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Rys. Martyna Kurowska, Starzec

Edmund Pietryk

Donos

donoszę do Ciebie, Panie Boże 
że diabeł który udawał przyjaciela
podczas Twego snu rządzi moją starością
To on nie pozwala mi skonać
Dlatego proszę Cię, Panie Boże 
obudź się i zrób z tym porządek
niech ten czort nie udaje Ciebie  

Grzegorz Borowiec

Dzisiaj  

Dzisiaj jestem kotem 
skaczę po rzeczywistościach 
mam pełen wstęp 
do dobrego życia 

Poluję i zdobywam szczęścia 
przesypiam całe chwile 
na kolanach kobiet 
bez zbędnych słów 
i nadmiernych uniesień 

Dzisiaj jestem kotem 
wracam pod swój dach 
wypuszczam ostatnie szkła 
i słońce prosto na podłogę 

Układam legowisko i zasypiam 
z widokiem na spokój 
który 
nie nadejdzie 

Katarzyna Dominik

Spaczona siła  

Słowa zyskują przewagę
na schodach dekretów
czyny marnieją w oczach
rozdzierając zasłonę przybytku
raz drugi i trzeci
daleko szukać co roją myśli

Zgoła milczę
nie robiąc co niemiłe
stoję w kolejce po kierunek
który ma wskazać piątą stronę
Z atutem za pazuchą
po mojej ostatniej stronie

Dla uśpienia dziś
wypatruję świtu

Małgorzata Wątor

Ucieczka

Zostawiłam w szafie karalucha
Mewy skrzeczały na pawilonach
W szpitalu onkologicznym
Czerwone cegły potrzebowały
Liftingu bo opadały z sił

Przechodziłam przez niemieckie
Zakłady mebli i przez drogę rzymską
Do ogrodów które 
Powaliła natura
Tylko koty patrzyły 

Radosław Dzikowski

Martwica

 
Mam kości białe. 
Mam też czarne. 
Te bliżej serca; 
Od jego pożarów zwęglone. 
Opis mojego wnętrza –  
Wieczna szachownica. 
Partia za partią ze światem. 
Przegrywam je, przegrywam... 
Przegrywam! 
Ale trwam... 
Przecież kiedyś muszę jakąś wygrać... 
Tak trwam... 
Kiedyś muszę wygrać.

Stefan Pastuszewski 

Wędrowanie do nieba

wypalanie niegroźnych czerniaków 
gdy się ma osiemdziesiąt dziewięć lat 
jest czynnością bez sensu -
tam przecież nic nie widać 
a może jest jednak jakiś świetlik ziemny?
jakiś fosfor 
czy wdeptany w ziemię 
przez spieszącego się do pracy robotnika 
żarzący się niedopałek papierosa? 
(jesteśmy już coraz bliżej tajemnicy nieba) 
może ziemia jest z ogniem jakoś zaręczona 
przecież to też dwa żywioły w jedną całość 
bo powietrze i woda w ziemi już są 
nikt nie wie co to będzie 
tam gdzie głucho wszędzie 
a pani od czerniaków tak pięknie dziękuje 
za trzysta sześćdziesiąt pięć złotych
(bez faktury, proszę) 
i ma dzieci dwoje 
na pewno uśmiechniętych 
to już jest to niebo    
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Jacek Jaszczyk

Masyw Gotarda w nas i wyspa
 

szelest obumarłych traw. dzikie jabłka.
z tych murów szare fugi – możesz się w nich ukryć.
kłębowisko gwiazd nad zranioną ziemią.
granit jak granat rozrywa niebo.
pył neonów w zaszklonych oknach rozdrapanego lunaparku. 
pomóż ukryć światło we wszystkich głębiach świętych zaułków.
zagubione echo wraca włosiem łasic.
pigmentami ścian na których rdza próchnieje 
w obrazach nowej ziemi.
tu gdzie wybrzmiała z brązów niewypowiedziana mowa
rozdmuchuje się rozesłanym głosem
zapach spalonego horyzontu rozlewa się jak wino. 
stąd nie obejmiesz świtu – świat zasłania bryła.
masyw gotarda w nas i wyspa.

Juliusz Rafeld

BALLADA O PISARZU

wciąż chwyta za pióro
czasami gubiąc rytm
i uzupełniając litery
umykające coraz krótszemu wzrokowi
śpieszy się by zdążyć
zanim ciemność okryje stare historie
zanim słowa zmienią znaczenie
a twarze pokryją się patyną

teraz inaczej pomalowałby ściany
częściej wyprowadzał psa
szeptem dopytywałby o zaginione książki
głośniej mówiłby o miłości

i pisał  
o człowieku, który chciał być inny 

Karolina Pawłowska

Człowiek jest eksplozją

Jutro rozerwę niebo, 
śmierć zamknę w słoiku po dżemie, 
tak będzie pękał świat 
w słodkich odłamkach wolności.

Katarzyna Dominik

Z Sokratesem słów kilka 

Zbawienna bywa niepamięć
Powroty niosą ryzyko
status quo też jest do przyjęcia
W pąku obumierającego ciała
bije serce
dotykające membrany duszy
Mówię do niego: żyj
albo: oddychaj

O świcie
nad strumieniem myśli sieję rosę
patrząc śmierci w oczy jak w lustro
zbierając całość 
(nie)kompletną
 
Teraz
mięsień zastyga 
 
Bezradna jak sierota
acz z doświadczeniem mędrca
jestem wolna jak nigdy
gotowa odejść bez żalu

Wieczorem nawiedza mnie nestor
gestem otwartego rozumu 
jawi
W czym mogę pomóc? – pytam 
 
– Sokrates – ignoranci myślą, żem filozof  
a prości niepojmujący greki:
żem truchło

A ja? Kim jestem?

Rwącą rzeką…

Marek S.Podborski

JESIENNE  RAJ DY
                     RAJ MUNDA

Rajmund kłusuje wyłącznie nocami
 na  karej  klaczy  InwAzja
 chwyta zbie rakiem  małe zwierzęta
 to jego jesienna pasja

Ma w starej stajni kolekcję futer
 kun lisów  kotów i norek
 w to te mach  wisiorach i amuletach
 co noc  z-nów cały worek

Przemierza zarośla Brdy i o-grody
 parki i torowiska
 obłędny rycerz wichrowej brody
 niewolnik sierści zjawiska

Jak to możliwe, że tuż obok krawca
 grasuje ten bar barzyńca?
 dobrze, że chociaż nie psuje kobiet
 bydgoski szaman – oprawca

A rankiem, gdy cichnie demonów ssanie
 Fara rozplata wierzb włosy
 Bydgoszcz jak zając na leśnej polanie
 zastyga kroplami rosy

Nie zgadzam się, ale przecież nikt Cię nie pytał o zdanie. On przywitał się zdawkowo i 
usiadł z oczami spuszczonymi w dół, pod stół. Tam wykluwał się matecznik przyszłej puszczy, 
atom po atomie, ma-szyny go zasiały w okruchach, dyktując warunki regulują rzek rachunki 
– spelunki. On siedzi tuż przy oknie, widzi dzienne odblaski, ogród, ulicę, domy, inne okna, 
ludzie chodzą chodnikami, impregnowani plagami zalęknionych gwiazd, miliony nas dzielą 
lat, a klucz kluczy żurawiem.

To z nowiu jesień brunatnych kolorów, wiatru kuksańców, w świtach karkołomnych 
błaznów. Ciemnożółte lampy, to nie w lepkim piachu słońce, nad nim wyrasta kościelna wieża 
gotyku, w dotyku szorstka z przymierza ognia i gliny. W niej uwięziony, wokół cyjanowych 
dzwonów, skrzydlaty kopciuszek  zazębieniem cegieł wieku isty stygmat przez horyzonty wiej-
skie, zagłuszane w jeziornych łąkach dzikich gęsi, żyznych fermentem niezgodności pozorów;

w potrzaskach zakrzywionych cierni różanych w krwistym iskrzeniu zmierzchu, a głogi 
skupione, baloniaste, w bordowych pęcherzach owo coś ci, grzyby jasne, gromadne grubo-
trzonowe, w półmroku jak mini mnisi, przesuwający się tylko podczas łzawego mrugnięcia, 
mgła się przeciąga spod jeziora, jęzorem wyziera jeszcze ospała i głodna, żurawie klangorem 
dźwięczą pieśń wczesnonocną, biesiadną szklistym zarostem szronu na łupinach orzechów, 
kasz tanów, jego twarzy.

Nie

Bartosz Konopnicki

Dzień po dniu

Dziś w żyłach 
błogi spokój 
 
jutro w mózgu 
rozsypane drzazgi
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Janusz Orlikowski

Między nauką a religią (2)

2
Niemożliwość historycznego Adama jest 

w zasadzie obecna w rozważaniach filozofów 
teologii już niecałe czterysta lat po Chrystusie. 
Wspominałem wcześniej o św. Augustynie i 
jego   zauważeniu, że naiwnością byłoby są-
dzić, że Bóg stworzył człowieka z gliny. Zanim 
jednak bliżej przyjrzymy się jego interpretacji 
Upadku, warto zwrócić uwagę na fakt, o któ-
rym pisze David Fergusson w Stworzeniu: „(...) 
tak czy owak obecności zła i cierpienia w kosmosie 
nie da się łatwo wyjaśnić przez umiejscowiony w 
historii upadek pierwszych ludzi. Wąż jest obecny w 
rajskim ogrodzie już w chwili stworzenia. Biblia nie 
wyjaśnia, skąd wzięło się zło, głosi natomiast jego 
klęskę z ręki Boga.”  To zauważenie w kontekście 
dalszych rozważań będzie niebywale istotne. 
Ale zanim o tym.

Interpretacja mitu o upadku pierwszych 
rodziców nie wszędzie miała i ma tak dotkliwy 
wyraz jak to było i jest w przypadku naszej sze-
rokości geograficznej. Choćby w powstałym 
około siedemset lat po Chrystusie Islamie nie 
mówi się w ogóle o grzechu pierworodnym. 
Pisałem o tym szeroko w eseju Spojrzenia na 
ego, zatem tu nie będę tego wątku rozwijał. 
Wspominam jedynie, ale po to, by zauważyć 
jak wiele od interpretacji zależy. To nie na-
sza religia, ktoś powie. Proszę więc bardzo, 
spójrzmy na chrześcijaństwo i okres jeszcze 
wcześniejszy. Trzysta, czterysta lat wcześniej   
grecki Wschód i łaciński Zachód. Dla tego 
pierwszego „(...) grzech pierwszych rodziców był 
potknięciem się niemowlęcej ludzkości, z którego 
należało ją przywrócić do poprzedniego stanu, 
podczas gdy dla łacińskiego Zachodu, zwłaszcza po 
Augustynie (podkreśl. J.O.) upadek pierwszych 
rodziców to monstrualne wyrzeczenie się Boga przez 
człowieka, którego skutkiem jest zepsucie u samych 
podstaw naszej ludzkiej natury, rozciągające się 
na cały świat fizyczny.” jak pisze Fergusson w 
Stworzeniu. Tak to przecież było nam przeka-
zywane, nieprawdaż. Myślę o drugiej części 
wypowiedzi. Bez trudu można natomiast 
zauważyć podobieństwa w interpretacji mitu o 
Adamie i Ewie w greckim Wschodzie i Islamie. 
To przecież te same szerokości geograficzne, 
a Islam właśnie z  wschodniego chrześcijań-
stwa szeroko czerpał. Koran i Biblia są w tym 
względzie sobie podobne.

Dlaczego pojawiło się moje podkreślenie 
dotyczące Augustyna? Znawcy tematu bez 
trudu odpowiedzą. Dla potrzeb tego eseju 
należy poglądom owego świętego przyjrzeć 
się bliżej. Według niego zło wyboru polegało 
na postawieniu dobra niższego ponad wyższe, 
jakim jest całkowite podporządkowanie się 
woli Boga. Adam wyniósł swoją wolę ponad 
Najwyższego i tym samym zgrzeszył pychą. 
Skutkiem tego było wygnanie i wszystko co 
z tym związane. Adam i Ewa, gdy znaleźli się 
poza Rajem stali się niewolnikami pożądań 
niższej natury. „Ten stan Augustyn nazywa 
pożądliwością – nieuporządkowanym pożądaniem, 
które gnębi ludzką naturę” jak pisze wspomniany 
autor i ten stan jest przekazywany każdemu 
nowemu pokoleniu drogą rozmnażania 
płciowego. Dzielimy, według Augustyna, tą 
drogą naszą naturę, a tym samym tę upadłą 
pierwszych rodziców. W jego rozumieniu to 
nie tylko wada, a również wina jest dziedzi-

czona. Ten „fakt” był już obecny w nasieniu 
Adama, gdy ten popełnił grzech.

Biskup Hippony twierdził, że formą po-
żądliwości o największym nasileniu jest żądza 
seksualna, bowiem nad nią sprawujemy naj-
mniejszą kontrolę. Augustyn bardzo szeroko 
zajmował się teologią pobudzenia seksualne-
go, a w konsekwencji dochodzi do wręcz, w 
moim rozumieniu, zastraszających wniosków. 
Dla niego miłość cielesna jest ze swej natury 
czymś niebywale złym. A zatem czymś czego 
człowiek  wierzący  powinien się wystrzegać. 
Miła Bogu, w moim rozumieniu, przecież 
cielesność, dotyk, jest dla tegoż filozofa czymś, 
czego, poza koniecznością prokreacji, należy 
ze wszech miar unikać. Dlaczego? Bowiem  
jak pisze Fergusson: „W tym miejscu, jak się 
zdaje, Augustyna  jako chrześcijanina napawa 
odrazą ogromna namiętność towarzysząca aktowi 
seksualnemu.” Skąd ta odraza? Nie jest moim 
zamiarem w to głęboko wnikać. Warto jednak 
wspomnieć, że możemy mówić o jakby dwóch 
Augustynach, tym pierwszym, dla którego, by 
tak powiedzieć, normalne uciechy cielesnego 
i materialnego życia (żył w konkubinacie z 
kobietą, z którą miał syna) były na porządku 
dziennym i tym drugim, po nawróceniu na 
chrześcijaństwo. To rozdwojenie miało z pew-
nością swe uwarunkowania w pochodzeniu. 
Jego ojciec był poganinem, natomiast matka 
chrześcijanką. Z nią to w pierwszym okresie 
życia był w głębokim konflikcie, kiedy to nie 
stronił od wszystkiego co było materialną 
naturą radości i zachwycał się pięknem ko-
biet, a matka, zwłaszcza ów konkubinat, nie 
akceptowała.

Zwraca bowiem uwagę stanowisko tegoż 
świętego, gdy tak argumentuje swój pogląd w   
sprawie seksualności człowieka i wspomnia-
nej przez cytowanego wcześniej Fergussona 
u Augustyna odrazie : „Gdy człowiek nawet 
niesprawiedliwie wywiera gniew swój na drugim 
człowieku, łatwiej znosi obecność całego mnóstwa 
ludzi patrzących na to niż obecność jednego świad-
ka, gdy spełnia nawet godziwie uczynek małżeński 
ze swą żoną”. Gdy przeczytałem te słowa dozna-
łem szoku... Potem zacząłem się zastanawiać 
nad kulturowymi realiami tamtego okresu. 
Myślę, że nie potrafię uwierzyć w taką relację 
między mężczyzną i kobietą tamtego czasu. 
Ba, choćby Wschód mówi inaczej i nie sądzę, 
że Zachód był w tym czasie, powiedzmy deli-
katnie, tak mało dorosły.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co mówi 
argumentacja biskupa Hippony. Na plan 
pierwszy wysuwa się, chcąc nie chcąc, gniew. 
Jak mam to połączyć z cielesną miłością po-
między kobietą a mężczyzną, tego nie wiem. 
Gniewają się na siebie i dlatego współżyją, 
to jakiś absurd. Raczej siedzą po kątach i 
zachwycają się własnym ego. Ale spróbujmy 
przeanalizować tę wypowiedź dokładnie taką, 
jaka jest. Pojawiają się u Augustyna dwie rela-
cje. Pierwsza to ta dotycząca autora gniewu i 
drugiego człowieka, który jest jego odbiorcą, 
niezasłużoną ofiarą napastliwości. Pisząc ob-
razowo napastnik „przerzuca” własne emocje 
z którymi nie potrafi sobie poradzić na drugą 
osobę. Druga dotyczy – aktu seksualnego jako 
właśnie tegoż samego obrazu „przerzuca-
nia” złych emocji. Biskup Hippony twierdzi 

bowiem, że gniew w stosunku do drugiego 
człowieka jest niewspółmiernie czymś bardziej 
mniej złym niż akt seksualny. Argumentuje to 
„problemem jawności” gniewu i współżycia. 
Ten pierwszy jest bardziej możliwy, gdy jest 
jawny, współżycie niewspółmiernie mniej; 
dzieje się w ukryciu i z tego powodu jest bar-
dziej złe. To co jawne zawsze jest lepsze od 
tego co dzieje się w ukryciu. Jest wstydliwe, a 
więc kryje w sobie pierwiastek większego zła. 
Złodziej szuka odosobnienia, nie ludzkiej 
gawiedzi. Ale tak nie jest, ale o tym za chwilę.

Problem jednak w tym, że te dwa dzia-
łania w żaden sposób do siebie nie przystają. 
Można powiedzieć, co ma piernik do wiatraka. 
Nie można porównywać zachowań, których 
źródła mają zupełnie odmienną genezę. Tu 
pierwsze jest wynikiem czymś powodowanej 
złości, drugie wręcz przeciwnie. No chyba, że 
tak jak Augustyn, ktoś widzi inaczej. Dopatruje 
się tego samego źródła.  Tylko tak może być 
zasadna ta argumentacja. Źródłem ataku 
słownego na drugiego człowieka jak i aktu 
seksualnego jest – gniew. W drugim przypad-
ku jest to możliwe, gdy pomyślimy tylko jedno 
słowo: gwałt. Wcześniej wspomniany szok, 
którego doznałem po przeczytaniu zacyto-
wanych i  omówionych słów dotyczył właśnie 
tego skojarzenia. Dla Augustyna tak bardzo 
odrażająca była  cielesna miłość, że chcąc nie 
chcąc, utożsamił ją z gwałtem. Ludzkie ciało 
w sensie seksualnym było dla niego jedynie 
źródłem grzechu, bowiem kieruje nim tylko 
nieuporządkowana pożądliwość.

Co jednak z przedłużaniem gatunku? 
Tu, chcąc nie chcąc, ów filozof musiał do-
puścić do konieczności współżycia między 
mężczyzną a kobietą. Rozpatruje to jednak 
najpierw w kontekście Raju. Jest przeciwny 
choćby twierdzeniom Grzegorza z Nysy, który 
nauczał, że rozmnażanie tam by odbywało się 
bez fizycznego połączenia mężczyzny i kobie-
ty. Twierdzi, że by miało miejsce a  jego celem, 
by było  powołanie do życia odpowiedniej 
liczby świętych, natomiast akt seksualny by był 
konsekwencją działania woli, a nie skutkiem 
nieuporządkowanego i nieokiełznanego 
pożądania. W Raju by było to odpowiednie 
poruszanie narządami, tak jak potrafimy po-
ruszać naszymi rekami, nogami, bez żadnego 
uczucia. Szok, może nieco mniejszy od tego, 
który dotyczył omawianego wcześniej cytatu, 
albo: ciekawa perspektywa, nieprawdaż. Jak to 
dobrze, że nie jesteśmy w tym augustyńskim 
raju i nie daj Boże, aby do niego przyszło nam 
trafić – pozwolę sobie na dygresję. Na skutek 
grzechu pierworodnego, jak twierdzi biskup 
Hippony, sytuacja się diametralnie zmieniła. 
Pożądliwość spowodowała, że akt seksualny 
przestał już takim być, czyli tym poruszaniem. 
A w kontekście przedłużania gatunku stał się – 
koniecznym złem. Tak jakby już złem nie był 
w jego Raju. Augustyn jednak tego nie widzi.

I tak pomyślę sobie, jesteś człowieku 
wynikiem koniecznego zła. Jaka to perspek-
tywa? Ale dajmy spokój tym zapędom. Tym 
niemniej na jeszcze jeden aspekt należy 
zwrócić uwagę. Pogląd św. Augustyna, że  
jedyną właściwą funkcją współżycia seksual-
nego jest wydanie potomstwa i że jest to złą 
koniecznością w rezultacie stał się jedną z 
głównych przyczyn zakazu stosowania metod  
stosowania antykoncepcji. Według tej linii 
jeśli towarzyszącemu myśleniu współżycia 
seksualnego nie wtóruje chęć posiadania 
potomstwa, to współżycie jest – samo się 
nasuwa, tym bardziej czymś złym. Jak pisze 

dokończenie z poprzedniego numeru



AkAnt 12(311)2021     str. 5     

szkocki profesor teologii, cytowany wcześnie 
David Fergusson: „Środków antykoncepcyjnych 
używa się, gdy pragnieniu współżycia  płciowego 
nie towarzyszy pragnienie poczęcia dziecka, to zaś 
stanowi pogwałcenie ładu ustalonego przez Boga”. 
Zatem ten sposób myślenia sięga co najmniej 
Augustyna i za sprawą Ojców Kościoła prze-
trwał aż do dziś, zresztą jak całokształt myśli 
tegoż teologa.

Jedno spostrzeżenie przychodzi mi w tym 
momencie do głowy. W sprawie seksualności 
człowieka według biskupa Hippony wszystko 
powinno się dziać – poza zasadą przyjemności, 
rozkoszy. Nawet w Raju Augustyn pozbawia jej 
człowieka, nie mówiąc już o poglądach Grze-
gorza z Nysy i jemu podobnych. Czy jednak 
inne podejście, cielesna miłość to radość, to 
„(...) pogwałcenie ładu ustalonego przez Boga.” jak 
chce ów filozof? Nigdzie w starym czy nowym 
testamencie nie natrafimy na tego rodzaju 
sugestie. Nie odnajdziemy takiej wskazówki, 
która by  sugerowała że małżeńska cielesna 
miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą byłaby 
czymś, co Bóg traktuje jako zło. Zatem skąd 
wzięło się to u Augustyna? Jedynym tropem, 
poza jego biografią, o której nico wspomnia-
łem, jest tu wypowiedź z Księgi Rodzaju po 
zerwaniu owocu: „A wtedy otworzyły się im obojgu 
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki 
figowe i zrobili sobie przepaski.” Nagość została 
jednoznacznie zinterpretowana jako syno-
nim współżycia seksualnego nie biorąc pod 
uwagę  innych możliwości, choćby takiej, że 
chodzi tu o „nadanie” ludziom świadomości, 
a tym samym  pojawienie się nowej otwartej 
księgi w historii ludzkości. Nagość to nic do 
ukrycia, przede wszystkim przed sobą. I to ta 
interpretacja wydaje mi się być najbardziej 
właściwa. Jej konsekwencją jest radość, gdy 
się nic nie kryje, ale i poczucie winy, jeśli jest 
inaczej. Stąd też te figowe listki jako wyraz 
sprzeniewierzenia się zakazowi Najwyższego. 
Augustyn przełożył to na seks od którego się 
odciął, po nawróceniu.

Przychodzi mi na myśl odpowiedź co do 
otwartości współżycia pomiędzy mężczyzną a 
kobietą. Wracam do cytowanych słów teologa. 
Odpowiedź na to, że otwartość gniewu jest 
bardziej akceptowalna w stosunku do dru-
giego człowieka, niż współżycie, bo to dzieje 
się w ukryciu.

Otóż to co jest nam najbardziej bliskie 
siłą rzeczy jest przez nas skrywane, a nie po-
kazywane na zewnątrz. Wystarczy przyjrzeć 
się choćby zwierzętom. Choćby takiemu psu, 
który zakopuje kość, przed ewentualnymi 
intruzami. Zakopuje, bo ona stanowi dla nie-
go dużą, jeśli nie najważniejszą wartość. Czy 
w nieświadomym świecie ludzkim, dziecko 
chowa, chociaż przecież nie musi, swoje jakieś 
rzeczy, skarby, nie wiadomo  bliżej przed 
kim. Chowa, bo takie chowanie jest według 
niego gwarancją, że nikt inny w jego skarb nie 
wniknie, nie będzie też jego posiadaczem. Z 
dzieciństwa pamiętam, że to źródło własnej 
tajemnicy i radości. Nie wiedziałem dlaczego, 
ale tak było. Chodzi o zachowanie czegoś, 
tylko dla siebie, tak aby nikt inny nie miał 
do tego dostępu. Czy czasem tak nie jest  w 
przypadku intymnej relacji pomiędzy kobietą 
a mężczyzną? To co sprawia ogromną radość, 
chcemy i tego wymagamy, aby było tylko i 
wyłącznie nasze. Stąd wnioskuję, że „myśl 
o otwartości” Augustyna ( że bardziej widzi 
otwartość gniewu niż współżycia seksualnego)  
po raz kolejny jest nie do obrony. Brzmi może 
dla niektórych atrakcyjnie, ale do jakiejkol-

wiek prawdy ma się nijak. A moim zdaniem 
jest wręcz odrażająca w swym wyrazie. Ale co 
może matczyna miłość, że pozwolę sobie na tę 
dygresję w kontekście mojego biograficznego 
wtrącenia co do Augustyna.

Wprawdzie ostatecznie biskup z Hippony  
uznaje, że współżycie płciowe może przyczynić 
się do większej więzi, bliskości pomiędzy mał-
żonkami, jak pisze  Fergusson, tym niemniej 
jego główna myśl (tj. Augustyna) została w 
większości zaakceptowana przez Ojców Ko-
ścioła i stała się jednym z fundamentów ich 
nauki, a dalej tradycji w jakiej współczesny 
człowiek Zachodu został wychowany. Tej 
wtedy wszechobecnej sugestii, że : „(...) stworze-
niem diabła jest w szczególności dolna połowa ciała 
człowieka” jak czytamy u Davida Fergussona, 
który w ten sposób opisuje wpływ na omawia-
nego teologa myśli manicheizmu. Nie będę 
się tu jednak bliżej tym  zajmował, bo wykracza 
to poza moje tu zamierzenia.

Jestem z pokolenia, którego macki tak 
pojmowanej seksualności człowieka są jeszcze 
dobrze wyraźne. Wiele z pewnością się zmie-
niło, tym niemniej tak w stu procentach nie 
jestem tego pewien. Wypracowana przez wieki 
tradycja tak szybko nie pozwoli, aby zadziało 
się inaczej. Jak to się stało, że seksualna myśl 
Augustyna tak zakorzeniła się w tradycji to 
temat na osobny esej. To  konkretne działania 
Kościoła, kolejnych soborów itd. I aż do bólu 
ugniatania takiego sposobu myślenia, aż wszy-
scy, a przynajmniej większość, w to uwierzy. 
Dlaczego tak? To też temat na osobny esej.

Wróćmy do zasadniczego tematu. 
Jak dotąd możemy wysnuć dwa zasadnicze 
wnioski. Pierwszy to ten, że nie możemy 
traktować Biblii jako literalnej treści naszego 
pochodzenia, a wręcz przeciwnie, trzeba wi-
dzieć ją jako literackie dzieło, które wymaga 
interpretacji. Drugi, dotyczy w głównej mierze 
tejże interpretacji przez św. Augustyna, która, 
jak pokazaliśmy wcześniej, wcale nie jest tak 
dobrą za jaką by mogła uchodzić. A wręcz 
przeciwnie jest, moim zdaniem wynikiem 
uprzedzeń, jakie tym wywodom towarzyszy. A 
te uprzedzenia, chcąc nie chcąc, rozlały się na 
nasze życie. Są wciąż traktowane jako źródło 
zła. A to tylko z tego prostego powodu, że to 
źródło nie zostało jeszcze poznane. A więc 
dlaczego tam, czyli w seksualności człowieka, 
go nie widzieć, zwłaszcza, że celibatowi to 
bardzo odpowiada?

3
Problem zła jest w zasadzie odwieczny. 

Zauważa to Księga Rodzaju, gdzie wąż w 
czasie sceny upadku człowieka się nie zjawia, 
a jest na scenie już obecny. Augustyn w du-
żej mierze widzi go jako wynik seksualności 
człowieka, co wykazałem wcześniej nie ma 
racji bytu. Śmiem twierdzić wręcz odwrotnie, 
że dobre jej ukonstytuowanie to pierwsza 
jaskółka dobra. Dobrem jest cielesna miłość 
pomiędzy mężczyzna a kobietą i tylko dobro 
może tworzyć. A jednak ono się pojawia, zło. 
Czego jest wynikiem? Najprostsza i najbardziej 
racjonalna odpowiedź: to wynik naszej wolno-
ści, która została nam przez Boga dana. Jako 
istoty wolne mamy prawo do tego co i jak, i 
kiedy będziemy robić. Ta nasza wolność, by 
tak powiedzieć, miesza się z wolnością wszyst-
kich tych, z którymi się spotykamy w naszym 
życiu. Ci wszyscy również chcą dobrze, ale czy 
tego chcemy czy nie, ich „dobrze” bywa inne 
od naszego i rodzi się konflikt, który jest w 
tym aspekcie koroną zła. Tylko dlaczego oni 

nie chcą tak samo jak my, skoro my chcemy 
„dobrze”? Bo oni są innymi ludźmi i pewne 
rzeczy widzą inaczej, niż my. To, jeśli uda nam 
się zrozumieć, to już jest duży sukces.

Bóg dając człowiekowi wolną wolę nie-
jako spowodował zło jakie pomiędzy ludźmi 
się dzieje, nie jest ono jednak wynikiem 
seksualności człowieka, jeszcze wspominając 
Augustyna. Po co nam jednak ją dał? Nie mógł 
inaczej? Bylibyśmy wtedy niczym marionetki 
w Jego teatrzyku, a w przeciwieństwie do 
marionetek świadomi tego, że tak jest. Nic by 
nie zależało od nas. Czulibyśmy się jako istoty 
dobre i dobro tworzące, ale bez możliwości 
jakichkolwiek innych działań. To dobrze, by 
można pomyśleć. Byśmy wtedy nie wkraczali 
na drogę zła. Nikt przecież złym być nie chce. 
Tu jednak do głosu dochodzi istota wolno-
ści, którą zna Bóg, bo nią jest, a stwarzając 
przekazuje ją również temu, co stworzył. 
Genetycznie, by można obrazowo powiedzieć 
przekazał ją  temu co stało się wynikiem Jego 
działania. To poczucie wolności powoduje, 
że mamy możliwość wszystkich dróg. Ale my 
może tego nie chcemy? Może lepszym dla 
nas by był ów akt zniewolenia, który by był 
wykładnikiem dobra? Może Bóg nas w tym 
momencie oszukał? To wyobraźmy sobie takie 
„więzienie” (czy cudzysłów jest tu konieczny?), 
bo do tego brak wolności się sprowadza. Tylko 
to i to możemy robić i nic poza tym. Spoglą-
damy w „kraty okna”, które mówią o innym 
życiu. Tu, nie wiemy czy lepszym od naszego 
czy gorszym, ale innym, którego nie możemy 
doświadczyć. Wyobraźmy sobie siebie tam, po 
czym tu, obdarzeni wolnością.

 
Wąż obecny już w Raju (czyli zło) zanim 

został zerwany owoc mówi nam o tym, że bez 
trudu można o nim dywagować w kontekście 
rozwoju życia na ziemi, czyli teorii ewolucji. 
Wbrew temu co się ogólnie sądzi ta teoria do-
brze akceptuje się w z teologicznego punktu 
widzenia. Nie ma rozdźwięku pomiędzy nią, 
a stworzeniem widzianym w wierze. Zgodnie 
z kreacjonizmem ewolucyjnym: „ (…) akt 
stworzenia polega na tym, że Bóg nie powołuje 
do istnienia wszystkich organizmów i struktur 
przyrodniczych od razu w gotowej postaci, ale 
stwarza prawa przyrody, które kierują procesem 
ewolucji wszechświata i życia biologicznego” jak 
piszą Michał Heller i Tadeusz Pabjan we 
wspomnianej wcześniej pozycji Stworzenie i po-
czątek wszechświata. Te prawa przyrody są takie 
jakie są. Mówią też o tym, że dla przetrwania 
gatunku jedne organizmy zjadają drugie dla 
własnego przetrwania. Czynią tak, bo inaczej 
być nie może. I nie jest to złem. Te działania 
są czysto biologiczne. I tych praw przyrody 
Bóg nie może zmodyfikować w taki sposób, 
aby nie mogły powodować zagrożenia dla 
wszystkich istot zamieszkujących ziemię. Co 
do człowieka natomiast Bóg uznał, jak pisze 
Tadeusz Pabjan, ksiądz katolicki, wykładowca 
filozofii przyrody i filozofii nauki na Uniwersy-
tecie Papieskim Jana Pawła II w książce Świat 
najlepszy z możliwych?, że „(...) wiele zła pojawia 
się w świecie dlatego, iż człowiek źle wykorzystuje 
swoją wolność. Stwórca uznał jednak, że lepszy jest 
świat zaludniony przez istoty wolne, mogące czynić 
zło, niż przez zaprogramowane automaty, które nie 
mają żadnego wyboru i zawsze muszą czynić dobro.”

Czy przekonuje mnie ta argumentacja? 
Przyznam, że nie. Wolność brzmi tu jednak 
pejoratywnie.  To trochę tak, jakby poprzez 
wolność bardziej skłonni jesteśmy czynić zło 

dokoñczenie na str. 6
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niż dobro. A w istocie sprawa wygląda tak: 
my zawsze co do tego, co dobre albo złe na 
dobrą sprawę „dochodzimy”, by tak rzec, w 
obrębie chwili i ta chwila jest decydująca. 
Późniejsze „chwile” mają mniejsze znaczenie. 
Ale – nagle okazuje się większe, gdy zaczynamy 
intensywnie myśleć. I w tym momencie już 
nie wiemy. Jesteśmy trochę jak dzieci, które 
nie wiedzą co w danym momencie powinny 
zrobić. I dzieje się coś jakby poza nami, jako 
wynik tego co nie postanowiliśmy, albo nagle 
okazuje się właśnie takie, jak to widzieliśmy i 
powoduje w nas uśmiech. To tak naprawdę 
schemat naszej wolności.

Nasza wolność w odróżnieniu od wolno-
ści Boga różni się tym, że On zna wszystkie 
konsekwencje, my natomiast nie. Ale przecież, 
jak pisałem wcześniej, tę wolność przekazał 
nam Bóg, pisząc metaforycznie, genetycznie. 
Tak, lecz jak w wierszu Ten „nasz” czas: „niepo-
trzebnie czas skradliśmy Bogu”. Tym sposobem 
„zaopatrzyliśmy się” w ewentualne konsekwen-
cje naszego działania.  To te konsekwencje 
powodują w nas dylematy, o których pisałem 
wcześniej jako wynik chwili. Może warto przy-
toczyć ten wiersz w całości:

lubię ten czas kiedy nic nie robię
nie ma okien i drzwi przez które przechodzę
a tylko otacza mnie przestrzeń
niczym – upalny dotyk promieni

tylko dotyk i ciepło papużki nierozłączki
na to wszystko co jest; bez tego co być może
czy było – takie wieczne teraz
czas schowany za pazuchę diabłu

a zatem: lubię kiedy nic nie robię
bo wtedy tak naprawdę dzieją się rzeczy
o których wcześniej byś nawet nie pomyślał
niepotrzebnie czas skradliśmy Bogu

To antidotum na – poczucie winy, które 
gdzieś w tych rozważaniach krąży.

