniosłe. 

13 sierpnia
Lato chyli się ku jesieni. Słońce bardzo 

gorące, ale już nie takie żywe, uderzające jak 
na początku. Inny jest piec, gdy się rozgrzewa, 

a inny, gdy trwa rozpalony. Nuży. Rzeczywi-
ście, początek jest najżywszy z wszystkich faz 
bytu. Niech nie marudzą ci, którzy narzekają, 
że ktoś tam coś zaczął i nie skończył. Nie bez 
powodu Pan Bóg stworzył dzień i noc, pora-
nek i wieczór.

14 sierpnia
Około godziny 9.00 organizm upomina 

się lekkim otępieniem mózgu o kawę. Moc-
niejszą, rozpuszczalną. Dać mam czy nie dać? 
W tym momencie nie dziwię się narkotyczno-
-alkoholowym seansom niektórych twórców. 
Co to będzie, gdy otępienie powiększy się?

15 sierpnia
Znów zobaczyłem Sebastiana w sylwetce 

innego chłopca. Szedł grzecznie z mamą, 
niósł torbę z zakupami i nawet rozmawiał. 
Ludzie na określonych etapach rozwoju są 
bardzo podobni do siebie.

16 sierpnia
Już tydzień po olimpiadzie, a niesmak 

pozostał. Zderzenie europejskiej, mimo 
wszystko  spontaniczności z azjatyckim wy-
rachowaniem nie wyszło idei olimpijskiej na 
dobre. Poza tym pandemia wyeliminowała z 
gry wielu dobrych sportowców. 

17 sierpnia
Studentki odbywające praktykę w re-

dakcji „Akantu” w swoich wspomnieniach 
z minionego roku najbardziej narzekały na 
sztuczne, on-line studia, podczas których 
zabrakło wzajemnych kontaktów, owej ma-
gicznej „atmosfery uniwersytetu”. Według 
mnie jest to wielki, historyczny grzech pol-
skiego szkolnictwa wyższego, które poszło na 
łatwiznę i zdradziło zarówno swoje posłan-
nictwo jak i ufającą mu młodzież. Przecież w 
tych wielkich, gmaszystych uczelniach, przy 
stosunkowo małej liczbie studentów, można 
było choćby zorganizować, tak jak miało to 
miejsce w szkołach zawodowych i techni-
kach, różne warsztaty i ćwiczenia. Wydaje mi 
się, że można było nawet zorganizować na 
przemian, w dystansie, wykłady. Tym razem 
dystans między mistrzem a uczniem stał się 
kosmiczny i to głównie z winy nieetycznego 
i leniwego mistrza. „Mistrz” bez mrugnięcia 
okiem poddał się histerycznym ministerial-
nym obostrzeniom.  

18 sierpnia
Od Joanny Gładykowskiej otrzymuję 

on-line zawiadomienie o jej ślubie. A może 
ten ślub jest także on-line? Pójść czy włączyć 
kompa?

19 sierpnia 
Sierpień to taki miesiąc, w którym – 

obok stycznia, kiedy wszyscy odpoczywają po 
świętach i nie ma jeszcze pewnego budżetu 
– niewiele się dzieje. W sierpniu wzorem 
włoskim Polacy odpoczywają, choć w zasadzie 
nie mają po czym, bowiem społeczeństwo 
jest już bardzo stare i przerażająco wielki 
jego procent cały czas znajduje się na „za-
służonym odpoczynku”. Niemniej laba jest 
widoczna na każdym kroku.  Kobiety chodzą 
w przewiewnych sukienkach, gorzej, gdy – a 
przecież są coraz bardziej tłuste – w szortach. 
Mężczyźni noszą słomkowe kapelusze; jeden 
z moich przyjaciół, który był swego czasu na 
wycieczce w Wietnamie, kapelusz z moski-
tierą na karku. Mamy więc do czynienia ze 
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wspólnotą zachowań, gorzej niestety jest ze 
wspólnotą sensu i celu. 

20 sierpnia
Zbigniew Radosław Szymański pisze, że 

Covid-19 pozostawił w nim niewiarę w cokolwiek 
w tym literaturę. Została jakaś pustka. 

Czy rzeczywiście uczynił to Covid-19, w 
końcu jakiś martwy, choć fenomenalnie żywot-
ny przedmiot? Chyba nie. Raczej otarcie się o 
śmierć, przedwczesne, przed słusznym wiekiem. 
Nagle uświadomiliśmy sobie, że to wszystko, całe 
to nasze budowanie własnych światów i ciągłe 
naprawianie tego wspólnego świata, w każdej 
chwili może się nieodwracalnie skończyć. Więc 
po co cokolwiek czynić, skoro nic z tego, oprócz 
śmierci, po której ktoś będzie musiał po nas 
posprzątać, nie będzie? 

Takich „samobójców pandemicznych” 
jest wiele, bardzo wiele. Widzę ich wśród naj-
bliższych, widzę także w…

21 sierpnia
Gdy głośno narzekałem na trud wypi-

sywania aż 10 opinii aż 10 studentkom, tylko 
studentkom, Michał Pasternak wyjaśnił jedną 
z głównych przyczyn szalejącej feminizacji stu-
diów wyższych po 2009 roku. To brak obowiąz-
kowej służby wojskowej, przed którą do tego 
czasu młodzi mężczyźni uciekali na uczelnie. 
Dotąd każdy student musiał co roku jesienią 
stawiać się w wojskowych komendach uzupeł-
nień z dokumentem świadczącym o kontynu-
acji studiów. Gdy młodzieniec na czas takiego 
kwitu nie dostarczył, to szedł w kamasze. Nic 
też dziwnego, że w tamtych – niezbyt odległych 
przecież – czasach w komisjach uzupełnień 
„potencjalni” poborowi czekali nieraz w długich 
kolejkach, aby wbito im do książeczki wojskowej 
upragnione odroczenie. 

Niestety, ale stwierdzam, całkiem nie-
-mizoginicznie zresztą, że feminizacja studiów 
wyższych jest jedną z przyczyn obniżenia ich 
poziomu, chociaż nie główną.

22 sierpnia 
Jarosław Kapsa z Częstochowy nie może 

pojąć, dlaczego, my z Kujaw pasjonujemy się 
Inflantami. Wspólny krajobraz polodowcowy, 
a tam jeszcze wyraźniejszy, bo później ukształ-
towany i w związku z tym mniej zerodowany. 
Tego nikt z Częstochowy, w Krakowa i Sanoka 
nie jest w stanie zrozumieć, bo tam lodowca 
przecież nie było. 

23 sierpnia
Zauważyłem, że źle się czuję, gdy nie 

jestem zajęty. Obojętnie czym, nawet wypisy-
waniem adresów na kopertach i wkładaniem 
do tych kopert kolejnego numeru „Akantu”. 
Podczas tego lata kilka razy nie dałem się sobie 
zająć. I co? Napisałem dwa opowiadania i kilka 
wierszy. 

24 sierpnia
W tym mieście nie ma energii, jest tylko 

masa (por. nota z 7 lipca 2021 roku). Coraz 
więcej takich tłustych, zdeformowanych miast.

25 sierpnia
Zastanawiałem się, co dziś będzie na prze-

kór. Bo zawsze jest coś na przekór. Nie wszystko, 
co się zaplanuje, udaje się. W końcu nie jeste-
śmy panami tego świata. 

Od rana wszystko szło zgodnie z planem, 
a więc trochę niepokoiło. Słońce, dużo spo-
koju, niezakłócony rytm pracy. Wracając do 

domu wpadłem na pielgrzymkę. Otoczona 
policyjnymi radiowozami szła środkiem ulicy, 
choć obok biegł całkiem szeroki chodnik, a 
pielgrzymujących nie były tłumy. Stare twarze, 
smutne, zacięte; młodych jak na lekarstwo, 
tylko nieliczne dzieci prowadzone przez babcie. 

Pielgrzymka szła szeroko, wolno i dumnie, 
hamując ruch na ulicy przelotowej co najmniej 
na półtora godziny. Niektórzy kierowcy, widząc 
co się święci, zawracali, aby dłuższym, ale krót-
szym czasowo objazdem dotrzeć do domu. Czy 
to jest sól tej ziemi?

Opustoszałym chodnikiem, w przeciwną 
stronę jechała na rowerach sześcioosobowa 
rodzina. Dwoje rodziców i czwórka dzieci, choć 
być może nie wszystkie należały do tej rodziny, 
może to dzieci znajomych. Jechali w miarę 
szybkim tempie. Dzieci, śmiejąc się, zmieniały 
się na prowadzeniu niczym kolarze wyścigowi. 
A może to jest właśnie ta sól?

26 sierpnia
Coraz więcej wypowiedzi o szkodach czy-

nionych w psychice przez pracę on-line, a także 
nauczanie, prezentacje kulturalne. Pamiętam, 
że jeszcze rok temu nazywano to triumfem 
nowoczesności. Pisano, że polska szkoła, która 
wypędzając dzieci do domu, w rzeczywistości 
zdradziła je, wreszcie będzie nowoczesna. Na 
pewno z jednej strony była to naiwność, ale z 
drugiej wyrachowanie mające przykryć zwierzę-
cy strach, lenistwo i bezmyślność naszych zacho-
wań w pierwszej fazie pandemii. Zamiast próbo-
wać – przy zachowaniu ostrożności sanitarnej 
– ułatwiać kontakty międzyludzkie, brutalnie 
je rozrywano. W tym demontażu celowali poli-
tycy i media. A przecież dzięki wspólnotowym 
strukturom społecznym zachowujemy a nawet 
zyskujemy własną podmiotowość poprzez usto-
sunkowanie się do tych struktur, czy pozytywnie 
czy to negatywnie, najczęściej z boku. Potrze-
bujemy norm, zwyczajów, rytuałów, symboliki, 
tradycji, powtarzalności zdarzeń. Widziałem to 
po swoich studentkach, które gdy przyszły tylko 
po odbiór zaświadczeń, to zamiast odebrać je 
w sekretariacie wkroczyły do mojego pokoju i 
rozsiadły się przy stole jak podczas zajęć. Wzru-
szyły mnie tym bardzo. Powiedziałem im wprost 
o tym, a to je także wzruszyło. I tak, wzruszeni, 
przez chwilę siedzieliśmy razem.

27 sierpnia
Rozmowa telefoniczna z Eugeniuszem 

Koźmińskim na temat przebijania się w litera-
turze. Mówię, że obecnie, po zawaleniu się w 
ostatnim dziesięcioleciu XX wieku i zabagnie-
niu rynku literackiego za sprawą łatwości druku, 
braku selekcji i braku syntetycznej krytyki, a po 
przełomie wieków poprzez „internetowanie i 
społecznościowanie literatury”, jest to niemoż-
liwe. Bo jak wydźwignąć się z gęstej mazi, tym 
bardziej, że przy upadku czytelnictwa, nikt tego 
wychylania się już nie obserwuje. Nawet jeśli fir-
my promocyjne dokonywują sztucznej promo-
cji jakiegoś autora czy dzieła, to po stosunkowo 
krótkim czasie, muszą, bo wszyscy cierpimy na 
patologię nowości, dokonać kolejnej promocji.     

- Cieszmy się, że od czasu do czasu ktoś 
nas czyta – mówię

- Cieszmy się… – powtarza jak echo świetny 
poeta z Kołobrzegu, choć czuję, że jako twórca 
starej daty wciąż ma w głowie przebijanie się i 
sławę. Ja natomiast uważam, że misją literatury 
jest sianie dobra, prawdy i piękna. 

28 sierpnia
Spoglądam przez redakcyjne okno na falu-

jącą na wietrze biało-niebieską flagę wywieszoną 

w święto Wniebowzięcia NMP i jest mi smut-
no. Kiedyś takie flagi, a także flagi biało-żółte 
były manifestacją przeciwko złu. Zło uważało 
wtedy, że jest dobrem i karało – a były to lata 
siedemdziesiąte minionego wieku – grzywnami 
za wywieszanie flag „obcego państwa”. Kiedyś 
katolicyzm łączył Polaków, dziś tylko jest jedną z 
wielu proponowanych narracji o świecie, w tym 
zagęszczonym od przeróżnych narracji świecie. 

29 sierpnia
Mówię do widzenia, a w odpowiedzi słyszę: 

Do widzenia, miłego dnia. Jest mi głupio, że to nie 
ja wyszedłem z tym miłym. Odnoszę wrażenie, 
że wyszedłem na chama.

30 sierpnia
Redakcja „Akantu” otrzymała plik zbiorów 

wierszy, ładnie, subtelnie nawet wydanych przez 
Warszawski Oddział Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich, a sfinansowanych przez możny i kote-
ryjny Instytut Literatury w Krakowie w ramach 
ministerialnej Tarczy dla literatów. Przeglądam 
– czytam i nie mogę wyzbyć się wrażenia, że ta 
koteryjność udzieliła się także wydawcy. 

31 sierpnia
Znów ścigam się ze śmiercią. Przygotowuję 

w oparciu o relacje uczestników i świadków 
monografię historyczną o opozycji i konspiracji 
lat 1980-1989. Moje „źródła” ochodzą w niebyt. 
Może, choć jest to praca zakrojona na lata, uda 
mi się jeszcze te „źródła” przepytać, tak jak uda-
ło mi się w ostatniej chwili przepytać „źródła” 
do monografii: Bydgoski okres (1923-1927) w 
życiu błogosławionego Michała Kozala (1893-1993) 
(1995), Bydgoski Listopad 1956 (1996), Rewo-
lucja, odnowa i ożywienie w bydgoskiej kulturze od 
sierpnia 1980 do grudnia 1981 (2018). v

Spływy kajakowe

Dobry to wypoczynek, 
piękna pogoda.
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Balonówki na faktach

pamiętam puenty 
do rozpuku śmieszne
w warzywniaku obok 
na długiej przerwie kupowaliśmy 
disney’e balonówki z historyjkami
andruty i oranżadę
właścicielka zwariowała na starość
podobno naga chadzała po ogrodzie

ten stary brodaty z połowy ulicy
co trzymał kozy
zbierał wrotycz i wszechświat
wygrażał komunistom chłopakom i elektrowni
gadali żona dawno od niego uciekła
a dzieci nie chciały pogrzebać
tyle zebrał tego wszechświata
że do domu wchodził przez okno

tam gdzie tak zarośnięte
mieszkał Adaśko chudy powykręcany 
po Heinego-Medinie
chował się za drzewami
albo w krzewach jaśminu
miał kolorowy gliniany gwizdek
świergotał z ptakami
na wiosnę

Do wódki 

zdawało się
że pływasz 
miniaturowy
w porcelanowym
akwenie herbaty
odziany w czepek niebieski
wiesz te nienazwane
odcienie błękitu

(i zielone slipki w żółte śliwki)

ale to tylko echolalia
po naleśniku z malinami
do wódki
 

Fantomowe

nieprzystawalność formatów
z dnia na dzień boli mocniej
jak prawy sutek przebijany 
igłą szewca o dobrych radach
kłuty przekleństwem
hipokryzją
brakiem
a podobno nic tam nie rośnie
zbadali szkłem i okiem 
zaświadczyli wszystko dobrze

koło wpisane w kwadrat
kwadrat wpisany w koło
nie można wygiąć przenicować
odpruć  
dosztukować
a podobno nic tam nie rośnie
fantomowe czucie
jak w zdartej podeszwie
mów sobie
wszystko będzie dobrze

Groszek 

całą noc 
śnił mi się 
groszek konserwowy z pss społem 
kiedy był jeszcze strączkiem 

i kot obcy 
spał na moim brzuchu 
drapałam go za uchem 
figlował mruczał 

obok w fotelu 
prywatny bodyguard 
obecny obserwujący 
czujny 

pies płaski 
rottweiler logo   
drużyny koszykarskiej
ślina z kłów

stoły przyjęcie
goście statyści niewyraźni 
gruby facet w garniturze 
tańczył w damskich butach 

obcas styl z prl 
podobne eleganckie 
matka ma 
pod granitem 

ja zapatrzona zagadana 
zawłaszczona groszkiem 
patrzyłam jak pięć ziaren 
pulsuje mu pod łupiną

głód smak
strączek z grzywką
uwaga zły pies
krew w piach

Konflikt

pokłóciła się 
sama 
ze sobą 
o wyobrażenia
i interpretacje

Nie radzę sobie ze znikaniem

w dniu pierwszej komunii
całą dzieciarnią 
bawiliśmy się nad rzeką
zgubiłam koronkową rękawiczkę
matki od ślubu
zniknął nasz rudy kundel

w piętnaste urodziny
przypaliłam ulubiony sweter
piliśmy wino w lesie za szkołą
nasz białoczarny kundel
wpadł pod autobus
powiedzieli mi że zniknął

nie zgubiłam rękawiczki
nie przypaliłam swetra
nie podarłam 
pończoch
w dniu
gdy zniknęła matka

Strategia przetrwania

o świcie
chrząszcze łowią
kwanty mgły
kryją je
pod chitynowe płaszcze

pustynne jaszczurki 
na rozgrzanym piasku
tańczą
a kiedy trzeba
odrzucają ogony

z mojego miasta
ludzie
jak ptaki na zimę
odlatują
ku ciepłu

ja liczę
własne oddechy
piję wodę
krzyczę pod taflą jeziora
najgłośniej jak umiem                 

Aleksandra Gardysiak
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W nr 6 czasopisma „Akant” ukazała się 
recenzja mojej książki Wysoka Temperatura. 
Już sam fakt uwagi redakcji zasługuje na 
podziękowanie, a niewątpliwie wyróżnieniem 
jest pochylenie się nad nią przez samego Ste-
fana Pastuszewskiego. Boć to nie tylko literat, 
jak żaden społecznik przekazujący wiedzę 
innym, ale heroiczny bojownik w czasach 
wysokiej temperatury tj. okresu Solidarności 
lat 1980-1981 i równie zaangażowany w dłu-
gim okresie wojny polsko-jaruzelskiej. Nie 
kalkulował nakładów i strat. Potem przeżył 
wieloletni okres działalności politycznej. 
To także mój rywal w krętych drogach byd-
goskiej Solidarności. Podkreślam ten fakt, 
by zauważyć, że w recenzji nie można się 
doszukać opisu krzyżujących się, a częściej 
wspólnych dróg.

Recenzja jest rzeczowa. Interesujący jest 
wywód, w którym recenzent przeprowadza 
przekonujące rozróżnienie między egoty-
zmem a egoizmem autora książki, która w 
końcu stanowi autobiografię. Ze wskazaniem 
i uzasadnieniem na to łaskawsze. Autor nie 
skąpi pochwał pod moim adresem, szczegól-
nie podkreślając rolę historyczną Wydarzeń 
Bydgoskiego Marca 1981 roku. Wprowadza 
czytelnika w mechanizmy demokracji, zwłasz-
cza relacji miedzy władzą, a taką dzierżyłem 
przez dwie niepełne kadencje, a wolnością 
słowa w wydawanej pod jego auspicjami 
gazecie.

Stefan Pastuszewski, doświadczony bo-
jownik o wolność, a przede wszystkim pisarz i 
dziennikarz broni racji czystych, abstrahując 
od potrzeby sprzężenia celów Solidarności z 
posiadanymi narzędziami, szczególnie me-
diami. Najistotniejsze jest dla mnie stwier-
dzenie, że mój subiektywizm nie zniekształcił 
faktów i prawdy historycznej. 

Z pokorą przyjmuję zastrzeżenia co do 
mojej aktywności w okresie podziemnej Soli-
darności, kiedy to moja osoba mogła podwa-
żać kanony konspiracji. Jednak za oczywistą 
głupotę należy przyjąć dążenie wielu, którzy 
w okresie konspiracyjnym, w momencie 
wystawienia mnie na ataki ze strony władzy, 
uznali, że należy przeprowadzić nowe wybory 
przewodniczącego regionu.

Koniec recenzji jest jeszcze bardziej 
korzystny dla okresu Solidarności,  a towarzy-
szy temu refleksja kolejnej twarzy Stefana 
w roli naukowca. Podkreślając znaczenie 
Solidarności dla świata, nasz przyczynek do jej 
upowszechniania. Zdaje się, że wyciągamy do 
siebie ręce. A tych gestów w Polsce stanow-
czo brakuje. Po to powinny być spotkania i 
rozmowy, gdyż wiele sądów wypadło w czasie 
ich deficytu. Recenzja jest bogata w analizy 
i niewątpliwie zachęca innych do lektury.

Recenzent opisał książkę tak, jak ją 
odebrał. Jednak, zapewne się domyśla, że o 
losie książki, jej zawartości, decydują rynek i 
wydawnictwa. Rola pisarza, zwłaszcza debiu-
tanta, w warunkach górowania Google nad 
Gutenbergiem, narzucała dalsze ogranicze-
nia przy jej wydawaniu. I tak określono mak-
symalną objętość na 300 stron, skupianie się 
na atrakcyjnych zdarzeniach, „skakanie do 
oczu” z innymi uczestnikami marszu Solidar-
ności. Nie zgodziłem się z takimi sugestiami. 

W nawiązaniu do książki Jana Rulew-
skiego Wysoka temperatura pragnę poinfor-
mować, że autor myli się w opisie przebiegu 
konfrontacji bydgoskiej 19 marca 1981 roku. 
To nie on, ale ja, Jerzy Szulc, w momencie, 
gdy siły porządkowe przystąpiły do ataku na 
delegację „Solidarności” zawołałem: „Kobie-
ty do środka!”. 

Oto zapis moich zeznań w Prokuraturze 
Wojewódzkiej 22 kwietnia 1981 roku: 

„Praca nad komunikatem (w sprawie 
wydarzeń w sali WRN) została podjęta a po 
upływie 15 minut do sali ponownie wkroczyli 
funkcjonariusze milicji. Komunikat nie był 
jeszcze dokończony. Po chwili ukończono 
go jednak. Nasz rzecznik prasowy Jarosław 
Wenderlich zaczął odczytywać jego treść a 
potem nastąpiła szybka wymiana podpisów. 
W tym czasie major ponownie wezwał nas do 
wyjścia a potem dał znak milicjantom, aby 
usunęli nas z sali. My w tym czasie skupiliśmy 
się w rogu sali. Ja krzyknąłem dwukrotnie 
„Kobiety do środka!”. Tokarczuk powiedział, 
że Rulewskiego też do środka. Złapaliśmy się 
pod ręce. Mężczyźni w cywilu zaczęli odrzu-
cać krzesła, aby się do nas dostać. My w tym 
czasie zaczęliśmy śpiewać Hymn”.

Fakt ten został potwierdzony w filmie 
operacyjnym nakręconym przez SB. Film 
ten, z wyraźnym moim okrzykiem, znajduje 
się w archiwum Telewizji Polskiej.

W 2018 roku podczas spotkania roczni-
cowego S. Pastuszewski publicznie poinfor-
mował, że wśród nas jest Jerzy Szulc, autor 
okrzyku „Kobiety do środka!”, lecz – obecny 
wówczas – Jan Rulewski nie zdementował tej 
informacji.

Wcześniej radość z poznania mnie jako 
autora okrzyku „Kobiety do środka!”, wyraził 
publicznie Jacek Federowicz. J. Rulewski 
również zamilczał.

Piszę to wszystko nie dla swojej chwały, 
tylko dla prawdy historycznej. v 

To jednak znacznie ograniczyło zamierzoną 
panoramę innych zdarzeń i osób, z którymi 
budowaliśmy sprawną i efektywną organi-
zację. Ze względów gabarytowych odpadła 
część Władze PRL a Solidarność / SB, partia, 
administracja w akcjach wobec Solidarności. 

W końcu kompromis spowodował, że 
udało mi się zostawić choć niepełny, ale 
jedyny ślad naszego uczestnictwa w budo-
waniu ogólnokrajowej Solidarności. W ten 
sposób spełniłem w ostatnim momencie 
trapiący mnie nakaz moralny pozostawienia 
żywego śladu po przemijającym pokoleniu 
Solidarności.

To spowodowało, że wydanie, a nawet 
istotną pomoc w opracowaniu książki mogło 
spełnić jedynie wydawnictwo państwowe 
– IPN, którego rola jest w tej pracy nie do 
przecenienia v

Jan Rulewski 

Mój nakaz moralny

Jerzy Szulc 

Kobiety do środka!

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

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

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-
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Beata Stępień

ZORBA  - Taniec życia

Zorba tańczył,
jak umarł mu syn
- zwariował Zorba! - mówili.

Gram  - szarpię struny!
-  Smętny dźwięk gitary słychać 
po chwili ...

E1,
zanosi się,  
łka,
łzami bezgłośnymi 
chce wypluć
mi płuca!
Basem tępym E6,
krzyczy w przestrzeni 
gdzieś
- nikt i nic
jej nie chce wysłuchać!
H2 - taka rozstrojona!
Fałszywe dźwięki wpadają
do ucha.
Akordy dysonansem - kłamią!
Nawet ukochane C-dur
żalem i złością
wybucha.
- Może to moja wina,
że palcami 
za słabo dociskam 
do strun,
przez co C
jak pijane, jak głuche ...
Septymy,
bezdźwięczne nie chwytają
za serce,
przybladły
te subtelne różnice.
- Zagrały białaczką
jakby pilnie przeszczepy 
im były potrzebne ...

Może zagram w tonacji  D-dur?
- Ale D,
jest całkiem
do d... !
Ono takie nie moje,
niewypieszczone, 
jak latami wyćwiczone C-dur ...

Może w najprostszych
,, molach „,
zagram  Zorbę!
- Gdzieś 
na zielonych kwiecistych
łąkach
i
słonecznych chlebowych
polach...

,, A gdzie wspaniała katastrofa 
he?” 

Jerzy Stasiewicz 

Płomienie poezji sięgają obu fortów
 

1.
Płomienie poezji sięgają obu fortów. To trzeba bardziej czuć niż widzieć. 
Jednak takim instynktem obdarzonych jest niewielu. Wierzcie: naprawdę niewielu. 
Dokładam polan; poemat roznosi się nad miastem.
2.
Poczują nawet Ci bez instynktu. Pewnie świat nie stanie się lepszy. 
Ale rozmowy może będą bardziej treściwe. I przestaniemy sobie skakać 
do oczu. A wejście do kościoła nie będzie zwykłą wizytą. Trzeba próbować.
3.
Głęboko w to wierzę. Sucha fosa załamuje się bumerangiem. Zawsze podążamy 
w dół ku Bramie Grodkowskiej. Słońce jest ostre. Czuję się spaliny i pęd opon. 
Pośpiech gubi wrażliwość.
4.
Klepsydry na murze św. Franciszka przypominają o przemijaniu. Krzyżacki herb 
w portalu świadectwem. Duma i smuci się odrapany czasem Jan Nepomucen.
5.
Przejście na prawy brzeg budzi niepokój. Tam miasto z wielowiekową tradycją. 
Dymy i krew są rzeczą ludzką jak zdrada kobiety. Silny nurt szarpie podbrzuszem 
przęseł mostu.
6.
Drgania przechodzą moje ciało. Nie lękam się zachłanności wody. Strach wielkiej 
powodzi dawno minął. Czarny kot łasi się po murze jakby pokazywał na cegle 
płowy zarys fali 1997 roku.
7.
Ukraińskie dziewczyny śmieją się głośno, obute zakupami spożywczej sieciówki. 
Polski chleb smakuje gorzko. Ciekawe czy ten sam smak czują nasi w Dublinie, 
Oslo, Birmingham.
8.
Obym ja nigdy nie musiał go smakować. Ponoć pachnie potem i tęsknotą?! 
A z  miejsca urodzenia jest się dumnym. To powtarza wielu emigrantów 
po siódmym kieliszku wódki. I potrafią płakać jak dzieci...
9.
biegające za ozdobnym ogrodzeniem dawnego cmentarza, przy wejściu do marketu. 
Znak dzisiejszych czasów: handel i skupisko ludzi… tylko żywych – jeszcze. 
Promocja, okazja steruje mózgiem.
10.
Drobne monety wrzucane do Pięknej Studni gwarantują powrót do bazyliki 
o najostrzejszym dachu w Europie. Niedawno pod schodami odkopano monstrancję 
i cztery butelki wina. 
11.
Nikt nie zaprosił mnie na degustację. A przecież dysponuję wolnym czasem. 
I mógłbym przeczytać wiersz o świętych Jakubie i Agnieszce. Posiadam czarny frak.
12.
Stojąc w miejscu pręgierza słyszałem z głębin zawodzenie przypalanych pochodnią. 
Takie jęki wydają podobno tylko niewinni. Czułem na plecach ostry wzrok 
przechodniów. I zapach katakumb. 
13.
Kiedy się odwróciłem, dostrzegłem staruszkę o spalonej twarzy Greczynki. 
To ona przyszła piechotą z krańca półwyspu do Lądka szukając odebranego dziecka. 
Oczy miała pełne popękanego lodu.
 

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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Chyba nigdy podział ludzi nie był 
tak przerażająco totalny i taki bezdenny. 
Żadna polityka, religia, coming outy, 
bariery finansowe i środowiskowe nie 
stanowiły aż tak skutecznej broni maso-
wego rażenia. Niezależnie, czy będziemy 
wróżyć z fusów, sprawdzać statystyki, czy 
zaklinać rzeczywistość choć taka ona jest, 
jesteśmy wszyscy na tej modnej ostatniej 
prostej przed otwarciem wielkiego getta 
na ziemi. Kto się w nim znajdzie; zaszcze-
pieni czy niezaszczepieni? Odpowiedź jest 
oczywista; mniejszość, natomiast pytanie 
zasadnicze to kto znajdzie się w mniejszo-
ści? Już teraz są miejsca otwarte tylko dla 
zaszczepów bądź tylko dla antyszczepów. 
Jedni i drudzy są agresywni, autorytatywni 
i szyderczy. Nie ma już od lat erystyki, to 
żadna nowość, pisałam o tym wiele razy. 
Sztuka prowadzenia sporów jest obca dla 
społeczeństwa, które reaguje głównie na 
komendę emocji. Najbardziej smutny jest 
fakt, że na naszych oczach umiera ludz-
ka sztuka komunikacji. Nie umiemy już 
dziękować ani witać się na webinariach, 
konferencjach, szkoleniach. Zanikają 
podstawowe zwroty grzecznościowe i tzw. 
kultura osobista. Mamy głęboko zakorze-
nioną potrzebę bycia w opozycji prak-
tycznie do wszystkiego. Nie wiem, czy to 
wynik naszej historii czy przeświadczenie, 
że konstatowanie w odmiennym kierunku 
czyni nas lepszymi. 

Pandemia miała, zdaniem wielu, 
scalić ludzkość, naprawić zmachane rela-
cje, zdjąć skorupy z naszych uprzedzeń i 
stereotypów. Moim zdaniem nic takiego 
się nie wydarzyło, a mała szczepionka stała 
się źródłem wielu konfliktów. Na początku 
były afery, że szczepią się tylko uprzywile-
jowani, teraz są afery, że ludzie w ogóle 
się szczepią. Zwolennicy teorii spiskowych 
węszą podstęp w dawce każdej szczepion-
ki, bez znaczenia której firmy, każda po-
woduje przejęcie ludzkich mózgów przez 
tych, wiadomo których. Zaszczepy, z kolei, 
widzą całe źródło zakażeń wirusowo-bak-
teryjnych w antyszczepionkowcach, którzy 
mogą swoją bierną postawą przywlec zmu-
towaną bestię koronawirusa i doprowadzić 
do depopulacji.

Istotnie, nigdy w dziejach ludzkości, 
człowiek nie został poddany działaniu 
preparatu mRNA  ani szczepionce wek-
torowej. Jest to absolutny precedens, by 
iniekcyjnie wprowadzić konstrukcję gene-
tyczną istocie ludzkiej. Czy jest to bardzo 
niebezpieczne? Myślę, że odpowiedź przyj-
dzie po kilku latach. Twierdzący, że jest to 
w pełni ok, nie są po prostu szczerzy, bo 
nie ma na to badań ani dowodów nauko-
wych. Bo i skąd mają być przy wyproduko-
wanej naprędce szczepionce, podawanej 
od niedawna społeczeństwu? Uważam, że 
nie istnieje lekarstwo, które nie wiąże się 
z jakimkolwiek ryzykiem. Metrowe ulot-
ki, dołączone do opakowania każdego 
antybiotyku, leku przeciwzapalnego czy 
hormonalnego, zawierają zawsze punkt 

Ewa Klajman-Gomolińska

Przystojny foliarz czy uroczy zaszczep?

„działania niepożądane”. Działania nie-
pożądane towarzyszą także w nadmiarze 
suplementowanym witaminom i minera-
łom. Ostatnio przeczytałam, że rabarbar 
spożywany w dużej ilości może spowodo-
wać śmierć. Ryzyko istnieje zawsze i nic 
nigdy nie jest bezpieczne na sto procent, 
nawet wypijana bez opamiętania woda.

Śmierć blisko czterech milionów 
ludzi na świecie, 172 miliony samych 
zakażeń wywołujących często nieodwra-
calne zmiany na całe dalsze życie. Wid-
mo kolejnych zakażeń przez zmutowane 
najbardziej zjadliwe patogeny. Wizja, 
ciężkiego przebiegu choroby z całkiem 
możliwym najgorszym zakończeniem, 
wielu skierowała do gabinetów szczepień. 
Nie stanowią oni, bardzo często, osób z 
dużym kredytem zaufania do produkcji 
Pfizera czy Astra Zeneca, ale jedyną moż-
liwą opcję, przy braku alternatywy, gdzie 
wybiera się tzw. mniejsze zło.

Kto ma rację, jak to mówią bardziej 
rację? Dzielni foliarze upatrujący Repti-
lianina w każdej twarzy polityka i zestawu 
do sterowania z wmontowanym wcześniej 
podsłuchem oraz zesłania koronawirusa 
dla wybicia przeludnionej planety?  A 
może rację i to bardziej mają zwolennicy 
pandemii wpisanej w ewolucję człowieka, 
która niestety występuje cyklicznie i kosi 
równo przez okres ok. 3 lat? Pandemie 
zostały ugaszone tymi wszystkimi szcze-
pionkami, które przyjęło moje pokolenie 
i pokolenie mojej córki w dzieciństwie, 
chociaż do tej pory wyizolować udało się 
tylko wirus ospy to jednak pozostałe szcze-
pionki okazały się skuteczne. Piszę o tym, 
bo często czytam jako niby zarzut, że nie 
wyizolowano jeszcze koronawirusa, że tego 
nawet nie potrafią a szczepionka jest. Otóż 
wirus odry też nie został wyizolowany,  a 
szczepionka była bardzo skuteczna do 
czasów, gdy nagromadzili się antyszcze-
pionkowcy i odra zaczęła powracać.

Nie jestem specjalistą, bym ośmieliła 
się narzucić komukolwiek swój punkt wi-
dzenia, bo wcale nie jest dla mnie najważ-
niejsze, kto ma rację. Najważniejsze dla 
mnie jest to, że ludzie są w stanie wytłuc 
się za poglądy dotyczące owych szczepień.

Człowiekiem rządzi nienawiść. Niena-
wiść jest namiętnością i musi palić się jak 
pochodnia. Gdy zaczyna gasnąć, domaga 
się koncentracji, która uruchomi energię 
a ta energia przepływa przez serca i umysły 
uzależnionych od nienawiści ludzi. Niena-
wiść, której teraz realnie doświadczamy 
za szczepienia lub brak szczepień, może 
być początkiem eksterminacji gatunku 
ludzkiego. Od lat obserwujemy już roz-
rost nienawiści, choćby na portalach i 
forach społecznościowych, anonimowej 
i tej podpisanej imieniem i nazwiskiem. 
Ludzie wstają rano tylko po to, by kogoś 
zmieszać z błotem, bo hejt stał się na-
wykiem, są sami mentalnie zhejtowani. 

Pretekst szczepionki, wobec wolnej woli 
człowieka i stanowienia o sobie samym, 
pozostaje pretekstem do świetnie rozwi-
niętej i wszechogarniającej nienawiści. To 
powinno nas martwić. Nie to, czy chce się 
zaszczepić albo nie chce. Martwić powin-
no to, że jakieś ja chce, by ludzkość całego 
świata podzielała zdanie tego ja. To, że 
wyklucza się tych drugich, tych innych. 
Kto wyklucza, prędzej czy później, sam 
zostanie wykluczony. Szydząc i poniżając 
myślących nie tak jak owe ja, staje się gene-
ratorem nienawiści. Daje się pozwolenie 
na to, by nienawiść przepływała przez ja 
każdego dnia. Twoja świadomość staje 
się nienawiścią. Ty jesteś nienawiścią. I 
dostaniesz na nią odpowiedź o tej samej 
proweniencji. Za nienawiść czeka tylko 
nienawiść. Jak każda namiętność jest 
nieokiełznana, nieobliczalna i nieprze-
widywalna. Rządzi się swoimi prawami, 
nie ma nic wspólnego z logicznym myśle-
niem i rozumowym podejściem. Ludzie 
popełniają znacznie częściej samobójstwo 
z nieszczęśliwej miłości i morderstwo z ob-
sesyjnej nienawiści niż z niezaspokojonych 
potrzeb seksualnych czy bytowych. Ogień 
namiętności jest w stanie nagle unicestwić 
i objąć swym zasięgiem tam gdzie wzrok 
nie sięga. Tyle że potem nie zostanie 
szczepionka na szczepionce. 

Najważniejsze, żeby był zaszczepio-
ny - powiedziała o kandydacie na męża 
córki, moja znajoma. Od razu zażądałam 
certyfikatu, jak go tylko przyprowadziła. 

Mąż ją zostawił parę tygodni temu, 
gdy wyznała, że jest zaszczepem i przygru-
chał sobie słodką zwolenniczkę płaskiej 
ziemi. Samo rozumie się przez się, zda-
niem tej znajomej, że nie chce takiego 
losu dla swojej córki. A ty jesteś po której 
dawce? A może w twojej lodówce mieszka 
jaszczur? v 

Mgła. 
Wtedy budzi mnie cisza. Milkną dźwięki, 

a świat spowity w mleczny całun przysypia. 
Drzemie jeszcze długo. Przewraca się z boku 
na bok, trochę zmęczony, trochę niewyspa-
ny, trochę marudny.

Mgła.
Wtedy wyglądam za okno. Milcząca, 

spowita w bladoróżowy ciepły sweter. Jeszcze 
gdzieś w sobie drzemię. Trochę przewracam 
się z boku na bok, trochę zmęczona, trochę 
niewyspana, trochę marudna.

Mgła.
Leniwie krążę po domu. W łykach 

kawy czuję kardamon i pomarańczę. Patrzę  
na nierówności białych ścian. Na kurz leżący 
na podłodze. Jakieś ubrania, zeszyty, książki. 
„A gdyby mnie zabrakło?” – myślę. Codzien-
ność trwałaby beze mnie. Kurzu by przybyło,  
jak i nierówności dnia. 

Nie ja bym je wyrównywała. Mogłabym 
odetchnąć od świata, który i tak codziennie 
odchodzi. v

Barbara Ezman

***
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Tuż przed pandemią ale i w czasie 
pandemii( pomimo) ukazało się sporo 
książek, zarówno tomików poezji jak i 
beletrystycznych.

Zjawiskiem, chociaż nie nowym, jest 
twórczość lekarzy.

Mało kto wie, że lekarzem okulistą, 
ale i świetnym poetą, autorem wierszy 
litycznych, był dyplomata, legionista, 
adiutant marszałka  J. Piłsudskiego, gen. 
Wieniawa-Długoszewski.

Lekarzem był pisarz i  tłumacz lite-
ratury francuskiej  T.  Boy-Żeleński, a 
niedoszłym medykiem Stefan Żeromski.

Przykładów można znaleźć sporo, 
wystarczy zajrzeć do historii literatury 
polskiej i światowej.

A teraz? 
Obecność lekarzy na Parnasie jest 

nieomal kulturowym zjawiskiem.
Piotr Muldner-Nieckowski, lekarz, 

poeta, pisarz,  lingwista. Jego utwory 
poetyckie zgromadzone w tomiku „Igła” 
(Sofia 2018) w wersji polsko-bułgarskiej, 
urzekają ontologiczno- egzystencjalną 
prawdą o losie człowieka przekazaną w 
subtelnych, pozornie prostych tropach 
poetyckich, owianych „rąbkiem tajemnicy 
i niedopowiedzenia”. 
( …) „Dzień się przedłuża do głębokiej 
nocy
włączyłem światło, wciąż  nie mogę
oderwać  się  od krzesła, wydostać
z pułapki niedokończenia.”
     
„Koniec czerwca”.

Krzysztof Saturnin Schreyer jest nie 
tylko tłumaczem literatury anglosaskiej, 
ale i poetą, który potwierdził swój talent 
w wydanych ostatnio zbiorach „W kielichu 
jego dłoni” (LSW; 20), „Człowiekiem je-
stem” (LSW; 21). Recenzja tych książek 
ukazała się w Akancie (nr 4  r. 2021).

Wielu piszących lekarzy należy do 
profesjonalnych organizacji twórczych jak 
m. in.  Piotr Muldner-Nieckowski, Krzysz-
tof  S. Schreyer (w Stowarzyszeniu Pisarz 

Alicja Patey Grabowska

Warto przeczytać

Polskich) Związku Literatów Polskich oraz 
do  Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Maciej 
Zarębski z okręgu kieleckiego (Zagańsk), 
działacz społeczny, podróżnik i poeta, 
autor wierszy lirycznych i zmuszających 
do uśmiechu i zadumy fraszek.
„Choćbyś z bliźnich szydził wad
nie zmieniony będzie świat”
 „Wiersze i opowiadania”(Kielce 2018)

Działaczką Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy jest poetka i autorka nowel i 
opowiadań Magdalena Człapińska.  Jej 
ostatnio wydana książka „Szpital nadziei” 
(Świętokrzyskie Tow. Regionalne; 2021) 
zawiera dwa utwory beletrystyczne. Pierw-
szy w formie dziennika nawiązuje do pracy 
lekarza w czasie pandemii, drugi „Zapach 
morza” porusza nieludzkie traktowanie 
najemnych polskich robotników w Hisz-
panii. Umiejętność konstruowania fabuły, 
barwna charakterystyka postaci i obrazo-
wość tła to główne walory tych utworów. 

Bardzo aktywną działaczką Unii jest 
Majka Żywicka-Luckner, autorka pełne-
go dramatyzmu dziennika, ukazującego 
pobyt bohaterki w areszcie śledczym oraz 
wierszy lirycznych nawiązujących w stylu 
do abstrakcyjnego konstruktywizmu.

Na uwagę zasługuje wszechstronna 
twórczość dr Renaty Paligi, autorki książek  
literackich i z dziedziny medycyny. Godna 
polecenia jest książka „Kamienica”, zawie-
rająca wiersze wybrane i prozę (Światło 
Literatury Gdańsk 2019).

Subtelna lirykę uprawiają m.in. le-
karki Alicja Kayzer i Grażyna Perlińska.

Doktorem, ale matematyki, auto-
rem oryginalnych, o ciekawej narracji 
poetyckiej wierszy jest Sławomir Krzyśka. 
W wierszach w tomiku „Słowa, dźwięki, 
spojrzenia” (wyd.  Vandre; Kraków  2020) 
zawarta jest filozofia bytu ujęta w escha-
tologiczne rozważania z odnośnikami do 
muzyki i do świata tego, co niewyrażalne.

 
(„….”) O tym co w zasięgu i poza
widzialne i nie

co zostawia ślad
przemija i wraca jak wiatr
o tym co było
jest a czy będzie
daj w ukrytych odgłosach
znak”

Do refleksji i głębszego zastanowienia 
nad kondycją człowieka zmusza lektura 
wierszy Anny Nasiłowskiej zamieszczonych 
w książce „Ciemne przejścia” (Warszawa 
2019). W stylu świadomie prostym, bez 
ornamentyki  licznych tropów poetyckich, 
ukazuje codzienność „tu i teraz” czy to w 
Polsce czy zagranicą (w Grecji).

Ale różewiczowska codzienność ura-
sta do metafory zaskakującą pointą.
(…)
„Umarłe wiersze
rozkładają się
na wersy
Same nieloty”
„Z Różewicza”

Stanisław Nyczaj – poeta i działacz 
na polu kultury w Kielcach, w ostatnio 
wydanym tomie wierszy  „Złowieszcze 
gry z naturą” (Ston 2;  2021) potwierdza 
swój talent . Operując bogatymi tropami 
poetyckimi, częściowo zaczerpniętymi z 
kosmologii, porusza tematy ekologiczne 
dotyczące zagrożeń egzystencji człowieka 
na planecie Ziemia. Liczne neologizmy 
wzbogacają język wierszy. 
(…) „Dokąd wszechświecie mój – wołam –do-
pokąd
przez jakie znów niezmierzone granice
setne, tysięczne
wszechstrzeń mą bez  czyikolwiek wizy
Wniwecz przekraczam. (…)
 „Szczodry bezmiar niczego”.

Warta zauważenia jest również twór-
czość jego żony, Ireny Nyczaj, autorki 
limeryków, wierszy lirycznych i opowia-
dań zawartych w książce  „Wina” (Ston 
2; 2019).

Interesujące są wiersze Zbigniewa 
Milewskiego zebrane w książce „Co za-
właszczył czas” (Astra; 2019) w wersji 
angielskiej i chińskiej. Odznaczają się róż-
norodnością formy, od prostej, bogatej w 
tropy poetyckie, po krótkie haiku, jak np.
„Zatacza się rok
uczta śniegu w opłatku
na języku wiersz”.

Motyw marynistyczny w tomiku „Pieśń 
morza” (Kołobrzeg 2018) Mariana Je-
dlewskiego jest pretekstem do ukazania 
paralelnej z morzem gamy uczuć, emocji 
jakich doznaje człowiek: leku, buntu, 
tęsknoty, miłości, tak jak morze nieokieł-
znanej, ale i wyciszonej. 
(…) „Jesteś blisko
wyrwij ze mnie kamień i tęsknotę ciszy
kiedy huragan śpiewa diabelską nutę
jak okiem sięgnąć rozfalowana
śmierć ubrana w białą suknię
rozwścieczonych fal” (…)
„Tęsknota”

Egzystencjalno-behawioralną wymo-
wę mają wiersze Piotra Dunina zebrane w 
ostatnio zebranym tomiku „Sobie naprze-
ciw” (LSW 2021)

Do głębszej zadumy nad kondycją 

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury



AkAnt 10(309)2021     str. 15     

człowieka uwikłanego w meandry życia 
skłania lektura wierszy Andrzeja Zaniew-
skiego  w tomiku „Oszukałaś mnie Meta-
foro szkarłatnym cieniem” (LSW; 2021)
(…)  Odpędziłeś Rozpacz i  Strach i 
Gorycz.
Odwiedza cię Niepewność i Wspomnienia. 
Cienie  - Umarli i Żyjący.
I Żal, że nie umiesz zapominać
chociaż chciałbyś , dziś, podczas zarazy. 
(…)

Zapomnianą formę sonetu uprawia 
Krystyna Konecka. Warto zajrzeć do pięk-
nie wydanej książki z sonetami, również 
w języku islandzkim, opiewające urodę  
krajobrazów tej ciekawej krainy – „Ultima 
Thule – Głosy Islandii” (Białystok book; 
2018). 

Odnośniki filozoficzne, autobiogra-
ficzne i patriotyczne znajdują się w poezji 
zamieszczonej w debiutanckim (późny 
debiut) tomiku „Wiersze” (Warszawa 
2019) Wojciecha Starzyńskiego – bliskiego 
krewnego  sławnego prezydenta Warszawy, 
Stefana Starzyńskiego.
„W szaleńczym cwale przemknął prze karty 
historii
pozostały po nim rozdarte serca dam
milczący płacz towarzyszy znad Niemna i 
Kostiuchowki
leżące na nowojorskim bruku poskręcane w 
bólu ciało
i legenda zamknięta w białym otoku szwo-
leżerskiej czapki”
„Ostatni szwoleżer – pamięci gen Wienia-
wy-Dlugoszewskiego”

Nieomal panteistyczny zachwyt przy-
rodą, z odnośnikami do Uniwersum i 
człowieka wplecionego w koło natury, 
znajdziemy w subtelnych wierszach Ja-
nusza Andrzejczaka zamieszczonych w 
tomiku „Tajemnia” (SPP; 2021).

„Tęsknię za tobą, lesie
jakby za kimś najbliższym
i to wyznanie pnie się
po koron strop żywiczny
Lecę po ptasich szlakach
ścieżki odwiedzam mrówcze
zechciej bym był w tobie cały (…) 
„Lesie”
 
Poezję często bardzo interesującą 

uprawiają polscy poeci-emigranci. Utrzy-
mują związek z Polską poprzez słowa za-
klęte w trudnej formie leksykalnej wiersza.

Umiejętność posługiwania się mową 
wiązaną, bogactwo tropów poetyckich, 
często ujętych w krótkiej, lapidarnej for-
mie  jest wyróżnikiem twórczości Bogusła-
wa Schreyera zamieszkałego w Kanadzie 
(brata  K.S.  Schreyera).  Jego wiersze 
zawarte w tomiku  „Uliczka szczęścia” (Ri-
dero 2019)  urzekają liryzmem, ciepłem i 
nostalgią,  gdy pisze o rodzinnym mieście 
Wrocławiu, ale także zaskakują nieoczeki-
waną, żartobliwą pointą,

 
„Przytulam się bliziutko
aż nieprzyzwoicie,
więc weź mnie na minutkę
do swych snów – 
Marzyciel”
„Marzyciel”

 
Aksjologiczny wątek wierszy Konrada 

Saturskiego, zamieszkałego w Budapesz-

cie, przeplata się z wątkiem patriotyczno 
– katastroficznym. Poeta pisząc o zagro-
żeniu wszelkich wartości wychodzi poza 
ton konfesyjny, poza ego. Tomik  „Jak-
kolwiek już późno” (Biblioteka Toposu 
Sopot 2016).
(…) Czy zatem gdzieś kiedyś przyda się nasz 
trud
kiedy już z ziemi nic nie pozostanie
zniknie wiedza tajemna hukanie puszczyków.
     
„Na co gdzieś komuś”
 
„Może ostatnie to już jest spojrzenie,
dotkniecie dłoni, warg zafalowanie,
ostatnie ciała bezgraniczne drżenie
jak ognia świecy na nieczułej ścianie  (…)   

„Może ostatnie to już jest spojrzenie”

Pisząc o polskich twórcach emigran-
tach nie sposób nie wymienić Krzysztofa 
Andrzeja Jeżewskiego z Francji, poetę, 
tłumacza, eseistę, norwidologa, bardzo 
zasłużonego dla polskiej kultury.  Jego 
poezja pełna muzyki  i filozoficznych, 
ontologiczno-metafizycznych odnośni-
ków do Uniwersum, bytu, człowieka, nad 
którym wisi złowrogie zagrożenie ( wątek 
katastroficzny)  zawarta jest miedzy inny-
mi w tomikach „Muzyka”, „Kryształowy 
ogród”, „Światłość u progu”.
„… bił w niego płomień ofiarny, muzyka duszy.
Wszystko oplotła duszna latorośl.
Wiek otwierał się jak świetlista muszla.
I cały świat był jednym śpiewem:
Śpiewało wszystko, mury, drzewa, kwiaty.
Wszystko chciało być muzyką: anima Dei (…}

…Myśmy myśleli, że to był świt, 
a to było preludium Zmierzchu.”
(„Zmierzch epoki”, Wiek 19)

Ciekawym trendem w literaturze  
jest poezja par excellence metafizyczna, 
poruszająca tematy ontologiczno escha-
tologiczne z odnośnikami do Uniwersum. 

Do poetów, w których wierszach prze-
wijają się metafizyczno-filozoficzne rozwa-
żania należy między innymi Wojciech We-
ncel, Stefan Babuchowski, Wojciech Kass, 
ks. Janusz A. Kobierski, Konrad Saturski, 
Krzysztof Jeżewski, Adriana Szymańska, 
Barbara Gruszka-Zych, redaktorka „Go-
ścia Niedzielnego”, której poezja zawarta 
w tomiku „Mój cukiereczek” (Ursines, 
Kraków 2020) o zabarwieniu konfesyj-
nym, wyciszonym, często o zaskakującej 
poincie, porusza sprawy eschatologiczno-
-egzystencjalne, zachęcając czytelnika do 
refleksji i zadumy.  
„Spękany fresk z aniołem
bo zawsze trzęsą się sklepienia
kiedy wpuszczasz Boga.”
„Sklepienia w Bergamo”

Nawet relacja mężczyzna – kobieta 
nabiera cech metafizycznych

„Dwie ławeczki unosi woda
czas zdmuchnął wieże
tylko trzcina trzyma w pionie
nadłamany świat”

Ale literatura to nie tylko poezja
Stefan Pastuszewski z Bydgoszczy, 

poeta, prozaik, wydawca, jakby wyszedł 

naprzeciw oczekiwaniom współczesnego 
czytelnika nie mającego czasu na wgłębia-
nie się w opasłe tomy

„Opowiadanie musi być krótkie, ale 
mocne – stwierdziłem. Ja od pewnego 
czasu tak piszę.

Czemu?  
Ludzie cierpią dziś na nieuważność. 

Nie potrafią się skupić.”
(„Opowiadania”)
Jego miniaturowe opowiadania 

zawarte w książce „Krople potu” (wyd. 
„Świadectwo”; 2019) pełne wiedzy o czło-
wieku, napisane z dużą dozą dramatyzmu 
ale i humoru, dzięki wartkim dialogom 
przypominającym jasełkowe scenki, czyta 
się jednym tchem! Co jest niewątpliwie 
zasługą talentu narracyjnego autora.

Przeciwieństwem miniatur jest książ-
ka dokumentalno – fabularna (800 stron!) 
„Pozostał Bóg i Honor” (wyd. Bernar-
dinum 2018) Stanisława Załuskiego z 
Gdańska. 

Autor opisuje w niej czasy Insurekcji 
Barskiej aż po rozbiory z pewnym wytłu-
maczeniem i jakby usprawiedliwieniem 
poczynań Targowiczan, króla Stanisława 
Poniatowskiego i Katarzyny Wielkiej.

Powieść  „Nadgryzanie  gryzoni” 
(LTW; 2020) Krzysztofa Rudzińskiego 
utrzymana w tonie gawędziarsko-baśnio-
wym ukazuje Arkadię dzieciństwa, pełną 
barwnych postaci, m. in. cioć, wujków – ale 
i nakładającą się na to dorosłość bohate-
ra narracji. Utrzymana jest w stylu nieco 
barokowym, o zawilej, ale  interesującej 
konstrukcji zdań.

„Łapcie go” (Ston 2; 2018) Jana 
Chruślińskiego potwierdzająca talent 
autora ujawniony już w poprzednich książ-
kach, jak m.in. „Miłość i wojna” (2017), 
napisana jest z fabularną werwą, pełną 
dramatycznych napięć niwelowanych 
zręcznie wstawkami „haszkowo” – humo-
rystycznymi.

 
Powieść ukazuje PRL-owskie wojsko, 

w tym tak zwaną falę, której poddany 
został główny bohater utworu – żołnierz 
poborowy.

Ukazały się również książki z innej 
dziedziny literatury, m.in. literaturo -
znawstwa.

Ciekawą pozycją wydawniczą jest 
„Teksty wybrane” (wyd. Pamięć i dialog, 
Legnica 2021) Tadeusza Sznercha. Za-
warte w niej są szkice krytyczno-literackie, 
m.in. dotyczące Karola Irzykowskiego, 
Witkacego i poezji współczesnej, ale tak-
że przypomnienie ciekawych wydarzeń 
kulturalnych w Legnicy i w obszarze Dol-
nego Śląska przed 1989 rokiem, jak i po 
przewrocie politycznym.

Tak więc literatura mimo niespokoj-
nego okresu przed i w czasie pandemii, 
żyje.

Nie sposób ogarnąć wszystkich pozy-
cji wydawniczych, które ukazały się wciągu 
ostatnich paru lat.

Czytelnik musi zabawić się w de-
tektywa. Ale i ten szkic – mam nadzieję 
– zainteresuje potencjalnego odbiorcę 
i „natchnie” do sięgnięcia po którąś z 
omawianych książek. v
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Dorota Czerwińska

Drewniak

Pamiętam dom rodzinny: z drewna były ściany
rozmiękczone wilgocią,  gdy szło ku jesieni,
kręgosłup mojej babki bardzo długo prosty,
a u gęsi wygięty żarem przed świętami.  

W gąsiorze bulgotało, może i złowrogo,
bo zalane maliny nabierały mocy
jak głos dziadka,  gdy uczył:  nie jesteś na dworzu,
uciekniesz ze stolicy, będą cię prostować.

A mnie przyszło prostować najpierw nogi siostry.
Słów na wiatr nie rzucała, miewała wisielczy
humor, nastrój i pomysł na drzwi zamykanie.
Zawsze była uparta, zbyt harda by klęczeć.

Teraz, kiedy próbuję wymienić swój zamek,
powracam do tematu wolnej fermentacji.

Joanna Kamińska

Jesieniara

łatając dziurkę w za dużym swetrze
zbierając kłosy spomiędzy włosów
zapycham ciastem letnią histerię
leżę ładując baterie w słońcu

w cieniu przetrzymam głodne miesiące
zmarznięta skóra pęcznieje w deszczu
kurczą się zwoje w nich myśl nagląca
wywołać jesień w złowieszczym wierszu

Joanna Kamińska

Winna

patrzyła niewinnie
parzyła dotykiem
iskrzyło dowcipem
i takie tam inne

i szeptem soczystym
zwężała źrenicę
a szyderstw nie zliczę
(to nie ma różnicy)

rozsądek niech skróci
ból męki poświęceń
wypijmy za długi
i chyba nic więcej

Kacper Uss

Ucz mnie Miley, bo kto inny może?

Przestaje się mieścić w dzwony 
Czekające na koncert. Szafa nuci 
I was born to run przebiegającej za oknem 
Studentce. Nie obchodzi mnie dokąd pędzi, 
Jestem z pokolenia liryki bieżni, 
Formacji niskiego indeksu glikemicznego, 
Rozumiem przekleństwo ruchu.
Ignoruję jej wąskie uda 
Wychylające się zza kraty sukienki 
I rewolucyjnie sterczący sutek. 
Chcę tylko pogodzić 
Cytat Rilkego na jej topie 
Z podobizną Miley na przedramieniu. 

Tomasz Stefaniuk

Mniej niż jeden

Na początku lubił wszystkich. Tak nawet mówił
Gdy tylko nauczył się mówić –
Że wszystkich kocha
Potem zaczął już wybierać, chociaż z początku
Wybierał prawie wszystkich
Potem
Nie było mu już wszystko jedno
Od czasu do czasu pojawiały się jakieś pretensje i
Zdarzało się, że nie wybaczył, że nie zapomniał, nie odpuścił – 
Temu lub tamtej
To zaczyna się w pewnym wieku – zapewne
Gdzieś między wypadnięciem mleczaków a pierwszym zarostem
Potem
Było ich już znacznie mniej:
Dwadzieścia osób
Może piętnaście
Chyba mniej niż pięć
„Jeśli sam się nie szanujesz, to i inni nie będą cię szanowali”
„Jeśli masz wielu przyjaciół, to nie masz żadnego” –
Tak mówił do siebie, powołując się na autorytet 
Zdaje się, Arystotelesa – i tylko trochę wyglądało to na
Pocieszanie się. „Faktem jest jednak
Że w dzisiejszych czasach trudno o szczerość
Ludzie zwykle chcą cię wykorzystać
Przeważnie szukają czegoś dla siebie
Nazywając to przyjaźnią” –
Tak mówił, kiedy został już sobie
Tylko sam
A trwało to przez pewien czas
Potem
Znowu coś się zmieniło i
Znowu kogoś zabrakło, bo ostatecznie
Nawet jego własne towarzystwo
Przestało mu odpowiadać –
Mniej niż jeden 
Był już mniej niż jeden
A jednak musiał iść dalej
Od towarzystwa ludzi bowiem nie można przecież
Całkowicie uciec

Księżyc nadal rozświetlał noc
A słońce nadal ogrzewało dzień. Jakoś to będzie
Pomyślał

IRONIE
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Była kelnerką. A kelnerka, wiadomo, miała 
i ma wielu facetów. Jeśli nie odda się bogatemu 
lub udającemu bogatego, bo ma akurat pienią-
dze, to daje się albo musi dać się pomacać. Ma 
, niosąc tacę pełną talerzy z gorącym rosołem, 
rzucić to wszystko i odskoczyć? A poza tym ko-
bieta potrzebuje dotyku. Niekoniecznie tego 
głębszego.

Machała rozpaczliwie na przystanku 
autobusowym, stojąc między trzema pękatymi 
torbami.

- Dzisiaj nikt nie chce się zatrzymać – po-
wiedziała, gdy rozsiadła się na siedzeniu obok. 
– Dzięki!

Torby wcisnęła tak, że drzwi, tak że jej nogi 
dotykały prawie dźwigni biegów.

- Ale gorąco! – podwinęła kwiecistą sukien-
kę na połowę kolan.

Miała opalone nogi, z lekkim, odrasta-
jącym po kolejnej depilacji, owłosieniem. Aż 
chciało się je dotknąć.

- Pan jedzie sam? – zapytała. – Taka pogoda 
i nie z żoną?

- Żona pracuje – burknął, wiedząc do 
czego zmierza.

- A pani też sama? – próbował jej pomóc 
w tym zamierzaniu.

- Syn miał po mnie przyjechać i coś mu 
tam wypadło. Mam syna i dwie dorosłe córki 
– usłyszał.

- „Oddaje się” – pomyślał. – „Kobieta, gdy 
już na początku mówi wszystko o sobie, a przede 
wszystkim prezentuje najważniejszą swoją wizy-
tówkę, czyli dzieci, oddaje się. Dlaczego?” – z cie-
kawością spojrzał na siedzącą obok pasażerkę. 

Zauważyła to i momentalnie zwróciła ku 
niemu uśmiechniętą twarz. Zęby miała białe, 
nosek mały, w sam raz, czoło nawet dość wysokie. 
Skóra twarzy była gładka, lekko tylko marszcząca 
się w kącikach ust, gdy się uśmiechała.  

Powiedziała wszystko co chciała powie-
dzieć; gdzie pracuje, gdzie mieszka, czym zajmu-
je się po pracy. Zaczęła więc go pytać o niego. 
Odpowiadał niechętnie, ale odpowiadał, aby 
nie robić jej przykrości; widocznie należała do 
tych, którzy w podróży autostopem muszą coś 
mówić, traktując to jako wyraz wdzięczności za 
poczynioną grzeczność. 

- „Tylko tyle?” – pomyślał, wciąż patrząc 
na jej na lekki brąz opalone nogi. Wydawały się 
zgrabne, nie obejrzał ich gdy wsiadała. 

Chyba intuicyjnie wyczuła o co chodzi, bo 
powiedziała: 

- Pokłóciłam się z partnerem.
- Zawsze kłótnie wychodzą na dobre – usi-

łował ją banalnie pocieszyć.
- Nie tym razem –  jakby chlipnęła.
Pogłaskał ją delikatnie po kolanie, potem 

po udzie. Nie oponowała, choć jakby zesztywnia-
ła nieco. Sięgnąłby dalej, gdyby nie to, że akurat 
musiał gwałtownie zakręcić.

- Zaraz będzie pani przystanek – powiedział 
trochę nieswoim głosem.

- Jaki przystanek?! – była wyraźnie zdzi-
wiona.

- Autobusu 62, potem na Zbożowym Ryn-
ku przesiądzie się pani na 53.

- Ja się pogubię. Nie przywykłam jeździć 
autobusami… - udawała przerażoną.

- Ma pani samochód? – zapytał.
- Nie, partner. Ja nie będę wiedziała, gdzie 

wysiąść. Tak dawno nie jeździłam autobusem. 
Zawsze on mnie wozi – powiedziała głosem 
wyraźnie proszącym.

- Teraz będzie inaczej, kiedyś musi być 
inaczej. Taka jest kolej rzeczy. – stwierdził prawie 
filozoficznie, zły, że mu ten gwałtowny zakręt 
przerwał niewątpliwą przyjemność.

- Teraz jest pan! – powiedziała stanowczo, 
z przekonaniem i radością zarazem.

Namiętne wargi koloru barszczu z dużą 
ilością śmietany przesuwały się w lewo i w prawo 
jak u modliszki.

- „Zaraz ukąsi” – zażartował w myślach.
Popatrzył na zegarek. Do zapowiedzianej 

odprawy w firmie była godzina i piętnaście 
minut. Nawet mniej, bo dojazd.  

- „Mało” – pomyślał, ale zaraz:
- „Co tam! Przyjdą i pójdą. To ja w końcu 

jestem szefem. Czasem mogę nawalić, no nie?”.
- Dobrze, odwiozę panią.
Pocałowała go w policzek. 
– Dokąd?
Jeszcze raz dotknął jej kolana i uda. Po-

głaskał  
W mieszkaniu panował lekki bałagan, 

ale było czysto i schludnie. Bibelotów tyle ile 
trzeba, w kuchni tylko dwa nieumyte naczynia 
w zlewie.