Leszek Kołakowski w książce Jezus ośmie-
szony twierdzi, że „(...) zdolność do poczucia winy 
jest warunkiem bycia człowiekiem. Ta zdolność czyni 
nas istotami ludzkimi, mówi Księga Rodzaju, i 
słusznie. Słusznie dlatego, że nie mamy żadnej 
znajomości dobra i zła, jeśli nie odczuwamy ich w 
sobie; tak więc doświadczać zła jako stanu własnej 
duszy to czuć się winnym”. Moim zdaniem, to 
wnioski, delikatnie ujmując,  zbyt daleko 
idące. Poczucie winy może być wywoływane 
przez osoby drugie, a psychologia już dobrze 
opracowała to zagadnienie. Chodzi tu o tzw. 
wampirów energetycznych. Nie mam zamiaru 
temu tu bliżej się przyglądać. Zainteresowa-
nych odsyłam do odpowiedniej literatury. 
Tym niemniej, dla jasności, chodzi w skrócie o 
to, że wampir energetyczny stara się w nas wy-
woływać poczucie winy i gdy mu się to udaje, 
a tak bywa bardzo często, czy wtedy możemy 
mówić o zdolności bycia człowiekiem u tego, 
u którego to poczucie zostaje wywoływane? 
Z tego też względu ta konstrukcja słowna 
nie wytrzymuje krytyki. To nie zdolność do 
poczucia winy czyni z nas człowieka. Raczej 
bycie w tym w czym się jest, bez „wychylania 
się” w stosunku do tego co przed nami, bo 
tego jeszcze nie ma; ani rozpamiętywania tego 
co było, bo tego już nie ma. Tę zdolność warto 
w sobie pielęgnować. v

Moje praktyki w redakcji miesięcznika 
literackiego „Akant” i w Instytucie Wydaw-
niczym „ŚWIADECTWO” zaczęły się od in-
trygującego stwierdzenia: Nikt już nie czyta, 
książka umiera. Było ono wypowiedziane 
celowo przez redaktora Stefana Pastuszew-
skiego jako punkt wyjścia do rozważań nad 
sytuacją książki w ogóle we współczesnym 
świecie. Posiadam pewną publikację, która 
skojarzyła mi się z tym stwierdzeniem: Książ-
ka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów 
zbadany od deski do deski. Napisał ją Keith 
Houston zajmujący się historią pisma i typo-
grafii. Stwierdza on, że:

Książka, od ponad tysiąca lat najważ-
niejsza forma zapisu, stoi dziś w obliczu nie-
znanej przyszłości. Jak papier zajął miejsce 
pergaminu, ruchoma czcionka pozbawiła 
skrybów pracy, a kodeks albo książka pagi-
nowana wyparły zwoje papirusowe, tak też 
książki w wersji komputerowej i elektronicz-
nej zagrażają istnieniu książki tradycyjnej*1.

Myślę, że nawet jeśli z biegiem czasu 
książkę tradycyjną zastąpi elektroniczna, to 
mimo odmiennego wyglądu, jej idea prze-
trwa próbę czasu. Nie mówiąc już o książka 
naukowych czy technicznych, ludzie zawsze 
będą głodni nowych historii, opowieści. Na-
wet jeśli w pewnej mierzepotrzebę tę zaspo-
kaja film, to słowo pisane bardziej pobudza 
wyobraźnię. 

Mój optymizm związany jest także z sy-
tuacją, w której obecnie znajduje się książka 
dziecięca. Dzięki oficynom lilipucim, które 
zaczęły powstawać od roku 2000, sztuka 
książki dla dzieci przeżywa swój renesans. Te 
niewielkie oficyny wydawnicze pojawiły się w 
odpowiedzi na kicz i bezideowość publikacji, 
które zalały rynek książki po transformacji 
ustrojowej. Strona graficzna, tekst i szata 
edytorska publikacji lilipucich, które zakładali 
często rodzice rozczarowani ofertą wydaw-
niczą, jest obecnie wspaniałym przykładem 
syntezy sztuk. Świadczą o tym liczne nagrody, 
które co roku są im przyznawane. Do tych 
oficyn należą do nich m.in.: Ezop, Dwie 
Siostry, Tako, Format, Babaryba, Wytwórnia, 
Entliczek, Hokus-Pokus, Czerwony Konik. 
Wiele z nich promuje mistrzów polskiej szkoły 
ilustracji (m.in. Bohdana Butenki, Janusza 
Stannego), która funkcjonowała w czasie 
od 1945 do 1989 roku2. Bezpośrednio po 
transformacji ustrojowej na rynku pojawiało 
się wiele przedruków Disneya, które (według 
Józefa Wilkonia, przedstawiciela polskiej szko-
ły ilustracji) poza animacją, jako zatrzymane 
obrazy, straciły swoje walory artystyczne3. Lili-
pucie oficyny odmieniły ten stan rzeczy. Książ-
ka dziecięca przeżywa obecnie fazę rozkwitu.

Właśnie ze względu na to, że książka 
łączy w sobie tak wiele dziedzin artystyczny-
ch,(sztukę słowa, typografię, ilustrację, sztukę 
introligatorską) zdecydowałam się na studia 
edytorskie na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Chciałam po pro-
stu obracać się w swoim życiu zawodowym 
i osobistym w świecie książek, tych małych 
światach, które odwiedzamy, pochylając się 
nad szeleszczącym papierem. Książka jest 
dla mnie małym, kameralnym teatrem. Tak 
jak w teatrze łączy w sobie szczyty twórczych 
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osiągnięć człowieka. Ukończyłam Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy (w 
ramach praktyk odwiedziłam moje liceum, 
gdyż „Akant” jest właśnie tam drukowany w 
technice offsetowej) i studiowałam rok sce-
nografię, jednak w końcu zdecydowałam się 
zamiast teatru poświęcić swoje życie książce. 
Tu mogłam zająć się projektowaniem publi-
kacji jako całości zupełnie lub prawie zupełnie 
sama (teatr jako widowisko sceniczne prze-
kraczało moje możliwości). Wszystko mam w 
zasięgu ręki: ilustrację, typografię, korektę, 
redakcję. Książka jest bardziej kameralna i 
lepiej pasuje do mojego introwertycznego 
charakteru niż teatr. To dzieło totalne, nad 
którym mogę zapanować. Książka w rozumie-
niu znanego ilustratora Bohdana Butenki, 
który twierdził, że powinna być całością i 
warto, by jeden artysta projektował jej szatę 
graficzną, ilustrację i typografię.

W czasie praktyk miałam okazję zająć 
się składem, a także korektą książki dla 
dzieci, przygotowywanej do druku: Biały 
baranek Nogalskich.Tworzą ją wiersze i 
wierszyki opisujące świat zwierząt. Istotnym 
dla mnie doświadczeniem było zetknięcie 
się z autentycznym tekstem i ilustracjami 
przeznaczonymi do druku. Zaprojekto-
wałam układ dwułamowy, tło dla tekstów 
tworzyły przesycone światłem obłoki, które 
sama stworzyłam. Zaprojektowałam także 
alternatywną okładkę, którą poskładałam 
z różnych ilustracji Nogalskich i scaliłam je 
dzięki światłu i obłokom. Moim zdaniem 
lepiej ukazuje ona możliwości ilustracyjne 
autorów, gdyż wybrałam najbardziej kreatyw-
ne motywy ich grafik.

Doskonaliłam także swoje umiejętności 
korekty i tworzenia tekstów, dzięki tworze-
niu „Podwórka z Kulturą” oraz „Wodniaka 
Bydgoskiego”. Opracowałam notę o książce 
Instytutu Wydawniczego „ŚWIADECTWO” 
i scaliłam noty innych praktykantek, z prze-
znaczeniem na stronę sklepu internetowego 
wydawnictwa. 

Wiele się nauczyłam. To był czas owocny 
w liczne doświadczenia. Mam nadzieję, że w 
życiu zawodowym i osobistym, książka będzie 
mi towarzyszyć nieustannie. v

Bibliografia:
Biernacka-Licznar K., Jamróz-Stolarska E., 
Paprocka N., Lilipucia rewolucja. Awangardo-
we wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce 
w latach 2000-2015. Produkcja wydawnicza. 
Bibliografia, Warszawa 2018.
Gawryluk B., Ilustratorki, ilustratorzy. Motylki 
z okładki i smoki bez wąsów, Warszawa 2019.
Houston K., Książka. Najpotężniejszy przedmiot 
naszych czasów zbadany od deski do deski, Kra-
ków 2017.

Przypisy:
1  K. Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych 

czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017, s. 7,8.
2  K. Biernacka-Licznar, E. Jamróz-Stolarska, N. Pa-

procka, Lilipucia rewolucja. Awangardowe wydawnic-
twa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000-2015. 
Produkcja wydawnicza. Bibliografia, Warszawa 2018, 
s. 11, 20-22.

3  B. Gawryluk, Ilustratorki, ilustratorzy. Motylki z okładki 
i smoki bez wąsów, Warszawa 2019, s. 362.

Praktyki w Akancie
Między...

dokończenie ze str. 5
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Myszka 

Jesteś najlepszym, co nie spotkało mnie w życiu.

Bo gdybyśmy dajmy na to zbudowali dom, niech będzie, że z kart,
tektury – pewnie by spłonął, kiedy odpalałbym papierosa,
a potem zapomniał go zgasić o ziemię, przydepnąć – i usnął. 
Opiekł by mnie piasek zebrany wokół, ściął się w szkło,
a dom zbudowany w ten sposób pękłby pod czyimś butem.
Pod butem kogoś, kto nie zapomniał przydepnąć.

Jesteś najlepszym, co spotkało kogoś innego. 

Ja co najwyżej mogę być tą kartką, tekturą.
Trzymać cię z dala od ognia i iskier, a kiedy trzeba – być wsparciem,
niechby tak kruchym, jak ten piasek, którym gasisz pożary, 
choć te rozchodzą się jak kręgi na wodzie.
Pulsują w cieniu jak zajączek ze światła a my jak te dzieci... Jak ćmy. 

I chociaż sparzymy sobie czasem palce, dłonie,
to jednak uda się czasem ogrzać je otuchą. 
Jesteś najlepszym, co mnie nie spotkało. 

I wzajemnie. 
 
 
Z cyklu: Karma. 

Nikt tak pięknie nie mówił

Jakaś część wody,
tysięczna naskórka być może,
właśnie spotkała plastik.
I w fontannie samej siebie,
rozbryzguje się na wszystkie strony. 
Pod światło lampionu wygląda to niemal
jak dym, jak mgiełka.

Jestem posągiem.

A może to niebo jest już tak nisko,
że gubi chmury.
Te z najniższych partii poszły na wagary,
żebym mógł dać ci dziś słońce.
I zimno mu teraz, bo zgubiło kołdrę,
więc do nas należy podgrzanie go w garnku,
przypalenie aż zmieni się w ciało stałe.

To ja nim jestem.

Zaprzeczasz, choć przecież wciąż masz
wilgotne włosy.
Jakbyś dopiero co wyszła z kąpieli,
a skóra wciąż jeszcze była ciepła i barwiła się
na każdy możliwy odcień brązu.

Owijasz się w ręcznik i przysiadasz na skraju łóżka.
Oddajesz ciepło, choć wcale cię o to nie proszę.
A mnie nie ma.

Jestem posągiem.

Bryłą złożoną z równych i trwałych linii,
widzianych od frontu jak prostopadłościan
narysowany na kartce.

Odwrotność korozji

Pierwszy promień,
odbity od tafli jak przez kalkę.
Ja, to parter a nawet niżej,
krater wykopany pod fundament,
alabastrowy parkiet, po którym stąpają mrówki.
Ty to poddasze, lukarna otwarta na oścież,
przez którą wpadają do środka pióra i liście,
zmokłe i ciężkie od odpoczynku.
Wbijają się twardo, aż po sam wierzchołek,
po niedopowiedzenie - jeśli ktoś by spróbował
przyłożyć wtedy ucho do podłóg,
usłyszałby mikrokosmos drgający podskórnie,
symbiozę haków i niespełnienia -
kwitną zawsze w maju, jak magnolie
trwa to około tygodnia i kończy się
niemal równie szybko.
Jeśli ktoś próbowałby utkać to w makramie,
nie zgadnie od czego zacząć.
Które z nas będzie najpierw.
 
Z cyklu: Karma. 

28.05.2021

Ojcu

Jak daleko pada lawina od gór?
Gdzieś za granicą wiecznej zmarzliny, ktoś urodził kamień.
Ten rósł przez eony, aż w końcu jednym ruchem tektonicznym,
wypiętrzył się aż po sklepienie nieba.
Pociemniało, pojawił się pierwszy błysk a potem odgłos gromu.
Trzeba zawsze liczyć sekundy pomiędzy.
Wtedy wiesz, jak jest blisko i czy wystarczy ci czasu,
żeby się schować.
Choć jesteś kamieniem, gdzie miałbyś uciec?
Tkwisz zatem po szyję w piasku. W glinie.
Słońce pada na ciebie prostopadle, topi,
Dopóki nie zmienisz się w magmę.

Opoka

Za oknem wschodzi już deszcz,
to jeszcze nie mróz, nie śnieg
jednak horyzont woła nas już zza rynien. 
Temperatura spada proporcjonalnie,
do stopnia zastygania ulicznych świateł.

Czerwone.

Żółte.

Zielone, więc wbiegam na jezdnię i rysuję na niej
zebrę dla ciebie.
Latarnie przy chodniku zmieniam w te morskie,
a do środka każdej chowam gwiazdę,
zamknięta w daszku z dłoni, jakbym odpalał papierosa. 

Nie zgaśnie, choćbyś nie wiem jak się starała.

A potem siadam na krawężniku
i podsuwam kolana pod samą brodę.

Marcin Lenartowicz
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Któregoś dnia poszedł do sklepu po 
bułki. Przed nim, w kolejce stał ktoś czar-
ny, wysoki, w czarnym płaszczu i takimże 
kapeluszu, z żałośnie oklapłym, szerokim 
rondem. Kupował butelkę mleka. S. 
uśmiechnął się w duchu z wyrozumiałą po-
ufałością. Tamten wyszedł z butelką mleka 
w ręku. Miał ogorzałą twarz. S. kupił bułki 
i wyszedł ze sklepu. Przed sklepem ujrzał 
człowieka w czarnym płaszczu i takimże ka-
peluszu wylewającego ostentacyjnie mleko 
z butelki, którą dzierżył na wysokości oczu, 
z uwagą i skupieniem przypatrując się bu-
telce i mleku. Kilka osób przystanęło opo-
dal, przyglądając się człowiekowi z butelką, 
a raczej tylko patrząc na niego. S. również 
przystanął w zaskoczeniu. Wokół człowieka 
w czarnym płaszczu narastało coś w rodzaju 
mikroklimatu, którego jedyną, jak na razie, 
wyczuwalną cechą było napięcie. Zanim 
S. zdążył pomyśleć cokolwiek, zadać sobie 
pytanie i odpowiedzieć na nie, jego twarz 
ukształtował głupkowaty uśmiech, a bu-
telka była już pusta. Jegomość w płaszczu 
wszedł do sklepu z pustą butelką, wyszedł 
już bez niej i skierował się w stronę najbliż-
szego przystanku autobusowego. Ludzie 
zaczęli się rozchodzić. Mogło to wyglądać 
na protest przeciwko złej jakości mleka, 
myślał idąc do domu, ale coś mu mówiło, 
że tak nie jest. 

Następnego dnia rano znów ujrzał 
czarnego przed sklepem wylewającego 
mleko. To go zastanowiło. Jakaś myśl mu 
zaświtała, ale tak odległa i niejasna, iż 
nie potrafił jej sprecyzować. Gdy sytuacja 
powtórzyła się znowu, stanął jak wryty 
przed tajemniczym gościem, wściekły na 
siebie za swoją ignorancję, że nie wie. 
Próbował odczytać coś z postawy i gestów 
czarnego. Pomyślał o happeningu, ale 
przyczyna i cel wciąż były niejasne. Mnó-
stwo pytań rodziło się w jego świadomo-
ści i tam umierało, jako idiotyczne i nie 
prowadzące do nikąd. Niestety, żadnej 
odpowiedzi. Sytuacja pęczniała niepo-
kojem i wzbierała irracjonalnym bólem. 
Najpierw był skłonny uznać czarnego za 
wariata, jak zresztą większość obserwują-
cych go ludzi, potem znów siebie posą-
dzał o kompletny brak krytycyzmu wobec 
rzeczywistości, aż wreszcie uznał, że nie 
jest w stanie tego pojąć. Któregoś dnia, 
gdy zbliżał się do sklepu, jakby zupełnie 
przestało go interesować, co się stanie z 
czarnym i o co mu właściwie chodzi. Był 
spokojny, odprężony, przestał się złościć 
na siebie. Sprowadził wszystko do oczy-
wistości. Czarny, butelka, mleko, mleko 
z butelki, przed sklepem. Wtedy po raz 
pierwszy uśmiechnął się do siebie.

Wiedział, że czarny znów będzie 
przed sklepem, co więcej, byłby niepo-
cieszony gdyby go nie spotkał. Tego dnia 
wyszedł z domu wcześniej niż zwykle. 
Wszedł do sklepu i kupił butelkę mleka, 
po czym usiadł na ławce przed sklepem 
i czekał. Jakie to wszystko proste, po-
myślał. Przyszedł czarny, kupił mleko i 
zrobił to, co zawsze, ale tym razem wszyst-
ko było jasne i dlatego jeszcze bardziej 

niezwykłe. Wtedy on również wstał, zdjął 
kapsel z butelki, uniósł ją na wysokość oczu 
i przechylił do góry dnem. 

On, to jest ja, to jest ty, to jest ono, 
istnieje poza swoją świadomością, a raczej 
poza świadomością innych ludzi, bo jak 
łatwo się domyślić, chodzi tu o człowieka, 
o jego lustrzane odbicie siebie samego, w 
sobie samym. Jest on smutny, leniwy i lekko 
przygarbiony. Duży, zakrzywiony nos wska-
zuje na nieustępliwy charakter i wybujałą 
indywidualność. Rzadki zarost świadczyć 
może o niedojrzałości. Oczy szare, jak szara 
może być tylko mieszanka niepokoju i apa-
tii. Usta nieme, wykrzywione w grymasie, 
ni to płaczu, ni to śmiechu, ni to przera-
żenia. Mieszka w betonowej klatce, której 
nienawidzi. Siedzi przyczajony w sobie i 
wcale się z tym nie kryje. Ze swojej nory 
wypełza bardzo rzadko. Czeka tam na coś, 
co nazywa zmianą lub radykalną zmianą. 
Ma oczywiście nadzieję, trochę brak mu 
wiary, a już na pewno doskwiera mu brak 
miłości, który rodzi ból. Kiedyś, a było to 
jeszcze w czasach, gdy zamierzał przeczytać 
wszystkie książki świata, sądził lub zdawało 
mu się, że zna ją dokładnie. Teraz, dzisiaj 
sam już nie wie, jak to było. Ma fioła na 
punkcie uniformu i maski oraz brudne 
ręce, które myje często i dokładnie. Myśli 
rzadko, miewa wizje, marzenia i zamierze-

Jarosław Seidel 

Czarny kapelusz

nia, ale jego specjalnością jest planowanie 
organizacji życia. Na pozór przeciętny, 
choć sam o sobie mówi, iż tkwi w nim coś 
niewysławialnego, bełkocze wtedy i bredzi 
o brylantach, orłach, klatkach i gołębiach.

Znacie go? To ten, który nosi czarny 
kapelusz, a pracuje jako robotnik w pobli-
skim lesie. Dzieci nazywają go klownem. 
Może, dlatego że pod maską powagi i smut-
ku, jaką przybiera zwykle jego twarz, można 
wyczuć coś w rodzaju przewrotnej drwiny, 
a nawet bezradnego, pustego śmiechu. Ale 
przecież, jeżeli nawet człowiek ów pracuje 
w lesie, to fakt ten nie dyskwalifikuje go 
jeszcze, jako posiadacza i użytkownika 
kapelusza.

Nawet gdyby ten kapelusz był czarny. 
Świadczyć to może jedynie o dobrym guście 
i wyrafinowanym smaku, co w połączeniu 
z jego leśnym zajęciem zmusza jednak do 
zastanowienia. Możliwe nawet, iż jest to 
ktoś zupełnie niezwykły. Na wet egzysten-
cji. Existero contra existentia in nomine 
existentialis. 

No cóż, pozostaje nam chyba tylko 
przyzwyczaić się do czarnych kapeluszy, 
noszonych dumnie na głowach leśnych 
robotników.

Dlatego też, najuprzejmiej proszę sza-
nownych a ograniczonych członków nasze-
go społeczeństwa, aby na widok czarnego 
kapelusza na głowie robotnika leśnego, nie 
chwytali tak od razu za kamień, a złośliwe 
wyzwisko zachowali jak język za zębami, 
ponieważ nie wiadomo, czy nie jest to ktoś 
zupełnie niezwykły. v
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Ewa Kłobuch

tylko pola i trochę deszczu

Zoja ma puste ręce i pełno nieswoich słów
 
powtarza siebie każdym przebudzeniem
i nie wie czy nie nudzi tym drzew
zaokiennych spowiedników
(odpusty potwierdzone szelestem
dojrzeją złotą jesienią)
 
często zmęczona
przelewa się przez oparcie krzesła
włosy wsiąkają wtedy w podłogę
długie palce pianistki którą nigdy nie zostanie
czepiają się krawędzi
(cięcia przynoszą chwilowe otrzeźwienie)
 
nie maluje ust tylko oczy
czarną kredką podkreśla dwa jeziora
w których niejeden mógłby się utopić
gdyby zechciała odwrócić wzrok od liter
ta literatka bezdzietna
 
kilka niedonoszonych wierszy
popiskuje po kątach
i ani ich utulić ani dopisać do końca
zwłaszcza że coraz trudniej wydychać jej mrok
gdy płuca są już tylko mleczno-białą plamą
z rentgenowskiego zdjęcia

Karolina Pawłowska

Czereśnie i koniec świata

Szalone kobiety noszą kolczyki z czereśni. 
Chloé, najstarsza ze wszystkich zamyka 
w dłoniach żółtego karła. 
Cała wieś nie śpi. Muszą, słuchać jak 
w dłoniach Chloé gaśnie słońce.

Chloé ma wielkie oczy, rośnie w nich las 
i wznoszą się wysokie góry, z których skaczą ludzie. 
Psy rozpędzają się na czterech łapach, rozrywają ostrymi zębami 
samotność autochtonów.

Cała wieś nie śpi.

Wszystkie dzieci wypatrują w oknach końca świata.

Katarzyna Dąbecka

Łuna

las w czerwieni 
stał 
pniami przewrócony 
linami płomieni rozciągany 
kruszejący 
w łuk zgięty 
 
płatki kory rwał czart 
 
sąd drzew nikogo nie rozliczy 
łuną ukaże 
a potem oczyści 
w swojej ziemi 

Krzysztof Stanisławski  

***

Milczenie roślin - kamyk znaleziony                  
 o świcie
Szum fal - skrzydło ptaka
Niebo nietknięte
nie zasłania morza - otwartego jak kartki
wyrwane z zeszytu
                              Po zatokach i cieśninach.    
- nowi                                                             
Wspólni znajomi Prosto z końca świata
Deklamują wciąż
                            o nas

Milena Tejkowska

***

Z podartej tkaniny nieba
Srebrne nitki płaczem zimnym
w strzępach opadły na ziemię. 
Błękitny spopielał baldachim. 
Kurz na poddaszu. 
Prochy umarłych aniołów. 
Cisza po burzy.
Milczenie gniewu.

Trzeba białą watą chmur opatrzyć rany,
pozszywać złotymi igłami, połatać. 
Plaster księżyca nalepić uważnie.
Chuchać lekkim chłodnym wietrzykiem.

Rano po ranie tylko blizny na trawie,
krągłe krople w letargu uśpione,
które roztrąci śpiew ptasi, tupot owadzi.
Gaza mgły się podniesie. 

Lazur. Larum. Lacrimosa.

Waldemar Jagliński

Wrzesień albo ogrody 

Następny koniec świata 
nadchodzi z żółtymi mackami 
Niezwyciężonego SC2.
Głodne wciąż ramiona
wiją się prężnie wokół kuli
zastępującej teraz koronę 
Tęczowego Drzewa Życia. 

Homo sapiens jak zeschłe liście 
zajmuje miejsce wokół pnia, 
który chciał wystrzelić do gwiazd. 
Gatunek porusza się ospale
i szuka jeszcze zieleni – 
bramy do dawnych Ogrodów. 

Wojciech Czaplewski

Zdarzenia, których można się spodziewać

na skraju ogrodu zbieramy okaleczone jeże, jeże wloką przyklejone folie 
reklamy igrzysk, plątaniny włókien, traw, ptasich spalenizn, zanurzamy 
je w specjalnym płynie, wtedy gęstymi kroplami kapią, wsiąkają 
zostawiają lepki ślad, dowód nieistnienia. dalszego

ciągu nie będzie, surowa pani w obcisłym sweterku nie chce
słuchać tej historii, ma własną. upragnione niedostępne
wilgocie, znikania za zakrętem, popioły, pani mówi 
to co wczoraj, wyciągnijcie zeszyty, oczom 

naszym ukazują się mrowiska zrobione ze słów, słowa z mrowisk
ruch niedostrzegalny i dotkliwy zarasta horyzont ciemnymi 
geometriami i oto kiedy już zanurzamy się 

w czeluście obrysowane jaskrawym flamastrem, surowa pani rozchyla 
i dobywają się stamtąd jeże, fala za falą ślepych różowych 
zwierzątek o igiełkach białych, uległych i miękkich
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„Zauważyłem, że w ostatnim czasie coraz 
więcej jest takich  
przychodzących po  Wielkość.  Kolejny 
obłęd cywilizacyjny?
Ucieczka przed anonimowością?”

S. Pastuszewski, Dziennik czasu zarazy, 
„Akant” 2021, nr 8, s. 4.     

Tym razem nie będzie ani słowa o 
politykach. Obsesja pokazywania swej 
ważności i wielkości ogarnia coraz szersze 
masy bezimiennych. Jednak rzadko kto 
na cudzą ważność uwagę zwraca, zajęty 
pielęgnowaniem własnej! Zresztą okazanie 
komuś życzliwości i zainteresowania bywa 
ryzykowne i może empatycznemu naiw-
niakowi wyjść bokiem. O takiej sytuacji 
mówiło od wieków aktualne przysłowie: 
Daj komuś palec, to chce całą rękę. Po 1989 
roku postawa ta w ekspresowym tempie 
ewoluowała, dlatego też w latach 90. przy-
słowie to nieco uaktualniłam: Daj komuś 
palec, to ci urwie rękę. Po jakimś czasie znów 
wymagało ono uaktualnienia: Daj komuś 
palec, to ci urwie rękę i wejdzie na głowę. Jak 
brzmi dla mnie w chwili obecnej – nie 
przytoczę, ze względu na przedświąteczny 
czas pokoju i dobra.  

Właśnie z potrzebą ważniactwa za-
wsze wiąże się ukazana w przytaczanym 
przysłowiu postawa roszczeniowa. Tyle że 
coraz częściej roszczenie dotyczy głównie 
zwrócenia na siebie uwagi, a to coraz 
trudniejsze, bo nic już nie dziwi. Zauwa-
żyłam, że ludziska narzekający na ważnia-
ków-roszczeniowców sami wkręcają się w 
relacje z nimi, bo polemizują, dyskutują, 
oburzają się, ubolewają, itp., czyli czynią 
akurat to, o co upierdliwcom chodzi – 
kierują na nich uwagę, angażując czas i 
emocje. Tymczasem strategie blokujące 
ważniaków są tylko dwie: konsekwentne 
lekceważenie lub dezorientująca reakcja 
nieprzewidywalna (mistrzowie potrafią  
obie zastosować jednocześnie). Podam 
dwa przykłady związane ze świętami, ale na 
kilka lat przed pandemią, by troglodytom 
nie dostarczać „argumentów”, że się mózgi 
psują „od szczepionek”. Kilka lat temu na 
Facebooku złożyłam ogólne życzenia świą-
teczne wszystkim znajomym. Na to jeden 
odpisał: „Dla mnie nie ma nic głupszego jak 
święta Bożego Narodzenia. Życzenia z takiej 
okazji tylko mnie wkurzają!” Nie wątpię, że 
oczekiwał albo na oburzenie i polemi-
zowanie, albo na tłumaczenie się, że nie 
chciałam go urazić. Tymczasem grzecznie 
odpowiedziałam tak: „Przykro mi, że nie 
umiem rozwiązać Twego poważnego problemu. 
Jako osoba praktyczna radzę jednak pieniądze 
gromadzone na kolejny tomik przeznaczyć na 
wizyty u dobrych specjalistów, bo to byłoby z 
pożytkiem nie tylko dla nich i dla Ciebie, ale też 
dla całej kultury narodowej! Drugi przykład 
wydaje mi się jeszcze lepszy, bo nauczyłam 
osobę spokojną robić niewyobrażalne jaja 
pewnej sztywniaczce. Ta spokojna kobieta 
bez żadnych starań ze swej strony zwróciła 
raz moją uwagę, gdy powiedziała: „Z roku 
na rok ludzie robią się coraz paskudniejsi po 

Ariana Nagórska

Wzmożenie ważniactwa

tym wejściu do Unii”. Zachęcona do rozmo-
wy, zwierzyła mi się, że gdy wysłała kartki 
wielkanocne, jedna z adresatek „podzię-
kowała” jej następująco: „Twoja kartka 
przyszła dopiero po świętach! Jak nie umiesz 
wysłać na czas, to nie wysyłaj wcale!” – No i 
co mam teraz zrobić? Przepraszać i tłuma-
czyć, że to z winy poczty, nic nie mówić, ale 
na następne święta wysłać dużo wcześniej, 
czy też nie wysyłać wcale?  Zauważyłam 
wtedy, że ta baba wyraźnie chce być waż-
na. – Wydała ci rozkazy, więc wykonania 
któregoś z nich (jak też usprawiedliwień) 
raczej się spodziewa.  Zlekceważ ważniacz-
kę, a trafisz ją najcelniej. Nie odzywaj się 
ani słowem aż do Bożego Narodzenia, 
będzie pewna, że się obraziłaś i więcej 
życzeń nie przyślesz, a ty tymczasem jak 
gdyby nigdy nic wysyłasz najserdeczniej-
sze, ale w taki sposób, by doszły w połowie 
stycznia! Cokolwiek chciałaby ględzić, nie 
słuchasz, a kolejne życzenia wielkanocne 
też wysyłasz zdrowo po świętach. Kobieta 
czyniła tak przez dwa lata (wszelkie wyrazy 
wściekłości puszczając mimo uszu), a gdy 
się tą rozrywką znudziła, poinformowała 
o tym adresatkę i więcej nic nie wysyłała, 
pokazując Ważnej jeszcze raz, jak bardzo 
jest nieważna!

W latach 70. studiował filologię 
polską pewien (że tak powiem) pisarz, 
którego absolutnie nigdzie nie chciano 
publikować, ani jako studenta, ani też 
później jako magistra. Tylko ja (choć na-
wet  nazwiska tego gościa nie pamiętam) 
do końca żywota przytaczać będę jedną 
jedyną jego fraszkę. Oto ona: Mówią, 
że człowiek to brzmi dumnie, a każdy brzmi 
tak jak umie. Owszem, dostrzegam dość 
nieporadny i toporny język utworu, ale 
za to podziwiam rys prorocki, bo zawarta 
w nim obserwacja w miarę upływu lat sta-
wała się coraz trafniejsza. W czasach, gdy 
utwór powstał, było jasne, że nie mówi on 
o talentach muzycznych, tylko ogólnie o 
ludzkiej kondycji, dziś wolę to łopatolo-
gicznie dopowiedzieć. Poza tym w czasie 
powstawania fraszki wszyscy ci, którzy 
„brzmieli” niezbyt pięknie, trochę się jed-
nak krępowali i wstrzymywali z popisami. 

Dopiero w epoce współczesnej im ktoś go-
rzej „brzmi”, tym głośniej ryczy. Wiąże się 
to oczywiście z gadaniną ideologiczną o 
niewykluczaniu, obowiązku akceptowania 
wszystkich, wolności w nieskrępowanym 
wyrażaniu siebie w związku z prawem do 
szczęścia itpb. [i tym podobne banialuki].  
Argument wolnościowy zawsze rozśmieszał 
mnie najbardziej, bo nauki w tej kwestii 
czerpię  z dowcipnego wiersza Fredry pt. 
Paweł i Gaweł. 

Na koniec, z okazji świąt, w tym roku 
życzę Redakcji przede wszystkim mniej 
uciążliwej tolerancji, a więcej modnej 
asertywności, zwłaszcza wobec maniaka z 
Trójmiasta, któremu sama adres „Akantu” 
dałam. Nawet na myśl mi nie przyszło (bo 
trochę jego pisanie znam), że aspiruje 
do Wielkości. Przez cały czas kapitalizmu 
publikowano go wyłącznie wtedy, gdy 
zapłacił, najwidoczniej więc pierwszy po 
dziesięcioleciach druk bez opłaty uznał 
za przepustkę do Nobla. I tak cud, że nie 
zaczął (chyba) domagać się honorarium! 
To właśnie od niego dowiadywałam się co 
rusz, jak bezkompromisowo polemizował, 
krytykował, żądał generalnej reorgani-
zacji „Akantu”,  zmian personalnych, 
podniesienia poziomu, lepszego doboru 
tematów, właściwego wyeksponowania 
jego dzieł itp. Ponieważ trwało to wie-
le miesięcy i wciąż się rozkręcało, nie 
miałam wątpliwości, że jacyś masochiści 
poświęcają mu jednak uwagę, zamiast po 
prostu rozmowy telefoniczne rozłączać, 
maile kasować, papiery wyrzucać. Z taką 
anielską cierpliwością to oni powinni być 
psychoterapeutami na ziemi, a  świętymi 
w niebie – rozmyślałam, łącząc jednak 
podziw z wyrazami współczucia.  By jednak 
nie kończyć tak pogrzebowo, przytoczę 
kawał wiecznie żywy, proponujący najsku-
teczniejsze lekarstwo na współcześnie zbyt 
mocno eksponowaną wielkość, godność i 
ważność każdego obywatela:

Panie doktorze, nie wiem, co się dzieje. 
Gdziekolwiek przyjdę i cokolwiek powiem, 
wszyscy mnie ignorują. – Następny proszę! v

NISZA KOZIOROŻCA

Ariana Nagórska

Postęp towarzyski

kiedyś się w każdym gronie zawsze trafił taki
który wszystkich przekrzyczał żądając uwagi
zwano go standardowo duszą towarzystwa
(biedny kto w tę „duchowość” nieopatrznie wdepnął)

dziś każdy ceni wolność, uciszyć się nie da
gdy jeden zacznie mówić inni też tak czynią
wadą jest tu harmider, zaletą empatia
bo nie jest o nią trudno słysząc tylko siebie

– A co by było gdyby SIEBIE zgłębiać w ciszy?
– Pudło rezonansowe wypełniłby kurz. 
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Jacek Wilkowski

Odstrzał

 
w strefie przygranicznej
wielki ruch myśliwych
prowadzą odstrzał choć
ubitych milion zwierząt
zarazy wciąż nie zdławił
co przyszła z Białorusi
 
dlatego teraz mówią
winny raczej człowiek
i środki bioasekuracji
rozszerzyć trzeba
z pomocą temperatur
ogniska gasić nowe
 
żywy czy martwy
dzik to rzecz państwa
a jednak świń szkoda
i może jeszcze ciał
nieznanej bliżej liczby
bezpaństwowych

Juliusz Rafeld

SEZON  

zerwał się wiatr 
kamienie potoczyły się ulicami
tamując ruch i kalecząc stopy strajkujących
którzy rozkładali białe pokoje na trawnikach
polewanych wodą choć nie pragnęli
za rogiem rozdawano nowe hasła
z niepewnym terminem ważności
 
malarze i poeci cieszyli się 
gdy ogłoszono że tej jesieni
spadnie więcej liści

Michał Filipowski 

Agape

jakie to dziwne wczoraj o tej samej porze piliśmy wino
jedliśmy sałatkę za wszelką cenę staraliśmy się
uniknąć pewnych tematów nie całkiem się udało

nie obeszło się bez gwałtownego wstawania od stołu
mimo płonącej świecy która miała za zadanie przywrócić 
należne miejsce tajemnicy

a tym czasem podzieliła stół na dwa obozy jeden liberalno – postępowy
i drugi zacieśniająco – konserwatywny wszyscy zapewniali o swoim 
poczuciu niezależności i szczęściu

Mieczysław Wojtasik

Nijak

partie których była setka 
nagle zjednały się
niczym biel szpitalna
za nimi dwie nowe
Jednia Biała i 
oceniana wyżej w skali białości 
Jednia Śnieżna
ale pojawił się problem
niczym drzazga w oku
czy rodziły się wzrastały w bieli
czy biel im została nadana
za zgodą siłą gwałtem
czyli są zabieleni wybieleni
komisje sztaby ekspertów wolni strzelcy
głowią się rozgrzewają do białości
kipią
nic już nie będzie jak było
wszystko utkwiło na ostrzu noża
w szczelinie lodowca
w przepastnym nijak

Waldemar Jagliński

KONTYNUACJE

                       I

A więc przybywamy ze starych spojrzeń,
z kadrów hołdujących światom ojców
gdzie Tradycja zajmowała zawsze
najwyższy stopień na scenie.  
My, epigoni sepii i wierni 
słudzy konwenansów.  