- Popieścimy się? – zapytał.
- Dobrze – odpowiedziała.
- na stojąco, bo nie wiem, czy jesteś czysta 

– mówiąc to głęboko spojrzał w jej szare, z lekka 
błękitne oczy. Zamgliły się nieco

Nic nie odpowiedziała, tylko momen-
talnie zrzuciła z siebie kwiecistą sukienkę, 
starannie układając ją na fotelu. Biustonosz 
i figi zostawiła jemu. Lubił je zdejmować, bo 
przypominało mu to rozpakowywanie paczki z 
tajemniczym prezentem. Tym razem tajemnicy 
wielkiej nie było, ale też nie było niemiłego 
zaskoczenia. Cała, nawet tam, była opalona 
na lekki brąz. Trzymała się dobrze. Taka na-
tura. Nie przysiądzie na dłużej, nie wyhoduje 
brzuszka. 

Zaczął ją całować; odwzajemniła się tylko 
od czasu do czasu, ni to z obowiązku ni to z 
kokieteryjną powściągliwością. Tak samo było 
z jej dłońmi, trochę szorstkimi, sunącymi tu i 
ówdzie po jego ciele. On więcej, ona mniej.

W narastającej ekstazie, czując krew na-
pływającą do twarzy, całował jej piersi, trochę 
zwisające, więc trzeba je było brać w dłonie, 
podtrzymać. Ale te sutki, nabrzmiałe za sprawą 
pocałunków i wciągania w usta niczym cukie-
reczki ciągutki, które kupowała mu mama! 
Wzruszający był biały meszek na karku.

Włożył palec. Chciał także włożyć gdzie 
indziej, ale odtrąciła mu rękę, jak natrętną 
muchę. Odwracając głowę, bo stał z tyłu, 
uśmiechnęła się, jakby to miał być tylko żart. 

Nie panował już nad sobą. Lubił takie 
chwile, zawsze dotąd opanowany, wyważony, 
spięty. Szef. Po każdym takim numerze czuł się 
odprężony, nowy. Znów mógł wszechwładnie 
panować w firmie. 

- Dziękuję panu. Życzę miłego dnia – po-
wiedziała wsiadając z samochodu. – Nie mogę 
pana zaprosić do siebie, bo zaraz ma przyjść 
mój syn, może już przyszedł… – dodała. 

 - Dasz mi swój telefon? – spytał trochę 
ochrypniętym głosem, czując, że mu szczęki 

lekko drętwieją.
- Dam. 608854174. 
- Zadzwoni do mnie to się zapisze – za-

proponował, widząc, że z jednej z toreb wystaje 
smartfon.

- To nie mój, to syna – wyjaśniła, zorien-
towawszy się na co patrzy. 

Zapisał numer na kwicie parkingowym, 
którą schował w portfelu. 

Zadzwonił kilka dni później, kiedy już nie 
mógł wytrzymać.

- Nie ma takiego numeru – usłyszał. v

Stefan Pastuszewski 

Numer

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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To był piękny, październikowy, słoneczny 
dzień. Listonosz przyniósł list opieczętowany na 
czerwono- znaczy z urzędu. Dziadek bez pośpie-
chu rozkleił kopertę i z pomocą lupy przeczytał 
zawartość listu.

- Marysiu- zwrócił się do babci- zapraszają 
nas na uroczystość.

- Oj Stefan, Stefan- westchnęła babcia- a na 
co ci kolejna blacha w pudełku?

Dziadek posmutniał trochę i spojrzał na 
wschodzący księżyc, który zaglądał przez ku-
chenne okno.

Miałam za złe babci, że odbiera dziadkowi 
nadzieję, ale jak się miało okazać później, to ja 
byłam w błędzie, nie babcia.

      Dziadek zakładał garnitur tylko na 
szczególnie ważne okazje. Ostatnio wtedy, gdy 
po raz pierwszy miał zostać pradziadkiem. Tak, 
to była okazja wyjątkowa i niosąca radość. 

Zatem i ta, na którą się dziadek szykował 
musiała być wyjątkowa, ale czy równie radosna? 
Nikt nie domyślał się, że to będzie ostatnia oka-
zja, na którą dziadek sam się w garnitur wystroił.

      Uroczystość była piękna. 
Zrobiło nam się super! O TAK! Gdzie nie 

spojrzeć, wszędzie gwiazdy! Po prostu super 
stars! Dziadkowi aż kręciło się w głowie. Dlatego 
nie wychodził z domu. Bo i po co miałby wycho-
dzić? W końcu pola już nie musi uprawiać, bo 
wszystko może kupić w sklepie po drugiej stronie 
ulicy. I to wszystko jest najwyższej jakości! Do 
wychodka iść nie musi, bo ma w domu, ładny, 
wykafelkowany aż po sam sufit. Nie martwi się, 
że szambo wyleje zimową porą, bo mu rurę do 
kanalizy podłączyli i jest już teraz zupełnie spo-
kojny, bo to wszystko w oczyszczalni oczyszczą i 
woda w rzece nie będzie mętna. Wiadomo, eko-
logia! Szkoda tylko, że dziadek już się nie może 
tym cieszyć, bo na ryby nie jeździ od dawna. 

Siedzi więc dziadek w kuchni za stołem 
przy zgaszonym świetle. Po cóż miałby palić 
światło? Lampa stercząca przy ulicy świeci prosto 
w okno. To wystarcza, żeby celować 

w przyciski na pilocie. Nie myślcie, że po 
to, aby oglądać migające obrazki. W końcu 
dziadka już nic nie jest w stanie zaskoczyć, nawet 
najlepsza krwawa sieczka, sypiąca się z każdego 
serwisu informacyjnego. Dziadek widział praw-
dziwą krew. Dziadek pamięta jej smak. Zatem po 
co mu pilot? Ot tak, dla zabicia czasu, którego 
zrobiło się zbyt dużo  dla dziadka. 

      Ośrodek zdrowia zlikwidowali, ale 
wybudowali drogę, żeby mógł dziadek szybko 
dojechać do miasta, jeśli najdzie go ochota na 
wizytę u lekarza. Nie autobusem, o nie! Też 
zlikwidowali, bo teraz każdy ma samochód. No, 
dziadek nie ma, bo jemu po co? I tak by nim 
nie jeździł, bo dziadek całe życie na czołgu albo 
na komarku przejeździł. Dzidek był specjalistą 
od ciężkich maszyn. Gdy skończyły się czołgi, 
przesiadał się dziadek na młockarnię lub śru-
townik. To były maszyny! Przynajmniej, jak taki 
czołg jechał, to było go słychać i wszyscy z drogi 
schodzili. No, ale teraz nikt nie musi schodzić z 
drogi, bo są nowiuteńkie chodniki. Nawet dla 
rowerów są chodniki właściwie jezdniki.

Wróćmy jednak do dziadka.
      Zatem siedzi sobie dziadek w kuchni 

przy stole i niby ogląda telewizję, przy zgaszonym 
świetle. Siedzi sam, bo babcia ma swój pokój i 
nowe łóżko. Nie myślcie, że dziadek czuje się 

samotny. O nie! Wprawdzie dziadek sms-ów  
nie pisze, gdyż nie dowidzi, ale w każdej chwili 
może zadzwonić. Wystarczy, że przyciśnie jeden 
przycisk, góra dwa i już nie jest sam.

      I co? Nie mówiłam? Wszystko jest super! 
Nawet dziadkowi taką jedną super star dali 

ostatnio. Sprawdzili w urzędowych księgach, że 
dziadek z babcią przeżyli razem pięćdziesiąt lat. I 
stąd to urzędowe pismo. Teraz dziadek błyszczy. 
Szkoda tylko, że nie zauważyli dziadkowego 
serca, co zaczęło krwawić, gdy mu tę gwiazdę 
przypięli do piersi. Nie widzieli, bo dziadek 
potrafi ukrywać ból. Poza tym blask bijący od 
gwiazdy był oślepiający. Nawet gdyby przyćmić 
ów blask, to i tak nikt by nie zauważył, że dziadek 
cierpi. Jakże można byłoby się zorientować, 
która zmarszczka na dziadkowej twarzy jest tą 
od bólu serca?

Poza tym dziadek jest po drugiej stronie 
gwiazdy, czyli w ciemności, więc widzi dobrze 
jak uszminkowane panie i podkrawatowani 
panowie mrużą oczy od blasku bijącego od 
dziadkowej piersi. Po chwili sami są lśniącymi 
gwiazdami. Migocą, iskrzą, wybuchają światłem 
i oślepieni wpadają na siebie przypadkiem, dep-
cząc sobie po wypastowanych butach. A kiedy 
blask gwiazd osłabnie i wzrok przyzwyczai się 
do półmroku, przecierają nabrzmiałe powieki, 
spostrzegając siedzącego w kącie dziadka.

Być może nawet zawstydzą się przez krótką 
chwilę na myśl, że tylko dziadek ocalał z pożogi 
i nie stał się gwiezdnym pyłem. 

Zbyt krótka to była chwila.
I ja czułam się  zawstydzona, gdy przeglą-

dając gazetę zatrzymałam wzrok na  autografach 
ważnych tego świata złożonych na dyplomie, 
który tkwił w dziadkowej dłoni, bo podobne 
widziałam  na stronicach opasłych tomów, na 
których migocą gwiazdy na chabrowym tle, bo 
dopadł  mnie wtedy strach. I wyznam, że nie 
był to strach, mający moc cementowania społe-
czeństw. Ten strach powodował, że poczułam  
się wyalienowana. I nie byłoby to aż tak bardzo 
przerażające, gdyby okazało się, że jestem choć  
jak ta gwiazda północna, która dla zagubionych, 
wątpiących jest właściwym punktem odniesie-
nia. Ale tak nie jest. Wzniosłam wtedy w górę 
wzrok i podążając za Emanuelem Kantem, po-
wtarzałam w myślach niebo gwiaździste nade mną 
i prawo moralne we mnie, ale czy w Was?

Cóż. .. Przyjechał dziadek do domu i za-
mknął w drewnianym pudełku  kolejną gwiazdę.  

I znów zrobiło się jakoś ciemniej. I trochę 
mniej bolało. A i wzrok mniej się męczył. Nikt 
nie wie, że dziadkowe gwiazdy, ukryte w drewnia-
nym pudełku, mogłyby rozświetlić najciemniej-
szą noc. Tylko po co? Wszak przydrożne lampy 
przyćmiewają nawet te gwiazdy, które migotają 
na firmamencie.

Dlatego dziadek jest taki smutny, gdyż wie, 
że nasze pokolenie pozbawione jest marzeń. 
Bo jak tu wypowiadać życzenia, gdy nie sposób 
dojrzeć spadających nocą gwiazd. Wszyscy myślą, 
że gwiazdy spadają na ziemię. Chodzą więc ze 
spuszczonymi głowami, by je odnaleźć. I nikt 
już nie chce słuchać dziadka, choć tylko on wie, 
że trzeba by zgasić wszystkie światła i cierpliwie 
czekać z uniesionym w górę wzrokiem, aby 
zobaczyć swoje marzenia.

      Ja je widziałam w dziadkowych oczach, 
którymi patrzył we mnie, gdy go odwiedzałam.

Wszystko się zmienia powiedział niegdyś 
Heraklit z Efezu, nie zawsze na lepsze- dodaję 
ja- za wyjątkiem samego prawa zmiany.

Dziękuję za to, że dziadek jest jak prawo 
zmiany – niezmienny. Też taka pragnę być, choć 
bardzo lubię kolor chabrowy.

      Była zima. Przyjechałam do dziadka w 
odwiedziny, ale i z interesem. Chciałam poży-
czyć trochę zdjęć i innych dziadkowych szparga-
łów, żeby je skopiować, zeskanować, zaszyfrować 
w ciągach zer i jedynek, żeby zdążyć nim je 
dziadek na zawsze zamknie w swoim pudełku. 

Chwilami było nawet wesoło.
- Pamiętasz jak robiłaś szklane ogródki?- za-

pytał nagle dziadek, bo czasami zdarzało się, że 
dziadek odzyskiwał dawną lotność umysłu. Jego 
oczy nabierały wówczas blasku i intensywnie 
chabrowej barwy.

- Szklane ogródki? – zapytałam zdziwiona 
i trochę oszołomiona nagłą zmianą kierunku 
naszych rozpamiętywań.

- Zrywałaś kwiatki – opowiadał dziadek- 
później wykopywałaś dołek w ziemi. W tym doł-
ku układałaś kwietne kompozycje i przykrywałaś 
te miniaturowe ogródki dnami od potłuczonych 
butelek.

- A tak, pamiętam – powiedziałam tylko 
tyle, bo do oczu napłynęły mi łzy i bojąc się, że 
nie zdołam ich ukryć, opuściłam wzrok i zamil-
kłam na dłuższą chwilę.

      Rzeczywiście, będąc kilkuletnią smarku-
lą częściej przebywałam u dziadków niż w domu. 
Po drugiej stronie ulicy była gospoda. Stała tam 
od zawsze, za Niemca tam była, jak mówili tutejsi 
amatorzy tanich win. Dziadek często kupował 
tam lody dla mnie. Była jednak i mniej słodka 
strona tego miejsca. Wieczorami biesiadowali 
tam miejscowi chłopi. Po zamknięciu przesia-
dywali jeszcze do późnej nocy na kamiennych 
schodach i często, a właściwie zawsze, zostawiali 
po sobie straszny bałagan. To tam znajdywałam 
dna od potłuczonych butelek po tanich winach.

- O, to Franek, a to Józek i Kazik- wspomi-
nał dziadek wpatrując się w pożółkłą fotografię. 
Czterech, wyprostowanych jak struny w harfie 
żołnierzy z dumą patrzyło przed siebie. Nagle 
uśmiech zniknął z dziadkowej twarzy. Znów 
pochylił nisko głowę i wyszeptał:

-Człowiekiem być nie warto- Aniołem nie 
warto. Trzeba być Bogiem lub Nicością.- poczym 
spojrzał na mnie i powiedział- ZAPAMIĘTAJ.

To były najsmutniejsze i najbardziej przera-
żające słowa jakie kiedykolwiek usłyszałam. Tym 
razem nie udało mi się ukryć łez. Siedzieliśmy 
tak przy stole, na którym leżały stare fotografie, a 
wśród nich stało pudełko, a na jego dnie…  ech, 
dziadkowe gwiazdy. Babcia miała rację. Do póź-
nych godzin przekładałyśmy te pożółkłe karty 
przeszłości w milczeniu, a dziadek nucił pieśni o 
szumiących wierzbach i płaczącej dziewczynie…

      Wieczór był mroźny. Niebo upstrzone 
miliardami lśniących gwiazd.

Dziadek poruszył się niecierpliwie i stęknął 
jakby chciał coś powiedzieć. Zapaliłam światło. 
Jego oczy były szeroko otwarte. Patrzył na mnie, 
ale czy mnie widział, nie wiem. Wiem tylko, że 
nieważne czy jest się Bogiem czy Nicością, czy 
jest się Aniołem czy Człowiekiem. To dziadkowe 
spojrzenie pomogło mi zrozumieć, że nade 
wszystko warto być sobą.

- Marysiu- przemówił niespodziewanie 
dziadek- przygotuj mi garnitur.

Zapłakałam, bo byłam pewna, że na tę 
okazję dziadek już sam się nie ubierze.

Renata Diaków

Czy warto być człowiekiem?
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Zastanawiałem się, co by tu Krysi na imie-
niny kupić. Wikary, mój gadający kot rasy wie-
lorasowej, brojąc i dokazując tylko rozpędzał 
me myśli, jakby te były stadem płochych myszy.

- Myśl Hubercik, myśl. To już jutro, myśl 
- usiłowałem się zmotywować, ale w niczym mi 
to nie pomagało.

Nagle mnie olśniło:
 - Piwko! - wykrzyknąłem szczerząc się 

niemożebnie i podbiegłem do lodówki.
 - Śmietanka! - miauknął radośnie spaślak 

Wikary i rzucił się w jej kierunku.
BUM! - wyrżnął łepkiem, bo zanadto się 

pospieszył, wszak dopiero wyciągałem rękę ku 
uchwytowi. 

 - Auć, auć, auć - narzekał na swą kocią 
dolę masując się po łepku i robiąc żałosną 
minę męczennika.

Otwierając drzwiczki zastanawiałem się 
czy on mnie aby teraz na litość nie bierze. A 
jak tak, to nieźle kalkulował, bo miałem doń 
słabość i cóż, widząc to kocie cierpienia zamia-
rowywałem dać mu jednak tej śmietanki. A co 
mi tam, w końcu ja też jestem upasiony, a piwka 
sobie nie odmawiam.

Już po chwili popijałem z kufelka mój 
ulubiony trunek, mocząc w pianie wąsy i 
brodę. Zaś Wikary miał na pyszczku śmieta-
nową obwódkę i wyglądał jak kretyn. Pewnie 
też tak wyglądałem z tą pianą na paszczy, ale 
nie zamierzałem się teraz zbytnio wgłębiać w 
temat. Wciąż przecież nie miałem pomysłu 
na prezent.

Piwko wypite. Rytualne czknięcie po nim 
też zostało zaliczone. Wikary zarechotał złośli-
wie, znaczy się i on ukontentowany. Rzec by 
można, że dzień się kończył pięknie, ale wcale 
tak nie było, duszę mą spowijał rozedrgany 
cień niepokoju o to, że nie będę mógł zmrużyć 
oka. A zawsze tak było, jak miałem wymyślić dla 
kogoś prezent. W tej dziedzinie zawsze było u 
mnie kiepsko z kreatywnością.

Postanowiłem dotlenić mózg - to zawsze 
pomaga.

 - Idę - mruknąłem otwierając drzwi.
 - A idź i nie wracaj - odburknął Wikary.
 - Być może kupię śmietankę. 
 - A to wracaj! Wracaj! - nagle stał się 

dziwnie przymilny.
Nie próbując dojść, co tam mu się tak 

nagle odmieniło, zbiegłem po schodach i 
wyszedłem z bloku.

Snułem się osiedlowymi uliczkami jak 
struty i nagle zobaczyłem odtrutkę - przede 
mną była cukiernia.

- Oj tak, cukier krzepi! - przypomniała 
mi się znana maksyma, a że potrzebowałem 
pokrzepienia czym prędzej wszedłem do środ-
ka z zamiarem kupna jakiegoś pączka, może 
dwóch... Albo trzech... Albo...

Bezy!
Nagle problem prezentu rozwiązał się 

sam - przecież Krysia uwielbiała bezy.
Już po chwili wracałem z paczką bez i 

torebką wypełnioną pięcioma pączkami.
Z trudem dotarłem do domu - wszak zje-

dzenie za jednym zamachem pięciu pączków 
stanowi nie lada obciążenie dla organizmu, 
zwłaszcza po piwku, ale cóż było poradzić, za 
te męki z wymyślaniem musiałem sobie jakoś 
wydogodzić.

Krzysztof Dąbrowski

Bezy

Idąc z prezentem do lodówki zaliczyłem 
burę od Wikarego za brak śmietanki i już po 
chwili zadowolony kładłem się do łóżka.

Jutro zajdę do Krysiulki i może nawet 
buziaka zaliczę za te słodkości - rozmarzyłem 
się przeciągając w łóżku.

Wikary zamlaskał przez sen. 
Aha, cwaniaczek chciałby mnie na bezy 

namówić, żebym dał mu jedną, dwie, a naj-
lepiej całą paczką. A niedoczekanie jego. Co 
za łasuch!

Sam sobie też zamierzałem odmówić, 
wszak nie licowało komuś prezentu wyjadać, 
ale...

Hm, jakbym tak jedną chapnął, to prze-
cież nie będzie widać - pomyślałem, bo coś 
nagle znowu mi się chcica na słodkie włączyła.

Już po chwili zmierzałem na paluszkach 
do lodówki. Otworzyłem drzwiczki jak najciszej 
się dało i czując się trochę jak włamywacz, do-
brałem się do paczki bez.

Tylko jedna - pomyślałem i skończyło się 
na dwóch.

Za moment poczułem miękkie pacnięcia 
na łydkach. Odwróciłem się. To był Wikary. 
Nic nie miauczał, tylko patrzył się z wyrzutem 
i wyciągał łapkę przed siebie.

Zlitowałem się i dałem mu jedną bezę. 
Zżarł ją skubaniec w mgnieniu oka i ponow-
nie wyciągnął łapkę. Milcząc pokręciłem 
odmownie głową. Widząc to Wikary uniósł 
do góry drugą łapkę i niby od niechcenia wy-
stawił pazurki. Cóż było zrobić, wydębił w ten 
sposób kolejne dwie bezy. Ja dla równowagi w 
przyrodzie zjadłem więc jeszcze jedną i w ten 
sposób był remis.

Leżałem potem i nie mogłem zasnąć i to 
nie z powodu przejedzenia, co raczej pokusy, 
tej delikatnej, chrupiącej słodyczy z rozkosznie 

klejącym się do zębów środkiem.
W pewnym momencie uznałem, że życie 

nie jest od tego, by sobie wiecznie odmawiać 
przyjemności i ruszyłem na palcach do lodów-
ki. Wikary na szczęście spał tym razem snem 
kamiennym.

Jeszcze kilka razy dopadła mnie pokusa. 
Bez niebezpiecznie dużo ubywało, ale za każdym 
razem tłumaczyłem sobie, że jeszcze wszystko jest 
w normie, wszak czasami mniej hojnie człowie-
kowi zapakują.

Wstając rankiem, aż się za głowę złapałem - 
w opakowaniu zostało już raptem pięć bez.

A co gorsza zdawałem sobie sprawę z tego, 
że wczoraj wydałem ostatnie zaskórniaki.

Westchnąłem cicho i uznałem, że czy tak czy 
tak i tak pójdę z tymi bezami do Krysi. Przecież 
liczy się pamięć.

Pospiesznie odziałem się w koszulkę 
Acid Dożynkers i wysłużoną skórzaną kurtkę i 
wyszedłem po cichu z domu (obawiając się, że 
Wikary ostro domagałby się obiecanej wczoraj 
śmietanki).

Parę minut później dzwoniłem już do drzwi 
pięknej Krysi o kruczoczarnych włosach i weso-
łych oczętach jak węgielki. 

- Ach, tak dostać buziaka - westchnęło mi 
się po cichu, a z drugiej strony paliły mnie uszy, 
bom widział, żem zgrzeszył pasiubrzuchowo. I 
wiedziałem, że Krysia też to zauważy. Gdy usły-
szałem chrobot zamka, gorączkowo myślałem, 
jakby się tu wytłumaczyć. Drzwi się otworzyły, a 
mnie olśniło i wypaliłem z głupia frant wyciągając 
przed siebie opakowanie z marnymi resztkami:

 - Bo ty... bo ty się odchudzasz!
Jej piękne czoło nagle gniewnie się zmarsz-

czyło i w mgnieniu oka miast jej pięknej twarzy 
widziałem już tylko szare drzwi.

 - Ech - westchnąłem cierpiętniczo i ze 
smutkiem zrobiłem w tył zwrot.

W tej całej sytuacji, jedna rzecz mnie tylko 
cieszyła:

Przecież mam jeszcze bezy!
Pogwizdując wesoło i otwierając paczkę, 

ruszyłem wesoło do domu. v

W Fabryce Rzeźb Gadających Ze Sobą 
Mózg w Bydgoszczy wystąpił Teatr Dziadowski  
z jednoaktówką Wzbudzenie według tekstu 
Wojciecha Trzcińskiego w reżyserii Zbignie-
wa Zielińskiego. Obok autora scenariusza 
na scenie siedział-leżał Marek Kodzik. Tak, 
siedział-leżał, bowiem grał więźnia prowadzą-
cego wysoce filozoficzny dialog egzystencjalny 
z klawiszem, czyli autorem tekstu, będącego z 
zawodu… klawiszem. Ów dialog, jak to zwykle 
w więzieniu bywa, dotyczył głównie kobiet, 
że są inne, ale też… tak, widzę ją, widzę… Teatr 
ocierał się o absurd (pasta czarna do zębów na 
noc), groteskę i tragedię. W istocie swojej był 
protestem przeciwko cierpieniu życia, jego 
ciągłej, ślepej dynamice, którą odkryć można 
dopiero w odosobnieniu. A że jest to ciężar 
trudny do udźwignięcia, to lepiej pozostać w 
tym odosobnieniu i tak też to trwające godzinę 
przedstawienie kończy się. Rezygnacją. 

Kończy – nie kończy się, bowiem w 
pamięci wciąż, niczym kolec w łydce, tkwi 
męska próba zdystansowania się wobec świata 
w formie popijania ciepłej wódki. Popijania 
z obrzydzeniem, bo ciepła, ciepła za każdym 

Stefan Pastuszewski 

Męski, czyli dziadowski a nie dziaderski

razem, ale – jak się okazuje – niezbędna. Ten 
wyeksponowany przez reżysera leit motiv czyni 
przedstawienie bardzo realistycznym, choć 
przecież toczy się ono w odrealnionej scenerii. 

Realistyczne, żywcem wyciągnięte z życia 
są obie kreacje aktorskie, dwóch zmęczonych 
acz niegłupich facetów. Są one tak przekony-
wujące, że odnosi się wrażenie, iż to nie gra 
się toczy, ale jesteśmy w jakiejś zaniedbanej 
kawalerce (stara kanapa z brudną kołdrą, 
krzesło) i wypowiadamy różne oczywiste mą-
drości popijając ciepłą wódką. Dziaderstwo, 
dziaderstwo…

Tak! Ja przynajmniej odniosłem wraże-
nie, że sztukę tę sporządzono jako antido-
tum na babskie wygłupy uliczne z przełomu 
2020-2021 roku, które miały być negacją 
męskiego świata, który owe wulgarne uliczne 
panie przypisały całkiem niesłusznie, bo go 
już nie ma, rzekomo panującemu w Polsce 
patriarchalizmowi. Z. Zieliński z dwuosobową 
trupą podjął rzuconą rękawicę i przekonują-
co udowodnił, iż świat ów dziaderski nadal 
jest bardzo żywotny, ciekawy i mądry, a więc 
niezbędny i żadnej reformy nie potrzebuje. v
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Blizny

Prześwietlony światłem które przecieka                                                   
Ścieśniony w lata... Jak źdźbła                                              
zeschłej trawy 
                      Ich dzielność ofiarność                     
oddanie Minęły 
wraz z nimi bezpowrotnie - sznur opowieści                                   
z żalu po nich 
drwi Naigrywa z win

Uwiedziony prognozą pasjansowych pieśni                                    
Z odpustowym
wisiorem na zapadłej piersi..
Wyświechtany... jak wróżby
po stokroć szeptane - porządkiem rzeczy                             
Pewną
odpowiedzią Samobójczą przybiegam                                
zabliźnić znów ranę                   
Nienagannie zadaną dokładnością
losu
Do Was ze skargą zwracam się najpierwszą                                     
Sny - nas doznają                                         
Myśli o was
wiedzą... Choć kiedy się rodziłyście - żarliwe                                 
Bez żadnej
zmarszczki na twarzy błękitu Wyparłem was
zdławiłem Trwacie ciepłym szyfrem                    
niewypowiedziane Wciąż                                                 
na początku bez ciemności końca Pamięci                          
kruchej sepią zadane

... Już chyba budujesz - masz ... swój słońca                            
dom... Inicjał
w którym ciężar
labiryntu głaz - bzdet i gadżet... Zaskomlał                            
skarlał - zgasł
U kresu
sił - szepcze ktoś A ja... znam ten głos

Harmonia

Wśród leśnych traktów - przejezdnych
ledwie
polnych dróg W miejscowości do której
dotarła...
Tu - wczoraj... ledwie
zdarzył się... cud Gdzie brnęła resztką
zdarzeń
             z palącym pytaniem
W kosmicznych wybuchach - zawiejach
Czy jest tam zapach jutra -  wolne
miejsce... Jasność pierwszej
jakości - rodząca wciąż...
ziemia - brzeg końca zawsze
„zamiast” - ból
świadom swojej mocy Jak trakt...
ocalenia

Aż... niezdarnie - modlona
czekana Zdolność... Za-
pamiętywania

Ja...
tylko czasem Znów czuję - się staje
 miejsce... zapach
dotyk... I odpowiedź
na dawne
               przenoszone bez...
wiary
        Sterylnie chorobliwe Błahe-nagle
banalne pytanie
I przyjazne bez-
droża
           W nich trwanie - chociaż ból...
niedostatek - konanie
                                   A w nim ciało
W świata tarczę klepsydrą
wpisane
Które...
czuje Sensu harmonię
z tymczasowym 
                         Tu zamel-
dowaniem

Rozdanie

Na otwartych przestrzeniach - najgłębiej Naj-
dłużej Bezradnie zanurzyć się
w szczęście Mieć oczy …
zalepione miodem Bez wątpienia
chwili
          i oddalić się
w dawnych grzechów
odpuszczenie
                     Żywe kwiaty drzewa liście…

Z nowej talii strachu zgubić
kartę Choć dawne
bredzą dreszcze i dźwięczy
                                           wciąż - dźwięczy
I w Twój spokój godzi - kołysze gna 
i dźwięczy
                 Niesłyszalnym w tłumie brzękiem
Świetlistej drogi toń - nagonka - obława
Schron
            nieprzerwanym piasku

W poczekalni

Masz odwagę wyjść - a może wejść 
Czekasz
na samolotu - start... 
Listonosza krok... Pociągu świateł 
blask... Śniegu płatki - miękkie 
Na odpowiedź tak... 
telefonu dzwonek  Na sukien... 
jedwab - pereł sznur Na wymarzonych 
loków... deszczu burzę Na... 
kolejną szansę
Tamtego miejsca... oddechu Tamtej 
wody i tamtych 
liści

Nie nadeszło... A miało

Tymczasem cała reszta jest...
jaka była
Milcząca obojętna
Zaplątana w czyjś taniec
Nieuchronnie jak
- wrzesień 
Choć utrzymuje stosunki żywe 
zna żelazną konieczność 
Tymczasem 
                    -reszta
Przy zgaszonym świetle 
więcej w niej samotności... 
nie do wykonania

Bo to co miało nadejść 
W tle kurtyny

tłumu bibliografii kurzu Na gruncie
dowodów spełnione 
i proste
Obeznani w przestrzeni 
                                      Mądrzy
sprawiedliwi 
Rozliczą ochoczo

Dla nich - będzie błahe  Nikt
nie zechce spojrzeć 
Skąd       
        we mnie ta 
                          pewność...

Krzysztof Stanisławski

szczękiem - niewidocznie … bezgłośnie
zamiast ginąć Trwa i
słodzi
         Choć wokół dygot … Moc niejasnej
przestrzeni
                 W niej obca - karma... mojra
los... Zgiełk i urąganie
                                   Wyrzeka się
zwątpień
             Nagość pod ubraniem
i maską tancerzy - tworzy...Fatamorgany 
trwania Niepokoje wieży Oszalałym
szamanom poleruje zbroje  - Umywa im
ręce
      Kolejne roz-
danie... Nauka nowych manier
lifting znanych
                       twarzy Inkwizycja 

Grzbiet - wyprostować - osłonić... Jamę
wygrzebać... Powietrza - nie trwonić
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Aleksandra Gardysiak

Plotłaby cokolwiek by

szarobłękitne dziś 
pleść amorficznie

kontemplować kształt
zrzuconej skarpetki
trajektorię kwantów kurzu 

wróżyć z grubego tomu
pomocnika księgowego w Lizbonie

zjeść byle co albo nie 
przypalić ryż

w kocich pomrukach drzemać 
raz po raz
wyjąć kleszcza

wizualizować jogę 
tantrę grabienie liści
 
cokolwiek by chciał
 

Barbara Jendrzejewska

Erotyk błękitny

Morze zapraszało

w objęciach fal poddawaliśmy się
jego pieszczotom

zdmuchiwałeś ziarenka piasku z warg
z niesfornej grzywki
z zakamarków powiek

W głębinach rodził się ogień
gotowy spalić cały świat

Iza Galicka

A kiedy

a kiedy to się skończy
ufarbuję  włosy
założę czerwone dżinsy
w cienistych alejkach 
Parku Skaryszewskiego
znowu nakarmię ptaki
czy to będzie wiosna czy lato

starsza o całe eony
będę patrzeć głębiej w oczy
dłużej ściskać dłoń
kochać mądrzej
z uśmiechem trochę smutniejszym

a kiedy to się wreszcie skończy
w nowym świecie
pójdziesz razem ze mną
wciąż ku wschodzącym
słońcom

Jacek Wilkowski

Teoria względności

gdybym był dostatecznie szybki dogoniłbym przeszłość
tak obiecują fizycy, obiecując więcej niż Bóg
znów bym stanął w drzwiach jak kula słońca
by tańczyć nago i łączyć nasze ciała

wiem, że gdybym był tak szybki
z tamtego miejsca goniłbym przeszłość 
by w innym domu złapać przerwaną nić
powiedzieć nic się nie stało, już dobrze

nie stać mnie jednak na taki skok
i stąd mogę tylko patrzeć jak oddala się 
to miejsce z tobą roztańczoną i tamten dom
gdzie ona śpiewała chropowate tanga

kot wlepia we mnie nieruchome ślepia,
a ja wiem, największe miłości wciąż przede mną 
muszę być tylko dostatecznie szybki 
by bez ciała nad prędkość światła się wzbić
 

Kazimierz Kochański

Chcesz...

Chcesz
zanucę ci
taką pieśń – bez słów
melodię – bez muzyki

lecz

zaklinam cię
na płacz wierzby
na skrzypliwy głos
wciąż niedomkniętej 
furtki
na kroplę deszczu
zawieszoną
pod powieką okna

zostań – nakryj 
dla mnie
stół
białym obrusem

bezimienna wędrowniczko
dom twój
w opuszkach
mojej nieśmiałości.

Beata Stępień i Mateusz Majcher

POWRÓCIŁO Z WIATREM 

Miły mój ... mnie tam nie było ...
schował mnie cień ...

Śpij już skarbie - śpij ... Ja wszystko wiem 

To już nie ja ... zmienił mnie czas ...

Znów sobą będziesz - w pierwszy dnia brzask

Tak długo nas nie było ... nie wiem  
czy w tym zgiełku 
dni
jeszcze się odnajdziemy ...

Lecz po flaucie wieków
 - przy pierwszym powiewie 
Czuję sensów
tchnienie - tu na tej ziemi 

Miły mój ... to nie tak ... to nie ja byłam Ewą ...

Wszak nie o jabłko chodzi
ni o drzewo ...

Słyszę drżenie liści ... czy to Twoja postać 
z cienia się wynurza? ...

Czas by sen nasz ziścić
By nie skończyć w chłostach 
Zanim przyjdzie burza

Lecz wiedz kochany
- Ciebie tylko śniłam ... zawsze! 
choć już nas nie było ...

Cień szeptu zza firany ... 

„ Tyś jest moją siłą...
 Wszakże ...
Żyję tylko przez twą miłość”

Zbigniew Pawłowski 
 
Ogląd

Na linii czasu 
Stoję z Tobą 
Ty w powab tęczy 
Dziś ubrana 
Patrzę na Ciebie 
A za Tobą 
Ma teraźniejszość 
Jest schowana. 
Rozglądam się 
Na wszystkie strony 
Szukam co jeszcze 
Przeoczyłem 
I czuję się dziś zagubiony 
Bo niedokładnie 
Patrzyłem.
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Ten esej by nie powstał, gdyby nie historia 
dogmatyki religii chrześcijańskiej, a w szcze-
gólności Kościoła katolickiego, gdzie pierwsze 
skrzypce gra niestety wciąż Augustyn. Nie jest 
moim zamiarem dyskredytowanie tej postaci, 
bo nie leży to w mojej naturze, tym niemniej bez 
wielu cierpkich słów wobec jego poglądów, siłą 
rzeczy, obyć się nie może. Zacznijmy jednak od 
spraw przyjaźnie przystających do tytułu eseju, 
czyli od poglądów samego Jezusa, a dalej Pawła, 
apostoła, który chętnie zabierał swą małżonkę 
w podróże. Podobnie czynili również i pozostali 
apostołowie. Co do samego Jezusa nie chcę się 
wypowiadać (choć w tekście Esej o miłości szczęśli-
wej pisałem, że był nieżonaty), natomiast poszla-
ki, na których opiera się Schalom Ben- Chorin, 
współczesny, żydowski pisarz i teolog (zmarły 
w 1999r.) mogą mówić o czymś przeciwnym: 
„ trudno pogodzić z bezżennością Jezusa stwierdzenie 
Pawła, że nie zna stanowiska Jezusa w sprawach 
bezżenności i może wypowiedzieć tylko własną opinię 
(1Kor 7,25) Gdyby nie znał opinii Jezusa, ale miał 
przed oczyma przykład jego niezwykłego życia w stanie 
bezżennym, nie poprzestałby zapewne na zaznaczeniu, 
że Jezus niczego w tej sprawie nie powiedział. Trudno 
sobie wyobrazić, by nie wspomniał tak szczególnego fak-
tu” jak cytuje Uta Ranke-Heinemann w książce 
Seks odwieczny problem Kościoła. Mógłbym w tym 
momencie dywagować: na ile te słowa są moc-
nymi poszlakami, na ile nie; a tu wspomnieć, że 
w tamtej kulturze owego czasu już dziewiętna-
stoletni, dwudziestoletni mężczyźni mieli żony 
i to było normą; i dalej, czy Paweł mógł czy nie 
mógł wiedzieć o, by tak rzec, stanie cywilnym 
Jezusa? Itd, itp. Czy było tak czy tak, dla mnie 
to nie stanowi problemu choćby z tego powo-
du, że jako wcielony Bóg wiedział z pewnością 
wszystko na temat cielesnej miłości pomiędzy 
mężczyzną a kobietą. To zamyka temat, czyż 
nie? I tu na co warto zwrócić uwagę: nigdy nie 
wypowiadał się negatywnie o niej. Jego nauki 
oparte były na tekstach Starego Testamentu 
(do nich też odnoszę się w pierwszej części Eseju 
o miłości szczęśliwej), gdzie dominuje pogląd, że 
stworzenie mężczyzny i kobiety jest po to, by stali 
się jednym ciałem i poprzez to są nierozdzielni. 
Nie znajdziemy również w Nowym Testamen-
cie jakiegoś fragmentu, który  by mówił, że 
seksualność pomiędzy mężczyzną a kobietą 
była czymś złym. Nie ma tam żadnej wrogości 
wobec ciała, płciowości człowieka, a przecież 
tak by być musiało, gdyby faktycznie związek 
cielesny był czymś w pojęciu Boga nagannym, 
nieodpowiednim, nosił choćby ślady grzeszno-
ści. Szokiem natomiast dla apostołów było to, 
że Jezus opowiedział się przeciw rozwodom i 
za posiadaniem w życiu tylko jednej partnerki. 
Wbrew Mojżeszowi, który dopuszczał list rozwo-
dowy,  Nazarejczyk sięgał do pierwotnej idei i 
cytował z historii stworzenia; „Czyż nie czytaliście, 
dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela.” I ta nierozdzielność 
wcale nie jest powodowana troską o posiadanie 
potomstwa. Ona tylko i wyłącznie mówi o jed-
ności ciał mężczyzny i kobiety w małżeństwie, 
które przez Boga jest uświęcone. I nic takiego 
tu się nie pojawia co by świadczyło inaczej, a 
przecież już w owym czasie były znane, choć 
prymitywne z naszego punktu widzenia, środki 
zapobiegania ciąży. Jezus przecież musiał o nich 

Janusz Orlikowski

Esej o miłości szczęśliwej II, albo suplement

słyszeć, jednak w tej kwestii się nie wypowiadał. 
Czy gdyby był przeciwny by nie powiedział o 
tym? Jezus, moim zdaniem, był całkowicie za, by 
tak rzec, współdziałaniem ducha i ciała w miłości 
małżeńskiej. Jej cielesność jest dla niego czymś 
naturalnym. Gdyby było inaczej nie cytowałby 
z historii stworzenia wspomnianych wyżej słów. 
Raczej by powiedział że: opuści człowiek ojca 
i  matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oby-
dwoje jednym duchem, lub coś w tym rodzaju. 
On jednak  mówi o ludzkim ciele. Nie można 
bardziej jednoznacznie wskazać na istotę ciele-
snego współżycia między mężczyzną a kobietą. 
A cóż jest jej esencją jak nie rozkosz? Nie można 
mówić inaczej. Nadużycia Ojców Kościoła są tu 
ewidentne, ale nie mówmy teraz o tym.

Jezusowi chodziło o sprawiedliwość wobec 
kobiet. Możliwość oddalenia kobiety z jakiegoś 
tam powodu, rozwód, było czymś, co w owym 
czasie wymagało postawienia sprawy jasno. I 
Jezus  tak poczynił. Nie odpowiadało to fary-
zeuszom, a również i Nazarejczyka apostołom. 
To był przewrót w sposobie widzenia kobiety. W 
Nowym Testamencie zwraca uwagę charakter 
relacji pomiędzy Jezusem a napotkanymi na 
swej drodze kobietami. Był on zawsze przyjazny. 
Znamienne, że także siedem wieków później 
tworząc islam Mahomet również reguluje te 
sprawy, wprawdzie nie nakazując monogamii, 
bo to by było dla tego kręgu kulturowego i dla 
niego samego, by tak powiedzieć, nie do przyję-
cia, ale nakazując utrzymywanie żon tych, które 
zostały oddalone. To na marginesie. Wskazuje 
to jednak, że dowolność postępowania w tej 
kwestii wobec żon, to nie jest coś, co byłoby w 
smak zarówno Allachowi, jak i naszemu Bogu, 
pisząc żartobliwie.

Tak jak Jezus, który w żaden sposób nie był 
przeciwny cielesnym związkom między mężczy-
zna a kobietą, a wręcz stawiał je na piedestale 
mówiąc „(...) oboje jednym ciałem”, pora spojrzeć 
na stanowisko w tej kwestii św. Pawła. W Liście 
do Efezjan pisze tak:”Mężowie, miłujcie żony, bo i 
Chrystus umiłował Kościół, i wydał za niego samego 
siebie. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak 
własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego mi-
łuje. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się 
z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica 
to wielka.” Ale to dopiero czubek góry lodowej. 
Paweł pisał: „ Nie unikajcie jeden drugiego”. I to w 
kontekście, który nie może być w żaden sposób 
podważany. W Liście do Koryntian czytamy słowa: 
„Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; 
podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, 
ale żona. Nie unikajcie jeden drugiego, chyba  że na 
pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modli-
twie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek 
niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan”. 
W pierwszej części tego eseju nazwałem ten 
fragment najlepszym podręcznikiem miłości 
seksualnej. Wręcz, moim zdaniem, nie da się 
go czytać inaczej. To seksualnie, fenomenalnie 
uchwycona zasada wzajemności ciał. Sformu-
łowanie Pawła trafia dokładnie w punkt relacji, 
którą bez zmrużenia oka możemy nazwać 
miłością szczęśliwą. Jest prostą w gruncie rzeczy 
zasadą wzajemności, która lapidarnie rzecz 
ujmując mówi: co ja tobie dobrego w sensie 
cielesnej miłości to i ty mnie.

Warunkiem koniecznym tego rodzaju rela-
cji jest  to, co czytamy wcześniej: „Mężowie powinni 

miłować swoje żony, tak jak własne ciało”. To samo 
zdanie dotyczy również kobiet, żon. Że Paweł 
tego nie napisał jest spowodowane ówczesnymi 
relacjami pomiędzy kobietą a mężczyzną. To 
mężczyzna był tym pierwszym i decydującym. 
Gdyby żył współcześnie nie omieszkałby zapisać: 
żony powinny miłować swoich mężów, tak jak 
własne ciało.

Co to jednak znaczy: „(...) tak jak własne 
ciało”? Jak każde stworzenie jesteśmy istotami 
cielesnymi. To ono mówi nam o tym, co jest 
źródłem radości, czy też co nas boli. Duchowe 
przecież problemy odczuwamy niejako, ciele-
śnie. Wszelkie niepokoje i radości uwidaczniają 
się w naszym ciele. Stąd też ich obecność bywa 
najczęściej genezą negatywnego podejścia do 
cielesnej miłości. Ciało boli (również w sensie 
psychicznym) więc i źle o nim myślimy. Kon-
sekwencją jest, sądzę że można to tak nazwać, 
grzech zaniechania. Spojrzenie w lustro i stwier-
dzenie: moje ciało jest dobre pomimo wszelkich 
przeciwności to punkt zerowy, od którego wtedy 
możemy pójść tylko wyżej. Nasze ciało jest tym 
samym swego rodzaju punktem zwrotnym w 
kwestii tego, czy będziemy optować w dół, czy 
też w górę. Powiedzmy wprost: jeżeli kochasz 
własne ciało i wszystko co z nim związane, to 
jesteś na dobrej drodze do miłości szczęśliwej. 
To warunek konieczny, który już prawie dwa 
tysiące lat wcześniej zauważył św. Paweł. Gdy do 
tego dodamy zasadę wzajemności: „Żona nie 
rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie 
też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona” 
to nie można już nic innego dodać, ani nic ująć.  

   Równocześnie jednak ważne tu jest i 
dopowiedzenie, które może rodzić złe skoja-
rzenia: „(…) aby – wskutek niewstrzemięźliwości 
waszej – nie kusił was szatan”. Paweł był orędow-
nikiem cielesnej miłości. Tylko: być może teraz 
rodzi się pytanie, czy czasem nie był to wybór 
mniejszego zła? Pisząc mało subtelnie: lepiej 
jest współżyć seksualnie, aby nie doprowadzać 
do zdrady? Takie myślenie jest jednak możli-
we tylko współcześnie, w owym czasie nie był 
to żaden argument. Stanowisko Jezusa, jego 
stanowczość w tej kwestii działa się przecież w 
powijakach. Chodzi mi o to, że nie było tak jak 
dziś umocnione w sensie formalnym. Pojęcie 
zdrady małżeńskiej nie było czymś, by tak rzec, 
kulturowo szczególne nagannym. Tym samym 
owo kuszenie szatana miało charakter mało 
nośny w sensie ówczesnej świadomości. Nie było 
strachem na wróble, a – poprzez negację złego, 
wskazaniem właściwej drogi. Nie można więc go 
traktować jako wskazanie, że  brak współżycia 
seksualnego doprowadza do zdrady, dlatego 
współżyć należy. Owo dopowiedzenie dotyczące 
niewstrzemięźliwości i kuszenia szatana było, 
sądzę, odpowiedzią na gnostyckie zakłamanie, 
które w swej idei mówiło o tzw. czystej duchowo-
ści, a w realiach dopuszczało stosunki seksualne 
z wieloma kobietami, byle by z tego nie było 
dzieci, pisząc mało subtelnie. Notabene Kościół 
wykorzystał później tę wypowiedź dla swoich 
potrzeb, ale nie o tym tutaj.

Gnostycyzm, wsparty wcześniejszym grec-
kim stoicyzmem, przeciwnym, pisząc ogólnie, 
ludzkiemu ciału i jego seksualności, to kierunki 
które w owym czasie ścierały się z judaizmem i 
obecnym tam dobrym stosunkiem do cielesnej 
miłości. Jak pisze Uta Ranke – Heinemann, 
profesor teologii katolickiej, we wspomnianej 
książce Seks odwieczny problem Kościoła, Paweł 
„uważał, że każdy mężczyzna powinien mieć żonę, a 
każda kobieta męża. Podkreślał, że w małżeństwie nie 
należy być posłusznym tej stronie, która domaga się 
wstrzemięźliwości w sensie gnostyckim; przeciwnie, 
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każde z małżonków ma obowiązek wyjść naprzeciw 
wyrażonemu przez drugiego życzeniu obcowania cie-
lesnego. Nie zajął przeto pozycji opowiadającej się za 
wstrzemięźliwością małżeńską. Wyraźnie zaznaczył: 
nie unikajcie jedno drugiego.”

Zatem zarówno Jezus jak i Paweł byli 
orędownikami miłości i to zarówno duchowej, 
jak i cielesnej pomiędzy mężczyzna a kobietą. 
Nic w pismach tego drugiego, bo przecież ten 
pierwszy takich, podobnie jak grecki Sokrates, 
nie sporządzał, nie znajdziemy. Jedno jest 
pewne: zarówno Jezus, jak i po nim Paweł nie 
mówili i nie sugerowali czegoś, co by miało 
świadczyć przeciw cielesności. Jak widzieliśmy 
wcześniej u Pawła wręcz pojawiają się „instruk-
cje” dobrego współżycia. Gdyby ów stan rzeczy 
w owym czasie został zachowany, jestem pewny, 
historia i kultura ludzkości by obecnie wyglądała 
zupełnie inaczej.

Orędownicy miłości i pokoju przegrali 
jednak z Ojcami Kościoła, którzy „widzieli” ina-
czej. W tak delikatnej materii jaką jest wzajemna 
miłość cielesna pomiędzy mężczyzna a kobietą, 
czy chcąc i czy chcąc nie chcąc, w swym lustrze 
nie zauważyli swojego ciała lub widzieli je, co bar-
dziej prawdopodobne, negatywnie. Ta negacja 
dała upust w postaci „odpowiedniej” interpreta-
cji Pisma Świętego, a zwłaszcza tych wybranych 
fragmentów, które by temu sprzyjały. Nie byłoby 
o czym pisać, gdyby postrzeganie Jezusa, a zanim 
Pawła, to jedyne i właściwe, nie uległo niewy-
baczalnym deformacjom. Właściwie wtedy to 
wszystko  co w tym eseju, a również w jego części 
pierwszej napisałem nie byłoby konieczne do 
napisania. Nie trzeba nam upiększać piękna. 
Po co pisać o czymś, co się urzeczywistniło i to 
zgodnie z tym jak widział to Bóg.

Jak Czytelnik zauważył przechodzimy teraz 
do bardziej mrocznej odsłony w postrzeganiu 
miłości szczęśliwej – chociaż z definicji – takiej 
nie ma. Chcąc nie chcąc musimy przez nią 
przejść, by w ogóle nadać sens tej wypowiedzi. 
Moim zamiarem jest pokazanie: dlaczego się 
pojawił negatywny stosunek do seksualności 
człowieka, a dalej kto i dlaczego jest w religii 
chrześcijańskiej tego niechlubnym prekurso-
rem i równocześnie personą, która spowodo-
wała na wiele stuleci i po dziś dzień, zakłamanie 
prawdziwych myśli i paranteli co do miłości 
seksualnej. Jak wspomniałem na wstępie chodzi 
tu o postać Augustyna. Zanim jednak o nim.

Negatywny stosunek do ciała, seksualności 
człowieka nie był jego „odkryciem”. Źródło 
znajdziemy już w tzw. pogańskiej grece. Nie był 
to pogląd dominujący, ale na przykład Pitagoras 
widział w stosunku seksualnym ogólne osłabie-
nie organizmu, a osobisty lekarz Marka Aure-
liusza również uważał, że miłość cielesna nie 
sprzyja dobremu jego rozwojowi i osłabia myśl 
intelektualną. Podobny pogląd głosili również 
stoicy. Ale wszystkie te argumenty miały charak-
ter czysto biologiczny. Było to upatrywanie w 
stosunku seksualnym, by tak rzec, zmniejszenie 
sił witalnych, co dziś może rodzić tylko uśmiech, 
bo jest dokładnie odwrotnie. Natomiast Dio-
genes z Synopy, ten znakomity ironista, który 
ponoć publicznie „wykonywał” stosunki seksu-
alne, cynicznie odnosił się do wszelkich takich 
pomysłów, a epikurejczycy z kolei byli za wszyst-
kim tym, co przynosi nam radość. Odnosząc 
się jednak do tych negatywnych poglądów na 
cielesną miłość pisze Uta Ranke – Heinemann 
„ Pesymizm seksualny antyku wywodził się głównie z 
wyobrażeń i poglądów medycznych, a zatem miał  on 
inne korzenie niż w chrześcijaństwie, gdzie jego funda-
mentem był grzech oraz związane z nim przekleństwo 
i kara.” Ważne to zdanie, bowiem mówi nam o 

niezwykle istotnym rozróżnieniu. O ile pogańscy 
Grecy jeśli widzieli negatywne skutki stosunku 
seksualnego, to miało to charakter czysto biolo-
giczny, bez jakichkolwiek konotacji związanych 
z ich wierzeniami; natomiast w chrześcijaństwie 
stało się inaczej. Tu źródłem staje się gnostycyzm 
z jego zakłamaną duchowością. Dużą szkodę 
poczynili tu manichejczycy. Oni to wywarli 
ogromny wpływ na sposób myślenia pierwszego 
z Ojców Kościoła. Jednak zazwyczaj jest tak, że 
największy wpływ na kształtowanie się poglądów 
ma – własne doświadczenie.

Późniejszy Biskup z Hippony był młodzień-
cem, który nie stronił od radości życia doczesne-
go. To co niewątpliwie wpłynęło na jego sposób 
myślenia była niechciana ciąża jego partnerki, 
spowodowana niewłaściwym obliczeniem dni 
płodnych kobiety, z którą w owym czasie żył. 
To, że nie chciał się z nią żenić nie było jednak 
spowodowane różnicą klas społecznych, a 
wpływem gnostyckiej sekty manichejczyków, 
którego był członkiem. Sekta ta zabraniała po-
siadania potomstwa i równocześnie zezwalała 
na stosunki seksualne. Była ona zakazana przez 
państwo, właśnie z uwagi na negatywny stosunek 
do prokreacji. Ważną rolę odegrała tu matka 
Augustyna, która od początku była negatywnie 
nastawiona do partnerki Augustyna. Święta 
Monika chętnie intrygowała przeciw temu 
związkowi i to ona spowodowała, że przyjaciółka 
jego syna powróciła do Afryki. O tych faktach w 
Wyznaniach  Augustyn pisze tak: „Kobietę, z którą 
dotychczas żyłem, oderwano od mego boku, gdyż była to 
przeszkoda na drodze do małżeństwa. Ponieważ moje 
serce mocno do niej przywarło, teraz wyszarpnięto w 
nim ranę, która broczyła krwią obfitą. Kobieta wróciła 
do Afryki ślubując mi, że nigdy się nie odda żadnemu 
innemu mężczyźnie, a ze mną zostawiła syna natu-
ralnego, jakiego mi urodziła. Byłem zbyt nieszczęśliwy 
i zbyt słaby, aby naśladować ten wzór, jaki mi dała 
niewiasta. Dłużyło mi się dwuletnie oczekiwanie na 
narzeczoną ( tu chodzi o „wybrankę” ustano-
wioną przez matkę, która jeszcze nie osiągnęła 
wieku odpowiedniego do ślubu – przyp. J.O.) 
bo  nie tyle ożywiało mnie pragnienie małżeństwa, ile 
byłem po prostu niewolnikiem żądzy. Postarałem się 
więc o nową kobietę. Poza tym rana, jaką spowodowało 
oderwanie ode mnie mojej poprzedniej towarzyszki, 
wcale się nie zagoiła. Początkowo ból był ostry, potem 
rana zaczęła ropieć i chociaż ból wtedy stępiał, jeszcze 
mniej było nadziei na wyleczenie”.

Ten fragment wyznań Augustyna mówi 
jednoznacznie o jego sytuacji psychofizycznej. 
Mamy obraz młodego człowieka, który jest na 
tyle słaby, że poddaje się z jednej strony sekcie, 
której był członkiem i z drugiej woli matki, której 
zapatrywania owej sekty w tym aspekcie niewąt-
pliwie sprzyjały. Kobieta, z którą miał dziecko, 
niewątpliwie go kochała, skoro pomimo tego, 
że nakazano jej powrót do Afryki ślubowała, że 
nigdy nie odda się żadnemu mężczyźnie. On nie 
potrafił jej się tym samym odwzajemnić. Zatem 
nieszczęśliwa miłość ( i to raczej owej kobiety, 
bo  Augustyna jest wątpliwa) stała się powodem 
dalszych losów, a przede wszystkim poglądów 
pierwszego Ojca Kościoła, które wskutek głę-
bokich ran psychicznych do nich doprowadziły. 
A wszystko, co możemy o nich powiedzieć, to 
głęboka niechęć do miłości seksualnej dopro-
wadzona wręcz do absurdu. Wszystko to, co w 
jakikolwiek, nawet mało prawdopodobny spo-
sób, by kojarzyło się z przyjemnością seksualną 
było przez niego odrzucane, a równocześnie 
wszędzie widział tegoż, jego zdaniem, niebez-
pieczeństwo, jak chociażby w biblijnej historii 
grzechu pierworodnego, o czym szerzej pisałem 
w eseju Między nauką a religią. Absurdem i to w 

tejże historii zapoczątkowanym jest widzenie 
aktu seksualnego tylko w celu spłodzenia dziec-
ka i do tego tak, by nie czerpać z tego żadnej 
radości, przyjemności. Ot tak, jakbyś ruszał ręką 
czy nogą, tak masz mężczyzno się poruszać w 
kobiecie, jak czytamy u Augustyna. Że wulgarnie 
to brzmi – to nie moja „zasługa”. On to twierdził 
bowiem: „Sądzę, że nic bardziej nie strąca w niziny 
ducha męskiego niż pieszczoty kobiety i owo zetknięcie 
się ciał, bez którego mężczyzna nie może posiąść swej 
żony (Solilokwia 1,10)” Takich i tym podobnych 
mrożących krew w żyłach wypowiedzi znajdzie-
my w pismach biskupa Hippony bardzo wiele. 
Nie ma sensu ich tu cytować, jest ich bardzo 
wiele. W zasadzie czegokolwiek byśmy się nie 
dotknęli jest totalną negacją seksualności czło-
wieka. Dosadnie ujęła zmianę poglądów pierw-
szego Ojca Kościoła Uta Ranke – Heinemann 
w książce Seks odwieczny problem kościoła : „Po 
nawróceniu akceptacja rozkoszy i negacja płodzenia 
z czasów manichejskich zmieniły się w przekonaniach 
Augustyna w akceptację płodzenia i negację rozkoszy 
– z manichejczyka zrodził się chrześcijanin.”

To, że głębokie problemy psychiczne nie-
jakiego Augustyna wytworzyły w nim poglądy, 
które nijak się mają do miłości szczęśliwej, nie 
powinny mieć wpływu na stosunek zwyczajnego 
człowieka do niej, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
cały Stary Testament, gdzie brak jest negatyw-
nego podejścia do ludzkiego ciała i jego seksu-
alności. On jest czymś, o czym myślę i czemu 
podporządkowałem pierwszą część tego eseju, 
czyli radością i rozkoszą powodowaną wzajemną 
cielesnością, możliwością obecności poprzez 
dotyk. Jak pisze wspomniana autorka: „Augu-
styn, ojciec trwających już półtora tysiąca lat lęków 
seksualnych i stale o dających o sobie znać wrogości 
do seksualizmu, dramatyzował strach przed rozkoszą 
seksualna tak bardzo, tak bardzo wiązał przyjemność z 
karą, że człowiek, który próbowałby podążyć za biegiem 
jego myśli, w pewnym momencie poczuje się osaczony 
przez koszmar. Małżeństwo obciążył Augustyn taką hi-
poteką, że właściwie nie można się dziwić, gdy osaczony 
człowiek zwraca się dziś w gwałtownej reakcji przeciw 
całej chrześcijańskiej moralności seksualnej.” A wiado-
mo, że nie wszyscy są tak otwarci. Wierzący (tylko 
w co: w ustalenia Kościoła, czy przesłanie Jezusa 
Chrystusa?) mają wciąż  przecież problem, który 
nurtuje ich sumienie, bo nie znają prawdy.   

Biskup z Hippony został pierwszym Ojcem 
Kościoła, a cegiełki do jego fanatycznych poglą-
dów dodawali kolejni myśliciele i na urzędach 
swych, papieże. Rozwijali ten absurd do granic 
kolejnych absurdów, a za nimi jeszcze bardziej 
gorliwi biskupi. Nie będę tu o tym pisał. Wspo-
mnę tylko, że pojawiły się konkretne zakazy, 
jak choćby zakaz współżycia w niedzielę, czy w 
okresie postów, a także przed przystąpieniem 
do komunii św. Były nakładane za to kary: 
od dwudziestu do czterdziestu dni surowego 
postu o chlebie i wodzie. A to i tak czubek góry 
lodowej. Zainteresowanych odsyłam do książki 
Seks odwieczny problem Kościoła Uty Ranke – He-
inemann.

Można powiedzieć tak: po czasach Au-
gustyna chrześcijaństwo doprowadziło do cał-
kowitego zastraszenia człowieka w kwestii tak 
doniosłej, jak jego seksualność. To co w sposób 
naturalny mogło być ukazywane jako dobro było 
nie tylko kwestionowane, ale ukazywane jako 
zło, jako grzech i to poważnej natury. I to trwało 
przez kolejne setki lat. Takie nasilenie, takie 
kary, takie kolejne pisma kolejnych papieży i 
rozporządzenia kolejnych biskupów dotyczące 
intymnych przecież spraw człowieka wytworzyły 
na bazie fałszu Augustyna taką „prawdę”, którą 
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z niczym nie da się porównać. Nawet dzisiejszy 
tzw. fakt medialny, jest tylko małym, niewinnym 
chłopcem. Nie wolny od tego był wiek dwudzie-
sty, a i nasz dwudziesty pierwszy potrafi na ten 
temat szemrać. Nie chcę o tym pisać, bo przecież 
mój tekst nosi tytuł  Esej o miłości szczęśliwej.

Wróćmy zatem do korzeni. I przede wszyst-
kim tego, że Jezus był wielkim przyjacielem 
kobiet, a wszystko to co było po nim, było w 
kwestii seksualności człowieka co najmniej prze-
kłamane. Chętnie przystawał z nimi, rozmawiał, 
czym wzbudzał zdziwienie, dezaprobatę, a często 
zgorszenie. Miał nie tylko dwunastu apostołów 
i wielu innych jak świadczą tzw. ewangelie apo-
kryficzne, lecz również wiele uczennic. Niektóre 
z nich finansowały Jego krąg, jak pisze Łukasz w 
swej ewangelii „ze swego mienia”. W ewangelii 
Jana czytamy o Samarytance, która daje mu pić, 
czy Marii Magdalenie, która odkrywa pusty grób 
Chrystusa. Takich dokumentów świadczących o 
równym traktowaniu mężczyzn i kobiet przez 
Nazarejczyka jest bardzo wiele. Dlaczego o 
tym piszę? Bo świadczy to o tym, że kobieta nie 
była postrzegana przez syna Boga jako, by tak 
powiedzieć, źródło zła. Zła, któremu na imię 
możliwość z nią cielesnej, wzajemnej rozkoszy. 
Jezus musiał być pozytywnie nastawiony do 
cielesnych relacji między mężczyzna a kobietą, 
skoro  Paweł, któremu to równouprawnienie 
nie bardzo było w smak, jak czytamy w jego 
pismach, napisał  w Liście do Koryntian „nie 
unikajcie jeden drugiego”. Ale jak pisze Uta Ranke 
– Heinemann: „Następcy nie poszli w ślady Jezusa. 
Naturalny sposób bycia wobec kobiet, szacunek, jaki 
im okazywał, wszystko to po jego śmierci uległo jakiejś 
przedziwnej przemianie. Zajmujący kierownicze 
pozycje w Kościele mężczyźni zaczęli przejawiać w 
stosunku do kobiet postawę będącą jakąś mieszaniną 
pełnego zahamowań lęku, nieufności i arogancji.” A 
efektem tych lęków były kazania, które odpo-
wiednio straszyły wiernych. Na przykład biskup 
Cezariusz z Arles mówił do nich: „Każdemu, kto 
przed niedzielą lub jakimkolwiek innym świętem nie 
potrafi się powstrzymać (przed współżyciem), urodzą 
się dzieci trędowate lub epileptyczne lub opętane przez 
diabła. Wszyscy ci trędowaci nie pochodzą wszak od 
ludzi rozumnych, którzy w dni świąteczne zachowują 
wstrzemięźliwość, lecz w większości od chłopów, którzy 
nie potrafią się opanować”.

Ta, bardzo delikatnie ujmując, przykrość 
przetrwała wieki, a efektem tego, gdy przejrzy 
się pod tym kątem internet, są pytania młodych 
ludzi, którzy chcą żyć w zgodzie ze swoją wiarą; 
pytania, by tak rzec ogólnie, opisujące charakter 
cielesności między mężczyzna a kobietą, kiero-
wane do duchownych. Czy się dziwić? Jarzmo 
ma przecież ponad półtora tysiąca lat. Trudno 
powiedzieć, że wynika ono z niewiedzy. To „wie-
dza” narzucona przez Kościół, której źródłem 
nie jest autentyczne nauczanie Jezusa, a jej 
zafałszowanie poprzez rozmyślną interpretację 
pism, która jak spirala się nakręcała.