                        II

A więc jesteśmy niewolnikami Nowiny.
Ona – relacja z codziennego szkła
ubrana w kwiecistą mowę. 

                        III 

A więc zmierzamy do nowych fantasmagorii 
gloryfikując wciąż skórę i lapsus. 
Jajogłowi nierzadko spadają z Księżyca, 
a Pan Cowid obleczony w banknoty
zjada kolejne dusze. 

Wojciech Bieluń Targosz

Własny ślad

widziałem wokół siebie 
czego nie mogłem zrozumieć 
bramę przez którą 
płynęły słowa 
i trudno  pod nie  było podłożyć 
nowe 
ani je przetestować 
ni dojść granicy 
wyczuwałem manipulowanie  przyzwoitością 
brakowało zwykłych pytań 
kim jestem  
co robię 
szamani od przesileń i zwrotów
agitowali za odmiennie  ułożonym człowiekiem 
 
nie chciałem zostawiać własnego śladu

Wojciech Bieluń Targosz

Zataczam kręgi

nie chcę już oglądać 
gęstniejącej czerwieni 
ani lekkiej bieli 
zachować pragnę dystans 
do rzeczy drobnych 
jakbym się z tym urodził 
zataczam kręgi 
mniejsze i większe 
wokół spraw które wracały 
bo były 
to trudniejsze niż 
odbijanie piłki lewą ręką 
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (20)

1 października 
Coraz więcej wydawnictw literackich 

rozpowszechnia się przez rozdawanie i roz-
syłanie oraz pakowanie do Sieci. Jakby na 
to nie patrzeć, jest to gettyzacja literatury. 

2 października
11 i 12 numer „Nowego Napisu”, czyli 

rządowego kwartalnika, który miał być 
ogólnopolski. Numery poświęcone „Soli-
darności”. Typowa przepychanka o „miejsce 
na świadomościowej  górze”. Prym wiodą 
NZS-owcy, którzy w 1990 roku przejęli tajne 
służby. O prowincji bardzo mało, mnóstwo 
powtórzeń oklepanych i zmityzowanych 
nazwisk. 

3 października
Nowy biskup bydgoski Krzysztof Wło-

darczyk odprawia Mszę Świętą. Nie każe 
jak poprzednik przekładać usłużnemu 
proboszczowi kart mszału, w odróżnieniu 
od poprzednika sam komunikuje. Ruchy ma 
szybkie, zamaszyste. Poprzednik, ze stajni 
Henryka Gulbinowicza (Moi chlopcy…), mu-
siał odejść z uwagi na tuszowanie pedofilii i 
homoseksualizmu. Nadzieja na normalność 
i przyzwoitość w Kościele? 

4 października
Kupili wielki telewizor. Wlazł ten 

sztuczny, spreparowany świat w nasz mały, 
intymny, prawdziwy, domowy światek. Na 
wielkim ekranie widać wszystkie wady, nie-
doskonałości, puder na twarzy. A dotąd było 
to tylko małe okienko do innego świata. Co-
raz częściej więc opuszczam domowy salon 
i przesiaduję w swoim pokoiku na górze.

5 października 
- Twoje dzienniki fajne – napisał Józef 

Baran, autor „chodzącego” w czytelniczym 
świecie zapiśnika Stan miłosny… przerywany 
(2019). Cenna więc to pochwała.  

6 października
Znów zaroiło się od młodzieży, głównie 

dziewcząt, w hali lodowej. Nie twierdzę, że 
młodzież ma już dość smartfonów i clubbin-
gu, czyli bezmyślnego wędrowania od klubu 
do klubu. Po prostu do tych form zabijania 
czasu chce dodać coś, co uruchamia jej, 
buzującą przecież, fizyczność i biologię. 

7 października
Ustka. Pierwsza od 20 miesięcy kon-

ferencja naukowa face a face organizowana 
przez Akademię Pomorską w Słupsku, 
przede wszystkim przez znakomitą dr hab. 
Grażynę Różańską. Wykładowcy wyznają, że 
po tych wszystkich on-linach idą na spotkania 
ze studentami zestresowani. No cóż, nie są 
bez winy, bo mogli przecież w tych 20 mie-
siącach spotykać się z nimi konspiracyjnie. 
W czasie wojny bywało gorzej. 

8 października
W pięknie wydanej księdze pamiątko-

wej dla pewnego profesora ukazał się mój 
artykuł naukowy. Podczas rautu podszedł 
do mnie pewien docent z zapytaniem, jak 

on tam się znalazł, skąd się o tym przedsięwzięciu 
dowiedziałem? 

- Zostałem zaproszony – odpowiedzia-
łem krótko.

Nie wiem, czy pytającemu, który ar-
tykułu w tej księdze nie zamieścił, opadła 
szczęka, bowiem odwróciłem się na pięcie i 
odszedłem. Nie znoszę zazdrośników.

9 października
Rozmowa przy whisky z wicewojewodą 

bydgoskim z czasów PRL – Tomaszem Gli-
wą. Prowadzę wywiad do pracy naukowej. 
Rzeczowość, ale też ukryty lęk przed współ-
czesnością. Mimowolne informacje o getcie 
byłych działaczy partyjnych i rządowych 
spotykających się przy brydżu; z roku na rok 
jest ich coraz mniej. Trudno się dziwić, bo 
i wiek interlokutora słuszny.

10  października
Znów wyższe uczelnie zdradzają stu-

dentów, urządzając im wykłady on-line. Nie 
dziwię się, że ci mają w nosie całe to inter-
netowe profesorstwo, odklepując studia i 
oszukując na potęgę podczas kolokwiów i 
egzaminów, też często on-line. Sebastian, 
który studiuje na politechnice, mówi, że on 
uczy się sam, słuchając różnych wykładów 
i wywiadów w Internecie, a studia traktuje 
jako element wizerunkowy. Mamy więc 
– obok zdemoralizowanej służby zdrowia 
– zdemoralizowane szkolnictwo wyższe. A 
wszystko to przy propagandowej orkiestrze 
zapewnień o przyzwoitości i poprawie sytuacji.

11 października
Młodzież wychodzi na ulice, aby „wal-

czyć” o środowisko, a równocześnie przyjeż-
dża na te i inne manifestacje wypasionymi 
autami a swoje wyczyny nagrywa drogimi 
smartfonami, które produkowane są w miej-
scach, gdzie nikt nie przejmuje się ochroną 
środowiska czy BHP, a robotnicza dniówka 
to przysłowiowa miska ryżu. Młodzież po 
świecie podróżuje energochłonnymi sa-
molotami. Jak świat światem, technologia 
zawsze rządzi ludzkim działaniem, a to całe 
gadanie i manifestowanie ekologiczne jest 
tylko znaną już z PRL kulturą pozoru, jakże 
potrzebną dla dobrego samopoczucia.

Skądinąd współczuję obecnej młodzie-
ży. Nie ma szans na generalną zmianę, w 
tym szerokim, całościowym znaczeniu. Nie 
ma też porywającej idei. Sebastian mówi o 
samodoskonaleniu się. Toć to przecież swo-
isty hinduizm czy buddyzm. A co ze światem 
zewnętrznym wobec samodoskonalącego 
się? Ma pozostać takim jakim jest?

12 października
Znów spotkanie z człowiekiem (męż-

czyzna), który się boi. Nie wiem, czy ja mam 
takie (nie)szczęście, czy pandemia spopu-
laryzowała to, żenujące przecież uczucie. 
Uspokajam, pocieszam, ale nie czuję do 
niego sympatii. Wręcz przeciwnie…

13 października
Pełen dobrych intencji i antycypacyjnej 

satysfakcji jadę do redakcji, aby spokojnie 

popracować nad staroprawosławiem w Moł-
dawii. A tu nagle telefon, nielegalnie ode-
brany podczas jazdy, że kolega przyjedzie do 
mnie za chwilę na kawę. Nie denerwuję się, 
choć kolega jest marudny i jałowy. Wręcz 
przeciwnie – cieszę się, ze skoro Pan Bóg 
miesza mi w planach, to znaczy, że jeszcze 
się mną interesuje. 

14 października 
Nie chcę uchodzić za mizogina, bo w 

istocie kobiety uwielbiam (w określonej sy-
tuacji), ale ilekroć zbliżam się do kasy base-
nu, tylekroć modlę się w duchu, aby siedział 
tam facet. Dlaczego? Bo facet jeszcze nigdy 
nie kazał mi okazać, rzadkiego skądinąd 
dokumentu uprawniającego do zniżki oraz 
jakiegokolwiek innego dokumentu z foto-
grafią, aby stwierdzić, że ja to ja. Kobiety 
zawsze tego żądają, a na moją nieśmiałą 
uwagę, ze to absurd, zbytni legalizm, pełne 
oburzenia tłumaczą, że takie są przepisy i 
tak od nich wymagają. Im młodsze kobiety, 
tym gorsze pod tym względem. Widać lega-
lizm mocno zaległ u podstaw „państwa pra-
wa”, ale co na górze. Od kilku lat zauważam, 
że stopień legalizmu u młodych rośnie. Czy 
to wynik zastraszenia czy pragnienia święte-
go spokoju? Wydaje się, że jedno i drugie. 
Młodzi mają dość tego przebodźcowującego 
i nie stwarzającego żadnych wartościowych, 
prócz konsumerycznej egzystencji (wielkie 
lub mniejsze żarcie), świata. Uciekają.  

15 października
50-lecie mojej pracy twórczej datowa-

nej od debiutu prasowego (wiersz Wydłużyło 
się życie) w 1971 roku. Podczas jednego ze 
spotkań autorskich uzmysłowiłem sobie 
ten fakt i powiedziałem o tym na głos. No 
i zaczęło się. 

W Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury spotkanie prowadzi sama pani 
dyrektor Ewa Krupa. Jest bardzo dobrze 
przygotowana, lecz trochę spięta. Usiłuję 
więc spokojem i uśmiechem rozładować 
atmosferę. Robi się cieplej, choć nikt nie 
odkręcił kaloryferów na pełen gwizdek. 
Mówimy o mojej monografii Krótka historia 
literatury w Bydgoszczy. Dyskusja żywa. Głos 
zabierają głównie pisarze, ale jak to z nimi 
bywa, bardzo często wychodzi na pierwsze 
miejsce ich ego. Spojrzenia nie nazbyt 
panoramiczne, choć tematem debaty jest 
potrzeba integracji środowiska. Jest jednak 
dobra wola. Mówię o wspólnym działaniu 
na rzecz promocji naszego pisarstwa, bo 
wciąż tkwi ono w kącie świadomości spo-
łecznej. Dobre, optymistyczne jak zawsze, 
wystąpienie Marka Kazimierza Siwca. Prawie 
akademickie pytania Grzegorza Jerzego 
Grzmot-Bilskiego. Jego pretensje o brak 
o nim noty bibliograficznej w aneksie do 
Historii. No cóż, w okresie który badałem 
nie wydał jeszcze wyjątkowych książek. Do-
piero teraz.

Potem gratulacje i życzenia. Medal od 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, nagroda 
od Prezydenta Miasta, alkohole, kwiaty. 
Potem gawędy przy stoliku. Chodzę od 
jednego do drugiego stolika i dziękuję. Na 
twarzach dużo życzliwości. Cieszę się, że są… 

16 października 
Kolejna pięćdziesiątka. Złote gody 

znajomych. Dużo życzliwości, ciepła, wiary 
w  dobrą… przeszłość. Szkoda, że znam 
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niektóre ich tajemnice i dlatego opusz-
czam restaurację przedwcześnie, przed fazą 
błogości pełnego brzucha i spełnionego 
obowiązku, przed tanim kochajmy się. Zapa-
miętałem jednak wzruszający moment. Syn 
jubilatów, patrząc w okno restauracji, w 
pewnym momencie zawołał gestem pełnym 
ekscytacji:

- Już idą!
Jak za dawnych, dobrych dziecięcych 

czasów, gdy wypytywało się wujostwa lub stry-
jostwa zdążających na wigilijną wieczerzę. 

17 października
Gdy na zebraniu Archikonfraterni 

Literackiej pojawił się gość, który półtora 
roku temu publicznie ogłosił, ze z powodu 
pandemii nie będzie chodził na zebrania 
i nawet tę swoją decyzję potwierdził na 
rozesłanym wszystkim członkom piśmie, to 
powiedziałem, że jego dzisiejsza obecność 
świadczy o tym, że pandemia is over. Obraził 
się śmiertelnie, bo znał angielski. Ktoś 
powiedział, że powinienem być bardziej 
wyrozumiały dla czyjegoś strachu i podat-
ności na manipulację, ale ja uważam, że 
nie są to cechy, które trzeba akceptować.

18 października 
„Gazeta Wyborcza” kilkoma artyku-

łami, w tym brawurowym esejem Bartosza 
Kuźniara, pobudza mnie do czynu w spra-
wie uchodźców na granicy z Białorusią. 
Wykrzywia twarz na wszystko, lecz nie pro-
ponuje żadnego rozwiązania. To tak jak 
z tymi ochotniczymi trollami hejtującymi 
wszystko z pozycji leżącego na kanapie. 

Zawsze byłem skłonny do czynu, 
więc będę kontynuować swoje, trzyletnie 
już, czynne wsparcie dla Ukraińców, aby 
godnie żyli wśród nas. To też uchodźcy z 
krainy głupoty, bandytyzmu i korupcji. 
Nie będę bowiem, jak inni „wrażliwi in-
teligenci” z Warszawy jeździł w okolice 
Krynek, aby z foliową reklamówką pełną 
leków i żywności pierwszej potrzeby włó-
czyć się w sferze przygranicznej w oczeki-
waniu na okazję do szlachetnego czynu. 
Taka okazja jest zawsze i wszędzie. Trzeba 
tylko patrzeć i chcieć. 

19 października 
Idą mody przez literaturę, poezję w 

szczególności, polegające miedzy innymi 
na mieleniu pewnych, atrakcyjnych skądi-
nąd, także brzmieniowo, słów. Są bowiem 
słowa, które zawierają  w sobie jakąś ta-
jemnicę a zarazem dźwięczą szczególnie. 
Takim słowem jest absynt, choć mało 
który aktualny poeta inkrustujący nim 
swój wiersz, zapija go absyntem. Ostatnio 
biegnie przez poezję słowo coda. Taki tytuł 
swojemu zbiorowi nadał Kazimierz Hoff-
man (1928-2009), a w tym roku powtórzył 
go Krzysztof Stanisławski, choć żarliwie 
odwodziłem go od tego. Coda to tytuł 
podrozdziału wieńczącego zbiór Marka 
Kazimierza Siwca Przyjaciel, poświęcony 
Krzysztofowi Derdowskiemu (1957-2017).  

20 października 
Wcześnie rano (6.00-7.00) gdy nie 

chce mi się cokolwiek robić, gdy chętnie 
wlazłbym powrotem do łóżka, ale snu już 
nie schwytam, to jakiekolwiek pisanie, na-
wet korespondencji, włącza mnie do życia. 
Zupełnie jakby jakiś prąd mnie porywał.

21 października
- Dzieci jeżdżą? – pytam Michała Paster-

naka, który dojeżdża do pracy autobusem,
- Jeżdżą – odpowiada. – Dużo dzieci.
- To dobrze – orzekam i rzeczywiście 

jest mi dobrze. 

22 października
Z ciekawością, choć bez niepokoju, 

bo przecież życie zawsze jakoś się układa, 
obserwuję pokolenie dwudziestolatków. 
Dużo o nich czytam. Na Zachodzie okre-
śla się ich jako pokolenie płatków śniegu 
(snowflake). Płatek śniegu jest misterny i 
piękny, każdy jest zupełnie inny. Wielu 
młodych ludzi postrzega siebie właśnie – 
bo im tak w mediach społecznościowych i 
żurnalach wmówiono – jako wyjątkowych. 
Mają olbrzymie oczekiwania wobec życia. 
Ale też są nadmiernie wrażliwi, nieodpor-
ni na przeciwności i mało samodzielni. 
Owocuje to skrajnym indywidualizmem, 
nadmierną koncentracją na sobie i roszcze-
niowością. Śnieżynki są przewrażliwione na 
swoim punkcie, nie znoszą krytyki. Łatwo 
się obrażają i stresują. Znacznie częściej 
niż ich rodzice i dziadkowie cierpią na 
różne zaburzenia psychiczne. Młodzi 
pacjenci nie chcą jednak psychoterapii, 
tylko leków, które skutecznie poprawią ich 
samopoczucie – pozbędą się lęku, będą 
bardziej odważni i… przestaną uciekać od 
rozmów o pracę. Stąd ogromny popyt na, 
podtruwające skądinąd, napoje energetycz-
ne. Tacy dwudziestolatkowie dominują na 
Zachodzie, u nas jest ich też coraz więcej, 
ale zgrzebność naszego życia i jednak rozsą-
dek, w miarę jeszcze chrześcijańskich, czyli 
ceniących pokorę, rodziców, sprowadza 
wielu na ziemię. Oby tylko było to mocne 
stąpanie.   

23 października 
Znów morze. Trud fali, trud człowie-

ka. To tylko oddech nieskończonej klatki 
piersiowej wszechświata... Szumi wiatr. 
Taka mądrość, że aż dech zapiera. Więc 
stoję na baczność na brzegu morza, salu-
tuję wrzeszczącym rybitwom, frunę. A nade 
mną sosny na chmurach.

24 października
Nikt nie chce być uznawany za boha-

tera, bo to trochę męczy. Taki ciągły błysk 
w oku i słowa na miarę oczekiwań gazet. 
Słowa muszą być nowe, bo te stare nużą. 
Każdy chce być tylko trochę lepszy, jak 
każdy z nas. Idziesz z podniesioną głową, 
starannie dobierasz przyjaciół, do tych 
starych przynajmniej nie dzwonisz, a gdy 
czasem przyjdą, to rozmawiasz już z nimi 
inaczej. Czekasz na coś lepszego, większe-
go. Kiedyś Bóg przypominał o Sobie burzą i 
potopem, dziś czyni to inaczej. Milczeniem 
w dobie ogłuszającego rozgwaru. 

25 października
Zwrócił się do mnie pewien poeta ze 

skargą na los. 
- On tylko gadał – powiedział, a ja 

milczałem i pisałem. Po mnie zostaną 
sterty zapisanej, zadrukowanej i nie upo-
rządkowanej makulatury, po nim jedynie 
pożółkły zeszyt szkolny z zapisaną tylko 
jedną stroną i to nie do dońca, ale za to z 
trzema przepysznymi kleksami. Dwadzie-
ścia jeden łamiących się i rozbryzgujących 

się niczym morskie fale linijek, jedna za 
drugą: Nie będę gadał na lekcji. 

Na jego pogrzeb przybyły tłumy…
- Czy to sprawiedliwość? – zapytał, 

prawie szlochając
- Nie – odpowiedziałem. - Ale chyba 

nie sprawiedliwość jest najważniejsza.
- To co? – zapytał, już szlochając w 

chusteczkę.
- To, że się dziwisz, że pytasz, że nie 

jesteś obojętny - odpowiedziałem.
Uspokoił się trochę. Na chwilkę. Bo 

znów stał się lepszy, przynajmniej żywy, niż 
ten, który umarł, słabeusz, dobrze mu za to.

26 października
Pojawia się pani doktor pedagogiki ze 

skargą na „układ zamknięty” na uczelni. I 
że ją z tego układu wyrolowali. To drugie, 
co jest oczywiste, było dla niej ważniejsze, 
bo gdyby jej nie wyrugowali, to nadal 
tkwiłaby w „układzie zamkniętym”. Nie 
znaczy to wcale, że na „układ zamknięty” 
nie trzeba się skarżyć. Blokuje on kreatyw-
ność, sprzyja oszukiwaniu studentów wielką 
mądrością etatowych profesorów. - „Bo to 
profesor uczelniany” – pada w pewnym 
momencie magiczne orzeczenie. Mało kto 
wie, że, że uczelniany znaczy – „z układu”, w 
którym zazwyczaj o tytuły i pieniądze idzie 
a nie a naukę. No cóż!  

27 października
Zieleń przeistacza się w żółć i brąz, tak 

jak mrok w jasność i spowrotem, tylko, że 
przejście żółci i brązu dokonuje się przez 
ziemię (zgnicie i obrót pierwiastków, a nie 
tak z siebie). A co z człowiekiem? Czy tak 
samo? A może jednak linearność według 
świętego Augustyna jest prawdą? Zobaczy-
my wcześniej czy później, tylko się tą wiedzą 
nie będziemy mieli z kim się podzielić. 

28 października
Sebastian cieszy się, że jestem, a mnie 

jakoś trudno przesiadywać dłużej w domu.

29 października
Medialne wrzaski o IV fali pandemii. 

Spoglądam przez okno. Ludzie chodzą jak-
by nic, bez uzd. Tylko czasem przemknie 
jakaś spłoszona babina z przekreślonymi 
jakąś szmatką ustami, łudząc się, że będzie 
żyć wiecznie. 

Na fotografiach nie osądzonych jesz-
cze przestępców przekreślało się oczy. 

30 października
Duża, publiczna impreza. Główny 

organizator w przepoconej białej koszulce, 
uwydatniającej ogromny brzuch, czerwone, 
luźne spodnie. Absolutny luz, kosmiczna 
witalność. Pokolenie absolutnie nowe. Nie 
ważne jak, ważne co. 

31 października
Ks. dr hab. Paweł Kiejkowski (UAM) 

usiłował wytłumaczyć pandemię COVID-19 
Biblią, pytając, czy jest to wyraz gniewu Bo-
żego? Stwierdził, że jeżeli można mówić o 
udziale Boga w tym wszystkim, to jedynie, 
jako o zesłaniu doświadczenia krzyża i 
wezwaniu do solidarności chrześcijańskiej. 
Na pewno nie jest to wyraz gniewu ani 
kary, tylko forma mobilizacji, ojcowskiego 
wychowywania. 

Zgadzam się. v
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Dorota Czerwińska

Okno w okno

cieszył mnie  dom z widokiem
na mętne perspektywy
pianę wśród ciemnych grzbietów
odpływy i przypływy
szumne słone pierwotne

póki nie zbudowałeś

domu z moim widokiem
na mętne perspektywy
pianę wśród ciemnych grzbietów
odpływy i przypływy
szumne słone pierwotne

zasłoniłeś horyzont
teraz na krótkiej ścieżce
piasek trochę kamieni
i tylko
ty
ci
ty

Dorota Czerwińska

Zakląć

Liście z drzewami zespolić
kropelką deszczu,
świetliki zamknąć w latarniach
i wmówić kwiatom,
że dzień jest długi,
że noc jest krótka,
między astrami w ogródkach
rozstawić wielkie dmuchawy – wiatrołapacze

i żyć inaczej.

Niech starość zamknięta w słoikach
udaje świeże owoce,
niech pachnie lasem, łąką, maliną
i niech łyżkami ją zjada dzieci gromada.

A kiedy przyjdzie odpłynąć
niech wyschną oceany,
tworząc puszyste chmury
z cudowną pianą.

W tej pianie rano
czas wartko zmyje
zmarszczone szyje.

Joanna Kamińska

Za Utracjuszy

dojdziemy gdzie słońce zachodzi
przegonić nostalgię wieczorną
napitkiem piwnicznie pędzonym
napiwkiem kwitując samotność

odnajdę w momencie ostatnim
zamglone memento wytchnienia
na progach zwęglonych zaspani
witają jutrzenkę nieszczęścia

wygnane, domowe siedliska
łamane imadłem łaknienia

nadzieją zielone są szkiełka
kiełkują w kamieniu chodnika

Kazimierz Kochański

Uładzania

Miał być spokój,
miał być... te gry są nieczyste;
bawisz się stęchłym liściem.
Nie znając posmaku
trwonisz przydatność zmysłów.
Zwidy - oczywiście -
przygarniasz, pełnią troski,
pełnią siły znaków.

Mógłbym szukać,
lecz czego... jest kolejność liter
i są liczby,
bo wszystko podobno ma miarę; 
jest poczęcie - jest życie,
jest żywioł - jest trwanie.
Po co roztrząsać młode,
gdy swój czas ma stare?

Miał być spokój,
miał być... nieprzetarte szyby,
szarogęsi się szarość
i azyl w półmroku;
czy warto dociekać,
co by było, gdyby
nikt ode mnie nic nie chciał
i nie musiał czekać.

Marek S.Podborski

DZIUBUŚ

to do niej pili bandziory ze sfory
wtaplali swe oczy w jej ciało
jak do rynsztoka
spływało
a Staszek pół kroku z boku

ona zmieniła Staszka 
w ptaszka
i poleciał po bandzie
a dziobał każdego bandziora
prosto w nos

więc jaki respekt przed bandytą
z wydziobanym nosem
przed młokosem i starcem
stoi oblepiony puchem
pajac 

z urwanym uchem 
rozdarty

szponami
nami

Marek S.Podborski

ZAMIENNIK

braterstwo     siostrzaność
męstwo          damstwo
mięsistość     woale
zarost             makijaż
prawiczość    ogród cnót
podszept        krzyk

przebiegunowanie

Sandra Kocha

Bez radni

Uwięzieni w sieci do-słowności
szukamy powietrza
wszędzie zatrute
kanały i studnie

kurzu tumany
na głowach osiadły
zabrały kolory
i stworzyły czarny

zbyt wiele znaków
że żaden nie zdoła
wypełnić luki
pomiędzy zdaniami

szyję ze strzępów
materiał do działań

bo tak go pożądam
jak kobiety amant

w zdaniach za mało 
so-czystych wyrazów
by w dłoni zamknąć

wariacje, facecje
i coś tam…

jeszcze.

IRONIE
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Praktyki w Akancie

Otwieram oczy i szukam źródła tego 
okropnego dźwięku. Po zlokalizowaniu 
budzika zerkam na ekran, godzina 7:00 i 
muszę wstawać, bo spóźnię się na autobus 
co znaczy, że spóźnię się na praktyki. Le-
żąc, zastanawiam się nad swoimi życiowymi 
wyborami, czy te studia naprawdę są mi 
tak potrzebne? Z wielkim wysiłkiem wstaję 
z łóżka, wiedziałam, że decyzja, żeby do 
2:00 nad ranem oglądać serial była błęd-
na, ale co się stało, już się nie odstanie. 
Zerkam na mojego psa, który nawet nie 
podniósł głowy. Jeny, ile bym oddała, 
żeby wrócić, spać tak jak ona. Powłócząc 
nogami, idę do kuchni i zastanawiam się, 
czy moje zmęczenie jest na tyle duże, że 
będę w stanie znieść smak kawy. Nie będę 
,więc herbata wygrała. Patrzę na zegarek, 
7:20, cholera, gdzie uciekło ostatnie 20 
minut? Szybki prysznic, ubrać się i już 
jest 7:50. No cóż, będę musiała wytrzy-
mać do obiadu mimo głośnego protestu 
mojego żołądka. Wychodząc z domu, 
sprawdzam, czy wszystko mam. Klucze są, 
portfel jest, telefon jest, maseczka? Niech 
to, szybko wracam do domu, żeby ją zna-
leźć. Wychodząc, trzy razy sprawdzam czy 
zamknęłam drzwi, bo wiem, że nikt mnie 
tak nie oszuka, jak ja sama siebie. Bieg 
na autobus mógłby mi zarobić miejsce 
na olimpiadzie, ale wizja codziennych 
treningów sprawia, że moje lenistwo się 
ze mnie śmieje. Stojąc na przystanku, 
sprawdzam czas. Autobus powinien być za 

Kinga Goldstein

Dzień z życia pracującej studentki

minutę, świętując swoje małe zwycięstwo, 
sięgam do torebki, żeby wyjąć słuchawki, 
nie ma, a żeby to cholera wzięła, dobra 
jakoś to wytrzymam. Wsiadając do autobu-
su zastanawiam się czy zamknęłam drzwi. 
Nie jestem pewna, ale trudno sąsiad spod 
4 zauważy jak ktoś będzie wynosił mój 
telewizor, bo nic innego w życiu nie robi 
tylko obserwuje przez okno, co się dzieje 
na osiedlu; raz wpakował mnie w kłopoty, 
kiedy wygadał mojej mamie, że zamiast o 
północy jak obiecałam, wróciłam dobrze 
po 3:00. Zastanawiając się, czym jest mój 
sąsiad, który najwidoczniej nigdy nie śpi, 
siadam za młodą parą, która jest w trakcie 
bardzo gorącej dyskusji, przynajmniej 
czymś się zajmę. Starsza pani narzeka 
na młodego chłopaka, żeby ustąpił jej 
miejsca, mimo że pół autobusu jest puste. 
Gorąco, klima nie działa, a wszystkie okna 
zamknięte. Niech ta podróż z piekieł się 
już skończy. Nareszcie mój przystanek, 
teraz tylko 5 minut spaceru i jestem na 
miejscu. Praktyki zaczynają się o 9:00, 
dobrze, że trwają tylko 2 godziny, bo chyba 
bym umarła. Nasz opiekun zaczyna nam 
opowiadać coś o bibliotekach albo może 
coś o kolportażu, nie wiem, przestałam 
słuchać na pierwszym spotkaniu i tak 
wszystko brzmi tak samo. Dziewczyny no-
tują, chyba trzeba posłuchać i zacząć coś 
pisać. Notując, moje myśli wciąż wracają 
do mojego łóżka, potężne ziewnięcie wy-
dziera się na zewnątrz. Kolejne zadanie, 
napisać recenzje książki, oby była cieka-
wa, bo inaczej przeczytanie tych 30 stron 
będzie graniczyło z cudem, biorąc pod 
uwagę, że ostatnimi czasy mogę się skupić 
na 15 minut, a później mój umysł zaczyna 
odpływać, ciekawe czy to wina mojego uza-
leżnienia od telefonu, czy jednak coś jest 
ze mną nie tak. Myśląc o swoim telefonie, 
moja ręka wyrusza na poszukiwanie go w 
mojej torbie bez dna. Mam wrażenie, że 
jeśli nie dotykam go od dłuższego czasu 
to palce zaczynają mi mrowieć. To już 
na pewno jest wina mojego uzależnienia. 
Wychodzimy z praktyk ani trochę mądrzej-
sze, niż kiedy tam weszłyśmy, nareszcie 
mogę odpocząć. Nie czekaj, pracuję dziś, 
zachciało mi się być niezależną kobietą. 
Dobrze, że mam stąd do pracy tylko pięt-
nastominutowy spacer, więc ruszam w 
drogę. Dobrze, że jest środek dnia, więc 
patrzę za siebie tylko średnio raz na 5 mi-
nut. W końcu docieram do celu, 8 godzin 
i do domu. Pierwszy telefon, zamówienie 
od stałego klienta. Dobrze, że on jest, 
zawsze poprawia mi humor, ale co z tego 
skoro w ciągu następnych 10 minut przy-
chodzi klient z żartem, który słyszałam już 
tyle razy, że wiem co powie, zanim otworzy 
usta: „Poproszę loda do tej coli”, Oh, ty 
królu żartów, cesarzu podrywu, widzę w 
jego oczach, jaki jest z siebie dumny, ale 
trafił na godnego przeciwnika. Ja po kilku 
latach słuchania tego samego żartu pa-
trzę mu głęboko w oczy i mówię: „Kolega 
chętnie spełni Pana prośbę”, patrząc jak 
jego ego delikatnie maleje, dobrze mu 
tak. Jeszcze tylko siedem godzin interakcji 

społecznych i do domu. Przez następne 
godziny obsługuję przeuroczą starszą 
parę, która opowiada mi historię z czasów, 
kiedy się poznali, paru panów, którzy mają 
przerwę w pobliskiej fabryce i wyskoczyli 
na obiad, młodych tancerzy spieszących 
się na trening. Żartuję z gośćmi i kucha-
rzami, ale zmęczenie daje mi we znaki. 
Skończyła się moja zmiana i szykuję się do 
wyjścia. Jeszcze tylko podróż autobusem 
do domu i będę mogła odpocząć, czuję, 
jak kiszki grają mi marsza, więc próbuję 
sobie przypomnieć, co mam w lodówce. 
Przeterminowany jogurt i resztę sałatki z 
wczoraj. Wygląda na to, że muszę przesu-
nąć swój odpoczynek i wejść do sklepu, 
no trudno. Schodząc po schodach, zauwa-
żyłam znajome auto, a przy nim stoi mój 
chłopak, który w ramach niespodzianki 
przyjechał, żeby zabrać mnie do domu. 
Czuję jakby niebiosa mi go zesłały, szcze-
góle w momencie gdy wręcza mi torbę z 
McDonalda. Ten dzień kończy się o wiele 
lepiej niż się zaczął. Wracamy do domu, 
czas się przebrać w dresy i starą o wiele za 
dużą koszulkę. Telefon mi dzwoni więc pa-
trzę na wyświetlacz, żeby zdecydować czy 
odebrać, czy odrzucić połączenie. Mama 
dzwoni, jak nie odbiorę będzie dzwoniła 
tak długo, aż to zrobię a później będzie 
marudzić, że jak to jest, że się z nim nie 
rozstaję, a jak akurat dzwoni to nie odbie-
ram. Opowiada mi jak jej minął dzień i co 
dziś zrobił jej szczeniak. Pyta się co dziś 
robiłam, więc jej odpowiadam, po dokład-
nie dwudziestodwuminutowej rozmowie 
w końcu klikam czerwoną słuchawkę. 
Rozsiadamy się z chłopakiem na kanapie, 
dwa piwa i paczka żelków leży przed nami 
na stoliku i włączamy serial na odcinku, na 
którym wczoraj przerwaliśmy. W końcu się 
mogę zrelaksować. Kiedy nadchodzi go-
dzina, żeby iść spać, wiem, że jutro będzie 
powtórka z rozrywki, ale myślę, że mogło 
być gorzej. Mogłam nie mieć możliwości na 
edukację, mogłam mieć gorszą pracę lub 
nie mieć jej wcale, mogłam mieć mamę, 
która się mną kompletnie nie interesuje, 
mogłam mieć chłopaka, który nie myśli 
o nikim innym tylko o sobie i o swoich 
potrzebach, mogłam nie mieć domu, do 
którego mogłabym wrócić. Więc kładę się 
do łóżka z uśmiechem błąkającym się po 
ustach, bo wiem, że życie wcale nie jest 
takie złe. v

W słońcu stał nagi, otworzył oczy. Przed 
nim niczym nie zmącona linia łącząca niebo 
z ziemią. Odwrócę się – pomyślał – prze-
szedłem przecież sporo drogi. Taki sam 
krajobraz i ta sama linia. Ucieszył się, bo tym 
samym nic nie kłopotało jego głowy, mógł iść 
dalej i był zadowolony. v

Janusz Orlikowski

Horyzonty

XXII Agon Poetycki
O Wieniec Akantu

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do 
swych symbolicznych korzeni śródziemno-
morskich, ogłasza dwudzieste drugie zawody 
poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, 
pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

Młodość... Ty zawsze…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, 
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
nawiązywać będą do tego – określonego w 
temacie zawodów, niezmierzonego obszaru 
egzystencjalno-kulturowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane 
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, 
opatrzone godłem, należy nadsyłać pod adresem: 
Redakcja Akantu, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworco-
wa 62/1 – do 15 stycznia 2022 roku.