By warto czymś optymistycznym zakoń-
czyć esej, bo sam tytuł do tego zobowiązuje. 
Pomyślmy więc o Jezusie, który był, jest i będzie, 
by tak rzec kolokwialnie, Bogu ducha winien, 
czy tych fragmentach Listu do Koryntian Pawła 
cytowanych w tej wypowiedzi, a może ktoś 
zechce wrócić też do pierwszej części mojego 
eseju. Jezus, myślę, jest szczęśliwy gdy widzi u 
nas szczęście cielesnej miłości, rozkosz naszych 
ciał w małżeńskich sypialniach, choć tak bardzo 
obciążeni jesteśmy złą tradycją. v

Fechtunek na aforyzmy o niepowtarzal-
nych, lepszych, myślach i myślących, mądrości 
i mądrych, goryczy i niezadowolonych, adresa-
tach, radości i radosnych podskokach, szacun-
ku, rozsądku, niszowej kulturze, przeżywaniu, 
złu i dobru, drepczących w miejscu, zawiedzio-
nych, podpowiadających zamiast suflerów i… o 
wszelakim przyleganiu (w nawiązaniu do tomu 
K. Kochańskiego Klejaki, zawierającym m.in. 
aforyzmy, Kielce 2019, OW „STON 2”)

K. K. – Nie ma niezastąpionych, ale są niepo-
wtarzalni.
S. N. – Tylko kłopot w tym, że niepowtarzalnych 
trzeba ze świecą szukać.

K.K. – Mało przepędzić lepszego, trzeba go 
zastąpić.
S.N. – Nie wynoś się  p o n a d , żebyś nie musiał  
s t ą d. 

K.K. – Nie wyprzedzaj własnych myśli, bo zosta-
nie ci kurz po nich.
S.N. – Myśli mszczą się na ich właścicielu tym, 
że nie dają mu ani chwili spokoju.

K.K. – Mądrzy wiedzą, kiedy celowym jest tra-
fianie w sedno.
S.N. – Nigdy mądrych o iście interesowny spryt 
nie podejrzewałem. Przecież powinno im wy-
starczać, że ręczą za swą rację głową.

K.K. – Czyjaś gorycz nie przesłoni własnego 
niesmaku.
S.N. – Ktoś wreszcie powinien zajmować się 
rozbrajaniem min u tych ze wszystkiego  wciąż 
niezadowolonych.

K.K. – Mądrość samotna – to się zdarza.
S.N. – Każdy ma najwięcej do powiedzenia 
przede wszystkim sam sobie, ale i najtrudniej 
dogadać się z samym sobą.

K.K. – Gdy z dnia na dzień zmienia się adresat, 
pewne, że list jeszcze nienapisany.
S.N. – Może lepiej, że odbiorcy byle czego już 
zawczasu nie otrzymają?

K.K. – Rozsądek każe spytać, czy jest coś przede 
wszystkim.
S.N. – Bywa, że mądry jest głupszym od rozsąd-
nego, który swoje wie na pewno.

K.K. – Radość nie powinna być bezczynna.
S.N. – Przydałyby się radosne chociażby podsko-
ki. Cóż jednak skoro – że rymnę fraszką – budzi 
się nowy taki piękny świt, a patrzeć w lustro coraz 
większy wstyd.

K.K. – Szacunek, zacne słowo; liczymy.
S.N. – Wystarczy kumpelski  s z a c u n, by poczuć 
się nieco godniejszym. 

K.K. – Kulturze półcień sprzyja, nie półmrok.
S.N. – To piękny fenomen, gdy niszowa kultura 
mierzy z tryumfalnego łuku talentu coraz dalej 
i wyżej. Szczęśliwi ustrzeleni.

K.K. – Mądrość jest potrzebna, ale nieobowiąz-
kowa.
S.N. – Bez atutu mądrości każdy i tak sobie radzi 

na swój sposób – choćby i bezradnie.

K.K. – Nadmiar przeżyć nie ma nic wspólnego 
z ubogacaniem życia.
S.N. – Byle się do syta nażyć! To już nie tylko 
hasło, a wcielane postanowienie.

K.K. – Nadmiar definicji zła odbiera przestrzeń 
dobru.
S.N. – Dobro, bowiem, zostało wymyślone, by 
osłodzić nam wszechobecne zło.

K.K. – Drepcząc w miejscu, szkodzisz glebie.
S.N. – Gleba najsampierw pochłania tych, którzy 
drepczą w miejscu.

K.K. – Zawiedzeni zawodzą zawodowo.
S.N. – Marny to chór, w którym donośnie zawo-
dzą sami zawiedzeni.

K.K. – Posiadając odpowiednią ilość podpowie-
dzi, łatwiej zachować się spontanicznie.
S.N. – Pewien teatr, eksperymentujący na 
nerwach widzów, zatrudnił w miejsce suflera 
neptków podpowiadających aktorom co bądź.

S.N. – Jak skleić zawadiacką doczesność z gnu-
śną wiekuistością?
K.K. – Gdy ciało straszy mnie, że umrze i jestem 
wobec tego bezradny, ratuję się wiarą w życie 
po życiu.

S.N. – Przecież filozofia to miłość na zabój do 
pierwszego zwątpienia.
K.K. – Artyście lżej, broni się swoją sztuką przed 
natarczywością doczesności. Wierzącym łatwiej, 
nie muszą wątpić.

S.N. – Chcąc powiązać koniec z końcem, ani 
obejrzymy się, ze jesteśmy wciąż u samych 
początków.
K.K. –  Czyli, sam widzisz, i pomiędzy tak  prze-
ciwnymi sobie absolutami są klejaki.

S.N. – Żaden rozum chyba nie jest godzien 
tego pojąć.
K.K. – Obroni się przed straceńczymi wątpliwo-
ściami, jeśli przylgnie… serdecznie!
S.N. – Zazdroszcząc optymizmu, dziękuję. v

Skonfrontował Stanisław Nyczaj

Kazimierz Kochański, Stanisław Nyczaj

Fechtunek na aforyzmy

Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki 

ul. Żeglarska 79, 85-529 Bydgoszcz

tel. 790 224 226

www.bydgoskie-kajaki.pl

Bydgoskie kajaki

Esej...
dokończenie ze str. 23
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Adam Bujarski    SONET

    Niewiele się tu zmienia. Tyle co ściany jakby robaczywiały, zaduch, który niegdyś – tak sądzę – niczym 
lunarne ciśnieniomierze brały jeszcze na się meble, teraz mąci mi kroki. Drzwi jak nie było tak nie ma. 
Przypuszczam, że kiedy się ich w końcu dorobimy, to przede wszystkim zamykanie ich często zdradzać 
będzie jakieś zboczenie. Nawet kibel od całej reszty oddziela stara zasłona. Jeszcze nie mogę tego 
wiedzieć, że z chwilą, gdy mama zamknie za mną drzwi autobusu, dopilnowawszy bym swoim zwycza-
jem nie skręcił wcześniej na łąkę czy do lasu, drzwi wnet zrobi się dla mnie więcej, jedne kompletne, 
inne nie... Nie mogę wiedzieć, że gdy już staniemy na szczycie, nasza naiwność ani chybi może wkrótce 
wyglądać na pedalenie się wzrostu z wagą. 
    Już zawczasu wciśnięci jakimś nastrojem w goliznę starych, głupich aptekarzy, przyczajając się pod 
oknami, raz za razem wyglądamy schludnego listonosza; w myślach być może i idziemy mu w sukurs 
przez powalone drzewa, mokradła czy zaspy, ale przede wszystkim marzymy, wyprosiwszy wprzódy łaskę 
u jednego czy drugiego (choć jedno i drugie to to samo upokorzenie odległością), strojącego się przez 
te wszystkie lata w porzeczkowe nasienie dla co biedniejszych, przeto już mniej lotnych, o wyrwaniu się 
stąd i pokonaniu tej cholernej górki, z wyprawkami pełnymi romansideł noży, toporków i ostrzałek.  
Jeśli mógłbym inaczej to opowiedzieć... Gdy już dość mamy czekania, często przetykamy krążki palcami 
i wyobrażamy sobie, że leci z tego muzyka, a dorośli, choć sami zaszczuci przez staż swojej biedy, kiedy 
już uraczą się wzajem słabo nabitymi skrętami, tak po prostu, mysim prawem wędrują na górę. Jednak 
już po krótkim czasie rozlega się odgórne chrząkanie i w popłochu, gdzie bądź, chowamy flaszczyny z 
żałosnymi alkoholami, reprodukcyjki aktów, którymi tak faceciarsko społu szastaliśmy i pomięte karte-
luszki, z przepisanymi w bibliotece fragmentami dziennika Jamesa Cooka. Gdy już jedno z dorosłych 
dotyka stopami podłogi w kuchni, zawsze ni stąd ni zowąd, celuje do nas tymi słowy:
-  To już historia.
Nie pytamy Co to, albowiem zaraz potem tatko bije. 
    Okrom tego co wyżej nikt nic więcej nam nie mówi, na przykład dlaczego się tu znaleźliśmy itd. Cza-
sem tylko wyrwie się któremuś z dorosłych, gdy z uporem jakoby dla nas, trąca wahadło kuchennego 
zegara: ,,Byście się nauczyli zapierdalać”. 
    Wieczorem walczymy sobie o ulgę snu i amnezji wobec tego teraz i tu; i trzeba nam prosić, by nic i 
nikt nigdy nie podnosił nam czynszu na to bez czasu i miejsca, a i tego nie stracić.   
    Bladym świtem schodzimy uczepieni schodów, po czym w szeregu, każdy z osobna próbuje wyczytać 
przestrogę lub pociechę płynącą ze snu. Dotąd nikt z nas nie wie dlaczego musi to robić. 

  Marcin Lenartowicz  ZIEMIE ODZYSKANE.

To musiał być kiedyś nasz dom.
Nasz Babilon.

Wokół tylko czystość i częstoskurcz - zaniedbane kamienie porozrzucane na pastwę szyb, które 
świecą odbitym blaskiem, kulawe o jedną nogę. Nie mam im za złe tego, że nie popękały. Chowam w 

sobie wspomnienie pajęczyn, czy też bardziej kwiatów - relikwii po tych pierwszych, którym trzeba 
oddać cześć, czy chociaż ucałować sygnet na znak pojednania i tego, że ich mostom nie potrzeba już 

iskier - płoną.

Podobnie muszą tlić się liście, pod ich chorągwią. Ktoś zgrabił je na równy kurhan, zaćmił i teraz 
odbywają swoją wędrówkę, połączone z hekatombą pozostałych. Ta ofiara nie jest ostateczną.

Czasem, kiedy powietrze zmarznie i pozwoli mi na chwilę oddechu, mam wrażenie, że jestem jednym 
z nich - zaciągam się mocniej, tak aby każde wnętrze napełniło się szronem i wypuszczam z siebie 

arie, ku chwale najwcześniejszych. Długo jeszcze przyglądam się temu, jak zostają splecione. 
Czekam na pierwszy deszcz, który zmyje z mojej twarzy melancholię, lub rdzę - ślad po potyczkach o 

ciepło - krew obróconą w popiół.
Pierwsza kropla, a za nią huśtawka i staw z rybami - wędki z patyków, nici i rąk ubrudzonych 

nawlekaniem robaków. Siedzimy oparci o siebie tyłem i przysypiamy - zupełnie jakby nie było nic poza 
symbiozą doświadczenia i idei wpajanych mi od najmłodszych łodyg - to nie może się udać. Nagłe 

zanurzenie i szarpnięcie - przymierzanie do palca, nadgarstka, połowy przedramienia - ta do wiadra. 
Mój wzrok pełen szacunku i uwielbienia mogącego równać się jedynie z tytanami, czy obserwowaniem 

ważek, które składają na taflach księżyce*, potajemnie zdradzając noc - pełnia sił, którą zabrały mu 
zapalniczki.

 

To musiał być kiedyś nasz dom.
Nasz Babilon.

Teraz mieszka w nim mech i krzesiwo, które kiedy potrzeć - spełnia życzenia.



str. 26     AkAnt 10(309)2021

Ewa Katarzyna Skorupska

WITRAŻE

Zatapiamy się
w witrażach
kiedy wieczorem słońce
wydobywa fiolety,
posmugi żalu
po anielskich chórach,
które zaśpiewały zbyt późno
byśmy zdążyli ze spowiedzią
z ostatniego snu
przed refleksami na rzece
długiej jak okrąg Ziemi -
ona zaniosłaby nas stąd 

dotąd

Ignacy Krzemiński-Iwan

***

Gdzieś w oddali…
Ukryty pośród gęstych traw
Kołysze się na wietrze wybrzuszony 
Żagiel małej łódki z sosnowej kory

Słychać jak giętkie promienie 
Zachodzącego Słońca
Ospale nucą leniwe melodie
Których nauczyło je górskie echo

Tu w pobliżu…
Nie potrzebuje nic więcej
Przeszłość odchodzi do przyszłości
Teraźniejszość zniknęła na zawsze

Jacek Jaszczyk

CHIMA

ta burza nie zmyje ze słońca szarości powietrza
nie zapali morza ścian sinobrodych wysp 
po których wpatrzony w rozgnieciony horyzont
wiatr rozbija na kamiennych głowach

ciszę czarnoziemu w której jak bezimienne 
drzewo z opuszczonego snu jestem 
pamięcią niczyją wypędzony z siebie 
w skrawku obcej ziemi gdy płyniesz 

przeze mnie jak źródło providence spring
przez zielone trawy andersonville
nad którymi jesteśmy jak dzieci 
wielkodziobego ptaka uznani za wrony 

Marek Wołyński

JESZCZE NIE CZAS

Górski szczyt
przykryła chmura –
wiatr mocuje się
z siwym 
warkoczem

chcąc rozjaśnić
zgarbiony wierzchołek
co niczym wdowa
na ławce

Niebo wydaje się
prawie przeźroczyste –
jakby w zaświaty
otwarta 
droga 

Lecz kiedy Słońce
rozpala horyzont
wspomnienie 
polnych kwiatów
nie pozwala 
odejść

Paulina Wojciechowska

Locus amoenus

Gęsty chłód unosi się nad mchem,
seledynowe ważki pikują nad stawem – 
pryzmatyczny kompas owadzich skrzydeł;
leśne licho łamie porożem nadzieje myśliwych,
ukrywa kły pod igłami jodeł: książąt bez koron,
ma w sobie wolność pełną dreszczy, przenikliwość 
z nieznaną wykładnią, gdy przechodzi w cwał;
zasiewa ślepotę wokół kwiatu paproci,
z nudy przeradza się w senną apofonię;
zmierzwionym futrem ociera się o moje biodro,
szarżuje na ospałe ćmy i z gracją traci równowagę 
na niepodkutych kopytach, zamieniając miejscami 
rok zwykły na przestępny; pioruny stawia w poprzek
na tle mlecznobiałych bazi; hart ten, prawo natury,
uderza w głos na rykowisku: tak gorzki i złamany,
jak gałązka staroświeckiego rozmarynu…

Piotr Łączyński

Morze drzew - Aokigahara 

Dzieci wracają do natury
wytwory świata czyjejś wyobraźni
bezmyślności stworzone mimochodem
w pośpiechu w bezuczuciowości zmysłów 

wracają do natury do drzew bezgłośnych
świadków oskarżycieli i wykonawców woli
przybijają testament do ich zdrewniałych ciał
soki spływają po nagiej korze, nieświęcona 

woda obmywa intencję między literami ostatnią 
czekają do następnego ranka, ostatni moment
sam na sam ze sobą i drugim ja podświadomości
maskotką, jeśli i to nie wystarczy przybiją się 

nim do drzewa, taka jest rola maskotki, wpierw 
na wezgłowiu bezczynnie patrzy potem droga 
ostatnia jeśli się nie poszczęści, na koniec 
ukrzyżowanie bólu do góry nogami twarzą 

w twarz z odbiciem lekkim, grawitacja
stanowi oparcie, szeleści wiatr, którego  
miało nie być, twarzą w twarz 
w oczekiwaniu  pojednania 

z głodem leśnych stworzeń

Sławomir Krzyśka

***

Głos jak burza
owinięty w bawełnę

Słowa jak dźwięki
ukryte w spojrzeniach

W towarzystwie ciche
w samotności głośne

Gdy kończy się dzień
nie budź ich pojmaniem

Waldemar Jagliński

Ciąg

brzeg lustra jak krawędź duszy
gdy okno wewnętrzne nieprzesuwne 
jawić się może doskonałą taflą 
rodzącą słoneczne góry i ciemne doliny
radości niebieskie i wtorkowe zwątpienia 

brzeg lustra jak obcięta psyche 
okrojony pejzaż wewnętrzny  
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„O czasie który nadchodzi.”
GIORGIO AGAMBEN

NIENORMALNIE NORMALNA? – 
dopytywała samą siebie PANI EGUCKA – w 
odróżnieniu od tych co NORMALNIE NIE-
NORMALNYMI się stali – byli?

Oksymoron to? Paradoks?! – pogląd 
sprzeczny z ogólnie przyjętymi przekonania-
mi… nieprawdopodobny – przemyśliwała 
PANI EGUCKA ułożona na posłaniu w 
NIENORMALNIE NORMALNYM (bo nie 
koronawirusowatym) oddziale kardiologicz-
no-internistycznym.

Jak to się stało, że tego zaranka PANI 
EGUCKA wygody swego posłania CHIPPEN-
DALE – tego wytwornego łoża,które kupił był 
dla niej w DESIE Pan Szlachecki – nie odkry-
wała – doznawała. Już nawet się nie cieszyłaze 
swej nobliwej piżamy... granatowy aksamit 
przecież, a na piersi gwiazd, gwiazdeczek 
plejady, z których napis się wyłaniał:

ŻYJEMY W SŁOŃCU, UCZUCIA SKRY-
WAMY W KSIĘŻYCU

bo jakby ciepłem już nie szafowała, tym 
obiecywanym SŁOŃCEM nie ogrzewała... jak-
by nawet,jakoweś ciemności ją OTACZAŁY...

PANI EGUCKAstoczyła się na podłogę 
i w tej – za wiele obiecującej – piżamie PEŁ-
ZŁA – DOPEŁZŁA do drzwi wejściowych 
swego apartamentu... przedzierając się przez 
CIEMNOŚĆ nałożoną na ŚWIATŁO jej dnia – 
jeszcze JEJ; wyciągnęła wciąż silne ręce w górę 
(lata porannej gimnastycznej WYGIBANKI… 
i RAZ, i DWA! już pan magister... HOFF-
MAN… daje znać... ją teraz RATOWAŁY), 
uchwyciła pokrętło zamkadrzwi... pchnęła 
je własnym ciałem i się stoczyła, opadając 
policzkiem na – co dopiero kupioną w IKEI 
– WYCIERACZKĘ: tę, której szarość przy-
ozdobiono czerwonymi esami – floresami, 
bo w jakimś ezoterycznympisemku przecież 
wyczytała, że takie UCZERWIENIENIA… 
AHA… DOBRE FLUIDY... ENERGIA… 
oooo TAK!!! Igiełki wycieraczkowe się teraz 
delikatnie w skórę policzka wbijały, przypo-
minały PANI EGUCKIEJ, że jeszcze ŻYWA, 
że... jak? JAK? się nazywa? PANI... Eeee..., że 
SŁYSZYTAK! wciąż słyszy!!! jak znajome kroki 
z górnego piętra sprowadzają wnukowa tego 
juniorowatego... MEDI… nieee... bo jak?... te 
jego rehabilitacyjne masaże? Tyyym? Aha! RE-
-HA-BI-LI-TAN-TEM – chyba się tak to zowie; 
wnukowaty JUNIOR... JACUŚ... – wyszeptała.

Nieco głośniej zawołała – JACEK!!! Jak 
to GOETHE wołał na łożu śmierci?To jego 
łoże w WEIMARZE oglądała... piernatem 
czerwonym okryte.

WIĘCEJ ŚWIATŁA!!!
Jakieś szczątki rozmowy… Tak, fizykote-

rapeuta... niee, chyba żaden COVID… tem-
peratura? 35 stopni... tak... ale TĘTNO!!!... 
TRZYDZIEŚCI!!! utrata przytomności… 
Potem już niczego nie słyszała... bo ta CIEM-
NOŚĆ…

Ocknęła się dopiero, gdy poczuła 
wstrząsający BÓL! Jakby jakowaś poczwara 
żarłoczna wświdrowywała się w jej mózg! Jejku! 
Zapewne to REPTILIANKA – JASZCZURZY-

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Nienormalnie normalna? Religia medycyny? (1)

CA ZMIENNOKSZTAŁTNA syciła się – kar-
miła jej cierpieniem... zręczne dłoniePANI 
EGUCKIEJ ożyły: pacnęła z całych sił w jakiś 
PATYK dzidowaty, który się wbijał w jej nos... 
krzyknęła złowieszczo i... i się UWOLNIŁA.

Rozwarła oczy: zamiast CIEMNOŚCI… 
chyba UPIORA LUWRU (był taki film, był) 
ujrzała... bo to jakowaś anorektyczka, to ONA, 
wbijała z całą siłą swych kościotrupowych 
pazurek w jej nos ten PATYK? Stasia od św. 
ZYTY by powiedziała – PATOL!

GROŹNA wysyczała: – Co pani robi – 
KORONAWIRUSA u pani szukamy... no, ale 
próbka gotowa – dodała sucho – co trzy dni 
tak trzeba.

– Nie wytrzymam... – zajęczała obolała 
PANI EGUCKA.

– No to o leczeniu szpitalnym będzie 
pani musiała zapomnieć.

– Przecież w karetce już mnie przeba-
dano – oburzała się PANI EGUCKA – jestem 
UJEMNA.

– Tam są inne próby, a u nas też inne – 
z satysfakcją reprymendowała ją GROŹNA. 
REPTOIDKAREPTOIDALNA – będzie się 
w mym bólu tarzała – go chłeptała – PANI 
EGUCKA się w duchu buntowała.

PANI EGUCKA spoczywała – odpoczywa-
ła na kozetce szpitalnego oddziału ratunko-
wego, w sąsiedztwie innych NIENORMALNIE 
NORMALNYCH (bo nie koronawirusowych), 
ale bardzo chorych na NIENORMALNIE 
NORMALNE przypadłości; to chyba wstyd 
zachorować na NORMALNĄ chorobę – iro-
nizowała PANI EGUCKA – przecież ludzkość 
KORONAWIRUSOWATOŚĆ prześladowała; 
w modzie było rozważanie, czy ten wirus od 
chińskich nietoperzy się wywodzi? bo może 
(budowa chemiczna) sztucznie wytworzony 
– wypuszczony, ale PANI EGUCKA swoje 
wiedziała: znałatreści wielu tajemniczych 
ksiąg – gdyby księgi czytano – rozmyślano, jak 
PANI EGUCKA w parku panów von HOFF 
to czyniła, wiedzieliby co to ANDROMEDY 
– odmiana bakterii, wirusa lub innego mikro-
organizmu, którego rozprzestrzenienie się z 
jakiegoś laboratorium, mogłoby (właśnie to 
czyniło) wywołać katastrofalne skutki z uwagi 
na nieznane właściwości biochemicznej budo-
wy drobnoustroju. Już w 1969 roku przecież 
ukazała się powieść fantastyczno-naukowa 
„The Andromeda Strain”, amerykańskiego 
pisarza Michaela Crichtona, w której nieznany 
gatunek bakterii przywieziony z przestrzeni 
kosmicznej wydobywa się przypadkiem z po-
wracającego na Ziemię statku kosmicznego i 
powoduje śmierć ludności pewnego miastecz-
ka, stanowiąc zagrożenie dla całej ludzkości.

A czy my teraz... te badania kosmosu, o 
MARS! A kosmiczne taksówki dla ziemskich 
bogaczy? Gdzie REPTILIAŃSKI diabeł nie 
może, tam człowieka pośle; sam nie może, bo 
mu wolno tylko w niższych wymiarach przeby-
wać. A JOWISZ? nas intrygujący... miliony ki-
lometrów od nas oddalony… ANDROMEDY 
ODMIANY – oczywiście, że wielcy tego świata 
muszą też o tym wiedzieć! Tylko zapewne z 
tymi ZIELONYMI LUDKAMI paktują! Za-
pewne… zapewne... ta ANDROMEDA… coś 
knują! A potem...Te chińskie nietoperze... 
ludzkie zboczone pomysły w laboratoriach! 

A tu na RATUNKOWYM PANI EGUCKA 
TRZECIE OKO odmyka i tę ANDROMEDĘ 
ukazuje.

– Żaden wylew krwi do mózgu, gdy tak 
kombinuje – ucieszyła się, tamw GÓRZE, 
Stasia od św. ZYTY.

Godziny upływały... osóbki medyczne w 
różowych, błękitnych, fiołkowychubrankach 
się przy niej krzątały – poszukując – bez 
skutku – ZAWAŁU,a PANI EGUCKA nadal 
tajemniczo chorowała.

Wciąż spoczywała na kozetce szpitalnego 
oddziału ratunkowego w sąsiedztwie – nie, 
nie-koronawirusowatych, ale NIENORMAL-
NIE NORMALNIE chorych. Ożywiła ją 
kroplówka, okryła się starannie wełnianą 
tkaniną opończy, długiej nieomal do kostek 
i barwnymi kolorami WIOSNY-LATA raczej, 
rozmalowanej – kupiła ją co dopiero w wy-
twornym sklepiena Paderewskiego... ależ ten 
Jacek esteta – żaden nudny szlafrok... bo ta 
opończa elektryzująca – też ją teraz w swój 
świat ŻYCIA wciągała. Ustalała – badała swoje 
położenie... NIENORMALNIE NORMALNY 
ODDZIAŁ RATUNKOWY, żadnaodmiana 
ANDROMEDY się tu nie miotała... ten mło-
dyczłowiek obok wylewem krwi do mózgu 
powalony (tak wysłyszała... za dużo papiero-
sów, któż może wiedzieć: JAKICH i te tatuaże 
– miał ich pełno).

Dalej obrosła w wałki tłuszczu pani, 
ledwie się przez te tłuszczowate zarosty od-
dechem przebijała... poprosiła o wodę – była 
tylko kranówka. SANTA MADONNA! MARS! 
JOWISZ! Kosmiczne taksówki dla bogaczy, a 
tu, na RATUNKOWYM, nawet pojemnika z 
wodą i tekturowych szklaneczek brak!

PANI EGUCKA śpiesznie podała jej 
swoją ulubioną PRIMAVERĘ... ach! Tendobry 
Jacek, do torby jej dołożył. Jeszcze dalej abso-
lutnie nienormalnie, bo MEGANORMALNA 
omotana alkoholem – wiórowate zjawisko – 
raz po raznostalgicznie wyciągała przed siebie 
ręce w sobie tylko znane przestrzenie... chciała 
wstawać – uciekać, ale surowość pilnującego ją 
pielęgniarza stale przygważdżała ją do kozetki 
– Bo żadnych takich – dodawał.

Raz po raz kotary zawisłe pomiędzy 
chorymi się zasłaniały – bo to badanie... 
znowu się odsłaniały... jękliwymi głosami 
ŻYCIE ujawniały, a PANI EGUCKA tak sobie 
leżała – się wręcz na tej kozetce wylegiwała… 
NIENORMALNIE NORMALNA? oczywiście, 
ale nie MEGA.

– Bez ZAWAŁU — zdumiona młodziutka 
lekarka zawołała – i co teraz z panią? Ach! Jak 
NORMALNIE! Żaden PATYK w mózgu, nawet 
nakłuwanie, przyjemnie, był zaranek, zbliżał 
się wieczór i co dalej? Czekać trzeba, bo to 
omdlewanie się może powtórzyć? Pomyśli... 
bo telefon z tamtego – nie tamtego, NOR-
MALNIE NIENORMALNEGO świata: tylko 
VIS MAJOR wie – JAKIEGO.

– Witaj literatko. Zapewne piszesz? – ktoś 
wyszukanie uprzejmym głosem ją dopytywał 
– POEZJĄ na RATUNKOWYM zapachniało, 
taki to POETA WIELKI wydzwaniał.

– Raczej rozmyślam, raczej obserwuję, 
i… i – dodała niepewnie: – trochę choruję.

– Proszę cię – tylko nie szpital! Posłuchaj 
tych redaktorków telewizyjnych postrachem 
ziejących! Że szpital obecnie to horror – ba!  
Kres istnienia.

– Ale ja już od ośmiu godzin... tak... w 
szpitalu... wiesz, żadna ANDROMEDA, żadna! 
Eeee... dlaczego właściwie PANIĄ EGUCKĄ 

dokoñczenie na str. 28
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miałoby spotkać coś złego? Lekarze raz po 
raz mnie dotykali... co prawda tacy w rozcheł-
stanych fartuchach, a nawet BEZ! Profesor 
Roman DREWS… taak, tam pracowałam… 
dałby im popalić! Bo w sekretariacie… tak, 
chirurgia, na Przybyszewskiego... Jak to Teo-
dor PARNICKI pisywał? DAMA Z NAPISU 
NA KAPELUSZU I SZTANDARZE królowała-
idoglądała, czy fartuchy lekarskie eleganckie; 
nawet panów docentówuświadamiała, że 
kieszenie wypchane – naładowane... żeby się 
przebrali... DYSCYPLINA! teraz się wszyscy 
WOLNOŚCI domagają... tu nie ma ANDRO-
MEDY, więc NIENORMALNIE NORMALNIE 
rozkręceni.

– ANDROMEDA? — zdumiał się PO-
ETA WIELKI i sucho uciął jej gadanie.

– Musisz być bardzo chora, zapewne 
zawał – dodał trochę zjadliwie – a ja ci chcia-
łem przeczytać mój nowy wiersz – mruknął 
rozczarowany.

– Żaden, żaden zawał – PANI EGUCKA 
zaprotestowała – a ANDROMEDĘ przeczy-
taj… – komórka się rozładowała.

– Żaden zawał, ale dociekamy co z pa-
nią. Wyraża pani zgodę na pobytw szpitalu? 
– dopytywała lekarka. 

– Zawsze lepiej w NIENORMALNIE 
NORMALNYM szpitalu, niż na wycieraczce 
– pomyślała PANI EGUCKA i podpisała.

– Pani to szczęściara... PANDEMIA… a 
tu sobie pani jakieś z tych NORMALNYCH 
CZASÓW choroby wymyśliła, nawet karetka 
natychmiast (!) po panią przyjechała i nawet 
na NORMALNYM RATUNKOWYM kozetka 
wolna na panią czekała… tylko, że jeszcze 
ta pani tajemnicza choroba… właściwie to 
pani na chorą nie wygląda… o dwadzieścia 
lat młodsza, niż wiek kalendarzowy… hm.. 
– dziwiła się lekarka.

DZIWIŁA SIĘ, bo skąd mogła wiedzieć, 
że PANI EGUCKA miała PRACOWITEGO 
ANIOŁA STRÓŻA – dopowiedziała Z GÓRY 
Stasia od św. ZYTY. Bo… oooo… wrzesień 
1939 (!) ucieczka… z Poznania na Warszawę, 
ale MOSTY! Mosty! W on czas też się mała 
PANI EGUCKA niczego nie bała; stojąc 
nad brzegiem WARTY, pełnej wirów po 
niedawnym wybuchu – mosty wysadzano – 
groźnej zwalonymi przęsłami, przypatrywała 
się temu żywiołowi raczej z ciekawością niż 
ze strachem. Jak teraz. NIENORMALNIE 
NORMALNA.

Zdumiewające, co się wówczas zdarzyło: 
Gertruda-Żanna penetrowała teren i zasta-
nawiała się nad możliwością przeprawienia 
się na drugi brzeg – razem z grupą ludzi 
pertraktowała z przewoźnikiem, zaś PANI 
EGUCKA ze swym ukochanym pluszowym 
Misiem ukazywała mu piękną, choć groźną 
wirami POLSKĄ RZEKĘ.

Kiedy tak wraz z Misiem zachwycała się 
nieznanym jej do tej pory krajobrazem, od-
daliła się nieco od zbitych w gromadkę ludzi 
i nawet nie zauważyła, iż Gertruda-Żanna 
zakończywszy pertraktację skierowana została 
do kołyszącej się na brzegu łodzi.

– EGA… szybko… EGA nasza kolej… – 
dobiegł ją podniesiony głos Gertrudy-Żanny, 
toteż PANI EGUCKA spiesznie dołączyła do 
odliczonej przez przewoźnika grupy, wśród 
której brylowała wytworna starsza dama w 
ogromnym kapeluszu z błękitnej słomki, 
której upierścienione brylantami dłonie 

wskazywały eleganckim powściągliwym ru-
chem drugi brzeg. 

Natychmiast też ta sama pachnąca dłoń 
pchnęła ją lekko do przodu by jako najmłod-
sza mogła pierwsza wskoczyć do łodzi.

I wtedy STAŁO SIĘ: Misiu wypadł jej z 
ręki i wpadł do rzeki i… i PANI EGUCKA 
mogłaby przysiąc, że MISIO zamiast zwykłych 
słów, które wygłaszał – MIODU… MIODU, 
zawołałRATUJ SIĘ… RATUJ…

Była pewna, że się przesłyszała, że Misio 
zapewne mówił:

– RATUJ MNIE… RATUJ…
Natychmiast wycofała się z tłumu i – nie-

pomna na groźne okrzyki Gertrudy-Żanny 
ratowała znalezionym patykiem Misia – jakaś 
silna fala przyszła jej z pomocą i wyrzuciła mo-
kre stworzenie na brzeg. W tymże momencie 
owa arka – wypełniona ludźmi – odpłynęła, 
pozostawiając naszą gromadkę na brzegu, 
wpatrzoną we wznoszoną w pożegnalnym 
geście piękną dłoń błękitnej damy.

Tylko tak dalej – zimno powiedziała 
Gertruda-Żanna – a zwariujemy przez tego 
rozpieszczonego dzieciaka... Och! Boże mój 
Boże! Nieszczęśliwi ludzie!!! Ratunku!!! 
RATUJCIE ICH!!! Zróbcie coś!!! – krzyczała 
Gertruda-Żanna, a jej krzyk łączył się teraz 
w jedno z krzykiem ludzina owej łodzi, do 
której miały dopiero co wsiąść... Ratunku... 
Raaa…

Ale już nic nie mogło uratować ludzi 
na tej nieszczęsnej łódce. Bowiem pod jed-
nym z przęseł wysadzonego w powietrze o 
świcie mostu, potężny wir uchwycił ją w swe 
kleszcze, obrócił kilka razy dookoła w jakimś 
śmiertelnym tańcu, przewrócił, a rozpacz-
liwie krzyczących ludzi prawie natychmiast 
wciągnął w swoją czeluść i zgładził.

Zrobiło się przerażająco cicho: Gertru-
da-Żanna zsunęła swój czarnykapelusik na 
oczy i trwała tak, podczas gdy PANI EGUCKA 
osłupiałym wzrokiem patrzyła na inny kape-
lusz: na błękitny kapelusz z pięknej słomki 
odpływający z nurtem WARTY… może ku 
morzu… a może? W inną przestrzeń w po-
szukiwaniu swej właścicielki.

Życie ma swoje twarde prawa, a nawet 
– jak to mówiła Stasia od św. ZYTY – JEST 
BEZCZELNE. Nie baczącna straszny koniec 
swego poprzednika, nadpłynął następny 
przewoźnik i kiedy ludzie z lękiem odstąpili 
odbrzegu, PANI EGUCKA podeszła cichutko 
do łodzi i patrząc Misiowi w oczy przysiadła 
na ławeczce. Patrzyła w nie spokojnie, bo 
choć oto nadchodziły dniklęski, to PANIE-
GUCKIEJ nie miał spaść nawet włos z głowy 
i to pozostało jeszcze jedną TAJEMNICĄ 
ISTNIENIA.

– Pani zaszczepiona? – dobiegł ją głos 
lekarki.

Ocknęła się... – Ja? nieee... alergia... 
dwa razy SZOK ANAFILAKTYCZNY – więc 
nie mogę uczestniczyć w doświadczeniach 
ludzkości...

– Hm… ALERGIA – dwuznacznie za-
śmiała się pytająca.

– Pani doktor – zaproponowała PANI 
EGUCKA – … ale prawdę mówiąc wolę być 
teraz NIENORMALNIE NORMALNA…

– O! Literaturą się pani zajmuje, czy tak?
– Chemią też, mój profesor fizykoche-

mik był uczniem Alberta Einsteina Adama 
Smoluchowskiego – nauczył nas MYŚLEĆ…

– Tego wylewu krwi do mózgu to na 
pewno pani nie ma… jest zatem pani w nor-
malnym miejscu… coś u pani wyszuuukamy!

Rzeczywiście – było NORMALNIE, 
prawie puste sale, na OIOM-ie dokąd PANI 
EGUCKA dotarła spoczywał kolejny młody 
mężczyzna odgrodzony nieco białym para-
wanem… w tym ŚWIECIE chyba bytował 
połowicznie… ach! Bo to też WYLEW.

Pielęgniarki grzecznie pozwoliły wybrać 
posłanie – przy oknie, piąte piętro. Szerokie 
okna... wieczorne niebo kołysało do snu 
dalekie – jakby na wzniesieniu – położone 
tereny Poznania... przestrzenie prześwietlo-
ne – podświetlonejasnością zachodzącego 
słońca, jak u impresjonistycznych malarzy; 
przypominała sobie teraz PANI EGUCKA 
zachwycające pobyty w ERMITAŻU, jeszcze 
ten NORMALNY tam pobyt, bo jeszcze bez 
ANDROMEDY...

– Wieczór, u nas już po kolacji – za-
troszczyła się o PANIĄ EGUCKĄ krzątająca 
się osoba (pielęgniarka? nie wiadomo, teraz 
czepki pielęgniarskie też poszły w odstaw-
kę – mruknęła Stasia od św. ZYTY), żadna 
anorektyczka, tylko sympatycznie biodrzasta 
– coś dla paniznajdę – dodała i przyniosła... 
przyniosła paczuszkę z chlebem, opakowa-
nącelofanem; znów smakował tak, jak ten, 
gdy Wielkopolskę Niemcy w WARTHEGAU 
zamienili i jedną kromkę chleba wydzielali? 
Chybadziennie, kiedy się ziarenka zbóż na 
polach zbierało – nimi się żywiło – rozmyślała 
PANI EGUCKA, zajadając smaczną pajdę.

– Odwiedzin nie ma, ale mamy WO-
LONTARIUSZY, przynoszą na oddziały do-
mowe paczki, o... właśnie jeden z nich paczkę 
dla DZIADKA niesie... DZIADEK – bo mu 
dziewięćdziesiąt dziewięć latek stuknęło iteż 
na tą NORMALNĄ zachorował, jak pani...

Jeszcze nie dokończyła, gdy na słowo: 
DZIADEK, staruszek – jak dzieckodrob-
niutki – żałośnie zajęczał, jęczenie w kaszel 
szlochający wrzucił, jeeeejku – się krztusił...

PANI EGUCKA ZROZUMIAŁA – pojęła 
BÓL, który każdego myślącego człowieka by 
poruszył. Zerwała się z posłania:

– Czytałam, że nazywanie kogoś, kto nie 
jest naszym dziadkiem czy babką – DZIAD-
KIEM, BABCIĄ to CHAMSTWO – rzuciła 
na głos spokojnym tonem damy, która pije 
herbatkę u stryjenki HALI – koloraturowej 
śpiewaczki – na imieninach.

Zapadła głucha cisza… PANI EGUCKA 
już myślała, że za takie NIENORMALNIE 
NORMALNE zachowanie, zaraz wypiszą ją 
ze szpitala, ale nieee!!! Bo naraz pani pielę-
gniarka głośno się odezwała:

– Panie Józefie. Plecki umyjemy?
– JÓZEFIE, JÓZIO… żona tak na mnie 

wołała – JÓZEFIE… starzec otarł palcem łzy 
kapiące mu z oczu, bo się – już nie jęcząc – 
uśmiechnął.

– Wieczorne leki? No dobrze, ale tylko 
te, na to odziedziczone nadciśnienie, to 
tak, ale nie nasenne – nigdy takich leków 
nie zażywam.

– To co pani robi nocą, gdy nie śpi – 
dociekała pielęgniarka zachęcająco podsu-
wała PANI EGUCKIEJ kubeczek z różową 
tabletką.

– Widocznie mam wówczas ROZMY-
ŚLAĆ – rozmyślanie pozytywne uzdrawia…

Myślisz – więc JESTEŚ – jeszcze?
– KOGO PAN BÓG chce ukarać, rozum 

mu odbiera – zaszeptała znowu Z GÓRY Sta-
sia od św. ZYTY, zachęcając PANIĄ EGUCKĄ 
do tego ROZMYŚLANIA. v

cdn.

Nienormalnie...
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Grzegorz Zientecki

DNI WIELKIEGO KSIĘŻYCA 

To były dni wielkiego księżyca
Nieruchomiał nad portem jak statek obcych
I bielmowym okiem sondował nieskończoność ludzkich nikczemności 
Ale ludzie robili większe interesy
Kontenery znikały w przepastnych ładowniach 
A potem rosły wielowarstwowymi pryzmami
Sięgając linii kapitańskiego mostka
Liczono je i przeliczano na wiele sposobów
Jak stada owiec
Manifesty ładunkowe wyrywano sobie z rąk do rąk 
Niczym listy miłosne
W oczach tych ludzi odbijał się globalny ład i koniunktura
Tylko kiedy je mrużyli można było dostrzec
Fenicki lub semicki błysk udanie sfinalizowanego geszeftu 

Ja też
Nocami zamknięty w kajucie
Gorączkowo przeliczałem swoje wiersze
Zaskoczyło mnie, że żaden z nich nie nosił
Nominału  

        (wspomnienie z portu Xingang, m/s „ Karłowicz”, 1996)

Jacek Jaszczyk
 
 
LI ST  Z  EMIGRACJI  XX

1.
Ze wschodu na zachód autobus 
rozwozi zieleń twojego spojrzenia 
i kilka otwartych myśli.

Ktoś obok recytuje stan pogody.
Inny ktoś nucąc celtyckie pieśni,
przysięga, na wieczność doliny Boyne,
że tych samych słów dotykał św. Patryk.

2.
W radiu czyjś głos straszy o zimie stulecia.
Może dlatego słyszę w oddali dźwięki przetaczanej stali 
i pisk ogrzewanych zwrotnic, 
na których tańczy ogień.
Ten, który w chicagowskich dzielnicach 
podkładano światu aby zranić zimę.

3.
Weczór dotyka lamp. 
Gdy mijamy między sobą Kilcolgan, Dunguaire Castle, 
Kinvara, Corcomroe Hill, Aillwee Cave, 
Poulnabrone Dolmen, Kilfenora, Cliffs Of Moher, 
Doolin, Gleninagh Castle, za oknami pada deszcz.

4.
Czuję chłód pustych przestrzeni i pamięć 
diabelskiego koła 
rozkręcającego świat u podnóża góry Bray Head.

Jakby z bodhránu uciekały dźwięki,
w których stawałem się melodią 
owiniętą wzdłuż krawędzi tipper a może cipín.

Jak wtedy gdy w ciszy płaskowyżu Burren 
na ustach kładąc słowa, 
o wszystkich moich samotnościach 
zapominały łzy 
skaczące z moherowych wzgórz nad oceanem  do nieba. 

Krzysztof Deja

Południowoaustralijska jesień

Jesień z powojem
wiją się leniwie,
nie pójdziemy już
popływać w oceanie.
Słońce się kładzie wcześniej
to już kwiecień
jarzębinowe krzewy
rażą płomieniami,
i bugenwilla 
rozkwita ogniście.
Noc chłodną rosę rozpościera
tureckie łaźnie odpłynęły
z babim latem,
niezmienny błękit ustąpił
malarskości nieba,
na spacer
trzeba będzie wziąć parasol.
Skostniałe krzewy
pobłogosławi ulewa,
znów zasmakuje 
porto słodki smak i zapach.
Malarz pociągnie pędzlem
płowe gruntu żółcie
na zielenie przerobi,
przeciągnie po drzewach
niektóre ozłoci
albo podczerwieni.
Grzybowe zbiory 
można zacząć w lesie….
Tak to już jesień…

Michał Śniado-Majewski
 
Notre-Dame de Paris

nocą przed katedrą 
zagubiony przechodzień
napotkał błogosławioną ciszę

Piotr Grygiel

Do Tadżykistanu…

Do Tadżykistanu już nie pojadę;
droga zbyt wyboista.
Choć byłbym skrzydeł dobywał, nigdy
ich nie rozstawię. 
Tu mam bezpieczną ostoję, tutaj moją przystań.
Tam baktarianową karawaną, pod wiatr,
wenę uniosą motyle. Na zgiętych kolanach, 
poprzez stepy akermańskie - niechaj natrudzą się  
Tam w snach polskość odszukuję. W zgliszczach 
głębokiej przestrzeni - dobywam serca.
I ty możesz wyśnić burzanowe morze
przedwczesnego świtu jaszczurek, którego horyzont
nie karmi nadzieją; zastygnąć w pyle
skręconych chrustów, co po nich
- przełajem, bez śladu odszukasz? Bezdroża
smakują tę ziemię pośród chat
skleconych w podróży. Tylko
koniki polne powtórzą, 
że byłeś tam zawsze
ziarenkiem wiatru,
- po-siewem
na wieki!

2021 r.

Zuzanna Suliga

***

Jestem osowiała piszczącym huraganem drzew
podjęte podwójnie z radiowym wydźwiękiem parodiowym tonem
nie spodobałoby się na scenie i na szkatułce jak moje bożki 
ze szczętem wpadają hałasują przemieszczają się 
chciałoby się w cieniu w San Isidro 
brzytwą mi nie na darmo ten amolowy absmak i lawendą zatkane uszy 
powracam w kręgi nasze 
moich przyjaciół kręgi złodziei  
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„Praktyki”. Zwykłe słowo. Niby każdy 
wie, że trzeba je odbyć na studiach. Niby 
rzecz powszechna i normalna. Jednak tak 
naprawdę nie wiemy czego się spodziewać. 
Pierwszą myślą większości studentów jest „o, 
będziemy darmową siłą roboczą – przynieś, 
podaj, pozamiataj, a przy okazji zaparz 
kawkę”, no bo przecież ekspres do kawy 
jest już synonimem praktykanta w naszym 
społeczeństwie. Są też ambitniejsi, którzy 
myślą, że zdobędą potrzebne doświadczenie, 
nawiążą kontakty i generalnie poznają swój 
przyszły zawód od podszewki. Ja zazdroszczę 
obu tym grupom. 

Przyszłam na praktyki do AKANTU jako 
tabula rasa, miotająca się w życiu i myśleniu 
o swoim (oby) przyszłym zawodzie. Nie wie-
działam czego się spodziewać, nie miałam 
żadnych założeń, po prostu tam poszłam, 
razem z innymi dziewczynami z kierunku. 
Ciężko więc stwierdzić, że się zawiodłam czy 
pozytywnie zaskoczyłam, skoro niczego nie 
oczekiwałam. Chociaż na pewno towarzyszyło 
mi zdziwienie związane z tym, że żadna z nas 
nie musiała „parzyć kawki”. Od pierwszego 
dnia nie było złudzeń – będzie dużo pracy. 
Nie miałam nic przeciwko – jestem przyzwy-
czajona do biegania z uczelni do pracy i z 
powrotem, co nauczyło mnie sporej elastycz-
ności, jeśli chodzi o np. ilość snu. Jednak nas 
wszystkie zdziwił rodzaj pracy, którą miałyśmy 
wykonywać. 

Pisanie? Artykuły w gazetach? Na za-
jęciach raczej dostawałyśmy teksty, które 
czasem wręcz trzeba było zaczarować, aby 
były w miarę czytelne. A teraz mamy same 
stworzyć tekst i dopiero nad nim pracować. 
Nie umiem ocenić, czy to dobrze, czy to źle. 
Po prostu stwierdzam fakt. W moim przy-
padku jest to dość dziwne uczucie – pisanie 
jakiekolwiek porzuciłam już jakiś czas temu, 
gdy po kilku lat tworzenia wypocin różnego 
rodzaju, nie umiałam napisać zdania, z któ-
rego byłabym choć trochę zadowolona. Nie 
umiem już pisać tak, jakbym chciała, a pusta 
kartka w Wordzie wywołuje u mnie dziwną 
mieszankę emocji. Dlatego też wybrałam 
edytorstwo na kierunek studiów – możliwość 
pracy przy tekstach, ukochanych książkach, 
patrzenie na nie od strony technicznej bez 
obowiązku tworzenia ich. I tak przez dwa lata 
udało mi się uciekać od pisania czegokolwiek 
poza pracami zaliczeniowymi, jednocześnie 
poprawiając teksty, ucząc się o nich. No 
ale życie byłoby za piękne, gdybyśmy mogli 
cały czas po prostu uciekać od naszych pro-
blemów, traum i bagażu emocjonalnego 
(cóż, próbować zawsze można i jestem tego 
świetnym przykładem, ale nie jest to raczej 
powód do dumy).

Teraz zapewne nasuwa się pytanie, czy 
dałam sobie radę, albo jak mi z tym poszło, 
ale raczej przede wszystkim – czy zmieniło to 
coś we mnie? Otóż, chciałabym odpowiedzieć, 
że tak, jestem teraz innym człowiekiem, to 
doświadczenie mnie „odblokowało”, mogę 
teraz przenosić góry, ten felieton jest historią 
mojego małego sukcesu. Ale tak nie jest! I 
rzadko raczej zdarza się w życiu, głównie są 
to historie z filmów, książek (sic!) lub ust 
kogoś zajmującego się coachingiem. Piszę ten 

Aleksandra Gotowalska

Blokada

tekst, bo muszę (jako część moich wcześniej 
wspomnianych praktyk), ale też dlatego, że 
chcę. Chcę napisać właśnie o tym, zamiast 
wymyślać naciągane historie z serii „o, jak 
dużo te praktyki wniosły do mojego życia”. 
Oczywiście, że wniosły, nakierowały mnie na 
coś i pokazały sporo rzeczy, ale są tylko małym 
punktem w moim życiu, które jednak obraca 
się wokół deskorolki, simsów, ukulele, tatuaży, 
pracy, studiów, książek i tej mojej „blokady” 
pisarskiej. Jestem nawet dumna z siebie, kiedy 
patrzę na ten tekst i stwierdzam, że nie jest taki 
zły, nawet mi się podoba. Czy powinnam być 
trochę ambitniejsza? Pewnie tak. Ale czy to już 
jest postęp? Oczywiście, że tak i z tego najbar-
dziej jestem dumna. Napisanie tego felietonu 
i kilku artykułów nie sprawiło, że problem, 
z którym jednak zmagałam się od paru lat, 
zniknął. Te praktyki po prostu zmusiły mnie 
do zmierzenia się z nim na poważnie pierwszy 
raz od dłuższego czasu. Nie było żadnego 
skrótu lub drogi ucieczki – musiałam stukać 
w klawiaturę i kreować zdania, które „nie są 
takie złe”, ale przede wszystkim przemyśleć to 
wszystko, aby móc napisać ten tekst. 

Zdaję sobie sprawę, że przemyślenia dziew-

Praktyki w Akancie

czyny po dwudziestce o jej doświadczeniu z 
pisaniem mogą nie być porywające, ale z drugiej 
strony – jeżeli tak uważacie, to pewnie i tak już 
nie dotarliście do tego momentu tekstu, a jeśli 
natchnęłam (może i to trochę za duże słowo, 
ale ciężko mi tu znaleźć bardziej odpowiednie) 
choć jedną osobę, to z tym uczuciem jest mi już 
cudownie.

Także, jeśli pisaliście/piszecie/chcecie 
pisać – śmiało! Kiedy spróbować, jak nie w 
momencie, w którym o tym myślicie? W pisaniu 
piękne jest to, że nieważne jest nic poza naszą 
chęcią, determinacją, wyobraźnią i pragnieniu 
bycia coraz lepszym. Pisaniem można odsłonić 
własny świat przed ogromną liczbą ludzi i nieraz 
zdziwić się, że oni widzą go dokładnie tak samo. 
Tego na pewno nauczyło mnie pisanie (może 
jednak cierpliwości do Worda przede wszystkim) 
oraz dyskutowanie z ludźmi, którzy te moje 
wypociny doceniali. Piszcie więc, twórzcie i 
czytajcie. Bo kto wie, „blokada” może czaić się i 
za waszym rogiem. Nie zawsze jest ona wrogiem 
– my już po prostu się zaprzyjaźniłyśmy i czasem 
(często) jestem jej wdzięczna, że była jedną z 
tych wielu rzeczy, które znacznie zmieniły moje 
życie. v
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Andrzej Lewko 

AFORYZMY

                                   
***
Zanim spojrzysz prawdzie w oczy zdejmij różowe okulary.

***
W morzu przekrętów przepływają gigantyczne sumy.

***
Długiego języka trudno zapomnieć w gębie.

***
Niejedna ladacznica została obrzucona kamieniami…. szlachetnymi.

***
I surową krytykę trzeba przełknąć. Nie zawsze ci się upiecze.

Krzysztof Nurkowski

Limeryko dla Federico

Federico Fellini
znudzony bieganiem po Rimini
odrzucił precz kamerę
i poszedł gdzieś w cholerę
odnalazł się na festiwalu w Gdyni

Ad marem; ad absurdum

Pewnego ranka na plaży w Rewalu,
Syn rybaka, Gniewko, jeździł na płetwalu.
Dokarmiał go żytem,
poganiał kopytem.
Wieczorem widziano ich na zakupach w realu.

Leszek Wierzchowski

Prawdziwe oblicze

Nie maski, ale prawdziwe twarze
Najłatwiej poznać przy wódce w barze.

Choroba duszy

Łatwiej duszę oddać Bogu
Niźli… Pozbyć się nałogu!

Wierność alkoholika

Jest w uczuciach stały
Tylko do gorzały!

Piotr Kolasiuk

dwadzieściakilka lat 

dwadzieścia siedem jesieni – strachy blade
kiedy leżę pocę łóżko
i podrygiem lewej ręki kradnę spanie
myśli chyba to nie moje, ale każde znam na pamięć
wszystkie wnęki, krzywe kości,
węzły chłonne, mięśnie twarde i słabości
rezonanse w mojej głowie, co szukają anomalii,
bo zesztywniał mały palec
sprawdzam google, szukam dalej
lekki kaszel, piski w uchu, wchodzi  panic
już spokojnie, bo to kran kapie za drzwiami
sztywno, ciasno, drętwo, krucho, niewygodnie
doczekałem tych jesieni, więc doczekam wiosen

Sandra Kocha

Na stole

Fale Dunaju
czy Kinder Country
wszystko mlekiem i miodem
płynące w karafkę

Maślane oczy
zeszklona cebula
jak dobrze się parzy
szynka wędzona
ociekająca 
dymnymi łzami.

Gdyby tak można wszystko wnieść
z piwnicy
zobaczyć od kuchni
jak kucharek sześć 
a nadal nie ma co jeść 

na przy stawkę.

Tadeusz Charmuszko 

Limeryki

***

Wypoczywała w Rowach
Latem bogata wdowa.
Poznała Sławka,
Ten jak pijawka
Konto jej… penetrował.

***

Miło turystkę w Łebie
Fala morska kolebie…
I tak łechce,
Że jej się chce…
Być z szyprem w siódmym niebie.

***

Raz pewna baba w Grajewie
Trzymała chłopa na drzewie.
Kiedy się schłodzi,
Lepiej dogodzi,
Chyba, że zamarznie drzewiej.  

Zbigniew Pawłowski

Zawody......

Wszędzie gonitwa i szczurów wyścig 
każdy nadęty chce pierwsze miejsce. 
Nierówno ludzie po „strzale” wyszli 
jeden drugiemu depcze po pięcie. 
 
W każdej dziedzinie i w sprawie każdej 
pudło majaczy gdzieś przed oczami, 
nikt nie chce „marnej” pozycji czwartej, 
każdy witany chce być brawami.
 
A więc potężna jest konkurencja, 
trzy „trzecie” miejsca także nie cieszą, 
liczy się ten który zwycięża, 
a więc do tego wszyscy się spieszą.
 
Jedna dziedzina jest ciągle pusta 
i konkurencji tu prawie nie ma, 
bo być człowiekiem to już rozpusta, 
tego się przecież nagrodzić nie da.

SATYRA
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Anna Kokot-Nowak

Błogosławieństwo namaszczenia drukiem (2)

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda 
współcześnie. Młodzi literaci nastawiani są 
często roszczeniowo, oczekując pieniędzy 
nawet za swoje debiutanckie, nieopierzone 
jeszcze teksty – tak samo nieporadne jak 
małe kurczęta. Bywa, że charakteryzuje ich 
myślenie bezkrytyczne – nie dostrzegają 
żadnych wad swoich twórczych pierwocin, 
ubogiej warstwy słownej, wyświechtanych 
pomysłów w konstrukcji fabuły, banalności 
podejmowanej tematyki. Przyzwyczajeni do 
publikacji zawsze i wszystkiego (przy pomo-
cy swoich stron autorskich, blogów, serwi-
sów społecznościowych) – nie zdają sobie 
nawet czasami sprawy, iż druk w czasopiśmie 
jest swoistą nobilitacją, wyróżnieniem dla 
twórcy, uznaniem go za pełnoprawnego 
autora. O ile w Internecie publikować swo-
je teksty może każdy – bez względu na ich 
jakość, o tyle w czasopismach literackich do 
druku trafiają teksty wybrane, niosące jakąś 
głębszą, nietuzinkową myśl, pozbawione 
(przynajmniej teoretycznie) szeregu błędów 
gramatycznych i interpunkcyjnych. To, że 
nie zawsze tak jest – to już osobna sprawa. 
Eseje, proza, poezja, publikowane w mie-
sięcznikach czy kwartalnikach literackich, 
to materiały zaakceptowane do druku przez 
redakcyjne gremia, niejako „pobłogosła-
wione” zgodą na udostępnienie drukiem 
przez autorytety w dziedzinie literatury. 
Tutaj też widać olbrzymią odpowiedzialność 
ciążącą nad redaktorami naczelnymi pism, 
którzy przeglądają nadesłane do redakcji 
materiały i decydują o ich przyszłym losie. 
Choć oczywiście mogą kogoś skrzywdzić 
zanegowaniem jakości jego dzieł – częściej 
jednak takiego nieszczęsnego grafomana 
uchronią przed publicznym blamażem, nie 
dopuszczając do rozpowszechnienia niedo-
pracowanych, nieociosanych słowotwórczo 
tekstów.  

Młodzi literaci – jeśli okazują się być 
„pieszczochami” mediów internetowych, 
pozornie uwielbianymi na wszelkiego typu 
forach literackich przez mniej czy bardziej 
anonimowych fanów ich twórczości, w 
kontakcie z prasą drukowaną mogą odczuć 
wyraźny dyskomfort. Ich rozpoznawalność 
internetowa może być zaletą, ale tylko 
pod warunkiem, że idzie za nią prawdziwy 
talent, warsztat twórczy. Jeśli więc niejako 
zejdą z wysokości uwielbiania internautów, 
będą potrafili spojrzeć na swój dorobek 
krytycznie, poniekąd „ukorzą się” przed 
mądrzejszymi od siebie, a już na pewno 
starszymi i bardziej doświadczonymi w pracy 
w słowie, wówczas mają realną szansę na 
zaistnienie w czasopismach ukazujących się 
drukiem. Wymaga to od nich także przede 
wszystkim cierpliwości – na publikację tego 
typu należy cierpliwie poczekać. Magazyn 
literacki wydawany w postaci miesięcznika 
składany jest często z wielomiesięcznym 
wyprzedzeniem. Nadesłany do redakcji 
tekst musi więc swoje odleżeć – przy okazji 
podlegając różnym próbom, między innymi 
upływającego czasu. Przechodzi też przez 
mniej lub bardziej gęste sito korekty wy-
dawcy. Słowem – twórca i jego dzieło muszą 
zahartować się w oczekiwaniu, zdać test na 

cierpliwość i zdolność do współpracy (jeśli 
materiał trzeba będzie posłusznie zmody-
fikować zgodnie z zaleceniami redakcji). 
Początkujący literaci wciąż muszą też pa-
miętać, że w naszym kraju wydawanie pisma 
literackiego to poniekąd powołanie,  misja, 
praca społeczna o charakterze kulturalno 
– edukacyjnym. Pismo literackie naszych 
czasów to nie międzynarodowa korporacja, 
w której z miejsca można zrobić karierę, 
doczekać się swojego pokoju, służbowego 
samochodu i telefonu, darmowego karnetu 
na siłownię, własnej sekretarki i prywatnego 
pakietu medycznego. Srodze rozczaruje się 
ten, kto od razu założy, że już za chwilę, po 
swoim debiucie, będzie żył tylko z literatury. 
Czasopisma literackie są raczej jak dobry oj-
ciec, co to da synowi wędkę do łowienia ryb, 
ale już nie upieczoną i estetycznie podaną 
potrawę (i to prosto na talerz). 

Niedoświadczeni autorzy powinni 
więc przywdziać na siebie szaty pokory 
wobec problematycznej rzeczywistości 
magazynów literackich i swoją ofiarną 
pracą raczej je wspomagać, a nie „doić” fi-
nansowo. Jeśli wśród piszących nadal będą 
istnieli ludzie prawdziwie zainteresowani 
krzewieniem literatury, wyrabianiem wśród 
swoich czytelników autorskiej wrażliwości, 
wówczas drukowane czasopisma literackie 
mają szansę przetrwać. Jeśli znajdą się 
twórcy, którzy będą myśleli prospołecznie, 
proliteracko – nie koncentrując się wyłącz-
nie na sobie i swojej karierze, będziemy 
mogli jeszcze liczyć na zatrzymanie na 
rynku wydawniczym swoich ulubionych, 
drukowanych pism literackich. Oczywi-
ście przy okazji pożądane byłoby istnienie 
wśród szefów tych magazynów jednostek 
z nadzwyczajnymi umiejętnościami mar-
ketingowymi, które potrafiłyby, pomimo 
przeszkód finansowych (a tych nigdy nie 
brakuje), utrzymać przez lata regularne 
wydawanie danego tytułu. Przykładem ta-
kiego pisma literackiego, które oparte jest 
na solidarnej, prospołecznej pracy na rzecz 
lokalnego środowiska czytelniczego - jest 
„Protokół Kulturalny”, wydawany od roku 
1998 w Poznaniu przez Klub Literacki. Jego 
pomysłodawca – poeta Jerzy Grupiński, 
zupełnie bezinteresownie działa na rzecz 
tamtejszego środowiska piszących twórców 
i troszczy się o regularne wydawanie kwar-
talnika, w czym wspiera go para znanych 
poetów – Jolanta i Stanisław Szwarc. Gdyby 
nie ich wspólne zaangażowanie, pismo 
już dawno zniknęłoby z rynku, a tak – jak 
podkreśla z niemałą dumą Jerzy Grupiński, 
jest obecnie jedynym pismem literackim w 
Poznaniu. Oczywiście piszący tam autorzy 
również działają pro publico bono, nie 
licząc na żadne gratyfikacje finansowe, 
dzięki czemu możliwe jest istnienie wy-
dawnictwa na rynku przez tak długi czas. 
Także z olbrzymim oddaniem sprawie 
literatury wydawany jest w Bydgoszczy 
(od roku 1998) ogólnopolski Miesięcznik 
Literacki „Akant”. Wieloletnia opieka nad 
pismem Stefana Pastuszewskiego zaowo-
cowała tym, że wydawnictwo wciąż jest na 
rynku i przyciąga do siebie nowe rzesze 

czytelników. Ważną rolę w zapewnieniu 
stabilności finansowej pisma odgrywają 
także prenumeratorzy oraz darczyńcy i 
fundatorzy, w większości sami autorzy, 
którzy w poczuciu odpowiedzialności za 
miesięcznik, starają się wspierać datkami 
bliskie sobie wydawnictwo. Istotną rolę 
pełni również skuteczna sieć dystrybucji 
– i tak na przykład „Akant” można nabyć 
choćby w salonach sieci „Empik”. Owa 
współpraca sprawiła, że osoby z naszego 
kraju tworzące poezję, prozę, piszące re-
cenzje krytycznoliterackie czy eseje - mają 
w „Akancie” przestrzeń, gdzie mogą swoje 
teksty bez przeszkód opublikować. I czynią 
to chętnie – redakcja dopuszcza do druku 
materiały różnego typu, w tym także roz-
prawy o charakterze naukowym, nadsyłane 
przez przyszłych doktorantów czy osoby 
starające się o habilitację. Dobrze, że są 
miejsca życzliwe dla twórców, które nie 
zamykają przed nimi drzwi swoich redakcji.   