Jury przyzna sześć nagród:    
Grand Prix   – 300 zł
I nagroda   – 200 zł
II nagroda  – 100 zł
dwie III nagrody   – po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z 
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez 
wybór utworów do publikacji w Akancie, a także 
w almanachu pokonkursowym.

Wyniki agonu ogłoszone zostaną na łamach 
miesięcznika Akant w lutym 2021 roku wraz z 
tematem kolejnego agonu poetyckiego.
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Tamtego dnia definitywnie, również 
dzięki Rumunom, współautorzy zamachu 
Stanu z ambasady RP w Bukareszcie ura-
towali konstytucyjną ciągłość Państwa, 
którego internowana prezydencka głowa, 
Ignacy Mościcki, zdołał - powiedzmy - peł-
noprawnie przekazać funkcję następcy na 
terytorium Francji. Zdanie to powinno 
„w ramce” towarzyszyć każdemu tekstowi, 
zwłaszcza podręcznikowemu o tamtym 
Wrześniu na równi z datami 1, 3 i 17, przy 
okazji akcentując przy tej ostatniej nie „ich 
napad”, ale naszą ucieczkę = naszego Pań-
stwa opuszczenie jego obywateli i terytorium 
przekroczeniem - przez prawie wszystko, 
co Państwo stanowiło - ówczesnej galicyj-
skiej granicy między Pokuciem Hucułów a 
Bukowiną wielu nacji. Wielokrotne użycie 
Państwa z (koniecznie!) dużej litery kieruje 
uwagę na jego pierwotny dramat od 18 do 
30 września, gdy nominalna Rzeczpospolita 
udawała istnienie na terytorium Królestwa 
Rumunii. Udawała?? Ambasada przy alei 
Alexandru była nadal skrawkiem wolnej 
Rzplitej, więc jej nadal pełnomocny (!) 
reprezentant Roger hr. Raczyński i współ-
pracownicy mogli swobodnie - jak wyżej 
podkreślono, również dzięki Rumunom - 
współorganizować z Francją zamach Stanu 
na rzecz tamże gen. Sikorskiego i, skrótowo 
mówiąc, antysanacyjnego uchodźstwa poli-
tycznego. 

Przed tym samym okazałym budyn-
kiem ambasady (nieruchomości RP, nb. 
sąsiadującej przez ogrodzenie z rumuńskim 
MSZ) dwie manifestacje po 1990 roku 
skandowały refren my Wam w 39-ym, a co Wy 
nam teraz!? Później dopiszę dwa zdanka o 
powodzie manifestacji, teraz istotne byłoby 
świadectwo powszechnego przekonania 
o „wojennym” nadzwyczajnym geście (w 
jakimś stopniu za tzw. polskie złoto, gros 
załadowane na statek w Konstancy, a czę-
ściowo do skarbca banku w Bukareszcie) 
gościnności rumuńskich rodzin - i władz! - 
przyjmujących hasłowe sto tysięcy „polskich 
Panów”. Czy potwierdziliby to domniemani 
beneficjenci? Premier Kwiatkowski? Dyry-
gent Rowicki? Giedroyc, Tuwim, Miłosz...? 
Niejeden absolwent liceum w Krajowej i po-
litechniki w Timiszoarze? Setki podoficerów 
z obozu w Tyrgu Żyju, z których pogrzebano 
ledwo kilkunastu, po tyfusie? W 1994 roku 
uczczenie dopiero 55-tej rocznicy tamtego 
uchodźstwa na niewyobrażalną skalę, naj-
pierw w najbardziej znaczących miejscach 
w Rumunii, potem w warszawskiej siedzibie 
Pamięci nieocenionej KARTY świadczyłoby 
o emocjonalnej więzi zachowanej mimo 
półwiecza krypto bolszewickiego zarazem 
milczenia i zakłamania. Indagowany o pa-
tronat rumuński marszałek Senatu (Gher-
man, nomen omen) skrzywił się jedynie na 
słowo lager = obóz przejęty w j. rumuńskim 
w jego oczywistej konotacji. 

Wśród pogrzebanych, na bukaresztań-
skim Belu - Józef Beck, ledwo 50-latek, „Pan 
polski”, mimo woli współwinny „wielkiej 
emigracji 1939”. Zbyt często stając nad jego 
pustym grobem (w 91-ym amb. Zygmunt Ko-
morowski przewiózł prochy do Warszawy) 

Roman Wyborski 

Esej mało dyplomatyczny

przyjmowałem dla samego siebie kolejny wa-
riant alternatywnej historii przez kolejnego 
wieszcza opatrzonej apostrofą „o roku ów!”. 
Między frenezją lokalnych oklasków 5 maja 
za „honor...”, a rozległością międzynarodo-
wego wstydu po 17 września za... dyshonor 
tylko w jednostkach górnolotna polskość 
skonfrontowana np. z przyziemną rumuń-
skością odbyła wystarczająco głębokie 
rekolekcje nawrócenia. Np. w ręce z Sien-
kiewiczem, noblistą w Rumunii, najbardziej 
tłumaczonym i czytanym, w tym trylogią z 
„Panem Wołodyjowskim” na czele, esencja 
polskości do lat 78/80, tj. papiestwa Karola 
Wojtyły oraz planetarnego fenomenu Lecha 
Wałęsy i „Solidarności”. 

Pogrzebano też prawdziwą (acz nie je-
dyną) ofiarę polskiego dramatu - premiera 
Armanda Calinescu, czołowego polityka 
lat 30-tych, we wrześniu zamordowanego 
przez bojówkę Horii Sima, bezwzględnie 
ambitnego lidera prohitlerowskiego ruchu 
„faszystowskiego”. Dostał nawet uliczkę w 
polskiej stolicy, za ambasadą Rumunii. Tam-
to morderstwo polityczne nie wprost kwe-
stionowało miękkie przyczynianie się - przez 
Państwo wojennie neutralne - do ułatwiania 
ciągłości sojuszniczego Państwa zamiast jej 
bądź jego radykalnego unicestwienia - jak 
przez 123 lata i wiek XIX t. zw. zaborów 
- przez dwóch tych samych sąsiadów, bez 
wypowiedzenia wojny zajmujących sto pro-
cent bezpańskiego (?) terytorium Rzplitej. 
Odtworzeniem (wrześniowej?) racji Stanu 
(z dużej litery!) osobno Państwa polskiego, 
osobno Królestwa Rumunii wypadnie się - 
choćby skrótowo - zająć pod koniec (bądź 
co bądź) eseju, tutaj nawiązując do powodu 
wyżej wspomnianej pierwszej manifestacji, 
medialnie spowodowanej rzekomym od-
bieraniem - przez Polskę!? - Transylwanii 
na rzecz Węgrów, co jakoby głosiło efeme-
ryczne warszawskie pismo „Sens”, czego 
bezsens byłby uwikłany w porozumienie 
wyszehradzkie, do którego bez szans aspi-
rowało nie tak rumuńskie MSZ, jak jego 
nadto ambitny - i młody - minister; Siedmio-
gród, wojenno-wersalska zdobycz Rumunii, 
częściowo odebrana dla Horthy’ego przez 
Hitlera, po wojnie przywrócona, byłby fi-
larem rzeczonej racji Stanu. Natomiast w 
akapicie niezawinionych ofiar należałoby 
teraz nawiązać do powodu drugiej manife-
stacji: zgonu niejakiego Crulic’a ergo Krulika, 
zagłodzonego na śmierć w krakowskim 
więzieniu Montelupich domniemanego 
sprawcy nieistotnej kradzieży, dymisji bu-
karesztańskiego ministra S. Z. i odwołania 
dyplomatów warszawskich z ambasadorem 
Byrtaszem na czele, dodajmy - nadzwyczaj 
zasłużonym na każdym polu współdziałania 
rumuńsko-polskiego. Aż się narzuca reflek-
sja o byłym (?) honorze w kraju, w którym 
(rechocząc?) kibicowano umieraniu oby-
watela Unii Europejskiej, potem doszło być 
może do dymisji... szeregowego pracownika 
więziennictwa.  

Dzisiejszym turystom należałoby pod-
powiedzieć - poza grobami - dwa adresy 
celu podróży, o których prawdopodobnie 
nie mówią standardowe przewodniki: 

karpacko urokliwy Bicaz i Craiova, prawie 
naddunajska. Tamże w 1994 roku ze śp. 
Andrzejem Przewoźnikiem, niedocenianym 
strażnikiem Pamięci, powiesiliśmy dwie ta-
blice dla uczczenia itinerarium prezydenta 
Mościckiego, uosobienia Rzplitej. Dzisiejsza 
siedziba gminy Bicaz w sercu Karpat przyj-
mowała Prezydenta w myśliwskim pałacyku 
króla Karola i tam właśnie we Wrześniu 
jeździł - trzysta km.! - amb. Raczyński lub 
radca Poniński - dla wymuszenia dymisji i 
nominacji następcy. Po tym akcie byłego 
Prezydenta przewieziono do Krajowej, do 
królewskiego pałacu „Mihail”, skąd właśnie 
zabrano marszałka Rydza Śmigłego do Dra-
goslavele, letniej rezydencji prawosławnego 
patriarchy Bukaresztu w południowych 
Karpatach, a skąd uciekł do Warszawy. 
Dzisiejsze bogate w zbiory Muzeum Sztuki 
z odpowiednim szacunkiem zachowuje 
pamięć o prezydenckim apartamencie na 
piętrze a swoistym zamknięciem - i rewan-
żem? - historii sprzed lat 55-ciu było tamże 
wielkie przyjęcie dla rumuńskiej Polonii (w 
tym tej po 39-tym) z udziałem marszałka 
Stelmachowskiego na czele Wspólnoty Pol-
skiej. Oczywiście poza nimi jest jeszcze wiele 
miejsc uzdrowiskowo urokliwie karpackich 
(i, niestety, miejsc internowania, choćby Sla-
nic Moldova dla rządu, Baile Herculane dla 
generalicji), nie mówiąc o wielu adresach 
min. Becka, przenoszonego i pilnowanego 
na granicy nękania. 

Obiecaną refleksję o osobnej, nie 
tylko „wrześniowej” racji Stanu raz jesz-
cze przyjdzie zacząć od płk. Becka, przez 
ponad dekadę (zbyt młodego, moim 
zdaniem) partnera europejskich i nie 
tylko europejskich wygów dyplomacji, 
także rumuńskiej. Jakże go na początku 
lat 90-tych przypominał min. Nastase 
(!?), zwłaszcza wobec naszego super Sku-
biego, niekwestionowanego m. in. przez 
wprawnych rumuńskich absolwentów 
osławionego moskiewskiego MGiMO, eu-
ropejsko uznanego filara nowej polityki 
dyplomatycznej, pierwszego świeckiego 
grobu w podziemiu wilanowskiej świątyni 
Opatrzności i jednego z kilku mężów 
Stanu, jakich uznałby interrex i zarazem 
współpatron kopuły tejże Opatrzności, już 
błogosławiony kardynał prymas. Żenujące 
zabiegi i podchody ambitnego Rumuna 
zbyt dotkliwie uzmysławiały pozoranckie 
role dyplomacji min. Becka, m. in. wobec 
Titulescu (było nie było - na czele Ligi 
Narodów) i Gafencu. Odejściu ministra 
(„awansowi” na ichniego marszałka Sej-
mu) towarzyszył prasowy wywiad, którego 
tytuł na tyle bulwersował dyplomatów, iż 
pytali o co/ o kogo chodzi: W Polsce ktoś 
nas nie lubi... jeszcze Ostatnie zaakcentowa-
ne ynke przemieniały frustracje polityka w 
niebawem realne dziedziny współpracy. 
Inną osobową referencją byłby marszałek 
Antonescu. Poza tym, że alter ego naszego 
Piłsudskiego (nb. najbardziej z Polaków 
życzliwego dla Rumunii, gdzie, poza swo-
ją Litwą, naprawdę lubił jeździć) jeden z 
niewielu ówczesnych uprzywilejowanych 
partnerów Hitlera, który pozytywnie i 
skutecznie uzyskiwał co chciał - coś za 
coś - dla swojego Państwa aż do śmierci 
i tegoż Państwa najpierw moskiewskiego, 
potem własnego wariantu komunistycz-
nego z nieszczęsnym królem Michałem 
udekorowanym - przed wymuszoną abdy-
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kacją - orderem Lenina, bodaj jako jedyna 
koronowana głowa. Biurko, na którym 
podpisywał abdykację stoi do dzisiaj w 
jednym z pałaców królewskich. Tak też 
można opowiadać tamtą „wojnę”.

Gdy Polak mówi wojna, to chodzi o 
39-45, mniej więcej. Dla Rumuna data 
owa, to „wojna” cudzysłowem opatrzona, 
bo gdyby nie setki, potem może i tysiące 
Polaków pod oknami, nie wiedzieliby, że 
gdzieś tam... Jak my dzisiaj, mimo potęgi 
obrazka 24/24 i 7/7, gdzieś tam, w Suda-

nie, Birmie, Gazie, itd. Bo ich i nie tylko 
ich wojna, to było 14 -18, chlubne wojsko-
we i dyplomatyczne potwierdzenie Pań-
stwa wymyślonego pół wieku wcześniej. 
Wedle projektu wolnomularzy? Liberało-
wie Się dogadają. Jakie to ma znaczenie... 
Królestwo Bismarcka dla Hohenzollerna 
pozbawionego rodowego Sigmaringen? 
Cóż z tego... Prawosławie warte mszy, par-
don, liturgii. I tak też wolno snuć osnowę.

Prawie 90-letni lekarz obozowy chro-
niący internowanych podoficerów przed 

tyfusem dumnie skanduje jedyne zapa-
miętane echo tamtej polszczyzny sprzed 
pół wieku: jaki stolec?! Samo życie. Po Po-
lakach, których resztki nie uciekinierów 
przekazano do oflagów, zamknięto tam 
komunistów, w tym młodego Czauszesku. 
Może inny, ale też tyfus. A pół wieku póź-
niej delegacja górniczej „S” robiła w złej 
sławy zagłębiu Żyju europejskie szkolenia 
związkowców węgla brunatnego, tych 
politycznie nie skorumpowanych. Też 
ciągłość, oby nastąpiła: c.d.n. v

Bajki dla Michałka

Były obok siebie dwa miasta. Jedno 
piękne jak tort. Miało domy zdobione 
srebrem i bursztynem, a chodniki ulic wy-
łożone były alabastrem bielutkim niczym 
lukier. Ludzie w tym mieście nosili bogate 
stroje zdobione perłami, szmaragdami i 
diamentami i sakwy ze skóry pełne złotych 
monet. Lecz mieszkańcy zamożnego miasta 
ciagle żyli w strachu, obawiając się, że lu-
dzie z pobliskiego grodu mogą ich napaść 
i przywłaszczyć sobie  bogactwo. Otoczyli 
więc miasto murem wysokim, jak  góry.

Drugie miasto nie było ani tak olśnie-
wające, ani tak zamożne, jak sąsiednie, ale 
rosły w nim drzewa o takich smacznych 
owocach, że trudno było powstrzymać 
się od  jedzenia. W powietrzu unosił się 
zapach róż, a woda w rzekach miała moc 
uzdrawiania. Ludzie żyli tu bardzo długo 
i nigdy nie chorowali. Ale nie potrafili się 
w pełni tym radować, bowiem bali się, że 
ktoś wtargnie z zewnątrz i przyniesie ze 
sobą choroby. Aby tego uniknąć, zbudo-

Aleksandra Brzozowska     

Mosty i mury          

wali wokół miasta mur z cegły na wysokość 
kilku pięter.

W bogatym mieście mieszkał chłopiec, 
który był bardzo ciekawy, jak wygląda 
życie dzieci z miasta opodal. Codziennie 
wchodził na najwyższą posrebrzaną wieżę 
i patrzył na odległe domy.

W mieście, gdzie nie było chorób 
i rosły cudowne drzewa, mieszkał także 
chłopczyk, który marzył o  przyjaźni z  ró-
wieśnikiem z  grodu za ogromnym murem. 
Każdego ranka wchodził na dach swojego 
domu (a był to naprawdę wysoki budynek 
opleciony pnącymi różami) i obserwował 
błyszczące w oddali miasto.

Pewnego  poranka stało się coś nie-
zwykłego.W powietrzu śmigały lustrzane 
zajączki. Za radą dobrych duszków, chłopcy 
lusterkami przesyłali sobie słoneczne po-
zdrowienia. Wkrótce nauczyli się wysyłać 
do siebie różne wiadomości. Opowiadali o 
swoich miastach i  rodzinach, o ulubionych 
potrawach, zajęciach, grach i zabawach. Po-

lubili się tak bardzo, że zapragnęli spotkać 
się i wspólnie pobawić.

Utkali więc z dwóch stron most z tęczy 
i spotkali się na jego środku. Od tej pory 
wędrowali tęczą do siebie, kiedy tylko mieli 
na to ochotę. Ale zabawa skończyła się  
pewnego  dnia, kiedy ludzie z bogatego 
miasta i z miasta pozbawionego chorób doj-
rzeli na tęczowym moście sylwetki dzieci. 
W  grodach zrobiło się wielkie zamieszanie. 
Mieszańcy przerazili się, że po tęczowj 
drodze mogą  przybyć inni. Wszyscy w obu 
miastach długo dyskutowali. Jedni prze-
konywali, żeby zbudować jeszcze wyższe 
mury wokół  miast, inni (ci rozsądniejsi) 
twierdzili, że to nic nie da, bo tęcza rządzi 
się swoimi prawami i nikt jej nie zatrzyma 
w budowaniu podniebnych autostrad. W 
końcu po wielu tygodniach zaciętych kłótni 
i sporów mieszkańcy obu miast znaleźli 
to samo rozwiązanie. Postanowili zburzyć 
mury chroniące miasta. Ale czy był to dobry 
pomysł ? Jak sądzisz? v

(Opowiadanie – jedno z nielicznych – nie zostało 
opublikowane w jidysz i najprawdopodobniej nie 
zachowało się też w oryginale w żadnej innej for-
mie; ukazało się w przekładzie angielskim autora 
oraz Ruth Schachner Finkel w Isaac Bashevis 
Singer: Collected Stories, vol. 3 Library of Ame-
rica, Nowy Jork 2004)

Siedząc na parkowej ławce zauważy-
łem, że rozwiązało mi się sznurowadło w 
lewym bucie. Kiedy schyliłem się, aby je 
zawiązać, urwało się. Jedna część pozostała 
mi w ręku, druga w bucie. 

Jak to się stało? Kiedy rano zakła-
dałem buty, sznurowadła wydawały się 
mocne i jeszcze w dobrym stanie. Nie 
dostrzegłem żadnej różnicy między tym 
w lewym a tym w prawym bucie. Czy zbyt 
energicznie je pociągnąłem, czyżby się już 
zużyło i umknęło to mojej uwadze? Jeśli 
tak było, to dlaczego stało się to tylko z jed-
nym sznurowadłem – tym w lewym bucie? 
Czy akurat to się bardziej nadwyrężało? 
Częściej było narażone na naprężenia, tar-
cie i wilgoć? A może stało się to z powodu 

mojego niedbalstwa? Nigdy się już tego 
nie dowiem. Przy codziennym wiązaniu 
obuwia nie zwraca się szczególnej uwagi 
na sznurowadła, nie zastanawia nad nimi 
ani się o nie nie dba. A nawet jeśliby się 
to robiło, to najprawdopodobniej i tak nie 
dałoby się dokładnie przewidzieć czasu 
ich zużycia.

Nie miałem innego wyjścia, musiałem 
wyciągnąć z buta resztki urwanego sznuro-
wadła. Robiąc to, wygłosiłem pean na jego 
cześć. „Sznurowadło!” – powiedziałem 
– „solidnie wiązałeś mój lewy but. Praco-
wałeś ostatnimi resztkami sił, spełniając 
funkcję, dla których zostałeś wyproduko-
wane. Teraz nie jesteś już sznurowadłem, 
lecz częścią ziemi, wszechświata. Twoje 
cząstki będą się powoli rozkładać i  łączyć 
z innymi cząsteczkami. Możliwe nawet, że 
rozpadną się w różne zbiory atomów. Może 
staniesz się częścią rośliny, stworzenia, czy 
minerału. Twoja misja sznurowania buta 
się skończyła, ale gdzieś w historii wszech-
świata, gdzie rejestruje się wszystkie rzeczy, 
twoja rola zostanie zapisana. Gdzieś w bo-

Icchok Baszewis Singer

Epitafium dla sznurowadła

skiej księgowości pozostanie informacja, że 
w tym oto czasie byłeś sznurowadłem, taki 
to, a taki but wiązałeś, a następnie twoja 
misja się skończyła, jak wszystkich rzeczy, 
prędzej czy później. Nie ma wiecznych 
sznurowadeł. Tylko składniki, z których 
zostały zrobione, są wieczne. A jeśli nawet 
i te nie są, to najprawdopodobniej wcho-
dzą w skład jakiejś wiecznej substancji lub 
materii. 

Właściwie nigdy nie przestałeś być 
częścią wszechświata. W chwilach, kiedy 
wiązałeś mój but, byłeś energią, materią, 
duchem. Wraz z ziemią kręciłeś się wokół 
własnej osi. Krążyłeś wokół słońca. Porusza-
łeś się zgodnie z nim w jakimś nieznanym 
kierunku po drodze mlecznej i wraz z nim 
brałeś udział w ruchach innych galaktyk. 
Wszystkie prawa wszechświata są twoimi 
prawami. Wszystkie jego misje twoimi mi-
sjami. Byłeś zarówno sznurowadłem, jak i 
kosmosem, grając przez pewien czas rolę 
części buta. Nie ma potrzeby cię opłakiwać. 
Nie potrzebujesz mojej pochwały. Hymn, 
który wygłaszam, w rzeczywistości nie jest 
dla ciebie lecz dla mnie samego – małej 
części wszechświata, z góry skazanej na 
ileś lat samolubnego istnienia tchórzliwe-
go ignoranta, z powodu  znanego tylko 
Bogu”. v

Przełożył Mariusz Lubyk  
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Justyna Lauder

***

niegrzeczna
ulotna jak czasu ułamek 
słońcem rozgrzana 
przewrotna
różowym wstydem pragnienia
zmąciła spokój pościeli 
jego snów
jego marzeń
na chwilę

Wyróżnienie 

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Akant” wraz z powołanym jury w składzie: 
Jolanta Baziak, Michał Pasternak, Stefan Pastuszewski, postanowiła przyznać następujące 
nagrody w XXI Agonie Poetyckim pt. Słońce… A jednak zawsze 

I nagroda (300 zł) – Juliusz Rafeld z Bydgoszczy
II nagroda (200 zł) – Tadeusz Charmuszko z Suwałk
III nagroda (100 zł) – Mieczysław Arkadiusz Łyp z Szczecina 

Dwa wyróżnienia (po 50 zł)
- Anna Budzyńska-Cicha z Poznania
- Justyna Lauder z Częstochowy Suwałk

Gratulujemy!
Na agon wpłynęły 42 zestawy wierszy. Do almanachu pokonkursowego zaprosimy tę 

grupę uczestników, których wiersze spełniły kryteria agonu, wyróżniając się artystycznie 
spośród nadesłanych prac. Warunki druku zostaną uzgodnione z Autorami.

Nagrody wysyłamy pocztą.

Wyniki XXI Agonu Poetyckiego O Wieniec Akantu

Juliusz Rafeld 

Plamy na słońcu 

trudno się dziwić
że malarze bezradnie pędzle rozkładają 
od świtu wypatrują
skoro paleta zbyt skromna by oddać 
fioletowo-żółty odcień na horyzoncie

czasem wracają wieczorem zaciekawieni 
czy już je dzień znużył na tyle 
żeby do snu chmurami okryć 
wtedy ponownie głowy opuszczają 
na widok jego czerwono-krwistej uciechy 
że im się znowu wymknęło

I nagroda

Tadeusz Charmuszko

Słońce

Przejrzało się w lustrach 
witryn sklepowych, błysnęło w oczy 
urzędnikom za oknami 
Mogłoby łatwo zjechać po dachach 
domków jednorodzinnych do rzeki, 
skąd z kajakarzami da się odpłynąć.

Jednakże ono nabrało niezdrowych 
podejrzeń w promieni pęk złocisty, 
zamiast spaceru z psem 
po mieście, zapadło nieoczekiwanie 
za pierwszy napotkany wieżowiec

II nagroda 

Mieczysław Arkadiusz Łyp

Płomyki upalnego lata

Jest wiele ogrodów
wiele spotkań zdarzeń 
zapisanych w świetle floksów
- jeszcze tych z Radomska

Nie róże i nie piwonie 
nawet nie irysy 
ale floksy
kwiaty dalszego zauroczenia 
z pełni lata
- wonne płomyki 
strojne wieloma kolorami 
z pobliża słońca
lotu motyli i złotej ważki

Ich światełkami 
można obronić 
rozjarzyć
dobroć szlachetność 
tkwiącą w człowieku 
wyprowadzić go poza krzyk ulic 
napełnić jasnością

Nie można o tym zapomnieć 
choć wciąż nie umiemy 
sami stworzyć
tego najważniejszego ogrodu 
ani nawet
wejść w krąg jego światła

III nagroda

Anna Budzyńska-Cicha

Powoli 

Powoli,
jak spokojny przypływ 
pojawia się 
słowo.
Jeszcze nieporadne 
gramoli się 
z kokonu myśli.
Budzi się jak słońce z pościeli nocy.
Toczy kulę przez 
dzień walcząc 
z chmurami. 
Zmęczone chowa się poza 
horyzont.
Jutro
powróci,
by powstał wiersz.

Wyróżnienie 

oferuje usługi edytorskie 

w zakresie:
	 	redagowanie,
	 	korekta, 
	 	opracowanie graficzne, 
	 	skład komputerowy, 
	 	druk 
książek (literatura, dzienniki, 
opracowania naukowe, 
publikacje jubileuszowe itp.)
oraz
innych tekstów literackich,
publicystycznych, naukowych
i urzędowych

www.akant.org

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

e-mail: akant24@wp.pl

Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”
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Niedawno opisywałam wspomnienia o 
moim dziadku, ROMUALDZIE BUZKIEWI-
CZU, ojcu mojej mamy i doszłam do wniosku, 
że powinnam zrobić to samo i odszukać dane o 
moim drugim dziadku, ojcu mego ojca, WŁA-
DYSLAWIE ŚWIRCZEWSKIM. Z uwagi na to, 
że dziadek mój i jego przodkowie, pochodzą z 
terenów dzisiejszej Ukrainy, a dawniej polskich, 
poszukiwania te są trudne i żmudne.

Na dzień dzisiejszy wiem, że ALEXAN-
DER ŚWIRCZEWSKI był żonaty z TEOFILĄ Z 
WORONICZÓW i z tego małżeństwa urodził 
się TEOFIL ŚWIRCZEWSKI w 1851 roku w 
Żytomierzu.

Teofil był moim pradziadkiem, a jego 
ojciec posiadał mały majątek, który usytuowany 
był pomiędzy Żytomierzem a Berdyczowem. I 
został mu zabrany przez władze rosyjskie po 
powstaniu styczniowym, a sam pradziadek z 
małym 14-letnim synem, zostali wygnani do 
Tombowa, znanego od 1884 roku jako miasto 
zsyłek Polaków biorących udział w powstaniu. 
W tymże Tombowie urodził się mój dziadek 
Władysław.

Cofnijmy się troszkę w czasie, do roku 
1850.

Teofil zarządza swoim majątkiem, gdzieś 
koło Żytomierza, prowadzi aptekę, ale wcale 
mu się dobrze nie powodzi. Niedaleko, bo 
tylko 44 km dalej, jest miasteczko chadyskich 
Żydów, mieszka ich tam około 98-u procent, 
jest to Berdyczów.

W tym miasteczku pradziadek poznał 
pewnego Żyda, który mu bardzo finansowo 
pomagał, a nazywał sie Szlitzer. Taki rodzaj 
pomocy był wówczas bardzo popularny, ma-
wiano, że każdy szlachcic ma swojego Żyda, co 
go « gryzie » (oczywiście w pewnym momencie 
trzeba było Żyda spłacić).

1884 to rok końca powstania styczniowe-
go i okres zemsty Rosjan. Polacy wysiedlani byli 
do niezamieszkałych części Rosji, na Syberię 
i na Kaukaz, albo po prostu zabijani. Odbie-
rano im ich majątki, paląc je albo sprzedając 
Rosjanom. Oczywiste jest, że Żydzi, którzy 
kilka wieków wcześniej uważali Polskę za raj, 
zmuszeni byli uciekać. Do Rosji nie mogli, 
bo tam wiadomym było, co ich czeka. Jedyna 
droga możliwej ucieczki to było południe, czyli 
Besarabia.

Mój dziadek, Władysław, urodził się w 
Tombowie, a później wraz z Teofilem, jego 
ojcem, znaleźli się na Kaukazie, w Piatigorsku.

W tym czasie Szlitzer, pradziadkowy 
« bank », schronił się 200 km od granicy pol-
skich wcześniej ziem i osiedlił w chadyskim, 
żydowskim miasteczku położonym w Besarabii, 
SULICA.

Odkąd piszę moją książkę « EGO-GRA-
PHIE », sprawiłam sobie stronę na Facebook-u 
i śledzę z zaciekawieniem, co dzieje się wśród 
moich przyjaciół. Trochę też opowiadam o 
moim pisaniu, zamieszczając fragmenty moich 
opowieści.

Aż tu pewnego dnia dostaję zapytanie, 
czy przyjmę do mego grona znajomych PAUL 
–LOUP SULITZER-a.

Oczom nie wierzę, czytam tysiąc razy to 
zapytanie i zadaję sobie pytanie:

- Czy to ten prawdziwy pisarz Sulitzer prosi 
mnie o « bycie jego przyjaciółką na fejsie » ?

Małgorzata Świrczewska 

Moje spotkanie z Paul Loup Sulitzer’em

- Czy to może być prawda ?
Wiedziałam, że jest mnóstwo fałszywych 

profili albo takich, które podszywają się pod 
cudze nazwiska. Nie zastanawiając się długo, 
zdecydowałam, że zgodzę się na tę przygodę 
i sprawdzę, co się kryje za tym, bądź co bądź, 
tajemniczym zaproszeniem.

Po licznych wymianach polubień i innych 
banalnościach, w końcu przekonałam się, 
że chodzi o najprawdziwszego autora, który 
sprzedał 70 000 000 książek na całym świecie, 
przetłumaczonych na 148 języków.

Byłam w siódmym niebie. Ja skrobi-piór-
ko, co próbuje coś tam napisać, staję się raptem 
ni stad, ni zowąd « przyjaciółką« Paul LOUP 
SULITZER-a.

Od słowa do słowa, od jednej rozmowy 
telefonicznej do drugiej, mówię mu o mojej 
książce i tym, co chciałam przekazać później-
szym pokoleniom.

I, o dziwo, słyszę.
- Proszę przysłać mi książkę, przeczytam i 

powiem pani, co o niej myślę.
Z nieba mi spadł ten Sulitzer, myślę so-

bie, lepszego krytyka moich bazgrołów mieć 
nie mogę.

Byłam w jakimś takim zawieszeniu emo-
cjonalnym, wszystko mi się zaczęło raptem 
mieszać w głowie, jakieś dziwne myśli biegły 
tam i z powrotem, mieszając się z dzisiejszą 
rzeczywistością, tak bardzo chciałam, aby ktoś 
uwierzył we mnie i moją książkę. Marzyłam o 
tym, aby znalazł się ktoś, kto doda mi odwagi 
i otuchy, aby kontynuować to, co nazwalam 
EGO–GRAPHIA mego życia. Szukałam popar-
cia w rodzinie, ale moja kuzynka z Warszawy 
zbyła mnie 

- Nie znoszę nieprawdziwych opowieści, 
nawet czytać nie będę.

- Nieprawdziwych ?
A wiecie dlaczego nieprawdziwych, bo 

starałam się opisać moje życiowe przeżycia w 
sposób trochę pokoloryzowany, aby nie znie-
chęcić czytelnika moimi « dramatami ».

Zresztą dlatego nie jest to biografia tylko 
opowieść biograficzna.

 Ale że oceni ją sam Paul Loup SULIT-
ZER, to nawet przez sekundę nie przebiegło 
mi przez myśl.

- Jutro idziemy na obiad - słyszę w słu-
chawce. 

Nie zapytał, czy przyjmę zaproszenie 
na obiad, po prostu: - Idziemy na obiad - zbiło 
mnie z nóg.

I co ja robie ?Odpowiadam. 
- Z wielką przyjemnością – wcale nie 

biorąc pod uwagę tego, że właśnie jutro mam 
bardzo ważną konsultację lekarską w sprawie 
kolejnej operacji mojego serca. Nawet sobie 
nie zdawałam sprawy z tego, że jak dziecko, 
podskakuję z radości. Nic się dla mnie nie 
liczyło, pal sześć moje serce

Wyobrażałam sobie spotkanie « oko w 
oko », czyli sam na sam. Ale skąd, Sulitzer 
przyjechał z całą swoją świtą: sekretarzem 
osobistym, z piękną Supryją - jego agentem i 
przyjaciółką.

Jesteśmy w piątkę przy ogromnym stole 
(Covid do tego nas zmuszał), zaczynamy sobie 
niewinną pogawędkę o wszystkim i o niczym. 
Paul Loup poprosił, aby się do niego zwracać 

po imieniu.
Wyobrażacie sobie tę sytuacje: mnie jest 

trudno powiedzieć jedno słowo, a tu raptem 
do mojego literackiego idola mam mówić po 
imieniu.