Tak więc rolą drukowanych czasopism 
literackich jest integracja środowiska osób 
piszących, umożliwienie im publikacji 
autorskiej twórczości. Chyba każdy autor 
wyczuwa, że wydanie swojego tekstu w dru-
ku jest jednak ważniejsze od publikacji in-
ternetowej. To pewnie jakieś atawistyczne 
przekonanie, dziedziczone przez kolejne 
pokolenia Gutenberga. Druk to przecież 
coś materialnego, a wydrukowany wiersz 
czy esej to konkret. Magazyn literacki ze 
swoimi tekstami można wziąć do ręki, 
pochwalić się przed znajomymi, a może 
przede wszystkim przed samym sobą. Pu-
blikacje w Internecie też mogą cieszyć, ale 
są przecież jakieś ulotne, nietrwałe (choć 
z drugiej strony ponoć w Internecie żadna 
informacja nigdy nie ginie) – strona bloga 
może zniknąć, może zostać zaatakowana 
przez hakerów – żartownisiów, może ulec 
uszkodzeniu. Tymczasem raz wydrukowa-
nych w piśmie tekstów nie da się współ-
cześnie tak zupełnie unicestwić – poszcze-
gólne papierowe egzemplarze wydawnictw 
literackich trafiają przecież do Biblioteki 
Narodowej, większych bibliotek w całym 
kraju, instytucji kulturalnych. 

Rolą literackiej prasy drukowanej jest 
także bycie surowym krytykiem literackim. 
Autorzy publikujący „na papierze” podlega-
ją moim zdaniem większej kontroli społecz-
nej. W Internecie oczywiście też ich teksty 
są oceniane, komentowane, analizowane 
– ale często komentarze to teksty zazdro-
snych i złośliwych „braci w słowie”, trolli 
próbujących ożywić statyczną atmosferę na 
stronie - albo też i zwykłych hejterów, którzy 
upuszczają z zimną regularnością żółć ze 
swojej wątroby i nic nie wnoszą do dyskusji 
oprócz fermentu gniewu. Tymczasem ma-
teriały przed publikacją prasową muszą (a 
przynajmniej powinny) być dokładnie prze-
czytane przez kolejne „pięterka nominacji” 
szefów pisma, piramidę władzy – kolejnych 
sekretarzy redakcji, zaaprobowane przez 
redaktora naczelnego. Przy takim maglo-
waniu tekstów łatwiej wychwycić ich błędy 
formalne, językowe i stylistyczne, wszelkie 
nieścisłości i jawne absurdy. Krytyka literac-
ka także wciąż jeszcze chętniej chyba sięga 
po teksty już gdzieś opublikowane, czyli 
zauważone – niż takie przypięte wyłącznie 
do stron internetowych. Oczywiście mogą 
być i sytuacje odwrotne, gdy z większym 
oddźwiękiem wśród czytelników spotkają 

dokończenie z poprzedniego numeru
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się teksty wirtualne. Tym niemniej – jak już 
wcześniej zauważyłam, rolą drukowanych 
czasopism literackich jest także swoista nobi-
litacja twórcy. Moment, w którym trzymamy 
w dłoni świeżo wydrukowany egzemplarz 
czasopisma ze swoimi tekstami - z pewno-
ścią oferuje autorowi wiele przyjemności, 
nieszkodliwego, acz egoistycznego samo-
zadowolenia. No, w końcu i nam się udało 
coś swojego opublikować! 

Drukowane czasopisma literackie 
wciąż ważne są także dla pisarzy czy po-
etów starszego pokolenia, którzy nie są 
tak obeznani z technologiami cyfrowymi. 
Wielu z nich to uznani twórcy, którzy nie 
wykształcili w sobie umiejętności obsługi 
świata wirtualnego, posługiwania się jego 
narzędziami. Część nie ma komputera, 
może nawet nie stać ich na zakup tego urzą-
dzenia, nie mają komu powierzyć nadzoru 
nad jego prawidłowym użytkowaniem. Są i 
tacy, którzy niejako programowo odrzucają 
wszelkie zdobycze cywilizacyjne i nie chcą 
funkcjonować w świecie wirtualnym. Tak, 
drogi młody czytelniku – wśród znanych 
artystów nadal są komputerowi abnegaci, 
indywidualiści i samozwańczy kreatorzy 
wyobcowanych osobowości, którzy stronią 
od klawiatur, myszek, ekranów i modemów. 
Choćby i dla nich warto także podtrzymywać 
na rynku wydawniczym pisma drukowane, 
które mogą bez przeszkód kupić, otrzymać 
od kogoś w prezencie, czy nawet wypoży-
czyć w czytelni biblioteki. Nie można ich 
zupełnie wykluczać społecznie, odrywać 
ich często wciąż życiodajnych korzeni od 
źródła współczesnej kultury. Nadal mogą 
nam wiele zaoferować. Analogowo. 

Nie jest łatwo w XXI wieku utrzymać 
na rynku wydawniczym jakikolwiek tytuł 
prasowy, a już szczególnie czasopismo lite-
rackie. Chyba nie ma gazety, która by nie 
była zmuszona do cięcia kosztów i kolabo-
racji z Internetem. Niestety, często jest to 
efektem przyjęcia w naszym kraju modelu 
biznesu wydawniczego w stylu zachodnim, 
który kładzie nacisk nie na jakość prezen-
towanych treści, ile na ich wartość rynkową. 
Przekłada się to na degradację dawnych, 
uznanych periodyków, a promowanie treści 
i wydawnictw w stylu tabloidowym. Z kolei 
czasami Internet stwarza także rodzaj siatki 
asekuracyjnej, poduszki powietrznej dla 
wielu wydawnictw – zdają sobie bowiem 
sprawę, że nawet gdyby musiały zawiesić 
wydawanie czasopisma w wersji drukowanej, 
wciąż mogą wydawać je taniej w wersji elek-
tronicznej. Sieć wirtualna jest także pewnym 
rodzajem „cieplarki” dla pism literackich, 
które dopiero startują ze swoją ofertą i 
szukają dla siebie na rynku wydawniczym 
właściwej, przytulnej niszy. 

Pisarz i naukowiec Malcolm Mugge-
ridge był zdania, iż prasa jest sumieniem 
z papieru. Czym zatem jest prasa literacka 
drukowana? Moim zdaniem sumieniem su-
mienia. Nadsumieniem. Gutenberg po dziś 
dzień udziela błogosławieństwa tym, którzy 
zostali namaszczeni drukiem. Są szczęśliwy-
mi wybrańcami teatru słów i zdań. Udzielił 
im sakry literackiej, konsekrował na łamach 
pisma literackiego na artystów wyrazów. 
Odtąd winni ostrożne nieść ów ciężar od-
powiedzialności, inkrustowany kruszynami 
diamentu - talentu, starając się nie potknąć 
o wystające korzenie grafomaństwa. 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

Rafał Berger urodzony w 1963 roku, 
pedagog, publicysta, działacz społeczny, 
Naczelny Imam Szyickiego Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej w Polsce, autor 
takich książek jak Islam w Polsce (2011), 
Terroryzm? (2012) i innych. Pomysło-
dawca serii Listów do Macieja. W latach 
1996-2006 Naczelny redaktor kwartalnika 
„AL.-ISLAM”. Członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, Polskiego Towa-
rzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszcz. Odznaczo-
ny m.in. Srebrnym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej.

Książka w formie krótkich historii 
opowiada chronologicznie wydarzenia, w 
których uczestniczył Maciej Konopnicki 
(o muzułmańskim imieniu Musa) i jego 
przyjaciel Szymon Kaczelnik. To krótka 
opowieść o przyjaźni w czasach II wojny 
światowej pomiędzy chłopcami pochodzą-
cymi z różnych grup społecznych i wyzna-
jącymi różne religie. Możemy prześledzić 
losy Muni i Musy zaczynając od roku 1935 
aż do śmierci Macieja Konopnickiego 
jesienią roku 2013. Wydarte momenty z 
życia niestety nie łączą się w jedną, nie-
przerwaną całość, co sprawia wrażenie 
jakbyśmy czytali fragmenty pamiętnika.

Poznajemy zarys, ale nie całą historię. 
Chłopcy mieszkali w kamienicy w Wilnie: 
Cała kamienica przy Lwowskiej była tym, 
co dziś nazywamy „tyglem kulturowym”. 
Mieszkali tam więc Tatarzy, Żydzi, Kara-
imi – rodzina Łopattów, Polacy, w tym 
ksiądz katolicki. Mieszkały tam dzieci 
jednego Boga, starotestamentowi, no-
wotestamentowi i „koraniczni”. Nikomu 
to nie przeszkadzało. Najpiękniejsze dni 
dla dzieci to te, kiedy zbiegały się święta 
czterech religii i po kamienicy rozchodziły 
się ekumeniczne zapachy wspólnych ko-
lacji zaprzyjaźnionych sąsiadów  (str. 6). 
Ten cytat obrazuje kwintesencję książki, 

czyli przyjaźń międzykulturową, która 
nie dyskryminowała nikogo ze względu 
na religię. W pierwszym opisywanym 
roku poznajemy życie domowe Konop-
nickich, ojca pułkownika, matkę Helenę 
oraz siostrę Macieja. Późniejsze lata aż 
do 1941 roku nakreślają nam tło całej 
historii, życie rodzinne obu chłopców, jak 
powiększająca się o Jakubczyka rodzina 
Kaczelników, drobne występki chłopców, 
relacje sąsiedzkie w kamienicy. Opisana 
została droga przez świątynie, zaczynając 
w synagodze, poprzez kościół św. Jakuba, 
aż po cerkiew św. Mikołaja. Rok 1939 był 
rokiem, w którym bolszewicy odeszli i 
Wilno ponownie należało do Litwinów. 
W czerwcu 1940 roku bolszewicy wrócili 
jednak do Wilna, a przyjaciele, będąc 
jeszcze chłopcami, nie do końca rozumieli 
konsekwencje wynikające z podziału ziem. 

Lata 1941/1942 okazały się najgor-
szymi w ich przyjaźni: Wpadli rano. Słysząc 
hałas na korytarzu, Maciej uchylił drzwi. W 
mieszkaniu naprzeciwko słychać było krzyki i 
przeraźliwy krzyk Jakubczyka. Maciej próbo-
wał wyjść z domu, ale powstrzymała go 
Pani Helena. Drzwi jednak nie domknął, 
dzięki czemu i ona obserwowała zdarze-
nie. Po chwili z mieszkania Kaczelników 
wyszli umundurowani mężczyźni – „To 
Litwini” – szepnął Maciej i nie zważając 
na protesty matki, wyszedł przed drzwi. 
W tym momencie na korytarz wyszedł 
Munia z ojcem, a za nim pani Kaczelnik z 
przestraszonym Jakubczykiem na rękach, 
(str. 19). Dalej czytamy o tym, co stało się 
z rodziną oraz z samym Szymonem, zostali 
zabici. Następne lata obrazują zmagania 
Musy po stracie najlepszego przyjaciela, o 
tym, jak w gazecie znalazł zdjęcie małego 
Jakuba i napisał do wydawców z infor-
macjami o chłopcu, aby ten nie pozostał 
anonimowy, a pamięć o nim żyła.

Maciej zasłużył się dla społeczności 
tatarskiej, był działaczem spo-
łecznym oraz publicystą. Zmarł 
jesienią 2013 roku po ciężkiej 
walce z chorobą. Na półce w 
jego mieszkaniu w Sopocie 
stało zdjęcie Szymona Kaczel-
nika, o którym Maciej cały czas 
powtarzał, że „Była wspaniała 
przeszłość”.

Uważam, że potencjał 
tej książki nie został w pełni 
wykorzystany. Język również 
wymagałby pewnego oszlifo-
wania tak samo, jak ogólna 
interpunkcja i  ortografia. 
Historia, jakkolwiek ciekawa, 
wymaga zdecydowanego roz-
winięcia i  doprecyzowania 
szczegółów, które nie pokry-
wają się.  Uzupełnieniem i 
uautentycznieniem historii są 
dodane zdjęcia osób, miejsc i 
wydarzeń. v

Rafał Berger, Munio, Warszawa 2016, 
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, 
ss. 38

Kinga Goldstein

Przyjaźń ponad uprzedzenia
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Z niemałą radością przyjąłem nie-
spodziewany dar od krajana RYSZARDA 
GRAJKA (który choć mieszka i tworzy w 
Czechowicach-Dziedzicach, urodził się i do-
rastał w Gnieźnie) w postaci nowego tomiku 
Jego wierszy Jeszcze nie plon. Rzecz pięknie 
wydana przez Stowarzyszenie Autorów Pol-
skich Oddział Bielsko-Biała. Książkę zdobią 
ilustracje Agnieszki Nowinskiej, która jest 
twórcą graficznego kształtu całego tomiku.

Znana to prawda, że poeci prze-
kroczywszy smugę cienia są oszczędni w 
słowach. Dlatego nowe wiersze Ryszarda 
Grajka nie powinny zaskakiwać swoją zwię-
złością, jakby autor obawiał się wielomów-
stwa, potoku słów, w których zgubi się to, co 
najważniejsze – myśl, impresję, przeczucie. 
Odczytać je może nie tyle zwyczajny czytel-
nik, ile miłośnik poezji. Bo jak czytamy w 
pięknym trójwierszu:

wiosnę przyniosła mi jesień życia
promień ptak
żółta kiść łubinu.
Właściwie po przeczytaniu tego lako-

nicznego wiersza trzeba chyba milczeć. Ale 
jak nie podzielić się refleksją, że oszczęd-
ność słów jest oznaką dojrzałości. 

W tomiku Jeszcze nie plon dominują trzy 
główne tematy: zdziwienie i zachwyt nad 
światem i życiem, jego pięknem i ulotnością, 
w którym, mimo jego kruchości, jest jakiś 
cel: nie ma przypadków / są przeznaczenia (Mia-
sto dwóch imion), erotyki i liryka opisowa. 
Z tej pierwszej grupy nie można pominąć 
wiersza Motylek czyli po szkle i kamieniach. Nie 
dajmy się zwieść poetyckiemu sztafażowi, 
tu nie chodzi o ulotny wdzięk motyla, ale o 
dominujące odczucie urody kruchego życia. 
Bo chwile obcowania z pięknem, choć tak 
nietrwałym, są wartością, dla której warto 
żyć. Żyć, aby wymarzyć dni, które przywiodą 

do pięknych
obrazów i murów
co mówią
   
los czy przeznaczenie
oczy czy marzenie…
wśród tęczy (Święte dni).

Lirykę refleksyjną, owoc zadumy nad 
naszą egzystencją, oraz wiersze miłosne, 
pozornie tak odległe w swym przekazie, mi-
sternie łączy utwór, jak większość, bez tytułu:

jak kwiaty umieramy
jak marcowy promień

jak śmierć częścią życia 
tak ty słońcem w nocy
uśmiechy roślin poranne.

W naszej rzeczywistości dość ponurej, 
gdzie wszystko jest na sprzedaż, trudno już 
znaleźć tak subtelną i niebanalną erotykę:

marzenie o miłości
czekało
przypłynęło przeleciało
odnalazło
i jest
wszystko.

Sławomir Krzyśka

Smutek i piękno 

Jeśli chodzi o lirykę opisową, to na 
czoło wysuwa się Rudy, impresja z Londynu. 
Nie będę jednak o tym pisał, bo pochwałę 
wiersza zamieścił w posłowiu książki Maciej 
Szczawiński, poeta, a także krytyk literacki. 
Ja zwrócę uwagę na dwa utwory, które od-
noszą się do dwu miejscowości związanych 
bezpośrednio z autorem. Miasto dwóch imion 
to Czechowice-Dziedzice, w którym poeta 
zamieszkał na stałe i z którym serdecznie 
się związał. Z kolei piszącego te słowa gnieź-
nianina poruszył wiersz Z powrotem, będący 
pięknym wspomnieniem rodzinnego miasta 
poety. Motyw reminiscencji z dzieciństwa 
jest uniwersalny i ciągle aktualny w twór-
czości od Mickiewicza (Kraj lat dziecinnych! 
On zawsze zostanie…) do Miłosza (W mojej 
ojczyźnie, do której nie wrócę…). Każdy z nas 
nosi w sobie tę najbliższą cząstkę swej małej 
ojczyzny. Do domu, szkoły, ulic i ludzi Gnie-
zna swej młodości wraca też Ryszard Grajek 
z tęsknotą wielką wtedy / i potem. 

Na zakończenie do tej beczki pochwał 
(niektórym może wydawać się zbyt entuzja-
stycznych) chciałbym dodać łyżkę wątpliwo-
ści. Chodzi o przedostatni wiersz zbiorku:

mazurki Chopina
granie białego papieru
między nutami.

Cytowany trójwiersz w moim odczuciu 
sugeruje ulotność, co jest rzeczą oczywistą, 
ale też poczucie pustki nie emocjonalnej, 
ale poznawczej. Jednakże sądzę, że muzyka 
naszego romantyka jest aż „gęsta” w prze-
kazie. A do jego zapisu nutowego trudno 
wcisnąć żyletkę. Może ta refleksja powstała 
po wysłuchaniu szkolnego lub poprawnego 
wykonania mazurków? Wiadomo przecież, 
że czasem nawet wybitny pianista nie jest 
znakomitym interpretatorem muzyki Cho-
pina. Mogłoby to wytłumaczyć taką reakcję 
podmiotu lirycznego. v

Ryszard Grajek, Jeszcze nie plon, Stowarzyszenie Autorów 
Polskich Oddział Bielsko-Biała, Bielsko Biała 2018, ss. 44. 
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W tomie RYSZARDA GRAJKA Jeszcze nie 
plon wśród krótkich, często epigramatycznych 
liryków, znajdujemy wiersz zatytułowany „Z 
powrotem”. Można go dwojako rozumieć, a 
mianowicie jako drogę wstecz lub jako wspo-
mnienie, sięgające przeszłości. W obu przypad-
kach rzecz dotyczy obrazu wielkomiejskiego, 
który objawia się w następujących słowach:

szkoła drzewa wielkie kasztany kościół 
garnizonowy

poczta liceum ulica Chrobrego (…)
dalej teatr biblioteka i katedra
życie w kawiarniach (…)

Brak szczegółowych detali do tego, żeby 
rozpoznać, z jakim miastem mamy do czynie-
nia. Dopiero informacja przy biogramie autora 
wskazuje, że chodzi o Gniezno. W tym właśnie 
mieście urodził się w 1952 roku Ryszard Grajek, 
twórca jednego już tomiku wierszy, działacz i 
organizator imprez literackich, w tym Festiwalu 
Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Ale czy na pewno chodzi o Gniezno? 
Można tylko domniemywać, że tak. A i to jest 
mało istotne. Ważniejsze jest to, że pojawiają się 
wątki urbanistyczne.

Podobnie rzecz ma się z utworami o wąt-
kach emigracyjnych. W wierszu „Rudy” autor 
przedstawia w kilku plamach Londyn, przez 
który podróżował, także taksówką, w porze 
nocnej. Wszystko tu wydaje się jasne, lecz pod 
koniec tekstu pojawia się enigmatyczny trójwers:

i wszystko działo się
pod Wielkim Okiem Londynu
między domami przemykał rudy lisek

Obrazy następują po sobie w konwencji 
realistycznej, ale ów koniec wiersza wprowadza 
wielką niewiadomą, kto (co) to jest ten rudy 
lis. Domniemam, że to złotawo świecący księ-
życ. Inni wskazaliby na odmienny desygnat. 
Ale niezależnie od tego, kto ma rację, daje się 
zauważyć w owym trójwersie spadek napięcia: 
z kontekstu myśli przeskakuje na abstrakcję. 
I jest to znamienne dla poezji Grajka: zamiast 
wzmocnienia finał utworu przynosi wybrzmie-
nie, rozwianie się myśli. 

Poeta jest rówieśnikiem Nowej Fali, ale 
raczej niechętny tematyce wielkomiejskiej, co 
jest znamienne dla tego zapóźnionego twórcy. 
Większość wierszy z nowego tomu Ryszarda 
Grajka obraca się wokół motywów przyrody, i 
to tych wyjątkowo barwnych i mieniących się 
niesamowicie w żywotnym otoczeniu. Z tej 
racji, że świat natury jest „przefajniony” obec-
nością kwiatów, motyli, bujną zielenią, można 
by nazwać tę twórczość „kwietystyczną”. Taką 
uprawiali prawie rówieśnicy poety: Jerzy Piąt-
kowski (Kraków), Tadeusz Kwiatkowski-Cugow 
(Lublin) i inni. Z niej wyrastał inny Gnieźnianin 
– Paweł Soroka, który potem „wstąpił” do szkoły 
umiarkowanych urbanistów. 

Przepięknienie świata daje się szczególnie 
zauważyć w wierszu „Motylek czyli po szkle i 
kamieniach”, w którym owady mienią się róż-
nokolorowo po szklistych kamieniach. Zauwa-
żalna jest tu zmienność, ulotność czasu (kilka 
chwil w czasie i przestrzeni / to wieczność dla tego 

Stanisław Stanik

Jeszcze nie plon

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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motylka). Doznawanie urody natury wiąże się z 
różnymi odmianami miłości. Jest ona czarowna 
i nieuchwytna jak ruch owada. Autor w wierszu 
wstępnym „która miłość piękna” pyta, czy ta jest 
piękna co na skrzydłach motyli odleciała, czy co mimo 
wszystko – czyli nieszczęśliwa, czy która wraca. Tu 
dopatrzeć się można ukazania ich różnorodno-
ści niż próby odpowiedzi na pytanie.

Piękno i miłość są zawieszone w tej samej 
przestrzeni natury. Tematyka wierszy, tak 
ogólnie nakreślona, korzysta z bardzo wielu 
ciekawych środków stylistycznych. W wierszu 
„spotkaliśmy się”, gdzie autor oddaje hołd przy-
rodzie, znajduje się następujący passus:

spotkaliśmy się
pod dębem
nad Wisłą
(…)
nurt życia porwał
nie wody
razem płyniemy
znak jakiś

Ten wiersz na skutek użytych środków 
nie jest jasny, a może łatwiej by go zrozumieć, 
gdyby zamiast sformułowania „znak jakiś” było 
„czas jakiś”? Ale to uwaga marginalna. Niedo-
patrzenie (?) poety jest jednym z nielicznych 
w tej bibliofilsko wydanej książce, która jeszcze 
mieni się barwami szkiców wielce utalentowanej 
malarki Agnieszki Nowinskiej. Poeta tymczasem 
bawi się słowem, zawierza jego znaczenie, stosuje 
niedopowiedzenia, ściszenia, oddaje się marze-
niu. Przyroda jest nieucywilizowana, dzika, i w 
niej roztapia się autor, a przecież i przyroda 
pielęgnowana, otoczona kulturą, jest częstym 
motywem wierszy. Pisze on:

chodzę ścieżkami po ogrodzie
chwilę dziwię się jak ważny
motyl i ziemia

Utrzymane w tonacji jasno-żółto-brązowej 
są wiersze Ryszarda Grajka. Jest w nich biel, żółć, 
pąs, jasny brąz, ciemny brąz, czerwień – wszystko 
na tle zieleni i błękitu, oddanych dosłownie 
farbami malarki, od lat mieszkającej w USA. 
Rzadko zdarza się taki obraz, żeby „w błękit 
wkradały się resztki chmur”. Przewodnią dla nich 
myślą mógłby być dwuwers:

gdzie jeszcze słychać śmiech
krokami rysia skrada się wieczór

A jak ów „wieczór” przedstawia w wyobraź-
ni Ryszard Grajek? Jest zadumą nad przeszłością 
i nad tym, co go czeka. Uważa poeta w wierszu 
„jeszcze nie plon”, że na podsumowanie życia 
przyjdzie czekać. W zakątku mieści się cała 
esencja tego, co jest, i co nastąpi. Symbolizuje 
go ziarno:

nasion jak gwiazd na niebie
nasion jak ziaren piasku
w tym jednym Wszystko
już ziarno jeszcze nie plon

Autor chce wyrazić w swoim życiu, w swo-
jej twórczości, w najmniejszym źdźble-ziarnie: 
Nieskończoność. I wyraża zdumienie nad tym, 
co się pocznie. v

Ryszard Grajek, Jeszcze nie plon, Bielsko-Biała 2018, Stowarzy-
szenie Autorów Polskich, ss. 44.

HENRYK MAJCHEREK pochodzi 
z Bydgoszczy, lecz pracuje i mieszka w 
Krakowie. Jest aktorem, głównie teatral-
nym. W latach 1967-1971 oraz 1976-
1978 występował w Teatrze Polskim w 
Bydgoszczy, natomiast w roku 1978 był 
organizatorem pierwszej edycji Spotkań 
Laureatów Ogólnopolskich Festiwali Ma-
łych Form Teatralnych, odbywających się 
co roku. Wierszami, krótkimi prozami i 
listami w różnych okolicznościach dzielił 
się z czytelnikami i słuchaczami na wielu 
spotkaniach autorskich m.in.: w Galerii 
Autorskiej w Bydgoszczy, w Domu Histo-
rii Podgórza, w Klubie Aktora „Loża”, 
Ogrodzie Botanicznym UJ, w Salonie Ar-
tystycznym Beaty Anny Symołon. W roku 
2021 ukazał się jego ósmy już zbiór wierszy 
zatytułowany Nowe stare i stare nowe. 

Tomik podzielony jest na trzy części. 
Pierwszą część rozpoczyna wiersz O poezji 
(s. 4), druga część z cyklu Idący zaczyna 
się od wiersza Idący pod górę (s. 36), na-
tomiast po posłowiu autorstwa Ignacego 
S. Fiuta można również znaleźć 5 wierszy 
zbiorowo zatytułowanych jako I jeszcze… 
suplement (s. 68). Wiersze nawiązują do 
otaczającego nas świata, codzienności, 
zawierają niebanalne myśli i zachęcają 
czytelnika do przemyśleń. H. Majcherek 
posługuje się nietypowym, błyskotliwym 
słownictwem. W pierwszej części tomiku 
podmiot liryczny twierdzi, iż poezja to po-
siadanie nadziei na to, że gdzieś dookoła 
nas żyją piękni i dobrzy ludzie (s. 4), którzy 
wraz z czasem określonym jako bezbrzeżny 
ocean niematerialnej pustki (s. 5) oswajają 
nas ze świadomością istnienia. Ma też 
miejsce próba poszukiwań upragnionego 
raju, nawet jeśli jest on bardzo daleko 
poza granicami rozumu. Twórca często 
porusza motyw istnienia, przemijania 
oraz nadziei. Kartki z datami zrywane z 
kalendarza są elementem naszego prze-
mijania, a także jedynymi dowodami na 
to, że kiedyś istnieliśmy na tej ziemi. Są 
także nadzieją spełnienia oraz doświad-
czeniem niebiańskiego uspokojenia (s. 9). 
Spoglądamy na świat przez okno życia, 
przez które dostrzec można ulotność 
chwil i zdarzeń, lecz gdy pozostawimy 
okno zamknięte – świat pozostanie dla nas 
niemy, natomiast jeśli je uchylimy – głośna 
rzeczywistość wtargnie do sfery naszych 
spokojnych myśli i doprowadzi do chaosu. 
Poeta zdaje sobie sprawę z ulotności świa-
ta, lecz pomimo tego pragnie odcisnąć 
swoje piętno na nim oraz poprawić jego 
kondycję. Jak pisze w posłowiu Ignacy S. 
Fiut, postawa innowacyjna prowadzi jednak 
do wojny „nowego z nowym”, co powoduje 
ograniczenie wolności wyboru, nawet 
niezależności w imię zwodniczych kombinacji 
(s. 19). Podmiot liryczny w wierszu Ryzyko 
wyobcowania (s. 19) przedstawia, iż „nowe” 
sieje niepokój głosząc: NOWE jest zawsze 
nasze, gdyż starego nigdy nie było! 

W drugiej części tomiku, którą rozpo-
czyna wiersz z cyklu Idący, poeta twierdzi, 

Emilia Obderko

Nowe stare i stare nowe

że musimy nieustannie dokonywać „roz-
rachunku” z życia. Mamy tu rozważania 
nad przewoźnikiem Charonem wprowa-
dzającym opłatę manipulacyjną (s. 42) za 
wszelkie życiowe podróże. Niemniej autor 
delektuje się kwiecistą łąką (s. 46), a co za 
tym idzie – darami natury i wszystkimi jej 
aspektami. Rozkoszuje się także ukocha-
nym Krakowem:

w Krakowie, na placu,
zawsze jest cacy – cacu…
Wszystko czego zapragniesz.
Cuda nasze i obce.

Moim ulubionym wierszem jest jed-
nak Nadzieja (s. 11). Autor przedstawia 
nadzieję jako jedynaczkę o dobrym sercu, 
która podnosi wszystkich na duchu:

Na pewno ma ojca i matkę,
być może jest jedynaczką…
Pojawia się nieustannie
na każde wołanie człowieka…
Otwiera szczodrobliwe serce,
dodaje sił i otuchy…
Nigdy nikogo nie opuszcza.
Rodzi się i żyje dla wszystkich.
Jest jak szminka barwiąca usta – 
nakładana, wciąż na nowo,
warstwami radosnych rozbłysków.

Poeta zapewnia nas, że ulotność na-
szego życia nie musi być końcem istnienia, 
że zawsze są sposoby, aby nie tracić nadziei 
myśląc o upragnionym raju na końcu ży-
ciowej wędrówki. v

Henryk Majcherek: Nowe stare i stare nowe, Wydaw-
nictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 
Kraków 2021, ss. 72.

FIRMA RODZINNA 

PRODUCENT RYB I OWOCÓW MORZA 

NR 1 W POLSCE

NAJLEPSZA JAKOŚĆ

PRZYSTĘPNA CENA

DOSTĘPNY WSZĘDZIE

ABRAMCZYK Sp. z o.o.
ul. Inflancka 7, 85-776 Bydgoszcz

tel./fax +48 (52) 344 56 77 
e-mail: sekretariat@abramczyk.pl

www.abramczyk.pl



str. 36     AkAnt 10(309)2021

Wiersze piszą już wszyscy. Kilka miliar-
dów ludzi tworzy nowy gatunek człowieka 
– „Homo scribens”. Czy to jeszcze sztuka, 
czy tylko modny nałóg? Pytanie to dręczy 
niejednego, który niebieszczy papier dłu-
gopisem, czerni wordem, czasami też książ-
kowym drukiem. Dopadło także TYCJANA 
TYCZYNĘ, autora doświadczonego, który 
odpowiednie certyfikaty (przynależność do 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie) już 
zdobył. Chociaż ta elitarność zawodu, po-
świadczona przez przynależność do cechu 
trochę traci dziś na znaczeniu i słowa Nietz-
schego niekoniecznie się sprawdzają: „Nie 
dość mieć talent, trzeba mieć także wasze na 
niego przyzwolenie, nieprawdaż przyjaciele 
moi?”, to dobrze jest taki certyfikat w czasach 
zachwiania autorytetów, posiadać. 

Globalizacja sztuki niekoniecznie 
wychodzi jej na zdrowie. Moda na bume-
lanctwo wśród autorów zmusiła i Tyczynę 
do bycia „trendy” i na „topie”. Dopada go 
nieróbstwo: „nowa pochodząca z Holandii 
filozofia moda styl i sposób na życie”. Wy-
korzystując fakt, że: „Wypisał się ołówek 
długopis pióro/ Skończył atrament i taśma 
w maszynie/ Zepsuł komputer i drukarka”, 
więc; „Znowu przestałem pisać”, czym „Ucie-
szyło się szczerze kilka poetek i kolegów „po 
piórze”/ Posmutniało sztucznie kilku kryty-
ków i pochlebców” – On jednak nie zajął się 
bezpłodnym grafomanieniem, bo „bez weny i 
innej wymalowanej bajko-muzy”. Nie popadł 
w „W samotne liczenie chmur gwiazd lub po 
prostu patrzenie w sufit”, lecz porzuca do-
tychczasowy, nieskuteczny sposób zdobycia 
czytelników dla swojej twórczości. Wydaje 
płytę CD, audiobook, z wierszami wybranymi 
z 40 lat pisania (1980-2020) . Z lat w których 
Tyczyna nie tylko był poetą, ale jeszcze, co 
nie zawsze idzie w parze, pisał wiersze, dla 
tego: „Jednego procenta ludzi czytających 
(słuchających) tak zwaną poezję”.