Na początku jakoś mi to nie chciało 
przejść przez gardło, na szczęście pomógł mi w 
tym, jak zwykle, mój nieodłączny Aniołek czyli 
ANGE, takie nosi imię mój przyjaciel. On nie 
miał najmniejszego problemu, aby zwracać się 
do Paul Loup po imieniu. Wręcz odwrotnie, 
robił to bardzo naturalnie.

W pokonaniu tej psychologicznej bariery 
pomogła mi również bardzo, dorada, którą 
wszyscy pożerali z wielką przyjemnością, do 
której popijaliśmy pyszne, białe winko.

Raptem, ku mojemu własnemu zdumie-
niu mówię:

- Paul Loup, czy zapoznałeś się już z moją 
książką ? – słyszę, co mówię i czuję, że płonę 
ze wstydu, jak ja się zwracam do autora moich 
ulubionych powieści, a szczególnie « HAN-
NAH » ?

Dwa kieliszki później było mi już dużo 
łatwiej mówić mu po imieniu. A bariera cał-
kowicie zniknęła, kiedy PaulLoup wziął mnie 
za rękę i powiedział:

- Ja też jestem polskiego pochodzenia.
Chyba zrobiłam głupią, ze zdziwienia, 

minę, bo sama słysząc siebie, niedowierzałam 
własnym uszom.

-Jak to! - krzyczę ze zdziwienia - wszędzie 
i zawsze pisano, że jesteś rumuńskim Żydem 
– dodaję.

- No bo w papierach jestem – mówi spo-
kojnie. To znaczy niedokładnie, moi rodzice 
mieli papiery rumuńskie, bo przyjęli to obywa-
telstwo po Traktacie Wersalskim, kiedy to na 
nowo powstało Królestwo Rumuńskie i wszyscy 
Żydzi, którzy znajdowali się w Besarabii wcho-
dzącej w skład rumuńskiej monarchii, na pod-
stawie decyzji królewskiej, dostali rumuńskie 
obywatelstwo około 1926 r. Moi rodzice chcąc 
nie chcąc, stali sie obywatelami rumuńskimi.

Musiałam wyglądać na zaskoczoną, bo 
Paul Loup kontynuował:

- Nie dziw się, my Żydzi, często nie mieli-
śmy nazwisk, nazywano nas np. Icek kuśnierz z 
Berczydla, albo Icek syn Mocka, czasami nasze 
nazwisko to zniekształcony zawód szlifierz, z tej 
deformacji stawał się Szlitzer.

I znowu prawie nie spadłam z krzesła, ja 
skądś znam to słowo Szlitzer!!!

I Berczydło, i znowu w głowie mi się gotu-
je. A jak mi się w głowie gotuje, to słychać, bo 
coś mruczę, coś sama do siebie ciągle mówię: 
ojojoj.

Cały stół zdziwiony obserwuje mnie, za-
chowując absolutną ciszę.

I raptem, na cale szczęście, Supryia mówi:
- Ojojoj, co to znaczy ?
Wszyscy wybuchliśmy śmiechem. Ja śmia-

łam się, aby zamaskować moje zakłopotanie, z 
którego wyzwolił mnie Aniołek:

- Małgosia tak reaguje, jak coś jej się przy-
pomni, ale jeszcze nie jest pewna, że to, co jej 
się przypomniało jest prawdą.

Towarzystwo było naprawdę miłe, bo nie 
zwrócono na mnie negatywnej uwagi. Paul 
Loup zabrał znów głos:

- Magosia, przeczytaliśmy z wielką uwagą 
twoją książkę – rzekł, a ja na te słowa wstrzy-
małam oddech.

- To bardzo dobre temoignage (świadec-
two) epoki, w której żyłaś, napisany delikatnie, 
bez narzucania twoich poglądów nikomu, i co 

dokoñczenie na str. 20
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ciekawsze, ocena w nim zawarta, nie krytykuje 
nikogo, ale jednocześnie oddaje wyraźnie i 
bez equi-voque (dwuznaczności) klimat tamtej 
epoki.

Mało nie zemdlałam z wrażenia i na wszel-
ki wypadek poprosiłam kelnerkę, tym razem, o 
szklankę wody, ku zdziwieniu mego otoczenia.

W tym momencie byłam przekonana, że 
to, co jest najbardziej zaskakujące jest już za 
mną i będę mogła spokojnie zastanowić się nad 
tym, jak dalej pokierować moją znajomością z 
Paul Loup.

Paul Loup, ze swoimi polskimi korzenia-
mi, lubiący moją książkę, rozumiejący jej głę-
bię, zakochany w Polce (to wiedziałam z pism).

To, czego nie wiedziałam, a co zaobser-
wowałam w czasie naszej rozmowy, to to, że ma 
on trudności z wymówieniem pewnych słów, 
że czasami z trudem się wysławia, porusza się 
niezbyt pewnie. Ale sposób przedstawiania i 
formułowania myśli ma doskonały i jasny.

Później dowiedziałam się o jego wylewie 
i o tym, że od siedmiu lat walczy z chorobą, 
aby powrócić do dawnej formy. I tu stał mi się 
bardzo bliski, nasze dolegliwości zbliżyły mnie 
do niego. Zaczęłam go podziwiać za tą silną 
wolę, która jest niezbędna, aby nie poddać się 
tej potwornej chorobie. W walce pomaga mu 
niezłomna Sypryia, dopingując go do ćwiczeń 
umysłowych i fizycznych i prowadzenia w miarę 
normalnego trybu życia.

Po tym pierwszym spotkaniu, jakoś tak 
się stało, że zaprzyjaźniliśmy się naprawdę. Z 
ikony literatury Paul Loup stał się bliskim mi 
emocjonalnie człowiekiem, który w mgnieniu 
oka rozumiał wszystko, co chciałam powiedzieć 
lub napisać. A prawdę mówiąc, niewielu mam 
takich rozmówców, którzy wiedzą, co chcę 
powiedzieć nie dlatego, żebym źle mówiła, ale 
dlatego, że problemy, które poruszam, są albo 
nieznane albo niezrozumiale.

Przy tych licznych i jakże ciekawych 
spotkaniach, dowiedziałam się, że SULITZER 
urodził się w 1946 roku w Paryżu i był, de fac-
to Francuzem, a jego rodzice urodzili się na 
początku dwudziestego wieku w Besarabii dzi-
siejszej Rumunii, do której przybyli z « raju », 
czyli z Polski.

Osobiście Pau Loup nie brał udziału 
w walce o wolną Polskę. Był za mały, druga 
wojna światowa skończyła się przed jego 

narodzeniem. Ojciec, Jules był dla niego 
idolem i przykładem. Niestety, tylko dziesięć 
lat, bo zmarł przedwcześnie, ale tym bardziej, 
w oczach małego chłopca, urósł do rangi 
bohatera.

Bohatera, który do ostatnich chwil walczył 
o swoją polskość ryzykując życie, albowiem w 
czasie po wybuchu wojny, kiedy już rodzina 
Sulitzerów była we Francji. Jules nie zwlekając 
wstąpił do ruchu oporu polsko-francuskiego 
i od tej pory stał się clandestin (żołnierz pod-
ziemia), tu poznał, polskiego pochodzenia Ży-
dówkę, CECILE BRAUNSTEIN (też urodzoną 
w Rumunii), w której zakochał się na zabój i 
niedługo po spotkaniu poślubił.

Przy okazji poszukiwań moich przodków 
często spotykałam się z nazwiskiem Braunstein 
na kresach polskich. Od tej chwili « polskość » 
zaczęła rządzić w rodzinie SULITZERÓW. 
Bardzo szybko zapomniano o tym czasie, kiedy 
SULITZEROWIE byli Rumunami z konieczno-
ści historycznej.

Cecile zapisywała w swoim notesie różne 
polskie dania, obyczaje, a może to były obyczaje 
i dania polsko-żydowskie ? Ale czy to ma jakieś 
znaczenie w tej powojennej sytuacji, kiedy 
tylu Żydów zginęło w obozach zagłady. Ci, co 
przetrwali, zapisywali dla późniejszych pokoleń 
wszystko, co znali z obyczajów własnych, często 
zmodyfikowanych przez nawyki kraju ojczyste-
go, którym dla nich była Polska, skąd musieli 
wyjechać na południe do Besarabii.

A jej mąż, JULES, stał się jednym z 2500 
szpiegów służących w polskiej sieci F2 i walczą-
cej przeciwko Niemcom.

Notatki CECILE przyczyniły się do po-
wstania książki:

De HENRI MINCZELES « HISTORIA 
POLSKICH ŻYDOW »

« HISTOIRE DES JUIFS DE POLOGNE ».
Czy to nie dowód polskości rodziny Su-

litzerów?
***

Minęły dobre dwa tygodnie, jak raptem 
w nocy, znalazłam odpowiedź, już wiedzia-
łam, z jakiego powodu bliskie mi było słowo 
SZLITZER!!!

Szlitzer to był « bank » mojego pradziada!
Czyżby chodziło o tą samą rodzinę? Ro-

dzinę Paul Loup Sulitzera?
Czyżby nasze rodziny znały się? Czyżby… 

Czyżby...
Nikt mi nie odpowie (na razie) na te 

pytania. v

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury

Irena Batura

Test na inność

Dwudziesty pierwszy wiek
uchylił ronda kapelusza
na głowie starej kobiety
i kłania się
czasom sprzed drugiej wojny
Twarz którą osłania nakrycie
jest powojenna

Myśli kłębiące się w główce kapelusza
ubierają pamięć
na postaci przezywanej „Sercem Maryi”
w dziewiętnastowieczne stroje
jej babek
i prababek
i stanowią dysonans
do lat pięćdziesiątych

Dzieci
tłumnie biegną za „szaloną”
- to ciągnie za tren
jedwabnej sukni
- tamto patykiem
trąca kapelusz
„Wariatka” dziwi się
brakowi dobrego wychowania

Tylko nieliczni przechodnie
przyznają jej rację
ale są starzy
i pamiętają ….

Przed treściami wspomnień z wojny
i czasów tuż po niej
dzieci są chronione
i tak by nie pojęły
terminów składających się
na powody szaleństwa
i inności
dawnej jaśniepanienki

Kilkadziesiąt lat później
inna kobieta
wyciąga z szafy
ubrania
nie przystające
do biegu jej czasu

Na ulicy 
tylko nieliczni przechodnie
przyglądają się kapeluszowi
znanemu im ze starych filmów
i fasonowi sukni
krzyczącemu
- chcę zaznaczyć swoją inność!

A dzieci?
- Czy są lepiej wychowane?
- czy mniej ciekawe ludzi?

 
        Rzeszów 1957 – Augustów 2021. 

Moje...
dokończenie ze str. 19
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Samochwalczo przez lata mogłem 
mówić, pisać: „Protokół Kulturalny” – je-
dyne od ponad 20 lat, pismo literackie w 
Poznaniu, po upadku „Arkusza” Bogusła-
wy Latawiec… Teraz sytuacja się zmieniła. 
Już drugi rok poznański oddział ZLP wy-
daje „ReWiry”, kwartalnik literacki. 

Redaguje zespół: Jerzy Beniamin Zim-
ny (redaktor naczelny), Anna Andrych i 
Zbigniew Gordziej (zastępcy naczelnego), 
Maria Magdalena Pocgaj (sekretarz), Ra-
fał Różewicz, Zofia Grabowska-Andrijew, 
Karol Samsel, Janusz Taranienko, Andrzej 
Walter. Stali współpracownicy: Krystyna 
Mazur, Urszula M. Benka, Robert Rudiak, 
Czesław M. Szczepaniak. Przypomnijmy… 
Wychodziły w Poznaniu, po II wojnie, 
pisma: „Życie Literackie”, „Tygodnik Za-
chodni”, „Wyboje”, „Nurt”, „Nowy Nurt”, 
„Już jest jutro”, „Gazeta Malarzy i Poetów”, 
„Arkusz”.  

Kształt edytorski „ReWirów” wyraźnie 
przypomina okładkę i układ graficzny 
„Zeszytów Literackich”, redagowanych 
przez Barbarę Toruńczyk, ważnego – 
znaczącego periodyku, dziś niestety, nie-
odżałowanej pamięci… To dobra szkoła, 
tradycja. Prawie 200 stron… Tytuł kwar-
talnika (autorstwa Jerzego Beniamina 
Zimnego), celnie nawiązuje do tradycji 
literackiej, do dziejów środowiska. „Wiry” 
– to bowiem nazwa oddziału KKMP (Kore-
spondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy) 
z lat 1970-ych, pracującego w Poznaniu 
pod mecenatem ZW Związku Młodzieży 
Wiejskiej, potem pod kuratelą Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Mia-
łem ongi przyjemność przewodniczenia 
temu gremium. Nie było partyjnej kon-
troli, wymagań… Z ramienia organizacji 
„opiekował się” nami Marek Król, dziś 
wybitna osobowość mediów, świata po-
lityki. „Wiry” – starsi pisarze mieli swój 
kwartalnik „Nurt”, my – „Wiry”. Nazwę 
wymyślił nam Ryszard Milczewski-Bruno. 
W podpoznańskich Wirach mieszkał Jerzy 
Szatkowski. 

W numerze 3(6) „ReWirów” (bo naj-
pierw pro domo sua), znajduję fragmenty 
zapowiadanego zbioru esejów Jerzego Be-
niamina Zimnego pt. „W Nurcie odnowy”, 
poświęcony 50-leciu naszego Klubu Lite-
rackiego i antologii „Daję Słowo”. Recen-
zent wprawdzie przyznaje, że prowadzony 
przeze mnie od 1970 roku Klub Literacki 
jest ewenementem w skali kraju, jednakże 
z całą surowością (niesprawiedliwością?) 
obchodzi się z wydawnictwami klubowymi. 
Skupia się na pięciu pierwszych arkusi-
kach, zeszycikach – nazywając niektóre z 
nich (niesłusznie) almanachami, zestawia 
nazwiska, sprawdza obecność poetów w 
następnych publikacjach. Pyta o przyczyny 
ich nieobecności. Trudno pojąć czemu 
służy ta statystyka. Nieszczęsna ta szkoła 
krytyki Andrzeja Krzysztofa Waśkiewi-
cza, który pokawałkował dzieje nowszej 
poezji na pokolenia, pod – pokolenia i 
pod… Dalej mowa o śladzie komercji w 
antologii. Nie rozumiem. Skupiając się na 
wspomnianych „zeszycikach” (wiadomo, 

Jerzy Grupiński 

Poznańskie „ReWiry”

cenzura nie pozwalała), autor omówie-
nia pomija dwa obszerne almanachy „Na 
końcu świata albo języka” (Poznań 2011) 
i poprzedzającą tę publikację dwutomo-
wą antologię „Arka” („Zamek poetycki” 
i „Zamek prozaików”), wydanych przez 
Centrum Kultury Zamek w 2005 roku. 
„Arka” uzyskała międzynarodowy certy-
fikat as the international best selection of 
poems of the year 2005. Recenzent pominął 
także redagowaną przeze mnie przez lata 
w Centrum Kultury Zamek, serię wydaw-
niczą „Zamkowe arkusze literackie”. Na 
koniec pretensja Jerzego Beniamina Zim-
nego – miast wydawać antologię 50-lecia, 
należało napisać monografię środowiska w 
jego półwieczu… Jurku, to setki imprez i 
jeszcze więcej nazwisk… Praca dla zespołu 
naukowców. Miast sprawdzać obecność 
autorów w poszczególnych publikacjach, 
szkoda, że nie zająłeś się na przykład de-
biutami 50-lecia w Zamku… To zestawie-
nie byłoby może znacznie ciekawsze. Oto 
niektóre z nazwisk: Dawid Jung, Michał 
Januszkiewicz, Tomasz Mizerkiewicz, 
Piotr Michałowski, Grzegorz Wróblewski, 
Tadeusz Żukowski, Wojciech Gawłowski, 
Magdalena Gałkowska, Piotr Bagiński, 
Bogna Hołyńska, Norbertt Skupniewicz 
(jako poeta), Tadeusz Stirmer, Roman 
Bromboszcz debiutował kaprysem filozo-
ficznym pod tytułem „Pudełko zapałek” i 
wierszem „Herbertowi”, Grażyna Banasz-
kiewicz prozą „Godzina życia”, Anna Ko-
kot opowiadaniem „Pożeracz”, a Sebastian 
Nowak – wierszami. 

I po co ja to wszystko piszę? Naczelny 
ma swe zdanie. Tekstem publikowanym 
onegdaj w sieci pt. „Skandal w Klubie 
Literackim”, z grubej rury napadł na 
poetki kręgu „Protokołu Kulturalnego”, 
po czym na spotkaniu swym autorskim w 
Klubie przyjął na pierś filipikę Danuty E. 
Dachtery, bez zmrużenia oka, ale uchylił 
się od odpowiedzi, zrejterował. Oczywista 
obecność redaktora naczelnego w „ReWi-
rach”, to on wybiera teksty, kształtuje pro-
fil pisma. Znaczącą objętość omawianego 
numeru zajmują też teksty pióra Jerzego 
Beniamina Zimnego oraz omówienia po-
święcone jego publikacjom. Także i moja 
recenzja… Może to trudności z szerszym 
naborem propozycji do kwartalnika? Bo 
redaktor jest otwarty, szuka piór, kon-
taktów. Odnosi się wrażenie pewnego 
pośpiechu w doborze materiałów. Wiem… 
Niełatwo „robić” kwartalnik. A jeszcze 
przecież własna twórczość… Zajęty przez 
lata karierą zawodową, oddalony od 
literackich ośrodków opiniotwórczych 
Jerzy Beniamin Zimny przez cały czas 
pisał. Teraz, gdy czas i okoliczności na 
to pozwalają, nadrabia zaległości. Stąd 
i znacząca liczba w krótkim stosunkowo 
czasie, własnych publikacji: powieść, zbiór 
eseistyczny (sylwa?), tomiki poezji. W 
zapowiedziach powieść, eseje, dzienniki. 
Wracając do numeru 6 „Rewirów”… Za-
pewne, mój późny wiek przyćmiewa mi od-
biór wielu prac, ale zachowałem ambicję 
i bardzo chciałbym sobie przyswoić lotne 

frazy dziennika („Z notesu”) pióra dr. 
Karola Samsela. Że nie wspomnę o „Auto 
da fé”… Też byłem kiedyś na polonistyce i 
nawet miałem dobre stopnie. Dobrze czyta 
mi się we fragmentach prozę Pani Eguc-
kiej, trudniej opanować dłuższe partie. 

Dzięki „ReWirom” ujawniają się, przy-
pominają czytelnikom nazwiska twórców 
nieczęsto obecne w tzw. szerokiej świa-
domości odbiorczej. Cenne publikacje 
Roberta Rudiaka, liryczne felietony Marii 
M. Pocgaj, głębokie recenzje Zofii Gra-
bowskiej-Andrijew, prace Konrada Sutar-
skiego (polski pisarz na Węgrzech, ostatni 
żyjący, czynny w literaturze członek grupy 
literackiej „Wierzbak”)… Wiersze Anny 
Andrych – moje prywatne odkrycie… Wy-
różniają się felietony Zbigniewa Gordzieja 
pisane w cyklu „Bez asekuracji”. Wreszcie 
inny język, problematyka spoza humani-
stycznego sosu, w stronę nauk ścisłych, 
medycyny. Może wyróżnić w „Rewirach” w 
spisie treści dział „felietony” – materiały 
nazywane dotąd - esejami? Z numeru na 
numer „ReWiry” ciekawsze… Rozmaitość 
języków, postaw, wiele tekstów niezbyt 
obszernych, pozwalających utrzymać 
uwagę czytelnika. W ostatnich numerach 
wyjście poza literaturę, w stronę muzyki, 
twórczości plastycznej – kolorowe wkładki 
z reprodukcjami prac Piotra Stasika, An-
drzeja Haegenbartha… v

Maciej Wódz

Wzgórze psów

Patrzę ci w twarz
i widzę tylko 
zmęczoną obojętność

twoje oczy zapadły się 
i milczą zgrabnie ukryte 
pod makijażem

nie potrafię
już cię rozbawić
ani nawet zaskoczyć

trwasz i to tyle
co masz mi
do powiedzenia

zimny blask świetlówki 
sypie opiłki 
do oczu

mrugam z częstotliwością prądu
aby zobaczyć coś 
między klatkami

pada śnieg
biel wyrównuje
bolesne zadziory

kładę się obok 
i boję się nawet 
wyciągnąć rękę

na wszelki wypadek
wkładam ją sobie 
pod głowę
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Aleksandra Gardysiak

Ważenie

na zardzewiałej 
wadze po babce
układam podarunki od niego

światło
mrok
mrok

codziennie skrupulatnie 
wyznaczam funkcję
krzywa cienia rośnie

Beata Stępień

Nie śpij   

Nie zasypiaj

Już tęsknię,
a jeszcze się nie cienią twoich oczu powieki. 

Jeszcze nie zasypiaj.

Wyrwę cię z objęć Morfeusza
- niech
ze swoimi snami da nam spokój dzisiaj 
 
Nie zasypiaj 

Gdy śpisz,  
mój świat robi się za mały
- skurczony,
sfilcowany jak sweter
stary...

Nie zasypiaj jeszcze

Zatracimy się w sobie
już tak na zawsze
i
tak do końca ... 

Nie zasypiaj 

Przepędzę Morfeusza
 - będę 
jak Kastylijska plaża dzika
i 
gorąca ...

Jacek Mroczek

List

wiesz ja często
zakrywam głowę kołdrą
tam gdzieś mieszka cisza 
mój kot też tam bywa 
miękki jak dobroć 
niewiele zabieram
ze sobą jestem 
taki podróżny 
na najtańszym bilecie 

zatem 
tworzę ciemność  
chociaż znasz mnie
boję się ślepoty

bez oczu
moja głowa stanie się
więzieniem myśli
dożywotnio skazanych 
na wspominanie 
zostanę sam
na bezradnej ulicy
pomogą mi 
psy
komary

dzwonki alarmowe 
na skrzyżowaniach 
poczuj to życie
poczuj to życie
zadzwonią 
w satysfakcji 

otworzyłem oczy
wyszedłem 
spod kołdry 

napisałem do Ciebie 
list

Juliusz Wątroba

Wszystko jedno

Zbiegły się
wszystkie kolory
w jedno miejsce
Wszystkie kształty
we wszystko jedno
I tyle niedomówień
niedośpiewań
niedorzecznych
pęczniejących jak kosmos
by się skurczyć
w pewność:
zbiegły się 
wszystkie uczucia
rozkwitają wszystkie kwiaty
wielobarwnym słońcem
na łące
twego ciała

Lucyna Dobaczewska

***

Dotknąłeś jej twarzy
policzek był miękki spływał ku ziemi

poruszona nieśmiertelność 
jak ożywiona mumia 
powiedziała coś przez prostokąt ust

nie dosłyszałeś – słowa 
w tym kształcie 
są niezrozumiałe

wtedy z ciemności wynurzyła się dłoń

próbowała 
opowiedzieć 
o miłości
gestem

Marta Solomej

Z tej strony

przed północą
rzęsy się kleją do okien
na szkle ślady
piątej strony świata

linie papilarne
które zostawiłeś
poprzedniej zimy
z tej strony parzą chłodem

chucham 
na szybie ożywasz
na chwilę

Piotr Łączyński

Obok nikogo

Kiedy szukam
twoich dłoni pieszczota 
poddaje próbie receptory 
opuszków, nie czuję

kiedy kolejny
rok po omacku trawi
doby na szukaniu dłoni
błądzi po ziemi niczyjej

tam gdzie boli i nawet dalej
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Grażyna Wojcieszko

Niby
 
 
I
 
Niby park przy lesie, Niby duża polana
a czuję się jak na miejscu egzekucji,
właśnie wjechał wóz konie ciągną furę 
z drewnianą klatką lwy łypią oczyma, 
dwa zwierzaki jakby żądały wyjaśnień,
jakby o coś pytały 
pytają co to za zbiegowisko
 
a na polanie
 
tłum gapiów ktoś przyniósł Paris Match, 
wertuje kartki i pokazuje gawiedzi zdjęcia: 
patrzcie to ten młody blondyn tak, to ten wskazuje
palcem blondyna z rozwichrzonymi włosami, 
 
ktoś inny przyniósł bęben i teraz w niego wali,
ktoś jeszcze inny płacze, blondyn podobny do chłopaka 
ze zdjęcia w Paris Matchu siedzi na ziemi i płacze,  
podobno u nas nie ma kary śmierci krzyczę do tłumu,
 
nikt nie słyszy 
 
po chwili
 
 
II
 
Niby park przy lesie, Niby duża polana,
a na niby miejscu egzekucji coś budują, 
stukają młotki, piszczą gwoździe, deska 
do deski wznoszą jakąś dziwną bryłę,
konstrukcja jakby wahała się czy stanąć, 
 
jakby o coś pytała
pyta po co te kilogramy gwoździ 
a na polanie
 
tłum gapiów rośnie, ten od Paris Matcha biega,
biega i pokazuje zdjęcia młodego blondyna, 
blondyn z rozwichrzonymi włosami uśmiecha się 
z kartek żurnala, to on, to na pewno on, ten zdrajca
 
dźwięk wielkiego bębna przejmująco dudni bum
bum bum, ktoś podobny do chłopaka ze zdjęć 
w Paris Matchu siedzi na ziemi z twarzą w dłoniach, 
nie płacz krzyczę, nie wiesz, że u nas nie ma kary śmierci,
 
nikt mnie nie słyszy  
 
po chwili
 
 
 
III
 
Niby park przy lesie, Niby duża polana,
dziwna konstrukcja piętrzy się na niby 
miejscu egzekucji, klatkę zdjęto z wozu,
lwy lustrują budowlę, oglądają gapiów, 
jakby nie wiedziały co teraz nastąpi,
 
jakby o coś pytały
pytają, gdzie są głodne wilki
 
a na polanie
 
tłum gapiów pęcznieje, kręcą się niecierpliwie,
co jakiś czas podchodzą to tego od Paris Matcha,
do tego, co pokazuje kolorowe zdjęcia zdrajcy,
to on, to na pewno on powtarzają pod nosem, 

 
dźwięk wielkiego bębna dudni coraz głośniej bum bum, 
w tłumie ktoś płacze, ktoś podobny do chłopaka ze zdjęć 
w Paris Matchu, biorę go w ramiona i szeptam do ucha
u nas nie zabijają, tutaj jest Europa, rozumiesz Europa 
 
nie słyszy mnie 
 
po chwili
 
 
IV
 
Niby park przy lesie, Niby duża polana,
na niby miejscu egzekucji ukończono 
dziwną konstrukcję, wysoką na drzewo, 
lwy nerwowo biegają po klatce, jakby
przeczuwały burzę i czekały na pioruny,
 
jakby o coś pytały
pytają, czy wilki jedzą ludzi
 
a na polanie
 
tłum gapiów gęsty jak mrowisko kręci się niecierpliwie,
włażą na siebie, tego od Paris Matcha przykryła fala 
ciekawskich, rozpychają warstwy spiętrzonych ciał, chcą 
zobaczyć kolorowe zdjęcia młodego długowłosego blondyna,
 
dźwięk wielkiego bębna dudni jak kościelny dzwon bum bum bum,
płacze tylko jedna osoba, ktoś podobny do chłopaka ze zdjęć w Paris 
Matchu, stoję obok biorę go w ramiona u nas nie ma kary śmieci, u nas 
nie zabijają, tutaj jest Europa, rozumiesz Europa, powtarzam kilka razy, 
 
nikt mnie nie słyszy,  
horda słucha odgłosów łamanych desek,
to lwy rozwaliły klatki i napadły na dziwną konstrukcję.

Rafał Jaworski

Deklaracja lojalności

Dla spokoju epokowych wyzwań,
błogiego ciepła serialu pokoleń,
wyrzekamy się grzechu własnego zdania.

Ochronią nas przed nami zręby Instytucji.
Z lęków oczyszczą filtry w śródmózgowiu.
Ścieżek krzywiczy kręgosłup
sprostuje dochodów system
i eureka genetycznej inżynierii.

Oceni nas zbiorowa kompetencja.
Biuro Badań Opinii doniesie co trzeba.
I urodzaj na rzeczy o kształtach pragnienia
zażegna zakaźną dynamikę poglądów odrębnych.

Otworzą się bramy więzień i nadświadomości,
mnisich klauzur i urzędów bezpieki.
Opadnie z tajemnicy moc wstydliwych listków.
Wszystko będzie jawne, na wszystko
będzie panacenum, alkahest, mandragory korzeń.

Wolni – Równi – Zbratani

A Bóg, który objawił, że sądzić przyjdzie
(choć Go już wzywać nie będziemy),
kogóż z żywych
rozróżni i porwie?
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W 2010 roku napisałem w „Akancie” o 
Twoim ojcu Wacławie („Podporucznik” „Świat 
Inflant” nr 2010, nr 3, s. 10-11).

Tamtym tekstem starałem się pomóc Ci go 
pożegnać, przebijając się przez mity rodzinne, 
przemilczenia i niedopowiedzenia. 

Byłaś wdzięczna.
Dzisiaj znów siadam do pisania, ale z 

ogromnym bólem, bo przyszło mi żegnać 
Ciebie.

1.
Nie. Nie mówiłem do Ciebie, Emilio, 

chyba żartem. Na co dzień byłaś Milą. Tak 
mówiła do Ciebie mama, tak mówiłem ja. Ale 
najczęściej byłaś dla mnie Misią. Moja Misiu – 
tak Cię nazywałem. 

Ale czy często? Przecież nie zawsze i teraz 
myślę, że zbyt rzadko. Czuję, że chciałbym wiele 
naprawić i sporo innych czułości 
przychodzi mi na myśl. Ale już nie 
jest to możliwe. Oczywiście nadal 
do Ciebie mówię, chociaż nie mam 
pewności czy mnie słyszysz. Pewnie 
słyszysz.

Przede wszystkim chciałbym 
cofnąć czas i liczne dni i wieczory 
przeżyć na nowo, na nowo z Tobą. 
To tylko mrzonka, która jedynie 
powiększa żal i rozpacz.

Niekiedy to imię – skrót, nad-
zwyczaj Ci pasowało. Zwłaszcza 
wtedy, gdy w puszystym futerku 
spacerowałaś po zaśnieżonym bia-
łostockim parku. 

Tak wiele nie zdążyłem Ci po-
wiedzieć, tak wiele przemilczałem 
w zmarnowane wieczory, gdy Ty 
siedziałaś obok mnie, a ja czytałem 
albo patrzyłem bezmyślnie w ekran 
telewizora. Coraz mniej rozmowy, 
zmarnowany czas.

Chorowałaś od kilku lat. Pogarszał się nasz 
kontakt. Choroba niszczyła Twoje możliwości 
ruchowe, psuła pamięć. Ale czułaś i cierpiałaś. 
Mnie wydawało się, że Ci służę i pomagam. I czę-
sto tak było, przecież jednak nie zawsze. Potrze-
bowałaś tej pomocy w codziennych sprawach. 
Przejąłem wiele obowiązków. Przygotowanie 
posiłków, czasem gotowanie, staranie o dom. 
Ubierałem Cię, wyprowadzałem na spacery, 
gdy to było możliwe – blisko trzy lata już posłu-
giwaliśmy się wózkiem – układałem Cię do snu. 
Z potrzeby serca, ale i z konieczności, bo to były 
codzienne wymagania.

Z biegiem lat gdzieś zgubiła się czułość, 
której brak dzisiaj najbardziej sobie wyrzucam. 
Nieuzasadnione zdenerwowanie, podniesiony 
głos, narzekania na Twoją opieszałość, na Twoje 
niemożności, powolność.

Co gorsza, narzekałem na ograniczenia 
jakie mnie dotknęły przez Twoją chorobę.

Niesłusznie. To było okrutne. Przecież by-
łaś chora i nie miałaś wpływu na bieg wydarzeń. 
Czasem mi tej świadomości brakowało.

Dzisiaj wiem, że taki był plan Boży. Kie-
dy ja chorowałem, Ty opiekowałaś się mną i 
podtrzymywałaś mnie na duchu. Wspólnie 
przetrwaliśmy najgorsze. A było źle. Pamiętam 
ten moment, gdy już po roku od operacji i wie-
lotygodniowych wizytach w szpitalu, ponownie 

Grzegorz Rykowski

Listy do Emilii

wybraliśmy się w podróż.  Na postoju, w zajeź-
dzie, gdzieś tam za Ciechanowem wyznałem z 
prawdziwej potrzeby serca: „Misiu, ja po prostu 
nie wierzę, że to się naprawdę dzieje, że my 
znowu razem podróżujemy nad morze”. Byłem 
autentycznie szczęśliwy i Tobie też ta radość się 
udzieliła.

Często prosiłem Ducha Świętego, by mnie 
oświecał przy wszystkim co czynię, mówię i 
myślę, by także dodawał mi sił. Ale tego światła 
często mi brakowało.

Nie zdążyłem się z Tobą pożegnać, nie 
zdążyłem Cię utulić, przeprosić za uczynione 
Ci krzywdy. Nie zdążyłem powiedzieć, że Cię 
kocham, właśnie taką, chorą i bezradną, jakże 
cierpiącą, z poczuciem bezsilności i samotności.

To dlatego chciałbym teraz cofnąć czas i 
naprawić to, co już nienaprawialne.

Ostatnie miesiące były bardzo trudne. 

Brakowało mi cierpliwości, miłosierdzia.
Czasem nawet bałem się, że nie starczy 

mi sił, co w niektórych sytuacjach stawało się 
dla Ciebie i dla mnie niebezpieczne. Pojawiały 
się chwile zdenerwowania,  zniechęcenia. To 
wspomnienie dzisiaj boli, bo zapewne zadawa-
łem Ci ból. 

Żyłem jednak ze świadomością, że tak 
musiało być. Taki był plan Boży, a ja miałem  
dług do spłacenia. I wtedy wdarła się do nasze-
go domu pandemia. Pierwszy ja się zaraziłem. 
Przechorowałem bez większych sensacji. Zaraza 
dotknęła jednak także Ciebie. Myślałem, że 
będzie podobnie. Lekarka zdecydowała jednak 
o szpitalu. Do końca, do przyjazdu karetki, nie 
zdawałem sobie sprawy, że to są ostatnie chwi-
le z Tobą. To było jakieś zaćmienie umysłu. 
Może przyjmowałem, że to Twój kolejny pobyt 
w szpitalu – było ich już kilka . Przeraziłem się 
dopiero, gdy karetka odjechała. Mimo, że do 
Twojego bagażu włożyłem kartkę z informacją o 
Twojej chorobie, zwątpiłem czy lekarze potrafią 
skutecznie odróżnić objawy przewlekłego scho-
rzenia od objawów koronawirusa, czy znajdą z 
Tobą kontakt.

A w tym najgorsze, że byłaś już sama. Na-
wet w domu, nawet w nocy, niejednokrotnie 
upewniałaś się czy jestem w pobliżu. Zasypiałaś 
spokojnie, gdy dotykałaś mojej ręki.

Szpitalnej samotności nie przetrwałaś. 
Twoja nieobecność boli, bardzo boli.

2.
Istnieje taka próba pocieszenia, którą sto-

sują przyjaciele, znajomi, rodzina. Przywołują 
wielokrotną powtarzalność nieszczęścia, tysiące 
zmarłych, niemal nieuniknioność tragedii. To 
prawda, ale to nie działa. Żadna statystyka nie 
ukoi bólu. Żadna powszechność nieszczęścia nie 
zmniejszy rozpaczy. To zawsze będzie ta jedyna, 
indywidualnie odczuwana tragedia. Rozpadł 
się nasz świat i to jest tak, jakby cały się rozpadł.

3.
Byłoby niedobrze i nieprawdziwie, gdyby 

świat i bliscy taką Cię zapamiętali – schorowaną, 
cierpiącą, gubiąca rzeczywistość i często smutną.

Ten smutek czasem udawało mi się roz-
wiać. Lubiłaś spacery po parku, lody i kawę na 
parkowej ławce, wspólne obiady w białostockich 
lokalach. Kawa i łakocie były nieodłączną czę-
ścią niemal każdej wyprawy do miasta, także 
wówczas, gdy już potrzebowałaś inwalidzkiego 
wózka. Ten wózek to był jednak w Twoim stanie 

dobry pomysł. Staliśmy się mobilni. 
Wcześniej – a mówię o kilku, pew-
nie czterech ostatnich latach, każde 
przejście przez jezdnię groziło nam 
katastrofą. Twoja wola nie panowała 
już nad nogami, choroba postępowała. 
Z wózeczkiem byliśmy sprawniejsi, by-
liśmy wszędzie, gdzie to było możliwe. 
Nie tylko w Białymstoku. Często w 
filmowym Supraślu, w Puszczy Knyszyń-
skiej, w Augustowie, a nawet dwa razy 
nad morzem, w ulubionym Sopocie. 
Spacer po nadmorskich bulwarach, po 
sopockim molo, po gdańskich nabrze-
żach Motławy nie był już problemem. 
Na pobyt wybieraliśmy miejsca, gdzie 
były windy.

Na zawsze zapamiętam wspólny 
pobyt w Jastarni w 2019 r., gdzie po-
znaliśmy jej każdy zakątek. Dostaliśmy 
się nawet na plażę, co w Jastarni nie jest 
proste. Chciałem Ci wszystko pokazać, 
chciałem wraz z Tobą poczuć lato. Ta 

potrzeba dawała mi dużo energii mimo, że było 
ciężko, a dni pracowite. Myślę kochana Misiu, 
że byłaś zadowolona. Tego pragnąłem jakby dla 
wyrównania moich momentów zniechęcenia, 
wybuchów niezadowolenia czy wzburzenia. 
Wtedy jeszcze normalnie rozmawialiśmy, wy-
mienialiśmy wrażenia.

Czułem jednak, że coraz częściej decyduję 
za Ciebie. To ja wybierałem nasze trasy i ścieżki, 
miejsca, restauracje, kawiarnie. Nagrodą była 
Twoja uśmiechnięta buzia: w białostockim 
parku, na augustowskim bulwarze, w Jastarni 
czy na sopockim molo. 

Jak tylko sięgam pamięcią, pobyt w lecie 
nad morzem to był nasz obowiązkowy punkt w 
programie każdego roku.

Przez szereg lat, gdy jeszcze byłaś zdro-
wa – w ulubionym Darłowie. Tam było nam 
naprawdę dobrze. Tam było nasze „Naprawdę 
wczoraj”. Ale wspomnienia zakotwiczyliśmy na 
całym wybrzeżu, od Gdańska po Świnoujście.

Wakacyjne podróże zaczęliśmy wcześnie, 
niemal od początku małżeństwa. 

W pamięci pozostało wiele wspólnych po-
bytów także w górach: w Olszówce  koło Bielska 
Białej, w górnej części Karpacza, która wówczas 
nazywała się Bierutowicami, a więc i na Śnież-
ce, w Krynicy Górskiej, w Białce Tatrzańskiej, 
Szklarskiej Porębie i oczywiście w Zakopanem.

Na zdjęciu: W białostockim Parku Branickich  lata dziewięćdziesiąte XX wieku
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Przyszedł też czas na podróże zagraniczne. 
Najpierw wypad z Niechorza do Berlina (rok 
1974), skąd przywieźliśmy bardzo złożone wra-
żenia, ale bursztynowa kulka na Twojej szyi jest 
właśnie stamtąd. Potem były Węgry i Bułgaria. 
Pierwszy raz, bodaj w 1970 r pociągiem „Batory”, 
a potem już samochodem. Te motoryzacyjne, to 
były bardzo odważne, nieprzemyślane wyprawy.

Dzisiaj uważam je za wręcz nieodpo-
wiedzialne. Jazda małym fiatem po drogach 
Ukrainy (ZSRR) w latach 80-tych była dość po-
wszechna, ale jakże ryzykowna. Trudy podróży 
znosiłaś mężnie. Potem już z nami podróżował 
Pawełek, a wraz z Nim radość i niepokój. Tamte 
wyprawy oceniam jednak jako zbyt odważne.

Po roku dziewięćdziesiątym przyszedł czas 
na podróże na tzw. Zachód, atrakcyjne wyjazdy. 
Wspólnie odwiedziliśmy Wenecję, Neapol, 
Sorrento, Capri, Amalfi, Padwę, Wiedeń, Bar-
celonę, Blanes, Montserat, Majorkę, we Francji 
Paryż, Dolinę Loary, Niceę, Avinion i wiele 
innych ciekawych miejsc.

W latach odwilży wybraliśmy się też do 
pobliskiego Grodna na Białorusi.

 
4.

Nie wiem, czy tylko mnie to dotyczy czy 
może każdego. Wydaje się, że człowiek mało 
rozumie, dopóki nie spotka go nieszczęście. 
Szczególnie nie rozumie sensu swojego życia, 
chociaż był on na wyciągnięcie ręki.

Byliśmy razem, a jakże często nie dostrze-
gałem Twoich oczekiwań, Twojego cierpienia, 
Twoich niemożności. Hodowałem żal, a nawet 
pretensje, że poprzez chorobę pozbawiłaś mnie 
cech spokojnej, wspólnej starości. Z biegiem 
ostatnich lat stawałaś się coraz mniej sprawna 
i coraz częściej smutna. Przybywało mi zajęć. 
Nie wszystkie wykonywałem z ochotą. Teraz to 
sobie wyrzucam. Twój stan był dla mnie szansą, 
by czynić dobro, by Cię wspomagać i otaczać 
zrozumieniem i miłością.

Czy chociaż częściowo mi się to udało?  
Chcę wierzyć, że tak.

Wtedy wydawało się mi, że krzyż Twojej 
choroby był ciężki. Nie miałem racji. To była 
szansa, by dać Ci z siebie jak najwięcej. Czy ją 
wykorzystałem?

Prawdziwie ciężki okazał się dopiero 
krzyż Twojej nieobecności. Nie potrafię go 
udźwignąć. Bardzo mi Ciebie brakuje. Z Twoim 
odejściem nie potrafię się pogodzić. Zbyt późno 
zrozumiałem, jak bardzo Cię kocham. 

Kiedyś nie zauważałem, a teraz z zazdrością 
spoglądam na dojrzałe pary spacerujące pod 
rękę po białostockich plantach.

5.
Pierwsze lata w Białymstoku. O tym za 

chwilę, ale uświadamiam sobie, że to Ty dałaś 
mi to miasto. Z całym jego kolorytem, mozaiką 
mieszkańców, niezwykłym położeniem i z cie-
kawą historią. Pokazywałaś mi Białystok jako 
swoje miasto, nawet z pewną dumą. Ja patrzy-
łem i porównywałem z organizmami miejskimi 
znanymi po zachodniej stronie Wisły – z bogatą 
infrastrukturą, secesją, zasobnym centrum, 
rozwiniętą komunikacją. Białystok taki nie był, 
ale Ty byłaś stąd i to mi wystarczało. Musiałem 
się tu zadomowić i myślę, że to mi się udało. 
Poznawałem koloryt Twojego miasta i szybko 
też całej białostockiej ziemi.

W pierwszych latach związałaś się z biblio-
teką wojewódzką, a ja szukałem jakiejkolwiek 
pracy, bo jeszcze kontynuowałem studia. Miałaś, 
Kochanie, dużo dla mnie cierpliwości. Nauka, 
wyjazdy do Warszawy na Uniwersytet, sesje, 

egzaminy.
To nie były łatwe lata. Znajdowaliśmy jed-

nak czas dla siebie, na wspólne wypady w góry 
lub nad morze. 

Morze kochałem, bo było miejscem moich 
wakacji z dzieciństwa. Tobie też się spodoba-
ło. Pojęcie wakacji na stałe zatrzymało się w 
naszej rodzinie. Byłaś przecież nauczycielką, 
polonistką w historycznym dziś Technikum 
Włókienniczym.

Historycznym, bo jakże ważnym i  nieroze-
rwalnie związanym z włókienniczym miastem, 
jakim na wiek cały stał się Białystok. 

Tej szkoły już nie ma, bo i przemysł tej 
branży zanika. Ale są Twoi uczniowie. Pozostałaś 
w ich serdecznej pamięci.

Zatem każdego roku były wakacje (a nie 
urlop) i niemal każdego roku wyjazd nad mo-
rze, jak nie nad Bałtyk, to nad Morze Czarne 
lub Adriatyk, a nawet nad Morze Śródziemne. 
Kochaliśmy ten czas. On pozostawił głównie 
dobre i ciepłe wspomnienia.

6.
Dziś zaszczepiono mnie przeciwko CO-

VID19. Ten wirus zabrał mi Ciebie.
Twój wymęczony chorobą organizm nie 

wytrzymał nowego ataku. Szczepienie odbyło 
się w tym samym budynku szpitala, w którym 
Ty umierałaś. Trzy miesiące temu.  Bolesna 
świadomość.

Gdy tam przebywałaś, krążyłem wokół 
szpitala. Nie wpuszczono mnie do Ciebie.

Nie mogłem nawet na Ciebie spojrzeć, 
potrzymać Cię za rękę. Umierałaś w samotności 
i zapewne z wielkim żalem do świata i być może 
również do mnie.

Nie otrzymałem już szansy, by Cię utulić i 
powiedzieć Ci, że Cię kocham, że przepraszam 
za złe momenty w naszym życiu, że jesteś naj-
cenniejszą dla mnie istotą.

Rozstania w pandemii 2020/2021 są nie-
zwykle okrutne.

7.
Dałaś mi tak wiele. Dałaś mi miłość, wiele 

radości, wsparcie w czasach studiów przecież 
pełne wyrzeczeń, dałaś mi syna, dałaś praw-
dziwą rodzinę, w której daleko więcej było dni 
słonecznych niż smutków i niepokojów. Dałaś 
mi piękne spokojne życie, oddaną opiekę w 
chorobie, bo i ja kilka razy lądowałem w szpitalu.

Zawsze miałem gdzie wracać. Miałem, bo 
Ty byłaś w domu i czekałaś. To wokół Ciebie 
istniało domowe ciepło. Już go nie ma. Teraz 
wracam do pustego domu i czuję bezsens tych 
powrotów. Nie umiem tak żyć.

8.
Tak jak wcześniej napisałem – dałaś mi 

także to miasto. Uznałem je za swoje i ono mnie 
także całkiem życzliwie przyjęło. Znalazłem tu 
swoje miejsce. Ale teraz boli każde wspomnienie 
zapisane w białostockich ulicach, każda alejka i 
ławka w parku, stolik w kawiarni, ogródek pod 
kasztanami w centrum. Tam wszędzie były nasze 
miejsca, wszędzie byliśmy razem. Nawet, gdy już 
woziłem Cię na wózku. Pokonywaliśmy wszystkie 
przeszkody, a przy ich pokonywaniu czasem 
wkradała się nerwowość, której teraz żałuję. 
Ale byliśmy razem i przędła się nić wspólnego 
przeżywania.

9.
Już drugie święta bez Ciebie. Najpierw gru-

dniowe Boże Narodzenie. Wigilia z prawdziwie 

pustym miejscem, bo w tym czasie cierpiałaś 
już w szpitalu i zbliżałaś się do kresu. Samotna i 
wśród obcych, w kombinezonach kosmitów. Two-
je serduszko odmówiło pracy. Podobno musieli 
Cię reanimować. Potem kilka dni w śpiączce 
farmakologicznej, bez świadomości. Każda moja 
rozmowa z lekarzem powoli odbierała nadzieję. 
I wreszcie ten okrutny telefon o siódmej rano, 
w pierwszy poświąteczny dzień  grudnia 2020 r.

Po trzech miesiącach nadeszła Wielkanoc, 
a Twoja nieobecność boli tak samo.

Wizyty wnuków – Bernarda i Bruno (na-
zywam ich B1 i B2) tylko na chwilę rozjaśniają 
dzień i znieczulają ból. Wnusie są rozkoszne, 
zwłaszcza gdy się uaktywniają. Opanowują dom, 
a mnie cieszy, gdy czują się tu swobodnie. Ber-
nuś skupiony na ekranie monitora, ale często  
się ożywia i rzuca w wir zabawy.

Brunio zabawny i pomysłowy. Ciekawy i 
dopytujący. Ma bardzo dużo energii. Trudno 
ich nie kochać. Nie wiem, jak zapamiętają chorą 
i ostatnio najczęściej milczącą babcię Emilkę, ale 
już posłyszałem, jak maluchy rozmawiają o babci 
„która tu spała” i to były smutne i ciepłe słowa.

10.
Mimo upływu lat od szkolnej zawodowej 

aktywności, pamiętają Cię Twoi uczniowie. Byłaś 
wspaniałą polonistką, o dużej wiedzy literackiej, 
z determinacją przekazującą młodym zamiłowa-
nie do literatury i historii. Barbara Wachowicz 
napisała Ci w osobistej dedykacji, na kolejnym 
spotkaniu z Tobą i Twoja młodzieżą : „Drogiej 
Pani Emilii z życzeniem krzewienia ojczyzny 
– polszczyzny – tę Ojczyznę Żeromszczyznę 
przypisuję serdecznie”. Była to dedykacja z 1988 
roku na nowym egzemplarzu książki Barbary 
Wachowicz Ciebie jedną kocham. 

Podziwiali Cię także za urodę, elegancję i 
styl. Byłaś dla nich kimś ważnym, kogo słuchali 
i niekiedy starali się naśladować. Najwierniejszą 
uczennicą okazała się Anna Deryng, pomocna 
z natury, wdzięczna i płacząca na Twoim po-
grzebie. 

Także Twoje koleżanki nauczycielki bar-
dzo ciepło Cię wspominają. Zostawiłaś coś więcej 
niż majątek. Zostawiłaś dobre ślady w umysłach 
młodzieży, którą wychowywałaś. To cenny spa-
dek. Zostawiłaś także przyjaciół.  Tu, w Białym-
stoku, żegnały Cię także koleżanki z sąsiedniego 
pokoju w toruńskim akademiku – Grażyna, dzi-
siaj już emerytowany sędzia, Danka, też prawnik, 
kiedyś z naszej ulicy, a teraz z odległego Berlina. 
Barbara poliglotka – wyemigrowała już dawno, 
bo w latach osiemdziesiątych, ale na wieść o 
Twoim odejściu napisała z Londynu: „Tak jakby 
skała spadła mi na głowę. Jest mi ogromnie, niewypo-
wiedzianie smutno. Taki okrutny los przypadł takiemu 
wspaniałemu człowiekowi. Dzielę z tobą ten ogromny 
smutek, Ten nieukojony żal ...Zalewają mnie łzy”. 

Twoją najlepszą licealną przyjaciółką była 
Jasia, późniejszy lekarz pediatra. Pamięta i mówi 
mi o Twoim niełatwym dzieciństwie, wspomina 
szkolne lata i Twoją bezinteresowną przyjaźń 
w jej pierwszych, trudnych, bo repatrianckich 
latach.

Przeglądam teraz Twój bogaty zbiór 
książek. Sięgam po nie na nowo. Z czułością 
postrzegam Twoje w nich dopiski, uwagi, glosy. 
Każdy taki ślad staje się teraz relikwią.

Pośród książek, których autorami są 
Rykowscy – Marcin, Mikołaj, Ola i ja, stoi też 
Twoja książka. Ważna. Może ważniejsza od 
naszych: „55 lat Zespołu Szkół Włókienniczych 
w Białymstoku”. Nie jesteś jej autorką, ale jesteś 
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treścią tej książki, w której na wielu stronach 
przy kolejnych rocznikach pojawia się zapis: 
wychowawca Emilia Rykowska. W tej szkole 
pozostawiłaś dzieło swojego życia.

11.
Dziś 3 maja. Zawiesiłem na Twoim grobie 

biało – czerwony kotylion. 
Myślę, że nie ma większego patrioty, niż 

oddana nauczycielka polonistka. Ty taką byłaś.
     

12.
Patrzę na fotografie z naszych wspólnych 

lat. Byłaś piękną dziewczyną o niezwykłej 
urodzie. Dostrzegam, że także po latach, na 
zdjęciach z naszym synem, kilkunastoletnim Pa-
wełkiem, jesteś nadal piękną subtelną kobietą. 
Miałaś wyczucie elegancji i delikatnego szyku. 

Jakże bym chciał wrócić do tamtych dni, 
odrzucić błędy i zaniedbania, kochać Cię tak, 
jak na to zasługiwałaś.

Lata pogoni za karierą i pomyślnością 
życiową odebrały nam dużo czasu na szczęście, 
a ono mogło być zwyczajne i wielkie.

Codziennie dopada mnie bolesna świado-
mość, że Ciebie już nie ma. Nie chce mi się ani 
zaczynać dnia ani go kończyć. Wierzę jednak, że 
jesteś już pod Matczyną i Bożą opieką, że także 
widzisz mnie i jesteś przy mnie.

Bardzo – moja Misiu – brakuje mi Ciebie.

13.
Czasem odwiedzam Farę. Z tą świątynią 

wiążą się lata wspomnień, poczynając od 
pierwszych wspólnych kroków już w roku 1967. 
Uderzyła mnie wówczas tłumna wręcz obecność 
wiernych na Mszy Świętej. W Bydgoszczy już tak 
nie było.

W Twoim mieście Fara, mimo że ogromna, 
gwarantowała ścisk i miejsca stojące, a w zimie 
prawdziwie spartańskie warunki. Wiem z Two-
ich opowiadań z dzieciństwa, że na Mszę Św. 
chodziliście pieszo z końca ul. Sienkiewicza - Ty, 
Mama, Boguś i Krysia. Buciki w zimie trzeba było 
ocieplać gazetami. 

Ze wzruszeniem dotykałem dziś miejsc, 
gdzie byliśmy razem: Kaplica Najświętszego 
Sakramentu, stopnie ołtarza Matki Bożej Wnie-
bowziętej, przed którym 24 sierpnia 1968 roku 
otrzymaliśmy sakrament małżeństwa, ołtarz 
MB Częstochowskiej – tu modliliśmy się tuż po 
ślubie, ławki, w których siadaliśmy przez kilka lat, 
kaplica Jana Pawła II, bo zaistniał w naszym życiu 
i wreszcie ostatnie miejsca z tyłu nawy głównej, 
już blisko chóru, do których w czasie choroby 
z trudem docierałaś. Papieża w czerwcu 1991 
roku witaliśmy razem na białostockim lotnisku, 
w elitarnej grupie gospodarzy białostockiej 
ziemi, gdy schodził po stopniach śmigłowca, 
zresztą witaliśmy Go razem z prezydentem 
Ryszardem Kaczorowskim, przecież rodowitym 
białostoczaninem. Papieski różaniec z tamtego 
powitania jest teraz z Tobą.

Przywołuję też inne miłe wrażenia, gdy 
– zmarznięci – po godzinnej liturgii w Farze, 
biegliśmy do pobliskiej Astorii, gdzie w kawiarni 
na trzecim piętrze z lubością rozgrzewaliśmy 
się gorącą kawą i raczyli słodkościami. To były 
małe radości.

Radości, bo z Tobą i nic już nie zdoła tych 
chwil zastąpić.

Nawet nie wyobrażasz sobie (chociaż może 
to widzisz), jak puste jest teraz Twoje miasto. 
Puste, bo pandemia, bo zamknięte sklepy i ka-

wiarnie, mały ruch, ale przede wszystkim puste 
bo Ciebie tu nie ma.

Z wielkim oporem postrzegam, że Twój 
stan przecież od dawna wskazywał, co będzie 
dalej, a jednak odpychałem tę część świadomo-
ści. Nie docierało bo nie chciałem by dotarło... 
Co prawda wiedziałem, że będzie to kiedyś. Nie 
wiedziałem, że będzie to jutro.

13.
Poznaliśmy się ponad 54 lata temu w 

Toruniu. Byłaś studentką polonistyki na UMK.
Ja wybrałem prawo. Nasze rodzinne mia-

sta, Bydgoszcz i Białystok leżą na tym samym 
równoleżniku, ale oddalone od siebie o 400 
kilometrów. Było jednak przeznaczeniem, że 
mieliśmy się spotkać i że miało to nastąpić w 
Toruniu.

W tym pojęciu rodzinnych miast jest tro-
chę nieprawdy. Owszem, to były nasze miasta za-
mieszkania, ale tak precyzyjnie, to urodziłem się 
na Mazowszu koło Ciechanowa, ale niezwłocz-
nie tuż po moim urodzeniu, rodzina zamieszka-
ła w Bydgoszczy. Więc jednak miasto rodzinne. 
Innego nie kojarzę jako kraju lat dziecinnych. 
Z Tobą sprawa była bardziej skomplikowana. 
Urodziłaś się w pobliżu polskiego wówczas 
Wołczyna, gdzie w miejscowej świątyni zostałaś 
ochrzczona – otrzymałaś imiona Emilia, Maria 
– i gdzie jeszcze przed wojną złożono szczątki 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, eksmito-
wanego przez władze radzieckie z Petersburga 
(wówczas Leningradu). Przy wołczyńskiej świąty-
ni spoczywa też Twój ojciec Wacław, przed wojną 
nauczyciel na Polesiu, podchorąży, a później 
oficer w kampanii wrześniowej, żołnierz AK. W 
lipcu 1944 r, tuż po Twoim urodzeniu spieszył, 
by was przeprowadzić do Polski, bo już sowieci 
obsadzali nową granicę na Bugu. Zastrzelono 
go właśnie nad Bugiem, gdy próbował znaleźć 
dogodne przejście.  Nie zaznałaś ojca.

Twoje dalsze losy to kilka lat u rodziny 
koło Sarnak, potem na Dolnym Śląsku wraz z 
matką i wreszcie powrót, chyba w 1951 roku na 
wschód, czyli tym razem do Białegostoku, z ro-
dzeństwem i z ojczymem, jednym z ówczesnych 
menadżerów przemysłu włókienniczego w Bia-
łymstoku. Po śmierci ojczyma (byłego więźnia 
obozu koncentracyjnego) spadło na Ciebie 
wiele obowiązków. Traktowałaś je wtedy jako 
naturalne i – jak już wspominałem w artykule o 
Twoim ojcu „Podporucznik” z 2010 roku – nie 
porównywałaś swojego dzieciństwa z życiem 
rówieśników. Beztroskiego dziecięcego życia 
mało zaznałaś. Mówiłaś mi o trudach i poczuciu 
zagrożenia, jakie spadały na Ciebie, gdy mama 
wyjeżdżała do sanatorium, a Ty – dziesięcio.., a 
może dwunastolatka – musiałaś opiekować się 
dwójką rodzeństwa w przedszkolnym wieku i 
jeszcze zdążyć do szkoły. To się podobno po-
wtarzało. Trudno mi było uwierzyć, ale taka była 
Twoja prawda. Myślę, że dzieciństwo odcisnęło 
na Tobie swego rodzaju piętno. Pozostało w 
Tobie wiele z dziecka pełnego niepokoju, które 
potrzebowało opieki.

Dopiero po maturze, w 1963 roku, nastał 
czas toruński, czas akademickiej beztroski  i 
rozpoczęła się nasza wspólna życiowa epopeja. 
Te początki Twojej i mojej historii opisałem we 
wspomnieniach „Z Nowego Rynku” wydanych 
przez Instytut wydawniczy „Świadectwo” w 2009 
roku. Łatwo nie było. Już w kilka dni po naszym 
ślubie w 1968 roku, przez Białystok ciągnęły 
kolumny Armii Radzieckiej na Czechosłowację.

14.
Gdy uświadamiam  sobie, że moja Byd-

goszcz to do 1920 roku także miasto bliskie 
granicy, granicy niemieckiej, a Twój Wołczyn i 
później Białystok, to miejsca położone na Kre-
sach Wschodnich, dostrzegam w tym jakiś znak, 
że nasze spotkanie musiało nastąpić i że ten 
równoleżnik musiał nas połączyć. Nawet, jeśli 
w takim rozumowaniu  jest mało racjonalizmu, 
to serce podpowiada co innego.

Może to było przeczucie, ale jeszcze we 
wrześniu 2020 roku zdążyliśmy odwiedzić 
Toruń. Nasz Toruń. Przemieszczaliśmy się po 
Rynku, po Żeglarskiej, Szerokiej. Pokłoniliśmy 
się Kopernikowi w katedrze pw. św. Jana, zaj-
rzeliśmy do świątyni mariackiej. Do kościoła 
akademickiego w Rynku nie udało się dostać, 
bo nie ma tam podjazdów dla wózków. Rzut oka 
na maius, harmonijkę i Dwór Artusa. Oczywiście 
kawa w ogródku i spojrzenie na Wisłę z przystan-
kiem dla „Rejsu”. Nasz Toruń z czasu młodości 
to więcej ulubionych i zapamiętanych miejsc, 
ale tym razem musiało nam to wystarczyć. Nie 
przypuszczałem, że to nasza ostatnia wspólna 
podróż. Życie, w całym swym okrucieństwie po-
kazało jednak, że w ciągu niewielu dni wszystko 
może zdarzyć i że tragedia czai się tuż za rogiem.

15.
Dzisiaj zajrzałem do Alfy. To taka galeria 

białostocka, budowa postindustrialna, zlokali-
zowana w miejscu i w murach dawnej Fabryki 
Pluszu. Tą fabryką po roku 1950 kierował przez 
kilka lat Twój ojczym. Jako dziecko nosiłaś mu 
do pracy obiady. Z domu na Sienkiewicza była 
to dla kilkuletniej dziewczynki bardzo daleka 
droga. Mówiłaś mi o tym i wywołałaś spore 
zdziwienie. Mogłem sobie wyobrazić, bo to taka 
odległość jak w Bydgoszczy z Nowego Rynku na 
ulicy Paderewskiego. To była moja droga do 
szkoły średniej, ale ja miałem wtedy szesnaście 
lat, a Ty wówczas zaledwie osiem. 

Czekałaś grzecznie aż ojczym – dyrektor 
zje obiad i odda naczynia. Podobno nie dał 
Ci przytulić pluszowego misia, którego miał w 
gabinecie. 

Teraz w galerii pusto, ale wcześniej wie-
lokrotnie odwiedzaliśmy ją razem. Już tylko 
spojrzenie na nasze niebieskie miejsce w garażu, 
na którym najczęściej parkowaliśmy, wywołało 
bolesne poruszenie serca. I dalej już tylko bo-
lesne ślady i miejsca emitujące wspomnienia. 
Alejki, po których toczyłem Twój wózek, chociaż 
na wystawy spoglądałaś już z niewielkim zaintere-
sowaniem. Zawsze jednak chętnie akceptowałaś 
propozycję odwiedzenia kawiarni Sowy. W tym 
byliśmy jednomyślni, ja – bo to były dla mnie 
bydgoskie ślady, Ty – bo polubiłaś smakołyki 
ze znakiem sówki. 

Teraz to są smutne miejsca. Odnoszę 
wrażenie jakbym chodził po kolejnych alejkach 
cmentarza. 

16.
Często  nawiedza mnie dokuczliwe pytanie: 

co ja tu jeszcze robię, po co tu jestem w mieście 
dla mnie pustym, ale pełnym wspomnień. To 
są dobre wspomnienia, ale bolesne przez to, że 
wraz z Tobą odeszły już do przeszłości.

Czuję bezsens każdego spaceru czy przejaz-
du po białostockich ulicach, każdej wizyty w par-
ku, a nawet w pobliskiej Puszczy Knyszyńskiej.

Tu jednak mam licznych kolegów, przy-
jaciół, ludzi, z którymi budowałem cząstkę 
podlaskiej i suwalskiej rzeczywistości.

Chyba zatem tu pozostanę, bo tu była nasza 
najważniejsza przystań życiowa, tu pojawiła się 
nowa gałąź rodziny, tu jesteś i tutaj – gdybyś 
szukała – tu mnie znajdziesz. v

Listy...
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Emanuela Czeladka

Układając się między przecznicami

kochanie nie dojdziemy razem już do żadnej prawdy
zdania się skończyły choć planeta jeszcze nie wymarła

kobieta przywierała twarzą do zimnego muru
kępki mchu spomiędzy szpar zostawały pod paznokciem

kto powiedział że nie można mieć na własność świata

zgubiło nas zdradzieckie walcowanie codzienności
choć wystarczyło jedynie nie szukać powodu

poznaliśmy już dobrze tę szemraną okolicę
jej zapachy, chropowatość, szary świst chodnika

kobieta szukała w płycie pustych przestrzeni
my szliśmy do domu bawiąc się w gaszenie i zapalanie światła
betonowe bloki były nam jak tarcza

Eugeniusz Koźmiński

Dzień kosa

żółty dziób ptaka przemówił. bo kosy kiedyś były ludźmi
zanim zaczęły wić gniazda, obrastać w pióra, lekceważyć 
zasady: dwukrotnie urządzać gody, na nich wyśpiewywać
swoją czułość, wygwizdywać zdrady, furkotem mazać 
każdy sens. patrzyłem na ich loty, krzyki co miały być
śpiewem, to znów szeptem, kolorem snu. wtedy widziałem
w nich jakby człowieka – pierwotny zamysł stwórcy, który
dał im codzienne staranie, dreptanie wokół drobiazgów,
zalotne muskanie skrzydeł, przeżywanie dnia.

ten z żółtym dziobem znowu przemówił. rozgłośnie, na trawie
opowiadał wśród drzew swoje nocne bezeceństwa i grzechy
niczym Casanowa ptasiego raju. król rozwiązłości, pełen pychy
podlotek, który poczuł się mężczyzną. przy nim ona – szara 
kulka porzucona i bezwolna, ptaszyna wypalona rumieńcem
wstydu... obok ślimak obleczony w śluz...

Lilia Herman 

Poranna scena 

spłoszona cisza przed przebudzeniem
to gołąb na krawędzi parapetu
wychyla się z lekkością tancerki
deszcz zostawia na szybie mokre ślady  
nabrzmiałe żyły

poranne chwile przy stole 
naszej kotwicy
pobrzękiwanie łyżeczki w szklance
senne spojrzenia 
język grzęźnie  
myśl nawleka igłę 
kroimy chleb na naszą miarę
rozrzucamy okruchy i nieistotne słowa
beztroska oparta na łokciach
zaczyna dzień 

Michał Filipowski 

*** 

ciśnie się na usta słowo powietrze
lub światło obawiam się że to może być dziedzictwo
ślad pozostawiony przez życie

ktoś mógłby słusznie zauważyć że nie ma w tym nic
złego więc dlaczego czuję wstyd gdy próbuję jej powiedzieć
o moim nowym doświadczeniu

bo przecież dostrzeżenie w sobie istnienia
głodu po siedmiu tłustych latach 
to też część mojej historii życia
której nie umiem się wyrzec

nie widzę innego wyjścia
jak tylko przejść przez sam środek nawy
mamrocząc pod nosem pogańskie zaklęcia
wtedy się okaże czy było warto

Wojciech Czaplewski

Pestką poezji jest milczenie

okrutny artysta stoi w otwartym oknie 
wypuszcza na wiatr podpalone ptaki. ciekawe dokąd dolecą
artysta chce namalować piękny obraz, tak jak wtedy
gdy użynał koniom kopyta aby 

do dna zgłębić szaleństwo formy, zmienność kształtów 
szalonego tańca. sądzi że w ten sposób zrozumie tajemnicę płomienia 
jego bycia wciąż innym. dotkliwy balet, niepokój ognia, heraklitański sen –
artysta zasypiając szuka tytułu dla swojego dzieła.

tymczasem Odetta stoi. i nie można od niej 
oczu oderwać. kto by się spodziewał że można aż tak stać
białe pióra królowej drżą, za chwilę nastąpi tryumf śmierci. 

będzie się chwiała w ciemnej tafli jeziora.
las naokoło wysechł na wiór. 
pierwsze ptaki zniżają lot. 

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów weszło w trzecią dekadę działalności. Twórcy 
spotykają się co czwartek w podziemiach kołobrzeskiej Biblioteki i w bólach i krzykach 
szlifują swój warsztat. Mamy rok 2021. Ukazała się coroczna „Oficyna Kołobrzeskich Poetów 
i Malarzy” (12 numer). Wydano almanach poetycki „Łowcy ech” (Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”, Bydgoszcz), prezentujący twórczość dziewiętnaściorga związanych ze Sto-
warzyszeniem autorów. Ukazał się znakomity debiutancki tom wierszy Lilii Herman pt. 
„Wgląd” (również w bydgoskiej oficynie). Agnieszka Dębek wydała psychologiczno-krymi-
nalną powieść pt. „Sieci”, a Piotr Piątek – długo oczekiwany nowy tom poezji – publikacja 
jego „Destylatu” (Biblioteka Galerii Literackiej w Olkuszu) to nagroda za zwycięstwo w 
ogólnopolskim konkursie poetyckim. Wkrótce ukażą się tomy Wojciecha Czaplewskiego, 
Eugeniusza Koźmińskiego i Michała Filipowskiego. Kwitniemy i owocujemy.



str. 28     AkAnt 12(311)2021

Czesław Miłosz w poemacie „Toast” odtwo-
rzył nędzę losu Norwida na emigracji ukazując 
scenę „za kotarą” w paryskim salonie:

„Co robić? Znów jest w kuchni
ten… ten malarzyna
„Józefie” Weź dla pana Norwida
   litr wina”
Za życia wydał tylko jedną książkę i to pra-

wie niezauważoną. Może dlatego z taką goryczą 
mówił, że jesteśmy krajem „gdzie każdy – czyn 
za wcześnie wschodzi. / Ale – książka – każda 
… za późno.”

Tę wypowiedź należy odbierać jak się wy-
daje nie tylko w kontekście ogólnym i jako 
refleksję o naszym charakterze narodowym, ale i 
w kontekście osobistym. Tak też należy rozpatry-
wać gorzkie uwagi poety o Polakach, emigracji 
polskiej, niedojrzałości narodowej, która pcha 
nas ciągle nie do „powstania siłą myśli”, lecz do 
„powstania mieczem”. Ten gorzki, skrajny osąd 
poety wynikał z rozczarowania własnym losem, 
a więc z subiektywnych przesłanek, a także z 
obiektywnej obserwacji.

Nic bardziej obce nie było Norwidowi 
od świadomości, iż pisarstwo ma służyć „ku 
pokrzepieniu serc”. Zarówno w poezji, jak i w 
publicystyce czy rozsianych po listach uwagach 
półprywatnych dotyczących kwestii narodowej 
– pragnął zerwać z romantycznym, apologe-
tycznym podejściem do narodu, piętnując na 
każdym kroku zaściankowość i bezwolę, bez-
krytyczne uwielbienie przeszłości i słomiany, 
patriotyczny ogień, z którego nic nie wyniknie 
dobrego, „albowiem nic nie będzie poczciwego 
w narodzie”, w którym ENERGIA jest 100, a IN-
TELIGENCJA jest 3 (…). Tam zawsze pierwsza 
uprzedzi drugą i wyskoczy, i zdradzi wszelki plan 
i uniemożliwi go, i będzie tylko co kilkanaście 
lat rzeź (sic) rzeź niewiniątek jednego pokole-
nia. I cała sprawa nie będzie sprawą jednego 
pokolenia, i będzie zniszczenie i nicość”. Ta 
uwaga ziściła się niestety prawie sto lat później 
w Powstaniu Warszawskim (moja uwaga). 