Skoro każdy wiersze pisze, nikt nie chce 
czytać, bo oczy są potrzebne do wybierania 
klawiszy w smartfonie, Tyczyna próbuje do-
trzeć do odbiorcy czytaniem swoich wierszy 
przez aktora, Pawła Ciołkosza. Gdy podaż 
wierszy przewyższa ich popyt i przydałby się 
jakiś literacki Balcerowicz, zwalczył inflację, 
obcinając te kilkanaście zer poetyckich, 
Tyczyna szuka nowego sposobu dotarcia do 
czytelnika. W tym przypadku słuchacza, bo 
jak czytamy na okładce płyty, są to „Wiersze 
Dla Nieczytających”. Metaforycznie zdanie 
poety o tej właśnie przeważającej grupie 
ludzkiej populacji, ilustruje okładka płyty, ze 
zdjęciem rycerskiej części zbroi (przyłbica, 
szyszak? – jako pacyfista nie mam pojęcia), 
aluzyjnie wskazując nam wszystkim, którzy z 
czytaniem wierszy nie nadążamy za podażą, 
zakutym łbom własnej, nieprzetłumaczalnej 
na ludzkie języki poezji przetrwania, własną 
ograniczoność i rzucając koło ratunkowe.

Czy może nim być ten rewolucyjny 
anons dopisany maczkiem na obrzeżu płyty?

Zbigniew Radosław Szymański 

Życiołapka na nieczytajacych

„Wszelkie Prawa Niezastrzeżone. Ko-
piowanie, Wypożyczanie oraz Publiczne 
Odtwarzanie Dozwolone A nawet Wskazane 
i Zalecane”,

czytamy zdziwieni, bo przekornie na-
rusza nasze przyzwyczajenia, że tylko sztuka 
należycie opłacona jest coś warta. Tyczyna 
dobrze już wie, że jest ona wtedy być może 
bardziej medialna, bo snobizm, chęć podłą-
czenia się reklamodawców do jej przekazu, 
ale czy rzeczywiście trafia na swoich czytelni-
ków? Może jest pisana poezji elitarność? Tych 
kilku, co najwyżej kilkunastu odbiorców? 
Czy rzeczywiście zapotrzebowanie na poezję 
jest tak mizerne? Nie mam pewności. Wciąż 
wierzę, że chyba nie. W Trójmieście, gdzie 
przyszło mi spędzić całe życie, jest obecnie 
czynnych 500 poetów. Sam znam około 
80-ciu. Przyjmując, że każdy z nich ma przy-
najmniej 30 czytelników swoich wierszy, to 
daje 15 tysięcy odbiorców. Oczywiście trochę 
naciągam, bo pewnie wielu ma czytelników 
tych samych, co i inni poeci, ale jakaś skala 
porównawcza jest.

Dobrze spisał się czytający te wiersze 
Paweł Ciołkosz, który czyta je ze zrozumie-
niem, bez niepotrzebnej, aktorskiej egzal-
tacji. Czyta trochę tak, jakby to były ważne 
wiadomości z radiowego dziennika. Bywa, 
że trudno mi połapać się, gdzie kończy się 
jeden, a gdzie zaczyna drugi, ale to dodaje 
im jakby nowego znaczenia, poszerzając ich 
jednostkowy zakres i możliwość interpretacji.

Może do zakutych łbów, takich do 
jakich nawiązuje zdjęcie z okładki płyty, 
gdzie na rycerskiej przyłbicy zamontowane 
są słuchawki jakiegoś odtwarzacza, łatwiej 
będzie się poecie przebić ze swoim przeka-
zem? Wiersze powinno się przede wszystkim 
czytać. Próby ich przybliżenia przez dora-
bianie muzyki, przerabianie na piosenki, 
czy też czytanie przez autorów, względnie 
aktorów, moim zdaniem sprawdzają się w 
niewielkim stopniu. Wiersz trzeba przeczy-
tać, przemyśleć, nosić z sobą w chlebaku, 
być może powtórzyć dawkę iniekcji? Wtedy 
jest szansa, że się przyjmie. Większość ludzi 
to wzrokowcy, co widzą tkwi w nich dłużej. 
Co usłyszą jednym uchem, zwykle drugim 
szybko uchodzi. Życzę autorowi, byś znalazł 
odbiorców słuchowców.

Zestaw, który autor dobrał, sam, czy 
też za radą życzliwej opiekunki artystycznej 
(opieka redakcyjna: Magdalena Kubista), 
to danie wysmakowane, świetnie oddające 
sedno poetyckich peregrynacji, fascynacji, 
zauroczeń. Zauważyłem, że Tyczyna dobrał 
na płytę te z wierszy, które korespondują z 
naszym wspólnym, pokoleniowym, młodzień-
czym zauroczeniem. Pojawiają się więc gwiaz-
dy rocka, jest nieodżałowany Jim Morrisom. 
Był taki czas (lata 70- 80), gdy wydawało się 
nam, że jesteśmy nieśmiertelni i mamy w 
sobie tyle siły, by przemeblować świat. Wielu 
z nas, nie chce wciąż uwierzyć, że była to uto-
pia. To świat przemeblował nas. Zauważam, w 

tym zestawie okraszoną dobrotliwym humo-
rem nostalgię za tamtymi czasami. Niestety, 
to „se ne vrati”. Warto jednak próbować. Sam 
wracam do tamtych czasów zaplatając moje 
ostatnie pięć kosmyków włosów w dredy i 
zakładając koszulę w kwiatki.

Zbiorek to reprezentatywny dla autora 
i cenny dla tych, którzy się z tamtym pokole-
niem utożsamiają. To niemal 40 lat zmagań 
twórcy ze słowem, z nadzieją, że twórczość 
to najlepsza droga do zrozumienia własnego 
losu. Losu, którego pandemiczna nawałnica 
przekreślić mam nadziei nie zdoła. Z przy-
jemnością odnajduję w tych wierszach siebie, 
młodego zbuntowanego. Z dobrotliwym 
humorem podchodzę dzisiaj, po latach, do 
tych czasów. Tyczyna kreśli je już lat czter-
dzieści, więc miło jest obserwować jak i u 
niego młodzieńcza dezynwoltura ustępuje 
refleksji coraz to bardziej gorzkiej, jednak 
nie pozbawionej czarnego humoru i nadziei, 
że ten humor da się jeszcze ubarwić. Dzisiaj – 
obaj już to przeczuwamy – że rozstrzygnięcia 
ostateczne, jakich próbują dokonywać poeci 
młodzi, są niemożliwe, bo jak pisze autor w 
wierszu „Smutna fraszka” : podsumowując 
wszystko to, co stało się naszą dzisiejszą, 
zglobalizowaną rzeczywistością: „...wszystko 
to i tak do kupy/ Jest do ...”.

Tyczyna o tym już dobrze wie i śmieje 
się, bo nie do nas będzie należeć rozwiązy-
wanie tego, czego nieświadomie podjęliśmy 
się przed laty ogarnięci weną twórczą i siłą 
zdolną przenosić góry. Tu na ziemi, „niebie-
ski nieobecny” niewiele już może pomóc. 
„Byliśmy umówieni nad poziomem Nieba, 
a pod poziomem Piekła”, jak słucham w 
jednym z wierszy, a znaleźliśmy się pośrod-
ku. Ów „pośrodek” często przewija się przez 
strofy. Gdzieś pośrodku sytuuje poeta siebie, 
myśląc, że to pozycja skąd lepiej widać. A to 
pozory. Stamtąd widać zaledwie to, co po-
wierzchowne, pozłotę ulepioną dla naszych 
oczu. Maska (modne dzisiaj porównanie 
pandemiczne), pod którą, kto wie, co znaj-
dziemy. Ale szukać trzeba. Mam nadzieję, 
że Tyczyna spróbuje sięgnąć głębiej i sam 
jestem ciekaw jego odkryć. Zwłaszcza, gdy 
„niebieski helikopter” odleci i radzić będzie-
my musieli sobie sami.

Wiersze Tyczyny to wiersze pozornego 
braku zaangażowania w opisywaną rzeczy-
wistość. Wydają się często beznamiętnym 
opisem, kalką z gazet, czy też innych mediów. 
To jednak brak pozorny, bo za sarkazmem 
autora kryje się prawdziwa troska o naszą 
ludzką kondycję. Nawet, jeśli poeta wpisuje 
się w te „Reality show” – jak nasze czasy nazy-
wa w wierszu „Pomiędzy światami” – jest tego 
show uczestnikiem. Czy tkwiąc pomiędzy 
jest w stanie obserwować lepiej siebie i nas? 
„Pół pełna dusza i głowa”, głodna tej drugiej 
połowy jeszcze nie tkniętej i tęskniąca za tą 
już skonsumowaną, zdana jest na ustawiczną 
bulimię. Głód sensu, w szeroko zastawionym 
szwedzkim stole bezsensu. W przypadku Ty-
czyny, jest to chyba choroba już nieuleczalna. 
Tego głodu nie zdoła zaspokoić.

Ten zbiór, to nie tylko ukazanie swoich 
zmagań z czterdziestoletnim wycinkiem 
losów świata, który przypadł poecie w udzia-
le, ale i uchylenie rąbka tajemnicy, kto był 
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dla niego tym Wergilim, wprowadzającym 
w infernum naszej codzienności. Styl 
wierszy przypomina często strofy Charlesa 
Bukowskiego. Różni obu poetów większa 
refleksyjność wierszy autora polskiego, którą 
amerykański gdzieś często gubi. Odnajduję 
echo dekadenckich wynurzeń poetów rocka 
( Jim Morrison) i naszych „przeklętych”, 
outsiderów. Wspomina Tyczyna często oj-
ców chrzestnych swoich wierszy: Andrzeja 
Bursę, Wojaczka, Ryszarda Milczewskiego-
-Bruno, Witkacego, Różewicza. Zawsze 
traktując ciepło, ale bez specjalnego zadęcia 
i namaszczenia. Raczej z odrobiną ironii i 
lekką nutą sarkazmu. Tyczynie łatwiej, on 
już zna dalszy ciąg tego, czego nie doczekali 
ci, w których wiersze zapatrzył się. Bliski jest 
jemu wielki niemiecki romantyk J. Goethe 
(czytany w oryginale-zazdroszczę!), który 
sprowadzony został z pomnika wieszcza do 
parteru i umieszczony na pomniku naszych 
pornograficznych czasów – wibratorze z sex 
shopu. Pomysł, by główkę owego urządzenia 
ukształtować na wzór głowy narodowego 
wieszcza, to naprawdę pomysł z jakiegoś 
panopticum głupoty i powszechnego roz-
pasania. Oburzać się? Grzmieć i piętnować? 
Po co, wszak autor wie dobrze, że większość 
społeczeństwa wierszy nie czyta i do zaku-
tych łbów inaczej niż przez ironię nie da się 
przemówić. Obraca więc sprawę w żart. Wy-
obraźmy sobie siebie, krasnali ogrodowych, 
z owym wibratorem w ręku. Oglądanie siebie 
w krzywym lustrze daje lepszy ogląd własnej 
osoby niż obserwacja przez lustro weneckie. 
Tyczyna jest czułym, gdy trzeba i surowym, 
a bywa i złośliwym obserwatorem rzeczywi-
stości i wszystkich jej wynaturzeń. To rzadka 
sztuka, ale i spora odpowiedzialność, by 
ukazując przysłowiową „krzywiznę banana”, 
nie popaść w nużący dydaktyzm. Jak na razie 
radzi sobie z tym dobrze, wzbudzając swoimi 
strofami ciekawość, a bywa i lekki uśmieszek, 
rozbawienia

Nierzadko tematem, tych wierszy jest 
erotyka, tak wyeksploatowana (może to dla 
niej jest literatura?) i wydawałoby się nie-
możliwa, by nie popaść w banał. Tyczynie 
się to udaje. Bywa dyskretny, gdy trzeba i 
gdy trzeba dosadny. Bywa przy tym realistą, 
a szkoda, bo to akurat temat, który wolałbym 
by autor przeniósł w świat fantazji. Po co 
mam kolejny już raz poznawać swoje dawne 
błędy i wstydzić się za nie? Naprawić niczego 
już i tak nie zdążę.

Dla nadania bardziej żwawego rytmu 
swoim frazom poeta nie stroni od szcząt-
kowego, umiejętnie dawkowanego rymu. 
Czasem wręcz sięga po formę fraszki. I nie 
zgodzę się, by rym, jak piszą niektórzy krytycy 
„częstochowski”, był minusem. On tylko pod-
kreśla humorystyczny wydźwięk niektórych 
wierszy. Umiejętne połączenie fraszki, a więc 
formy lżejszej, z wierszami takimi jak „Oj-
ciec”, „Oczy Matki”, wskazującymi na wielkie 
możliwości wydobycia z tej głupawej magmy 
jaką jest świat, niepowtarzalnego liryzmu, 
dyskretnie ubarwione muzycznie przez za-
proszonych do projektu muzyków: Adalbert 
Stencel-bas, Andreas Hassa-gitara, Georg 
Werner-perkusja, powoduje, że chociaż nie 
jestem słuchowcem, to wiele z myśli Stefana 
Tyczyny do mnie, zakutego łba czytającego 
już wyłącznie gazetki sklepowe, dotarło.

Przydarzyło się nam życie – czyli idąc 
tropem myśli legendarnego Steda – przy-
darzyła się nam poezja. Tyczyna tę myśl 
podejmuje i przenosi dalej, wyjaśniając 
niedowiarkom, proponując zagonionym, 
tę chwilę niebanalnej refleksji. Udo-
wadnia, czasem stosując dowody „nie 
wprost”, z sarkazmem, nutką dobrotliwego 
humoru, ironią gorzką gdy trzeba, że to 
najlepsze, co mogło się nam przydarzyć 
Udowadnia, że nawet jeśli nadmiar wierszy 
prowadzi do ich dewaluacji, to jesteśmy w 
stanie ten inflacyjny nawis spożytkować i 
wbrew stwierdzeniu Adomo, do którego 
nawiązywał często wspominany przez 
poetę Różewicz, że: „ Po Auschwitz nie 
można pisać wierszy”, to nie tylko można, 
ale trzeba. Tej wiary Tyczynie zazdrosz-
czę. „Bądź niemądry i pisz wiersze” jak 
usłyszałem w jednym z zamieszczonych 
na płycie utworów. Pisz autorze jak naj-
więcej. Nawet jeśli; „Niektórzy śmieją 
się gwiżdżą wołają / Że TY TO TYLKO 
TAKA TAM.../ poezja”. Pisz już może 
niekoniecznie spomiędzy, ale odważ się 
wejść poza ścianę blichtru, jaki wytwarzają 
wokół siebie obserwowane przez Ciebie 
podmioty i przedmioty. Spróbuj na jakiś 
czas być nimi, by lepiej zrozumieć siebie. 
I nas, konsumentów tanich uciech.

Te 56 wierszy, wybór z 40 lat pracy 
literackiej, mogłyby zaistnieć też jako 
pozycja książkowa. Chętnie bym po nią 
sięgnął. Może warto, chociaż wiem, że to 
trudne, spróbować. Dodać jeszcze kilka-
naście wierszy o trochę innej tonacji niż 

ta na płycie, w większości prześmiewcza i 
pozwolić nam, czytelnikom, jeszcze raz się 
nad nimi pochylić. By lepiej poznać siebie 
i autora? Bywaj poetą nie tylko zgorzk-
niałym, ale także tym z czasów swoich 
literackich początków, lirycznym – a że 
potrafisz, możemy przekonać się czytając 
(słuchając) wiersz „Oczy Matki”: Niech 
te Oczy Matki patronują naszej nieweso-
łej, chociaż humorystycznej, egzystencji, 
bowiem zawsze: „Pod szczytami domami/ 
Czarne niebieskie stawy/ Nad lustrem 
kałuż/ W oknach Oczy Matki”.

Twórczość Tyczyny godna jest by tra-
fić do zakutych i nie zakutych łbów. Warto 
też, by jej ciekawe, aforystycznie niekiedy 
zwięzłe strofy upowszechnić, spowodować, 
by „zbłądziły pod strzechy”. Autor skąpym 
nie jest, o czym świadczy wspomniany już 
dopisek na obrzeżach płyty... Nie bądźmy 
skąpi i my. Wybierzmy się do sieci EMPiK, 
przez którą płyta jest rozprowadzana, a 
nawet jeśli trud to finansowy dla nas zbyt 
wielki: „Kopiujmy, przegrywajmy”. Dziel-
my się poezją z innymi, a dobro to wróci 
do nas pomnożone stokrotnie.

Pozwólmy się złapać w tę zastawioną 
przez poetę „życiołapkę”, pamiętając jed-
nak, „kopiując, odtwarzając, pożyczając”, 
że gdzieś tam głodny autor traci siły bez 
codziennej porcji porannej kawy i bułe-
czek z masełkiem. Bądźmy więc hojni dla 
poety, tak jak i on jest hojnym dla nas. v

Stefan Tycjan Tyczyna, Wybór wierszy z lat 1980-2020 
(audiobook), Warszawa 2021, Wydawnictwo Soliton 



str. 38     AkAnt 10(309)2021

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Dwujęzyczna książka „Wszystko jest przy-
padkiem / Всё случайно” IGORA JELISIE-
JEWA zdaje się naprowadzać czytelnika na 
odwieczne pytania, które dręczą gatunek homo 
sapiens... Na historyczne teorie filozoficznych 
szkół, w których czytamy m. in. o Bogu – niewi-
domym zegarmistrzu... Z nowszych prac chętnie 
wymienia się książkę wybitnego katolickiego 
filozofa Michała Hellera - „Filozofia przypadku 
– kosmiczna fuga z preludium i codą”.

Igor Aleksandrowicz Jelisiejew, rosyjski 
poeta, tłumacz, jak piszemy poufale – Kozak 
znad Donu, jest postacią bogatą w życiowe 
doświadczenia. Podróżnik, który zdeptał kawał 
świata, w tym i dalekie, niebezpieczne ścieżki 
Himalajów. Polskiemu czytelnikowi nieobcy, bo 
publikował na łamach naszej prasy kulturalnej, 
w tym w „Akancie”. Przed pięciu laty wyszła w 
Polsce jego książka (dwujęzyczna) pt. „Wiersze”. 
Tłumaczony na liczne języki, autor dwudziestu 
zbiorów poetyckich, jest redaktorem i wydawcą 
literacko- artystycznego almanachu pt. „Ręko-
pis” (kwartalnik).

W jednym z kluczowych wierszy zbioru Igo-
ra Jelisiejewa w tekście pt. „Imię Twoje” czytamy:

Jak masz na imię smutku ogromny,
pierwszy, ostatni oddechu mój.

Omawiana tu książka „Wszystko jest przy-
padkiem / Всё случайно”  jest, jak się domyśla-
my, wyborem utworów z ostatnich tomików Igo-
ra Jelisiejewa. I dodajmy już na wstępie, ujmuje 
czytelnika liryczną nutą , emocją, wiarygodną 
narracją, językiem, dla którego (mogłoby się 
wydawać) coraz trudniej o miejsce w gustach 
współczesnego odbiorcy. A jednak, czytamy, 
wierzymy autorowi i jego słowu, dzielimy z 
nim pytania, trudne życiowe sytuacje, pytamy 
o sens ludzkiego losu, wspominamy ulotne 
chwile szczęścia i tragiczne sytuacje, którymi 
obdarzyły nas życiowe drogi. Życie i śmierć, jak 
słońce i księżyc, prowadzą przez wiersze poety 
(*** Lśniące życie), romantyczny paradygmat 
odnajdujemy w tekście *** Odleciały...

Ale ja kiedyś 
kochałem poezję 
i latałem do gwiazd,
i patrzyłem na ziemię z boku,
i chciałem objąć bezmiar.

Ufajmy losowi, nie kalkulujmy, nie liczmy 
– sugeruje nam autor „Wszystko jest przypad-
kiem”:

To, co nieistniejące, znowu jest tutaj.
Nie ma oczekiwania,
jest uczucie przewidywania
i powtarzalności – niech uśnie. 
                             („Deszcz. Wrzesień”)

Eschatologiczną problematykę odnajduje-
my we wspomnianym już utworze „Imię Twoje”.  
Pojawia się w nim chrześcijańska symbolika – 
Ciało i Krew. Kluczowe biblijne pojęcia Elohim, 
Adonai, Sawaof wiążą nasz czas z wiarą, religią, 
która przez tysiąclecia budowała (i jeszcze – tak 
– buduje) świadomość przetrąconej Europy i 
obszary prawosławnej Azji. Podobne pojęcia i 

Jerzy Grupiński

Jak masz na imię smutku ogromny?

obrazy zawiera tekst pt. „Dary”. W pierwszym z 
powyższych, w odpowiedzi na autorskie pytania, 
w poincie pada słowo „Bóg”, w drugim z tych 
wierszy czytamy:

Ja po zielonych ich bezdrożach 
przeszedłem dość, aby zrozumieć, 
że w każdym wędrowcu ubogim 
zawsze się łaska Boża kryje.

Ale te deklaracje autorskie, wiążące z po-
stawą chrześcijańską, nie przeszkadzają Igorowi 
Jelisiejewowi w odwołaniach do „bogów”, posta-
ci innych religii. W swoistym panteonie naszego 
autora nie brak herosów północnej Azji, wysp, 
stepów, także i gorących Indii: Himavanty, wę-
żo-Nagów, Garudy i innych. Bo Igor Jelisiejew 
to nie tylko Rosjanin, także – a może przede 
wszystkim – człowiek, obywatel świata.

Na szczególną (i czujną) uwagę polskiego 
czytelnika zasługują te teksty, które sięgają do 
niedawnej historii naszych narodów i Europy. 
„Słowiańskie runy” odwołują się do nordyckich, 
ugrofińskich tradycji początków Rusi (Rus to 
wojownik w ugrofińskim, jak chce autor). Autor 
przytacza (chyba nie na serio?) powszechne w 
Rosji (?) poglądy o Europie, Indiach – żywiących 
się rosyjską pszenicą i ziemniakami. Czytelnik 
pamiętający o wojnie z Ukrainą i aneksji Krymu 
, zaskoczony czyta pointę „Słowiańskich run”:
Jestem Słowianinem, 
ale Rus jest jak wiking. 
Moje normańskie serce 
ciągle kocha kampanie i bitwy. 
Moja gorąca północna dusza 
chce podbić południowe kraje, 
no, może nie Sycylię, ale chociaż 
wybrzeże Morza Czarnego na Kaukazie. 
Nie, nie jestem Słowianinem, 
jestem Rusem.

Domyślam się, że autor nie na serio... Że 
puszcza do nas tzw. „oko”. Bo jakże inaczej?

I kiedy w innym z wierszy Igor Jelisiejew 
wspomina niemieckie obozy koncentracyjne 
Majdanka i Oświęcimia, kiedy już zaczynamy 
się martwić, że nie pamięta o gułagach Kołymy, 
Magadanu i innych, nagle trafiamy na rozdarty, 
tragiczny  wiersz „Nadchodzi noc”, od słów „Jak 
śliski nóż gilotyny/ zapada ciemność...”:

I widać w mroku niechętnym,
płynący w oku zmurszałym 
Rosji zewłok opuchnięty - 
i raki, pełznące na nim. 
 
Pozwól, wyłączę tę wizję. 
Lecz cóż, nie do końca zgasła. 
Pod tym obrazem straszliwym 
wciąż błyszczy krwawa gwiazda.

Zwraca też uwagę „Stara bajka”, sarkastycz-
na opowieść o współczesnej Rosji, widzianej w 
krzywym zwierciadle:
Co za dziwny kraj! 
Komuniści i faszyści 
sąsiadują tutaj tak samo, 
jak zielona trawa i wieczny śnieg - 
w górach. 
Trzy chatki nad Bałtykiem 

stoją przodem do Europy, 
a tyłem do Rosji.

Igor Jelisiejew pięknie pisze o miłości, 
językiem żywym, barwnym, kreśli sytuacje posłu-
gując się soczystymi obrazami natury, pełnymi 
kolorów, woni. Często jest to miłość oczekiwana, 
niespełniona, nie do końca szczera ze strony 
kobiety i mimo to... Romantyczna poetyka, 
postromantyczny język tych wierszy, mimo prób 
dystansu ze strony czytelnika – chwyta za serce. 
Cóż... Autor jest laureatem Medalu Lermonto-
wa. Opiewa... Tak, ten wyraz jest tu na miejscu...

Kochasz się ze mną bez uczucia 
i najpiękniejsze sny mi kradniesz. 
Chyba się nigdy nie nauczę 
czego ty tak naprawdę pragniesz. 
                        („Niby – miłość)

O, nocy! 
O, moja mroczna przyjaciółko! 
Wszystkie tajemnice świata wpływają w ciebie 
jak rzeki do morza. 
Jak one pluszczą gwiezdnymi falami! 
Jak płoną oczami bestii
              („Nocna piosenka”)

Na osobną uwagę zasługuje praca tłumacz-
ki, współredaktorki książki – Kaliny Izabeli Zioła. 
Czułość, śpiewność i romantyczne korzenie 
poetyki, zauważalne w twórczości oryginalnej tej 
pisarki, dobrze służą wierszom Igora Jelisiejewa. 
Przekłady są wierne i piękne, mimo że kształt 
oryginału bywa różny: wiersz nieregularny, wol-
ny, sylabotonik, z w miarę regularnymi rymami 
i rytmami. Od lat Kalina Izabela Zioła tłumaczy 
z języka rosyjskiego Ormian, Rosjan, Bułgarów, 
Macedończyków, Ukraińców. v

Igor Jelisiejew „Wszystko jest przypadkiem / Всё случайно”, 
Tłum. wstęp Kalina I. Zioła Wydawnictwo Artystów i Pisarzy 
TEMAT, Bydgoszcz, 2021, str. 104

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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MIECZYSŁAW WOJTASIK jest poetą, 
krytykiem literackim, promotorem młodej 
literatury. Wydał 12 tomików wierszy. Jest 
laureatem wielu poetyckich konkursów. 
Jego wiersze można znaleźć w miesięczni-
kach, kwartalnikach, w almanachach. Od 
2012 roku jest wiceprezesem Bydgosko-
-Toruńskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich. Tomik wierszy Na końcu też będzie 
słowo to jego najnowsza książka. To specy-
ficzna robota, bo już pierwszym wierszem 
poeta boksuje się z dzisiejszością. W Być 
albo nie być jest orędownikiem narodowych 
symboli i wartości. Niechętnie zerka w 
stronę współczesności, nie szczędząc jej 
ironicznych komentarzy. Dostaje się tutaj 
młodemu pokoleniu i ich edukacyjnym 
mentorom. Są dla niego rzecznikami 
przedszkolnej masturbacji. Nadzieję upatruje 
poeta w ludziach zakorzenionych w odwiecz-
nej polskiej glebie, którzy kultywują idee 
przodków. Sentyment do lat minionych 
jest tym tekstom nieobcy. Wspomniany 
wiersz przytaczam w całości:

typowa szkolna brać
łatwo mnożą piwa i prochy
choć nie w głowie im działania
na liczbach naturalnych
a globus topią w mętnych popłuczynach
byle do przodu
jak uczy - kto?
uczestnik burd ulicznych
rzecznik przedszkolnej masturbacji?

popytajmy ludzi
zakorzenionych w odwiecznej polskiej glebie
jak prowadzić przez życie
własne dzieci
żeby Polska
była Polską.

Z tym patr iotyczno-narodowym 
sznytem można dyskutować. Ale trzeba 
przyznać autorowi, że jest wnikliwym 
obserwatorem czasów obecnych. Choćby 
w wierszu Nijak, gdzie wytyka bylejakość 
politycznych karier, miałkość dzisiejszych 
elit, wreszcie podejrzane roszady na 
szczytach władzy. Wszystko jest takie płynne 
- czytamy w kolejnym wierszu. Natomiast 

Ludwik Filip Czech

Zbiór sentymentów

w Psim życiu diagnoza poety jest druzgo-
cąca - człowiek jest kundlem pośród głodnych 
wilków. Ta dramatyczna wizja nie mogła 
pozostać bez konkluzji. I nie została.  Jest 
nią tekst  Jakie to ludzkie. Mamy tutaj próbę 
zdefiniowania przyczyn owego bezładu i 
wyzwolonej pychy, nawiązanie do biblijnych 
przypowieści, w których człowiek pada 
ofiarą własnej niefrasobliwości. Poeta zda-
je się być zwolennikiem jakichś nagłych, 
radykalnych przemian. Zwrotu, który 
cofnąłby wskazówki zegara historii. Choć 
pewnie dobrze wie, że podobne cuda się 
nie zdarzają. Oto ten wiersz:

deszcz człowieczeństwa padał równo
i delikatnie przesuwał wskazówki czasu
w jasność i dosyt nadziei
ale zerwano owoc
z drzewa poznania dobra i zła
wola węża targnęła powietrzem rozkołysała glob
popłynęły rzeki bezładu i wyzwolonej pychy
jakie to ludzkie wykrzykują nawet niemi
zeszliśmy z drzewa mądrości
słońce coraz uważniej
mierzy nasze kroki

W tej ponurej aurze są jednak bły-
skotki i przejaśnienia. To krajobrazy, pory 
roku, rośliny i zwierzęta. Poeta wyczulony 
jest na ich różnorodność i malowniczość. 
Odmalowuje łąki, pola, konie puszczone na 
wiatr/ Impresja/. W tych wierszach pro-
wincja staje się azylem dla uciekinierów 
z miejskich, betonowych labiryntów. Kult 
prostego, przaśnego życia jest odpowie-
dzią na współczesne trendy. W tych ostat-
nich widzi poeta szczególne zagrożenie. 
Pisze o nich w wierszu Drzewa przemijają 
szumiąc. Tutaj natura, w swojej najbar-
dziej pierwotnej formie, spychana jest na 
margines, stając się ofiarą współczesnych 
automatów. Ustępuje pola cywilizacji, jej 
agresywnej, technologicznej ofensywie. 
W tym momencie wypada przywołać 
wiersz Zasadnicze pytania. Jest on bowiem 
refleksją, przestrogą, ale przede wszystkim 
wielkim znakiem zapytania. Oto on:

człowiek jest pierwszą stronicą
najgrubszej księgi stworzenia

najokazalszym samorodkiem
złotych mileniów?

czy raczej nienasyconym pożeraczem
utuczonych cielców
pieniądzem zbywanym ze skarbca przesytu
rozrzucanym po suto zastawionych stołach
i łożach w komnatach poufnych schadzek?

kim będzie w pytaniu o jutro
kiedy lata świetlne
rozminą się 
z niedoścignionym słowem? 

Upływ czasu jest kolejnym, oczy -
wistym tematem tego zbioru. Poczucie 
tymczasowości dręczy bowiem każdego 
artystę. Autor nie jest wyjątkiem. Wyróż-
nia go jednak głęboka religijność, będąca 
fundamentem jego życiowej filozofii. 
Mamy zatem w tych wierszach Matkę Bo-
ską, Anioła Stróża, Trójcę Świętą. Mamy 
odniesienia do religijnych obrządków, od-
wiecznych symboli wiary. Dla poety śmierć 
jest tylko kolejnym etapem, dyskretnym 
przejściem w inny wymiar. Przepustką 
do wieczności. Dlatego powstały takie 
wiersze jak Spoiwo czy Żadna niezwykłość. 
Ale zanim owa przepustka do wieczności 
zostanie wystawiona, zanim do autora 
odezwie się sygnaturka/ Spoiwo/, jego oso-
bistym azylem jest poezja. Wspomina o 
niej w tym zbiorze nieczęsto, ale znacząco. 
Reanimacja wyróżnia się lekkością stylu, 
ironią, dowcipną puentą. Podobnie jest z 
Niepokojem, który przytoczę:

panna jak róża
róża jak panna
od biodra po biodro
żywioł

a ta panna to nie róża
a ta róża to nie panna
zwykły homunkulus 
bez portek

jawi się taki
co w próżni umieszcza niepokój
albo w niepokoju próżnię
z czego poezja
chowa się po kątach
jak mysz pod miotłą

a tłumy grafomanów
stroją się w laur
i pysznią
przez długie lata

Tomik Na końcu też będzie słowo jest 
merytorycznie spójny. Jednak z powodu 
specyficznej warstwy językowej może nie 
zdobyć szerokiego grona odbiorców. Nie-
które wiersze są hermetyczne, przesłania 
innych można się tylko domyślać. Mówiąc 
wprost - niektóre z tekstów po prostu bym 
wyrzucił. Choćby takie Poczęcie. Na szczę-
ście jest w tym zbiorku odpowiednia ilość 
ciekawej poezji, która uzasadnia wydanie 
tej książki. Ufam, że kolejna tego autora, 
która zapewne już się pisze, sprawi czy-
telnikom i mnie większą przyjemność. v

   
Mieczysław Wojtasik, Na końcu też będzie słowo, Instytut 
Wydawniczy „ŚWIADECTWO”, Bydgoszcz 2021, ss. 72
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