Mickiewiczowskie „Mierz siły na zamiary” 
jako stwierdzenie naiwne, rezonerskie i bez-
myślne pragnie przemienić na „mierz zamiary 
na siły”. Dlatego z taką gorącością występuję 
przeciw nieprzygotowanym powstaniom, które 
prowadziły do zamęczeń do „zamęczeń fatal-
nych i poświęceń krwi”, do szafowania krwią, 
do idei „zwyciężyć lub zginąć”. W liście do Józefa 
Bohdana Zalewskiego piszę: „U nas – poświęce-
nie to jest dopiero, ażeby umieć stracić wszystko 
dla sprawy – zacna precepta, ale u nas jeszcze 
nie pojmuje się poświęcenia jako zależne od 
tego, ażeby wszystko zyskać dla sprawy. I dlatego 
jest popiół”.

W innym zaś iście tym razem pisanym do 
J. I. Kraszewskiego daje upust swojemu wzbu-
rzeniu: „Oni gotowi wylać morze krwi, ale kilku 
wyrazów prawdy nie powiedzą i umyją ręce (…) 
Męczeństwo bez wyznawstwa, szlachectwo bez 
szczerości i otwartości słów, demokracja bez 
pracy i charakteru – gałgaństwo”.

W kolejnym liście do Kraszewskiego doda-
wał: „Trwam silnie w pojęciu, że równocześnie 
do powstania mieczem trzeba powstania siłą 
myśli. Jako porywa się bohater z kosą i widłami, 
tak powinna porywać się myśl polityczna i socjal-
na narodu wobec rutyn (…)”

„Znicestwić żadnego narodu nikt nie 

podoła bez własnego współdziałania przypad-
kowego, nominalnego, ale bez współdziałania 
starannego (…) - ta myśl każe upatrywać 
wroga nie tylko pod postacią zaborcy bo to jest 
najłatwiejszy sposób – zrzucić winę na silnych i 
brutalnych sąsiadów, tym samym rozgrzeszyć 
się z własnej słabości – ile w wewnętrznych 
przywarach i przyzwyczajeniach, w swarach i 
kłótniach, zakorzenionych tak że stało się drugą 
naturą narodu. Czy aby narodu? Może raczej 
warstw oświeconych, bo trudno było wymagać 
obywatelskiej postawy od chłopów pańszczyźnia-
nych trzymanych przez tzw. warstwę panującą 
w ciemnocie i zacofaniu, co w konsekwencji 
odbijało się na całym narodzie. Polska najpierw 
musi wygrać, „wojnę Prawdy (…) w sobie, niż 
za miecz pochwycić”. To też uparcie powtarzał 
piastując samoorganizowanie się społeczeństwa, 
gdyż od zwożącego mierzwę parobka do pracy 
człowieka uczonego powinien być cały łańcuch 
prac coraz idealniejszych zachowany”. Na mar-
ginesie wypada tu przypomnieć opowiadanie 
Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki i wrony”, 
gdzie powstańcy obdzierają z ubiorów „Pola-
ków” (czyli szlacheckich powstańców). 

Dlatego Norwid domagał się konkretnych 
działań, aby chłopi poczuli się Polakami, a nie 
białymi niewolnikami. Te działania to uwol-
nienie chłopów od pańszczyzny, zakładanie 
„Towarzystw Przyjaciół Pracy”, budowa dróg, 
konkursy na ogrodnictwo, na nowe elementarze 
dla dzieci i „nowe rozwiązania natury budynków 
gospodarczych – domu wiejskiego – spichlerza 
– karczmy zajezdnej”. Poeta występował też 
przeciw karom cielesnym…

Gdy poeta to pisał pogłębiał się coraz 
bardziej w dystans pomiędzy uprzemysławiającą 
się Europą a naszym opiewanym przez wieszcza 
Adama Soplicowem. Trudno się też dziwić, iż z 
taką furią nacierał kilkakrotnie – pewnie i trochę 
wiedziony zazdrością – na „Pana Tadeusza” Mic-
kiewicza, widząc w nim przede wszystkim „rozmi-
łowanie się w woni ziemiańskiej losu, barszczu, 
zrazów, bigosu i ogórków kwaszonych”…

„Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowią-
zek” – twierdził, tymczasem w rzeczywistości 
„Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy 
sztandarem narodowym. Wszystko co patrioty-
zmu i historycznego dotyczy uczucia, tak wielkie 
i wielmożne jest w narodzie tym, iż zaiste, że ka-
pelusz zdejmam przed ulicznikiem warszawskim 
ale wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego 
nie od narodowego, ale od społecznego uczucia 
wymaga się, to jest tak początkujące, małe, i 
prawie nikczemne, że strach wspominać o tym”. 

Stąd też zdaniem Norwida Polacy od lat 
przeszło stu wygrywają prawie wszystkie bitwy, a 
przegrywają wojny. Tu dotykamy centralnego 
nurtu autora „Promethidiona”, otóż generalnie 
rzecz biorąc nie był on przeciwnikiem walki 
zbrojnej i powstania, czemu dawał wielokrot-
nie wyraz w liryce. Jednak jego zdaniem takie 
powstanie można zaryzykować w chwili, gdy cało 
społeczeństwo dojrzeje do niego, gdy będzie 
odrodzone wewnętrznie długą staranną pracą 
przygotowującą i wzmacniającą organizm na-
rodowy. Nie może to być pochopny gwałtowny 
zryw, który jest „targaniem historii”, „lotnym po-
rywem za lada echem – za lada wykrzyknikiem”. 
Wtedy mamy do czynienia z rozdmuchanym 
tylko samymi „pasjami” bez „żadnej idealnej 

przeciwwagi”. Historia zaś pisze rachunek swój 
żelazną ręką i nie pyta zaś wcale o sentymenta, 
ale pyta o sumę rachunku. „Upijanie się nie-
oświeconym patriotyzmem – i brakiem odwagi 
cywilnej – rozmarzanie się, to b e z s e n s.

Czy ktoś mówiący tak gorzkie słowa mógł 
liczyć na poklask inteligencji emigracyjnej 
karmionej z gołą odmiennymi treściami i na-
strojami? Jednak ostatecznie to wyszło w poezji 
na jego, sprawdziły się słowa:

Rozwrzaskliwe czasów przechwałki
Co mniemały być, że są trąb graniem
To padające w urnę gałki…
Gdy cisza jest głosów zbieraniem. v

Józef Baran

Gorzki patriotyzm Norwida

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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„Bóg jest swym własnym naśladowcą w 
człowieku. Imituje samego siebie”

Powyższe zdanie zaczerpnięte zostało 
bezpośrednio z „Czerwonej księgi” Carla Gu-
stawa Junga i zdaje się być kwintesencją tego, 
jak wygląda lub w obecnej sytuacji wyglądało 
nasze ludzkie życie na planecie zwanej Zie-
mią. Obraz Boga jaki został stworzony przez 
człowieka to całkowite wyprojektowanie, czyli 
wyrzucenie jego dobrych cech na zewnątrz, 
a pozostawienie tych złych wewnątrz ludzkiej 
psychiki. Zabieg ten stworzył najniebez-
pieczniejszy gatunek jaki znamy – człowieka 
współczesnego.

Dzisiaj, kiedy to piszę, świat zatrzymał 
się w miejscu, a wszystkie wytworzone do 
samolubnych celów religie i konstrukty 
społeczne jakie znamy okazały się być nie-
skuteczne wobec tego z czym przyszło nam 
walczyć – ze śmiertelną pandemią. Układ 
immunologiczny odwrócił się przeciwko nam 
i zabija nas. Wszyscy bogowie, jakich do tej 
pory wysławialiśmy i w których imieniu doko-
nywaliśmy czynów haniebnych zniknęli.Oka-
zali się być jedynie iluzją, która przez wieki 
pozwalała nam spychać ludzkość w szczelinę 
Tartaru. Zło obudziło się i unicestwia nas 
od wewnątrz, mimo tego, że przychodzi z 
zewnątrz. Czy się nam to podoba, czy nie, 
jesteśmy częścią wszechświata i zarazem on 
wpływa na nas, a my na niego. Dziś zbun-
tował się przeciwko nam prawdziwy Bóg, 
którego ignorowaliśmy przez wieki, a świat 
jaki znaliśmy niczym mydlana bańka pękł, 
zatrzymując w miejscu wszystko co pchało 
nas ku zagładzie.

To, co powyżej jest jedynie wstępną 
dygresją, jaką mam możliwość przekazania 
przy okazji recenzowania „Czerwonej księgi”. 
Mam nadzieję, że w dalszej części tekstu będę 
mógł tę dygresję pogłębić.  

O czym jest ta owiana magiczną sławą 
książka Junga spędzająca niejednemu sen 
z powiek? Powielona z oryginału warta 
majątek!

Przede wszystkim, to bardzo intymny 
i prywatny obraz przeżyć widziany oczyma 
duszy człowieka niebojącego się opisywać 
w najmniejszych szczegółach tego, czego 
doświadcza emocjonalnie, wizualnie i ducho-
wo. Musimy mieć na uwadze, że „Czerwona 
księga” powstawała dzień po dniu, przez szes-
naście lat. To czas, w którym Jung podążał za 
wszelkimi dźwiękami swojej duszy, drepcząc 
krok po kroku za cichutką muzyką dobiegają-
cą z różnych jej zakamarków. Opisywał to, co 
przydarzyło mu się w ramach odkrywania nie-
świadomości, która z ogromną siłą wchłonęła 
go w spektakl świata wewnętrznego, w którym 
mógł za pomocą aktywnej imaginacji zagrać 
nie jedną z ról: od Diabła przez Aniołów, 
po samego Boga włącznie, a nawet i Jezusa, 
Judasza i wszystkich świętych. Ale nie tylko. 
Widzimy również spektakl mitologicznych 
postaci, z których najdonioślejszą i kluczową 
rolę odegrał dialog z Filemonem i Baucis. 
Podążając za ścieżką przeżyć autora poznaje-
my również inne bóstwa, takie jak: Demony, 
Dajmony i wielkiego, bezlitosnego Abraxasa. 
Powstawanie „Czerwonej księgi”, jak wspo-

Marcin Glondys 

„Od początku”

mina autor, trwało tak długo, gdyż opisanie 
tego wszystkiego wymagało czasu. Oglądanie 
wewnętrznego, bezgranicznego kosmosu 
to właściwie podróż bez końca. Zresztą na 
trzeciej kartce książki mamy takie oto słowa 
samego Junga:

„Lata, w których podążałem za tymi 
obrazami wewnętrznymi, stanowią najważ-
niejszy okres mojego życia, okres w którym 
rozstrzygnęło się wszystko, co istotne. Wtedy 
to się zaczęło. Później dodane szczegóły były 
tylko uzupełnieniem i objaśnieniem” […] 
„Było to pratworzywem dzieła mojego życia”.

Liber Novus, bo taką również nazwę 
posiada to dzieło, według mnie jest trudnym 
tekstem.  Wymaga od czytelnika wysokiego 
poziomu abstrakcji i odrzucenia dotychcza-
sowego sposobu myślenia o sobie i o świecie. 
Oprócz tego, że jest czysto psychologicznym 
wglądem w duszę, to jest również dziełem 
filozoficznym. Bliskim metafizycznemu 
rozumowaniu o naturze rzeczy. Ale przede 
wszystkim „Czerwona księga” jest kluczem 
otwierającym drzwi do tego, co przez wieki 
ludzkość wykluczała z życia i sprawnie zamie-
niła w świat idealistycznego, ekstrawertyczne-
go poglądu wyrażonego w kulturowych ide-
ałach i religiach. Jest kluczem do nas samych, 
do naszego indywidualnego, wewnętrznego 
świata. Jest początkiem procesu dezintegracji 
pozytywnej opartej na aktywnej imaginacji.

Chcę przytoczyć słowa Jerzego Korpan-
tego, który jest współautorem tłumaczenia 
„Czerwonej księgi”: „Nikt po przeczytaniu tej 
książki nie będzie człowiekiem takim, jakim 
był wcześniej”. Dosłownie tak jest. Drzwi do 
wnętrza obramowane są porządną futryną, 
a zamek w nich umieszczony jest trudny do 
sforsowania. Dlatego czytelnik ma możliwość 
przejścia całkowitej metamorfozy własnej 
duszy, by nauczyć się otwierać i poznawać 
swój indywidualny intrakosmos, jakim jest 
wnętrze psychiczne człowieka. Można pozna-
wać je i uczyć się go z każdej możliwej strony. 
Wszystko, co do tej pory było snem stało się 
rzeczywistością, a wszystko, co było rzeczywi-
ste stało się snem. Cytując Junga: „Kto patrzy 
na zewnątrz: śni. Kto patrzy do wewnątrz: 
budzi się”. Dosłownie i w przenośni. Autor 
zaprasza nas do porzucenia iluzji świata ze-
wnętrznych idei, bóstw, ideałów religijnych 
i wrzucenia ich bezpośrednio do wnętrza 
psychiki. Tam dopiero mają one możliwość 
nabrania siły, by móc urzeczywistniać się 
w zewnętrznej rzeczywistości w postaci tak 
forsowanej przez Junga filozofii indywiduacji 
człowieka. Czegoś, co w dzisiejszym świecie 
jaki znaliśmy do dziś, zostało całkowicie zbru-
kane i zredukowane do minimum poprzez 
totalitarne rządy i bezduszne korporacyjne 
aglomeraty społeczne. 

Kultura nowożytna, która można po-
wiedzieć umarła właśnie na naszych oczach, 
zapłaciła cenę za zniszczenie tej indywidu-
alności człowieka. Modlimy się do bogów 
ubranych w materialistyczny mit pieniądza, 
sławy, wymarzonej pracy, wymarzonego 
wzorca społecznego, coraz lepszego i droż-
szego smartfona, jednocześnie nie widząc 
zubożenia emocjonalnego, jakie za tym stoi. 
Co gorsza, udajemy nawet, że nie widzimy 

dzieci pracujących w kopalniach kobaltu 
za mniej niż dolara dziennie, głodującej 
Afryki, czy konfliktów militarnych. To spory 
nie na tle terytorialnych potyczek, jak było 
przed wiekami, lecz skupione na dostępie 
do ropy naftowej. To wszystko spowodowało 
niespotykaną w dziejach ludzkości migrację 
społeczeństw i odrzucenie ludzkiego cierpie-
nia jako małoważnej i błahej sprawy, którą 
można załatwić pieniądzem. Kultura śmierci 
doprowadziła do śmierci. 

Nie dało się dłużej bronić tych ideałów 
postępu. To wielobóstwo rzeczy zewnętrz-
nych sprawiło, że mit pękł. Uwolnił się Bóg, 
którego stłumiliśmy i zamknęliśmy wewnątrz 
nas. Teraz zabija nas bezlitośnie niczym opi-
sywany w „Czerwonej księdze” Bóg Abraxas, 
któremu nie okazaliśmy należytej uwagi i 
szacunku. Być może język jakiego używam 
wydaje się szalony, ale to samo można powie-
dzieć w bardziej zrozumiały sposób. Natura, 
która sama w sobie jest bóstwem i której je-
steśmy częścią, od lat była eksploatowana do 
cna. Brak szacunku do niej i do nas samych, 
skutkuje tym, że ona sama zmusiła nas do 
zatrzymania się. Igraliśmy z czymś znacznie 
przeważającym nasze ludzkie pojmowanie 
wszechświata. 

„Nie chodzi o żadne wielobóstwo, które 
sobie wymyśliłem! Lecz o wielu bogów, którzy 
gwałtem podnoszą swój głos i rozszarpują 
ludzkość na krwawe strzępy” […] „Dziś 
nadszedł czas, żebyście mogli się o tym do-
wiedzieć”.  – słowa mitologicznego Filemona 
znajdujące się na końcu Księgi. 

Być może za bardzo oddaliłem się od 
clou sprawy jakim ma być recenzja The Red 
Book, ale trudno nie oprzeć się fantazji, że 
jej polskie tłumaczenie po latach zmagań 
wydawcy, przypadło właśnie na ten moment 
w dziejach ludzkości, kiedy potrzebujemy 
zmiany kierunku myślenia o 180 stopni. 
Niektórzy nazwali by to zbiegiem okolicz-
ności, a ja myślę, że to synchroniczność. 
„Czerwona księga” jest dziełem do tego 
stworzonym. Jest Biblią dzisiejszych czasów, 
niczym nowy kopernikański przewrót. Jest 
żywą ofiarą dzięki której mamy możliwość 
stworzenia indywidualnej religii opartej o 
ciężką pracę jaką mamy do wykonania, chcąc 
skonfrontować się z wnętrzem, cierpieniem, 
samotnością, bezradnością, umieraniem, 
zazdrością, zawiścią, obrzydliwością pra-
gnień. Z wszystkim tym, co stało się przez 
lata naszym celem kulturowym, a co nas 
jedynie oszukało i wyprowadziło na ścieżkę 
zbiorowej zagłady. Zagłady pochodzącej nie 
od strony wynalazków wojennych człowieka, 
jak do tej pory sądzono, lecz ze strony samej 
natury i jakby zapewne powiedział Jung: ze 
strony Cienia Zbiorowego.  Dogonił nas nasz 
własny cień, ludzkie zło, którego nie rozpo-
znaliśmy na czas. Tak bardzo nie chcieliśmy 
go widzieć mimo tego, że w tle grało od lat 
swą złowrogą muzykę. Zasłoniliśmy przed 
nim oczy i uszy i nie chcieliśmy z nim rozma-
wiać, a przede wszystkim zamieniliśmy nasze 
serca w kamień, odcinając się całkowicie od 
własnych uczuć. 

Dziś jest moment w dziejach ludzko-
ści na nowy start. „Czerwona księga” jest 
instrukcją jak odnowić i zaktualizować mit, 
a nawet powiem dosadniej: jest ona twór-
czą inspiracją do stworzenia nowego mitu. 
Dokooptowaniem do opartej na dogmacie 
Chrystusa nowej zasady. Śmierć ma stać się 

dokoñczenie na str. 30
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początkiem– narodzeniem się. Musimy coś 
poświęcić, by móc bezpiecznie iść dalej. 
Mówiąc językiem Junga, musimy umrzeć we-
wnętrznie, by móc narodzić się do nowego. 
To my sami musimy dokonać morderstwa 
części własnej duszy, by uprzedzić zagładę, 
która przyjść może z nieokiełznanej czeluści 
potęgi jaką jest ludzka psychika. W nielicz-
nych sfilmowanych wywiadach jakie za życia 
udzielił Jung mamy sposobność usłyszeć: 
„Świat wisi na cienkiej nici. Tą nicią jest psychika 
człowieka. W dzisiejszych czasach nie grożą nam 
katastrofy elementarne. To wszystko, co robi czło-
wiek powoduje, że jesteśmy sami dla siebie wielkim 
niebezpieczeństwem.”

Właśnie o tym jest „Czerwona księga”! 
Zaprasza ludzkość do zaglądnięcia do wnę-
trza. Abyśmy wsłuchiwali się w bicie naszych 
serc, abyśmy byli zdolni słyszeć cichutkie 
szepty podpowiadające nam intuicyjnie w 
duszy „co w trawie piszczy”. Byśmy wskrzesili 
do życia wszystkie archetypowe nasiona jakie 
posiadamy i pozwolili im wzrastać. Dlatego 
musimy wiedzieć, że to w nas mieszkają 
prawdziwe numinotyczne pierwotne for-
my, bóstwa i bogowie. Ich zniekształcony 
religijnie i kulturowo obraz w rzeczywistości 
zewnętrznej nie pozwalał rozpoznawać ich 
według indywidualnego wzorca. Ten zwrot 

jaki dziś musimy dokonać jest jedynym ra-
tunkiem dla ludzkości, a przede wszystkim 
dla ocalenia miejsca, w którym żyjemy. Ale 
to niełatwe zadanie by wejść w głębię same-
go siebie. Pamiętajmy, że minęło aż 16 lat 
nim wielkiemu Jungowi udało się uporać 
ze swoimi demonami tak, aby mógł zaprzy-
jaźnić się z cieniem, który przy pierwszym 
spotkaniu budzi lęk. 

„Czerwona księga” jest gotowym zbio-
rem, który należy wziąć do ręki i przestu-
diować od deski do deski, zatrzymując 
się niejednokrotnie w refleksji. Choć za-
pewniam, to niełatwe zadanie. Na koniec 
powiem tylko, że to książka o człowieku. O 
mnie, o tobie, o każdym z nas. Ale każdy 
czytając ją ma zaszczyt dostąpić kontaktu z 
własnym, jak to mówił Jung żołędziem, który 
pielęgnowany i otaczany troską może stać 
się dającym życiodajny tlen i schronienie 
Dębem. Warunek jest tylko jeden: żeby 
drzewo tak duże mogło stabilnie trwać i 
opierać się wszelkim przeciwnościom losu, 
musi prócz rośnięcia ku górze wzrastać w 
dół, zapuszczając mocne korzenie za pomo-
cą których utrzyma się przy życiu. Wgląd w 
sferę własnego cienia jest właśnie takim za-
biegiem umożliwiającym wzmocnienie tego 
co prawdziwe. O tym właśnie jest „Czerwona 
księga”. Co kryje dokładnie, jakie zagadki 
i ciekawostki tam czekają – dowie się tylko 
ten, kto do niej sięgnie. v

.
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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
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		 KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
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 tel. (052) 322 17 87
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 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
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		 KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
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 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!

-

-

-
-

Od...
dokończenie ze str. 29
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Dariusz Kadyszewski

***

chciałby ale się boi 
szeroko zagarnia świat 
i zdziera butem podeszwę 
w imitacji skórzanej rozpaczy 
źrenicą pozamiatał resztki 
palcem porysował po wodzie 
choćby ogień spalił do-wody 
niewinności wskoczą z popędu 
na kark adwokaci wcieleni diabła 
by nam nigdy nie zagasł 
ten mrok co brak mu tchu 
na testach wydajności 
w oczu dołach na rozdziewiczonym
ma-gada-skarze ludzkie małpiatki 
endemiczno dychawiczne 
rozpuściły wzrok niemy z osłupienia 
zwisając z zaplątanych gałęzi 
rodo wodowych drzewa błagalnego

litości

wymyka się cichaczem z pułapki głów 

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXII

1.
Obudził mnie Pink Floyd.
Budzik z muzyką The Dark Side of the Moon przypomniał o sobocie.

Dzień rozpoczynam od szukania ciebie.
W kwiatach pościeli, szeleście zasłon, okruchach porannego chleba, 
w pestkach czereśni, którymi strzelaliśmy w księżyc.

A przecież ty przed światem ukryłaś się we mnie.

2.
Irlandzka pogoda. Na szybach znowu płynie deszcz.

Rozmawiamy przez telefon. 
Opowiadasz o powietrzu w Bieszczadach, 
stadzie zaprzyjaźnionych derkaczy, 
które w skrzydłach zakrzywiają czerwiec
i moich oczach, w których gasną irlandzkie wieczory.

Chciałbym zasłonić nimi w sobie jesień.

3.
Północ. Po drugiej stronie nocy, 
w otwartych oknach, zasypia mój sen, 
bezdomny jak pies niosący w pysku świt.

Gdy ćmy dzielą przestrzeń między ciszą
w żarówkach lamp, gwiazdy próbują odnaleźć drogę do raju. 
A przecież długa jest droga do raju.

Obolały, jak wiersze prowadzone na egzekucję, 
zaglądam obłokom przez ramię.

Między ścianami krzyczy jutro.

Katarzyna Dąbecka

Annapurna

połóż się  
wzdłuż 
kolorowych czakramów jej wnętrza  
dryfuj snem  
dumnie rozchylonym pięknem 
kradnij nadprzyrodzone zwoje 
garściami 
czekanami obejmuj…  
zaledwie cienie chmur 
ona 
zaczarowała przestrzeń 
smaga cię, oszałamia  
groźna, naga 
tajemnica ośmiu tysięcy nocy  
w kardiogramie Ziemi poczęta 
wnikaj 
pokornie w górę pnij się  
spokojem

Stanisław Topaz

Upadek 

Patrzę w górę :
zarośla mangrowe nieba podpierają glob , by nie upadł.
Patrzę w bok: Atlas podtrzymuje na swych kamiennych barkach
rozgwieżdżone niebo, by nie opadło z chmurami na ziemię.
A może to nie Atlas: a tylko po prostu Himalaje –
Nanda Devi Wschodnia, Annapurna, Czogori?
Może to po prostu Kordyliery i Andy,
Kilimandżaro, Alpy, Pireneje?

Patrzę w dół:
oprócz gór widać jeszcze oceany, morza i jeziora;
widać jeszcze niziny i depresje.
Jedenasta praca Heraklesa: zastąpić Atlasa lub Himalaje;
wykraść jabłka Hesperyd.
Trzynasta praca Heraklesa: podtrzymać glob, by nie upadł
w przepaść niepojętą.
By nie upadła błękitno-zielona planeta.

Wśród ośnieżonych szczytów widać niejedną przełęcz,
każda z nich płynie na ludzkich ramionach.
W cieniu tragedie Himalajów.
Karpiński, Kukuczka, Rutkiewicz:
spiętrzenie ludzi gór;
baśń o yeti i jabłkach Hesperyd.

Upadam literą na kartce;
passus tryska ze źródła  górskiego strumienia.

Grzegorz Zientecki

TRANSPACYFICZNA IMPRESJA  

Kiedy po 40 –dniowej ascezie schodzę na ląd 
Dopadają mnie demony: 
Alabastrowe ciała dziewcząt i złote smoki
Stada czarnych motyli wirują jak meloniki Chaplina
Okazuje się nagle
Że istnieje alfabet i metro
(nie wiem co porusza się szybciej) 

Ale świat jest bardziej wyrafinowany
Kiedy odwracam wzrok widzę jak na redzie
Dym z tankowca
Wzdłuż horyzontu pełznie jak beznogi żebrak  
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Ktoś powiedział do kamieni: bądźcie             
bardziej ludzkie. Na to mu odpowiedziały: nie 
jesteśmy na to  jeszcze dość twarde.

Błękitna flaga Organizacji Narodów 
Zjednoczonych powiewa nadal pod błękitnym 
niebem Afryki, nad zabudowaniami miastecz-
ka Arnetteville (w języku nuer miasteczko 
nazywa się Yei). Bębny pokryte wyprawionymi 
skórami antylop, wybijają swój jednostajny 
żałobny rytm, a bongosy duże i małe dźwięczą 
szybciej, ale tylko odrobinę weselej. Dostoso-
wały się do pulsu sawanny. Jej rytm jest nierów-
ny, jak człowieka ciężko chorego. Miejscowi 
to czują przez skórę. Mimo usilnych starań 
Szamana i pobożnych inkantacji wiernych, 
przekleństwo śmierci ma większą moc niż 
błogosławieństwo narodzin. Niebo jest prawie 
bezchmurne, a mimo to ja też czuję na swój 
sposób jak niewidzialne ołowiane chmury 
zbierają się nad naszymi głowami. Również 
ja zbieram się w sobie, aby kontynuować 
moją relację z tego opuszczonego przez tak 
zwany cywilizowany świat miejsca. Będę pisał 
o tym, że nic nie poszło tak, jak człowiek sobie 
zaplanował i oczekiwał. Wszelkie rachuby i 
nadzieje zawodzą. Ale wszystko zależy też od 
tego, jakie były te nasze nadzieje, oczekiwania 
i priorytety. Można przecież powiedzieć, że 
szklanka z wódką jest do połowy pełna lub 
też, że jest do połowy pusta.

Mamy właśnie środek tygodnia, a mimo 
to dzwon na wieżyczce kościoła Misji Kato-
lickiej dzwoni częściej niż zwykle i zwołuje 
wiernych na kolejną już mszę (czwartą), tak 
jakby była to niedziela. Wszyscy naraz przecież 
nie zmieszczą się w kościele i na placu przed 
nim.  Ludzie oczekują wsparcia duchowego 
i modlitwy, jakby chcieli zrobić ostateczny 
rachunek sumienia z całego życia. Matki cią-
gną ze sobą dzieci, prosząc ojców werbistów 
o błogosławieństwo dla swoich czarnoskórych 
pociech – być może ostatni już raz. Ojciec Ma-
ciej Strzeblewski i jego pięciu pomocników na 
zmianę odprawiają mszę świętą lub wysłuchują 
spowiedzi, do którego to sakramentu pokuty 
mieszkańcy obozu dla uchodźców stoją w 
długiej kolejce. Ci zakonnicy są jak żołnierze 
na pierwszej linii frontu – niezmordowani w 
swoim działaniu – pomyślałem. Mam nieod-
parte wrażenie, że niewidzialna walka toczy się 
na kilku płaszczyznach lub w kilku wymiarach 
naraz. Decyzja o naszych losach zapadnie 
w stolicy Ugandy, w stolicy USA, w niebie i 
tutaj na ziemi. Człowiek, jeśli chce przeżyć, 
uruchamia instynkt samozachowawczy: są 
to bliżej nieokreślone dodatkowe impulsy i 
nie są tożsame ze zdrowym rozsądkiem. Ten 
instynkt przetrwania zapewne jest różnie roz-
winięty u różnych ludzi. Może duch opiekuń-
czy sawanny ma tu coś do powiedzenia (jak 
sądzą wyznawcy Boga pogańskiego). U tych, 
co wierzą w Boga chrześcijańskiego, będzie 
to anioł stróż i Duch Święty, których należy 
indywidualnie, każdy we własnym zakresie, 
przywoływać.

W polskim obozie ludzie prawie przestali 
się do siebie odzywać – codzienne czynności, 
związane z tokiem służby, wykonują zupełnie 
mechanicznie. Wielu pisze listy do rodziny 

(żony, narzeczonej lub rodziców), mając 
nadzieję, że może kiedyś te listy dojdą do da-
lekiego kraju na północy. Może będą trochę 
nadpalone, ale da się odczytać ich treść.  Piszę 
relację z tego miejsca na użytek przyszłych po-
koleń. Może też tak być, że nasze nadpalone 
skrawki papieru rozwieje na wszystkie strony 
gorący wiatr sawanny. 

Ogólną apatię przerwał wybuch na polu 
minowym: właśnie dwóch Szylluków zginęło 
tam. Nieszczęśnicy nic nie wiedzieli o minach 
pułapkach. Przerażona grupka pozostałych 
dotarła po długiej chwili do  bramy północnej, 
aby oznajmić, że stalowe maszyny, które plują 
ogniem, stoją na skraju lasu. 

- Ile maszyn, mówcie! – słychać było 
przerażone głosy strażników na bramie. – Co 
to za maszyny? Czy miały długie lufy? Miały 
koła czy może gąsienice?

 - Dajcie im spokój – powiedział dowódca 
posterunku – przecież oni nie potrafią liczyć, 
to prymitywne plemię. Dobrze, że nas ostrze-
gli. Oni też nie lubią Dinka. Musimy im dać 
pić i jeść.

Narada w sztabie zwołana została w trybie 
alarmowym. Dokładnie piętnaście minut po 
tym, gdy zameldowano o zdarzeniu z bramy 
północnej. W międzyczasie, wysłany dron 
zwiadowczy zataczał już w powietrzu szerokie 
kręgi.

- Dawaj na duży ekran, shit! – wydał 
rozkaz zdenerwowany pułkownik Anderson. 
– Módlcie się tylko, kto w Boga wierzy, aby 
nam go nie zestrzelili jak ostatnio, bo gówno 
będziemy wiedzieć, shit!

- Sierżancie Sanchez, analiza sytuacji! 
– wydał rozkaz pułkownik specjaliście od 
zwiadu powietrznego. Obraz na dużym ekra-
nie ustabilizował się dopiero po chwili, gdyż 
operator drona zapewne też był zdenerwo-
wany i wykonywał zbyt gwałtowne ruchy.  Nie 
mogłem przełknąć śliny, poczułem suchość 
w ustach, a język był jak kołek. Bawełniana 
koszulka w piaskowym kolorze z biało-czerwo-
nym emblematem dosłownie kleiła mi się do 
pleców. Dlaczego amerykańce nie pomyśleli 
o wodzie do picia?

- Sierżancie Sanchez, słyszycie mnie? Co 
się z wami dzieje! – zapadła dłuższa cisza. Na 
ekranie pojawiły się trochę rozmyte kształty z 
krótkimi lufami.

- Madre de Dios, salvanos! To są chyba 
moździerze samobieżne... Chwileczkę, porów-
nam z ryciną… to będą chińskie moździerze 
samobieżne SM4, bardzo nowoczesne, o 
kalibrze 120 mm. Oni teraz takie produkują. 
Zarzucą nas pociskami odłamkowymi dużego 
kalibru. Skąd Dinka je mają, el infierno!

- Sierżancie, ile ich tam jest? Bo ja widzę 
cztery – odezwał się ponuro major Hamilton.

- Prawdopodobnie na linii lasu trzymają 
cztery, ale wystarczy tylko jeden, żeby zrobić 
z nas krwawą miazgę… Dinka z maczetami 
przyjdą na gotowe i dobiją tych, którzy prze-
żyli…

- Głos zabrał specjalista od uzbrojenia, 
amerykański oficer Carter Thibodeau: San-
chez ma rację, to są chińskie moździerze 
samobieżne, które są poza naszym zasięgiem. 

Ich donośność to około 7-13 kilometrów. Z tej 
odległości bezkarnie nas zmasakrują, a my nie 
mamy czym do nich strzelać. 

- Zaraz, zaraz, co tam się błyszczy od 
południa? Niech operator drona poleci nim 
na południe! – zawołał Sanchez bardzo wzbu-
rzony. – Jeszcze trochę, jeszcze dalej, dalej... 
Tam stoją ARMATY!

- Cooo?! – krzyknęło kilku oficerów 
naraz, w tym i ja. 

- Tam jest sześć armat, zapewne chińskiej 
produkcji o dużym kalibrze. Nie wiem jak wy, 
ale ja już skończyłem, zaczynam się modlić do 
Najświętszej Panienki i nic mnie już więcej 
nie obchodzi – oznajmił Sanchez i z hukiem 
opadł na krzesło. 

- Sierżancie Sanchez, przywołuję was do 
porządku! – rozdarł się, no zgadnijcie kto, 
nasz ulubieniec – major Hamilton.

- Potwierdzam, to są armaty M-46, trochę 
już przestarzałe, ale posiadają kaliber 130 mm 
i maksymalną donośność 27 kilometrów. Będą 
się wstrzeliwać w naszą Bazę z daleka, aż się 
wstrzelą. Będą też musieli wysłać zwiadowcę 
– obserwatora ze środkiem łączności, który 
podejdzie bliżej i będzie korygował ogień. Ja 
bym tak zrobił – powiedział rzeczowo kapitan 
Thibodeau.

- I tu będzie zadanie do wykonania dla 
komandosów majora Hamiltona, aby zrobić 
po cichu wypad i zlikwidować wrogiego zwia-
dowcę, co będzie kierował ogniem – odezwa-
łem się również rzeczowo. 

- Nawet można pójść dalej – odezwał się 
porucznik Adamski – Proponuję, aby brytyjscy 
komandosi nad ranem zlikwidowali również 
moździerze i ich obsługę. Do ściany lasu jest 
przecież tylko osiem kilometrów, prawda? - 
Wszystkie oczy skierowały się na Hamiltona i 
zapadła cisza jak makiem zasiał.

Godzinę później, w sztabie Andersona 
odbyła się narada z cywilami z udziałem 
majora Hamiltona i mojej skromnej osoby. 
Przybył szaman Ngoro, ojciec Maciej, lekarz 
z długoletnim stażem – Frank Thurston i 
powszechnie szanowany nauczyciel angiel-
skiego, niejaki Daiki Yamamoto – Japończyk 
w średnim wieku. Przekazaliśmy im instrukcje 
jak powinna zachowywać się ludność cywilna 
w przypadku ostrzału artyleryjskiego. Ich 
zadaniem, jako miejscowych autorytetów, 
ma być dopilnowanie wszystkiego, zgodnie 
z otrzymanymi wytycznymi. Na odgłos bicia 
dzwonu z kościoła Misji Katolickiej, wszyscy 
cywile mają chować się, każdy w swoje wcze-
śniej przygotowane miejsce. Nad Bazą rozpęta 
się przecież prawdziwe piekło: śmiercionośne 
odłamki pocisków z moździerzy i armat wroga 
będą fruwać wszędzie. Szczególnie nauczy-
ciele mają bezwzględnie pilnować dzieci, 
aby wykonywały ich polecenia i  nigdzie się 
nie rozłaziły. I tak: ludzie mają ukryć się 
w korycie rzeki lub wykorzystać wykopane 
wcześniej rowy strzeleckie, lub sami kopać 
nowe doły –  jak najgłębsze, najlepiej do 
pozycji stojącej. Każdy ma wziąć  z sobą tylko  
wodę pitną, małe zapasy jedzenia i tabletki 
uspokajające lub przeciwbólowe. Szaman 
obiecał, że zwinie swoją flagę, aby wróg nie 
miał rozeznania, gdzie jest centralne miejsce 
obozu dla uchodźców. Niestety, problemem 
pozostaje wieża neogotyckiej, protestanckiej 
katedry pod wezwaniem św. Emmanuela, 
która jest wysokim punktem widocznym z da-
leka – łatwo więc się w nią wstrzeliwać. Decyzja 
zapadła, co do jej wysadzenia, ale dopiero w 
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momencie, gdy rozpocznie się ostrzał. Nie bę-
dziemy sygnalizować wrogowi, że wiemy o jego 
zamierzeniach. Problemem jest tylko mała 
liczba ładunków wybuchowych w naszym po-
siadaniu. A przecież ludzie Hamiltona muszą 
też zabrać ładunki do wysadzenia moździerzy 
– to ma priorytet. Wyznaczeni przez Szamana 
ludzie mają przygotować butelki z benzyną i 
zapalanymi lontami na wypadek ataku czoł-
gów. Anderson stwierdził, że liczy się z każdą 
ewentualnością, bo nic go nie jest już w stanie 
zdziwić: widać przecież wyraźnie, że ciężki 
sprzęt pochodzi z Sudanu. Butelki te mają 
być zgromadzone w specjalnie wyznaczonych 
punktach oznakowanych chorągiewkami w 
dołach przykrytych deskami lub wiadrami 
i na to ma być położona ziemia. Żołnierze 
amerykańscy mieli za chwilę udzielać szczegó-
łowego instruktażu, jak walczyć z czołgami lub 
innymi pojazdami opancerzonymi za pomocą 
butelek z benzyną. 

- Jeśli dojdzie do ostrzału, każdy musi 
chronić się we własnym zakresie w jak naj-
głębszych dołach. Broń Boże, nie uciekać, bo 
nie ma gdzie. Po ataku ogniowym masa żywa 
wroga będzie podchodzić skokami. Nie ruszać 
się, nie ulegać panice, bo powystrzelają was jak 
kaczki. Udawać martwych – niech podejdą jak 
najbliżej – na wyciągniecie ręki i wtedy macie 
szansę w walce wręcz, wtedy dzidy, żelazne 
pręty, noże i maczety się przydadzą. Czy to 
jasne? – Anderson przeszył wzrokiem zapro-
szonych gości – I żadnego palenia światła po 
zmroku, do cholery, bo się wkurwię i nie będę 
już taki miły! Całkowite zaciemnienie ma być.

- Już lepiej zginąć w walce, niż dać się 
zaszlachtować. Oni nie biorą jeńców, pamię-
tajcie o tym! Każdy z dorosłych mężczyzn w tej 
Bazie, niezależnie od koloru skóry, ma ściśle 
wyznaczone zadania i ma je bezwzględnie 
wykonywać – dodał major Hamilton. 

- Chyba niczego nie zaniedbałem? – po-
patrzył po zebranych pułkownik – To by było 
na tyle. Zrobimy, co będzie można. Wszystko 
inne w rękach Boga – rzekł na koniec Henry 
Anderson i wszystkim zaproszonym gościom 
z powagą uścisnął dłoń. 

Naoliwiłem i przeczyściłem moją ulubio-
ną zabawkę – karabin powtarzalny strzelca 
wyborowego  – Baretta M82A1 z celownikiem 
optycznym i noktowizorem pasywnym. Broń 
została przystrzelona na strzelnicy (czyli 
wykalibrowana) dosyć dawno, ale przez cały 
ten czas nie podlegała żadnym wstrząsom. 
Spokojnie odpoczywała w sejfie batalionu. 
Moja pieszczoszka, jeśli czule do niej prze-
mawiać, rzadko pudłuje i zapewnia skuteczny 
strzał na odległość aż do dwóch kilometrów. 
W przypadku beryla, jak już chyba wcześniej 
wspominałem, jest to 500 metrów, a z celow-
nikiem optycznym 800. Powodem tego jest 
to, że używam naboje o kalibrze 12,7 mm i 
dużym ładunku prochowym o długości prawie 
10 cm. Broń ta produkowana jest w USA od 
1982 roku do dziś ! Nic w tym dziwnego – eli-
tarne oddziały bardzo ją sobie chwalą. Dość 
już leżakowania, moja kochana panno B, 
trzeba brać się do roboty! Tylko ty i ja. Będę 
cię ciągnął po trawie w futerale ze specjalnie 
dorobionymi kółkami na amortyzatorach, a 
ty sobie będziesz leżeć na miękkiej wyściółce 
z gąbki. W końcu trochę ważysz – 13,5 kg. 
Muszę odświeżyć sobie w pamięci tabelę kal-
kulacji. Tuż przed misją oszacować prędkość 
wiatru bocznego, zmierzyć temperaturę i wil-
gotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne. 

Przy większych odległościach od celu, spadek 
pocisku w pionie gra decydującą rolę. Moja 
luneta ma system dokonujący automatycznej 
kompensacji obniżania się toru lotu pocisku. 
Wymagane jest tylko dokładne wprowadzenie 
odległości. Pomoże mi ją oszacować starszy 
kapral Arkadiusz Sprysak. Na szczęście, moje 
cele raczej nie będą w ruchu i na tej samej 
wysokości, co ja. Arek będzie miał oczy i uszy 
dookoła głowy, podczas gdy ja będę zajęty 
przyrządami celowniczymi i całkowicie od-
izolowany od otoczenia. Ten mały kurdupel 
celnie rzuca nożem, a posługiwanie się garotą 
doprowadził do perfekcji. Już niejeden go 
zlekceważył, zresztą po raz pierwszy i ostat-
ni. Musimy tylko z Arkiem zapewnić sobie 
niewidzialność optyczną w podczerwieni. 
Stać się duchami sawanny. Chodzi o odzież 
zmniejszającą emisję ciepła, czyli promienio-
wanie podczerwone na zewnątrz, czyniąc tak 
ubranego żołnierza praktycznie niedostrze-
galnym dla wroga, który używa detektory 
ciepła. W godzinie ostatniej będę robił to, co 
umiem najlepiej: zapewniał ludziom ochronę 
snajperską. 

- Pułkowniku, mam sprawę – Zapukałem 
do jego gabinetu, który również jest sypialnią. 

- Mam nadzieję, że to ważne – powiedział 
cicho, podnosząc się z tapczanu.

- Tak się porobiło, że z błahostkami nie 
przychodziłbym. Chciałem oznajmić, że idę z 
komandosami Hamiltona i nic mi w tym nie 
przeszkodzi.

- Co ty mówisz, masz wyrzuty sumienia, 
że wpakowałeś Hamiltona w szambo i wysłałeś 
jego ludzi na pewną śmierć?

- Szambo tu jest wszędzie naokoło i pewna 
śmierć też. To ty, pułkowniku, zaakceptowałeś 
nasz pomysł likwidacji moździerzy. Sam wiesz, 
że obaj z Adamskim mamy rację. Trzeba dzia-
łać zaczepnie, to  może się uda, a nie czekać 
na pewną śmierć. Nie będziemy też siedzieć na 
dupie i liczyć na to, aż ci z Ugandy nas oswo-
bodzą albo dzielne amerykańskie żołnierki, bo 
możemy się nie doczekać.   

- Ja wszystko rozumiem, ale przecież jesteś 
dowódcą polskiego batalionu.

- Przekażę dowództwo Adamskiemu, to 
kompetentny oficer. Jest jeszcze pomysł, aby na 
pełnym gazie, tuż przed świtem, zrobić szybki 
rajd wozami opancerzonymi i rozwalić im ar-
maty. Można też połączyć działanie zaczepne 
ze wsparciem drona bojowego z powietrza.

- Rzeczywiście, zawsze byłem zwolenni-
kiem szybkich i nieszablonowych cięć chirur-
gicznych. 

- Zawołaj, pułkowniku, tego angola  Ha-
miltona, niech będzie przy naszej rozmowie. 
Może uda się coś jeszcze ustalić i wykombino-
wać.  A poza tym, niech wie, że chcę zaoferować 
mu pomoc i współpracę. Pewnie nie czytałeś 
uważnie moich akt, ale jestem strzelcem wy-
borowym i to dobrym, być może najlepszym, 
jakiego tutaj masz. Nabrałem wprawy w Afgani-
stanie. Moją rolą i obowiązkiem jest zapewnić 
ludziom ochronę snajperską. Będę kroczył w 
pewnej odległości za angolami. Hamilton nie 
musi mi dziękować, wystarczy, że podaruje mi 
pewną rzecz.

- Podoficer dyżurny, wołaj mi tu zaraz 
majora Hamiltona, ale wartko! Coś ty znowu 
wymyślił, szalony Polaku?

- Niech Hamilton mi da dwa kostiumy (je-
den duży, drugi mały), zmniejszające energię 
ciepła, czyli promieniowania podczerwonego

- Co takiego? 

- On już będzie wiedział, o co chodzi, jeśli 
uważa się za komandosa.

- Derek, czy my zobaczymy się jeszcze? 
– głos mu złagodniał, wstał i  objął mnie po 
ojcowsku.

- Do zobaczenia w piekle, szalony Polaku, 
damn it, the hell with that!

- Pułkowniku nie zobaczymy  się tam, bo 
ja zamierzam iść do nieba…

- Dlaczego akurat tam?
- Bo nie zamierzam przez całą wieczność 

tkwić wśród łajdaków…

*
- No wchodź, wchodź – odezwałem się 

do mojego zastępcy. W tym momencie starszy 
kapral  Sprysak wstał i wyprężył się na baczność 
– A ty siadaj. – Kapral włożył właśnie swój nowy 
kostium i bawił się przełącznikiem zmiany 
koloru czyli kamuflażem.

- Co to za strój, będzie w kabarecie za 
klowna robił?

- A to dobre, kabaret! A może cyrk pod 
gołym niebem, wszyscy gramy naszą ostatnią 
rolę najlepiej, jak potrafimy. Mów lepiej, co 
załatwiłeś.

- Nasz „dyplomata” był bardzo ucieszony, 
kiedy mnie zobaczył. Zaraz mi wlał pokaźną 
lufę szkockiej i powiedział, że sam nie będzie 
pił, bo nie jest alkoholikiem.

- Co ty, Radek, do kurwy nędzy, tylko po 
to tam poszedłeś?

- No nie, ale wiesz, jak to z nim jest, od 
czegoś trzeba zacząć.

- Przylecą i zbombardują, jest zgoda?  No 
mów, do diabła!

- Jest zgoda. Nie wiadomo tylko, kiedy to 
zrobią… Lotniskowiec „Ronald Regan” właśnie 
przemieszcza się  do Zatoki Adeńskiej, a w 
Rijadzie czynią przygotowania.

- To jest tak, jak mówiłem pułkownikowi – 
wstałem i zacząłem szybko chodzić po pokoju 
– nie możemy siedzieć i czekać bezczynnie, aż 
ktoś to za nas zrobi, bo możemy się nie docze-
kać. Każda minuta ma znaczenie…

- Mówiłem Tomowi, on to rozumie, prze-
kazał dalej, jaka jest sytuacja i podał dokładną 
lokalizację armat i moździerzy. W ogóle jest na-
stawiony bardzo bojowo. Wyciągnął spod łóżka 
autentyczny miecz samuraja i zaczął wykonywać 
płynne ruchy, jakby z nim tańczył. Powiedział, 
że jego miecz jest spragniony krwi: w nocy 
wydaje lekkie i ciche wibracje. Powiedział, że 
on pokaże tym śmierdzącym szympansom, jak 
się ścina głowy. „Nie będą mi tu fikać ze swoimi 
śmiesznymi maczetami, czarna hołota!”

- No i kto tu jest rasistą? – skomentowałem 
cicho i westchnąłem.

Już wszystko wiemy: kto, gdzie, kiedy i 
dlaczego. Jak tu jednak działać skutecznie, 
gdy wszystkiego brakuje. To tak, jakby matka 
miała ósemkę dzieci, jedzenia tylko dla trzech, 
a buty tylko dla dwóch. Powiedziałem porucz-
nikowi Adamskiemu, że po kolacji już mnie 
nie ma dla nikogo, on dowodzi i niech głów-
kuje, co z drugą akcją. Ja mam swoją robotę, 
a on swoją. Praktycznie dowodzi batalionem i 
niech podejmuje decyzje samodzielnie lub w 
porozumieniu z pułkownikiem Andersonem. 
Zapadła bowiem decyzja o rajdzie kołowych 
transporterów opancerzonych na  armaty,  
które rozstawiono w odległości około piętnastu 
kilometrów od nas (pomysł zresztą wyszedł 
ode mnie). v

cdn.
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Z uwagą a nie pobieżnie przeczyta-
łem recenzję Zbigniewa Chojnowskiego 
mojej monografii Krótka historia literatury 
w Bydgoszczy.  Stwierdzam więc, że jest to 
tekst bardzo i to bardzo publicystyczny 
z góry nakreśloną tezą, iż monografia jest 
niedoskonała.

Tak, jest niedoskonała, bo historia, 
którą opisuję została nazwana krótką, a 
więc bardziej literacko, niż zarysem, co mia-
łoby sznyt naukowy, choć znaczy to samo. 

Główny zarzut Z. Chojnowskiego, że 
autorowi brak dystansu do opisywanych 
twórców i rezygnuje on nierzadko (sic!) 
z wartościowania na rzecz dokumentowa-
nia, zbijają już pierwsze zdania monogra-
fii, które jednoznacznie stwierdzają, że 
opracowanie jest „próbą opisania (sic!) 
ważniejszych faktów literackich i około 
literackich oraz procesów zachodzących 
w tej strefie” (s. 7). Z założenia jest więc 
to rzecz dokumentacyjna, kronikarska, 
po prostu historyczna. A że ponad 1000 
nazwisk w indeksie, wynika z faktu, że 
wiele, bardzo wiele osób uczestniczyło na 
przestrzeni dziejów Bydgoszczy w powsta-
jącej tam literaturze, która- jak dobrze 
wiemy – nie ma jednoznacznej definicji 
i z roku na rok ta definicja poszerza się 
lub rozmywa – jak kto woli. Poza tym 
znaczna część wymienionych osób, to 
tylko ludzie towarzyszący literaturze lub 
ją opisujący, autorzy różnych opracowań, 
kronik, notatek. 

Z. Chojnowski przytacza swoją (?), 
bardzo zresztą ogólną, definicję historii 
literatury i przykłada ją do mojej mo-
nografii, a przecież Henryk Markiewicz 
stwierdził już dawno, że dziedzina zagad-
nień dotyczących procesu historyczno-
-literackiego jest najbardziej grząska, a 
próby ustalenia praw rządzących literaturą 
– najbardziej chaotyczne. Krzysztof No-
wicki dodał, że zjawiska pisarskie trudno 
ująć nawet w najbardziej przejrzyste kla-
syfikacje (s. 25). Najważniejsze jednak, 
że nie zakładałem wcale opracowania 
stricte historyczno-literackiego, tylko 
interdyscyplinarne, w tym przede wszyst-
kim historyczno-socjologiczne (s. 9-11). 
Skupiłem się na zjawiskach i procesach 
zachodzących w przedmiocie badań a nie 
na analizie dzieł i biografiach autorów, 
choć w aneksie I starałem się te biografie 
jak najdoskonalej zaprezentować. Zjawi-
ska i procesy w społeczności lokalnej i 
w jej kulturze mają na prowincji bardzo 
duży wpływ na powstającą tam twórczość 
literacką.  

Jest więc jak jest, najważniejsze, że 
skrupulatnie – co zresztą podkreśla recen-
zent – przeze mnie zebrane i przytoczone 
fakty są prawdziwe. A że nie wszystkie 
„coś mówią dociekliwym miłośnikom li-
teratury”, no cóż, jest ich rzeczywiście za 
dużo, żeby je ogarnąć. Aby być wiernym 
twórcom i ich dziełom, aby uszanować 
wysiłek twórczy, trzeba ich i je wymienić. 
Kronikarsko oczywiście, bo jest to funda-
mentalne zadanie historiografii. A o kry-

Stefan Pastuszewski 

Zabrakło uważności i dobrej woli

terium wyboru aż nadto wyraźnie świadczą 
wybrani autorzy i autorzy pominięci. Oce-
na wiec była, choć nie na wprost. 

„Faktograficzna magma, wielość przy-
pisów”… Proszę tak spolegliwie podejść 
do wysiłków twórczych na Warmii i Mazu-
rach, które szanowny recenzent starał się 
swego czasu opisać, a opisanie to spotkało 
się z wieloma, bardzo wieloma uwagami, 
nawet na pograniczu głębokiego żalu i 
ewidentnej krzywdy, nie mówiąc już o 
fałszujących rzeczywistość pominięciach.

Recenzent wypomniał, że korzysta-
łem z „ustalonej już dawno temu perio-
dyzacji literatury polskiej”, a przecież na 
str. 27-28 pisałem o alternatywnych perio-
dyzacjach, jak dekadowa, czy tzw. ciągła 
według Jana Tomkowskiego. Dekadowość 
podkreślałem wiele razy. 

Zarzutem jest apolityczność w opisie 
literatury okresu Polski Ludowej, brak 
opowiedzenia się po którejś ze spiera-
jących się obecnie stron: IPN-owskiej 
całkowitej negacji tego okresu i wywa-
żonych ocen, ukazujących złe i dobre 
strony tamtej epoki. Tak, lokuję się po 
tej drugiej stronie i w literaturze pięknej 
upatruję głównie walorów artystycznych 
i warsztatowych, choćby przytoczyć wcze-
sne liryki Wisławy Szymborskiej. To, że 
„wierzący komuniści” zaszczepili w świado-
mości społecznej Polaków idee równości, 
sprawiedliwości i solidarności, co legło 
między innymi u podstaw Sierpnia’80, 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych,
Miesięcznik Literacki „Akant”,
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w książeczce dla dzieci Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy,

którą wyda Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”
i którą będzie można zakupić, zgłaszając się na maila: akant24@wp.pl

Dla laureatów przewidziano darmowy egzemplarz książki
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników, a także nauczycieli przewidujemy dyplomy uczestnictwa.

Prace w dowolnej technice wraz z kartą zgłoszenia 
(do pobrania na stronie internetowej „Akantu”: https://akant.org)

należy przesłać do 30 marca 2022 roku pod adres redakcji:
Redakcja „Akantu”
ul. Dworcowa 62/1 
85-010 Bydgoszcz

Rozwiązanie konkursu przewidujemy na 1 czerwca 2022 roku.

Będzie mu towarzyszyć wystawa w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu (ul. Gdańska 5).

nie ulega wątpliwości, biorąc pod uwagę 
wpływ Jacka Kuronia i Adama Michnika na 
przebieg rewolucji solidarnościowej. Tak, 
Panie recenzencie, solidne pisanie wyma-
ga nie tylko od autora – badacza, ale też 
od krytyka „niezafałszowanej świadomości 
historycznej” (Pańskie słowa).

Zgodzę się, że mój opis okresu pierw-
szego dwudziestolecia XXI wieku nie jest 
zbyt precyzyjny i zawiera pochopne sądy 
oraz domniemania, ale konia z rzędem 
temu, kto ujmie w naukowe ramy to, co 
powstaje na jego oczach i z jego udziałem. 
Ten rozdział ma z założenia charakter 
predykcyjny, co również wyraźnie zazna-
czyłem (s. 25).

Zarzut, że pominąłem kwestię anta-
gonizmu polsko-niemieckiego świadczy o 
bardzo powierzchownym  przeglądnięciu 
przez Z. Chojnackiego mojej monografii, 
bowiem nie zauważył on omawiania tej 
kwestii na str. 163-164 i innych  

Nie mam za złe autorowi recenzji, 
że tylko przekartkował monografię (552 
strony), bo takiej książki się nie czyta, 
tylko z niej się korzysta. Mam nadzieję, 
a po roku funkcjonowania w obiegu już 
pewność, że jest ona wykorzystywana i to 
dość intensywnie.

Nie mam też za złe epitetów, bo wi-
docznie inaczej recenzent pisać nie potra-
fi. A przecież zastępowanie argumentów 
przymiotnikami trywializuje wykład. 

Reasumując, wydaje się, że Z. Choj-
nowski bardziej mierzył się z metodologią 
historii literatury powstającej w konkret-
nym regionie (nie literatury lokalnej; pro-
szę ją zdefiniować, Panie recenzencie) a 
dostało się książce, której z kolei nie był 
w stanie ogarnąć. v
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Adam Decowski

FRASZKI

AKTYWISTA

Zawsze to robił
w społecznym czynie.
Pod jednym kopał dołki,
drugiemu podłożył świnię.
 

STATUS

Swój status zmienia nierzadko. 
Raz jest panną, raz mężatką.

Andrzej Lewko  

FRASZKI

O plotkujących

Gdyby nie oszczerstwa,
Zwykłe pomówienia
Nie mieliby chyba
Nic do powiedzenia.

Wykształcony głupiec

Zawsze coś mądrego powie,
Lecz niestety w cudzysłowie.

Grzesznik

Na sumienie znalazł sposób, 
Nie dopuszcza go do głosu.

Niemile widziany

Wysyłają mnie do diabła,
Ale jak tam trafić - skoro
Od stworzenia tego świata
Złego diabli nie biorą.

Beata Stępień

CHERUBINEK

Diablik figlarny, 
mała zmorka - Amorek 
z blond kręconymi loczkami. 
Pulchne, 
różowo-lice licho, 
z błękitnymi oczami niewiniątka 

Swoimi tłustymi palcami
tyle bigosu ludziom
gotuje.
Naciąga cięciwę łuku
i
celuje zezowato w świat

Wypuszcza bez pardon,
W dzień i w nocy
ostre jak żylety,
złote,
albo ołowiane 
strzały

Mnie ustrzelił chyba 
z procy ... Gołodupiec mały 

Grzegorz Zientecki

AFORYZMY-   
 

Gamoniowatość systemu polega na tym, że nie zna on przebiegłości jednostki. 

Kiedy dochodzisz do ściany, wykuj w niej okno lub drzwi. 

Co puszczasz płazem, odwdzięczyć ci się może gadem.

Bez liści drzewo jest jak człowiek bez ust. 

Upływ czasu jest jednocześnie przypływem wieczności.

Tylko to co udaje się wykraść aniołom zasługuje na miano sztuki. 

Jerzy Nowotczyński

FRASZKI

Figurant

Jest na poziomie 
i trzyma się w pionie

Nowoczesny

Ciągle poznaje nowe
co już do użycia gotowe
i tak nowego dowodzi,
że dowodom szkodzi

Michał Tarach

Moi Drodzy

Ci, którzy płaczą, nie będą pytani,
a teraz dajcie im kartkę i pióro.
Pójdą do miejsca, gdzie nic ich nie zrani.
W pokoju bez okien jest ich biuro.

Moi drodzy tu zebrani, pozwólcie
przemówić do mężów w garniturach,
patrzących w dwóch jak w kulcie.
Tak, tych dwóch, co się znają na kulturach.

Bicie serca czytacie w gazecie.
Palce spragnione bodźców, duch się gniewa.
Co jest za rogiem rozpaczy, nie wiecie,
płuca nie czują, gdy ścinają drzewa.

Drzewa, zanim zrąbane, stoją dumnie,
wtem los dla was, niżeli dla nich, szczodry
postanowił położyć je w trumnie.
Tego nie wiecie, patrząc zza Odry.

Przechadzacie się przez lasy dziewicze.
Piszecie, jak to wasz żywot jest czystką,
ale to nie wam duchy kładą znicze,
to nie wam zostało zabrane wszystko.

Dziękuję za kawę i piękne płaszcze,
jak piękna wasza forma, jasna rzecz.
Pozwólcie drodzy teraz, że zaklaszczę,
bowiem historia nie porusza się wstecz.

SATYRA

Elżbieta Grabosz

FRASZKI

Tylko nasza, tylko moja

Każdy wie,
gdzie Polska na mapie leży.
Ale nie każdy do kogo 
należy.

Pół na pół

Podzielił na grupy 
ludzi ten wiek złoty.
Jedni do korupcji, 
drudzy do roboty.
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Wiersze Lidii Jędrochy-Kubickiej z 
tomiku Opaska na oczach mają swój nad-
rzędny temat, a jest nim kondycja świata 
i człowieka. W słowie Od autorki czytamy 
„Jesteśmy solą ziemi i światłem świata. 
Co zatem się stanie, gdy zabraknie soli i 
światła?”. Jeden z wierszy nosi tytuł Zło. 
„Dostaliśmy je w spadku/ i żyje w każdym 
dniu” - pisze autorka. Inaczej mówiąc, 
jesteśmy nim skażeni od zarania świata. 
Przybiera różne rozmiary, ogarnia różne 
kraje, nawet kontynenty, a co najsmutniej-
sze „wymyka się spod kontroli” i:

kaleczy umysł, trawi rozsądek.
czasem na chwilę łagodnie zaśnie,
ale wraca i zagląda w oczy
jeszcze wyraźniej.

Trudne jest nasze funkcjonowanie 
w takim świecie. Nie możemy mu zaufać, 
tracimy wiarę nawet w jego sens. Czemu 
więc nie naprawiamy tego świata? – takie 
pytanie w ustach podmiotu lirycznego jest 
pewnego rodzaju naszą bezsilnością, gdy 
zdamy sobie sprawę, jak te nasze intencje 

Krystyna Cel

O ważnych sprawach bez rozwlekłości

rozbijają się o obojętność, egoizm, a nawet 
zwyczajną lekkomyślność, gdy nie myślimy 
np. o przyszłości naszej planety.

Pesymizm wielu wierszy poetki wynika 
i z tego, z czym świat zmaga się obecnie. 
Aczkolwiek nigdzie nie padają słów„pan-
demia” czy „Covid-19”, to nostalgiczna 
aura rozciągnięta nad naszą codzienno-
ścią wyraża tęsknotę za lepszym, bardziej 
przyjaznym i ludzkim wariantem tej naszej 
egzystencji. W wierszu Znamię poetka, 
wyrażając troskę o nasze na tej planecie 
bytowanie, tak konstatuje współczesność:

nieruchome plamy
wyłaniają się ze ścian.
beton wokół nas.
bezbarwność, resztki zieleni,
w którą chciałoby się wejść,
a której prawie już nie ma.
w źrenicach odbita szarość.
może to znak czasu:
betonowe miasta i serca

W tomiku pojawiają się też wiersze o 
miłości, żalu, tęsknocie za minionym, o 

JAROSŁAW STANISŁAW JACKIE-
WICZ, poeta, prozaik, krytyk literacki, 
współzałożyciel i administrator profilu 
„Myśl Poetycka” na portalu społecznościo-
wym Facebook, tym razem oddaje w ręce 
czytelników swoją pierwszą powieść. Książ-
ka nosi tytuł „Ucieczki i powroty”, a została 
wydana przez Wydawnictwo Komograf z 
Ożarowa Mazowieckiego, w 2021 roku. 
Dostępna jest do nabycia w księgarni Em-
pik. Wprowadzeniem do całości jest motto, 
zaczerpnięte z książki Piotra Stareńczaka 
„Statki we mgle”, zgodnie z którym „życie 
dla kogoś jest ważniejsze, niż życie po coś”.

Na okładce, utrzymanej w pastelowych 
barwach, rozpoznajemy urokliwy frag-
ment ulicy Długiej w Bydgoszczy. Wybór 
okładki nie jest przypadkowy, bowiem 
akcja powieści rozgrywa się w Bydgoszczy 
(Śródmieście) i w miasteczku M. Miastecz-
ko M. to fikcyjna miejscowość, stworzona 
na potrzeby książki, reprezentująca w 
zasadzie wszystkie podobne miasteczka, z 
ich specyficznym klimatem i stosunkami 
międzyludzkimi. Podczas bydgoskiego 
spotkania promującego książkę, autor 
przyznał, że pierwowzorem dla M. była 
miejscowość Skępe, z którą związany jest 
relacjami rodzinnymi.

Głównym i dominującym w książce 
bohaterem jest Stanisław Skorupski, 
mężczyzna po czterdziestce, poeta, sym-

Lucyna Siemińska

O „Ucieczkach i powrotach” słów kilka

patyczny, wrażliwy, pełen wewnętrznych 
rozterek. Ma już za sobą pewien bagaż 
doświadczeń, epizod depresyjny, nieuda-
ny związek małżeński. Jakby balansuje 
na granicy przeszłości i teraźniejszości, 
ostrożnie i z pewną rezerwą patrzy w przy-
szłość. Wszelkie inne postacie stanowią 
niejako tło dla jego wspomnień, refleksji, 
rozważań psychologicznych, interpretacji 
następujących po sobie zdarzeń. Kto miał 
przyjemność, choć w niewielkim stopniu, 
poznać Jarosława Stanisława Jackiewicza, z 
łatwością zauważy wiele zbieżności między 
autorem, a głównym bohaterem, zarówno 
w sferze biografii, jak i w wyborach lite-
rackich, estetycznych czy upodobaniach 
muzycznych. Odniesień do literatury 
innych twórców jest w książce dużo, może 
nawet zbyt dużo. Może wynika to z chęci 
wykazania się własną erudycją autora, choć 
pewnie bardziej – z charakteru głównego 
bohatera, który przecież sam jest poetą, na 
co dzień obcującym ze światem literackim.

Powieść obejmuje okres pięciu lat 
życia Stanisława Skorupskiego. Sam bo-
hater twierdzi, że to okres najgorszych 
lat w jego życiu.  Choć wiele się wydarza 
w tym czasie, to jednak akcja rozgrywa się 
leniwie. Nie ma tu zawrotnych zwrotów 
akcji, nie ma tajemnicy, gradacji napięcia, 
elementów zaskoczenia. Życie po prostu 
dzieje się, rozgrywa na płaszczyźnie re-
fleksyjno-filozoficzno-psychologicznej, 

powraca do wspomnień. Wewnętrzne 
stany i przemyślenia są tutaj najważniejsze. 
Tytułowych ucieczek i powrotów jest dużo, 
choć powrotów nie tyle samo, z uwagi na 
ograniczoność czasową ludzkiego życia.

Treść książki podkreśla powszechnie 
cenione wartości: znaczenie rodziny, miło-
ści, wiary, nadziei, łącząc i splatając je ze 
sobą. To dzięki tym wartościom bohater 
odnajduje w sobie siły do pokonywania 
przeciwności losu. Jednocześnie traktuje 
otaczających go ludzi w sposób bardzo 
wyidealizowany – wszyscy są w jego odczu-
ciu jedną wielką, przyjazną rodziną – jak 
przyjaciele, jakby bracia, prawie siostry.

W „Ucieczkach i powrotach” Jarosław 
Stanisław Jackiewicz stosuje takie zabiegi, 
jak inwersja czasowa, forma pamiętnika, 
zmiana narratora. Wyrazy, o szczególnym 
dla treści znaczeniu, zapisuje wielkimi li-
terami. Autorowi (niestety) nie udało się 
uniknąć kilku niezręczności składniowych 
i logicznych w zdaniach, które z pewnością 
zostałyby skorygowane podczas rzetelnej 
pracy redakcyjnej.

Cytując końcowy fragment książki, 
zachęcam czytelników do zapoznania się 
z powieścią Jarosława Stanisława Jackie-
wicza, powieścią o życiu, poszukiwaniu 
miłości i stabilizacji.

„A toż życie to jeden wielki kołowrót, 
podczas gdy my sami oczekujemy od 
niego czasem tylko jednej jedynej rzeczy: 
SPOKOJU.”. v

Jarosław Stanisław Jackiewicz, Ucieczki i powroty, Wydaw-
nictwo „Komograf”, Ożarów Mazowiecki 2021, ss. 271.

przemijaniu życia, ale ich klimat, co cie-
kawe, współgra z tym pełnym rozdarcia i 
niepokoju czasem – trudno przecież wyjść 
poza tę „niepokojącą rzeczywistość” (to 
tytuł jednego z wierszy autorki). Pozostają 
niekiedy tylko marzenia.

Tomik Opaska na oczach ma na wskroś 
humanistyczne przesłanie: nakazuje zdjąć 
tę opaskę, zobaczyć swoje błędy i grzechy 
wobec świata i siebie nawzajem. A mówiąc 
słowami poetki: „Nie zacierać piękna, ale je 
uwydatniać”.

Wiersze Lidii Jędrochy-Kubickiej skon-
densowane w poetyckim słowie – jest go tyle, 
ile potrzeba, bez rozwlekłości i zbędnych 
ozdobników – są ważnym artystycznym gło-
sem w trudnym temacie naszej zawikłanej, 
może już trochę zagubionej współczesności. 
W jednym z wierszy poetka pyta: Czy świat 
jeszcze trwa? To pewnego rodzaju futurolo-
giczne ostrzeżenie.

Co ciekawe, zamknięciem tego poetyc-
kiego tomiku jest Manifest (to już poetycka 
proza), skierowany nie tylko do nas-czytel-
ników, gdy poetka tak pisze: „Chciałabym, 
żeby ten manifest trafił do wielu ludzi, żeby 
zobaczyli zło tak, jak ja je widzę. […] Chcę 
jeszcze zobaczyć inny świat. Ja, człowiek, w 
innym człowieku”. Myślę, że te słowa staną 
się wyrazem również i naszych pragnień. v

Lidia Jędrocha-Kubicka, Opaska na oczach, Kielce 2021, 
Oficyna Wydawnicza „STON 2”, ss. 45
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Miejsc dla mitów, legend nie ma 
tylko w matematyce. Co innego w życiu 
– społecznym, polityce, twórczości… 
Przede wszystkim twórczość, iżby stanowiła 
wdzięczną pożywkę dla legend i mitów, 
musi być sprawnie nagłaśniana, zarówno 
od zewnątrz, m.in. przez krytykę literacką, 
jak i też odautorsko – w różnych formach 
autokreacji i autopromocji, ekspono-
wanych w ekscentrycznym zachowaniu, 
osobliwych wypowiedziach, prowokowaniu 
swoistych zdarzeń etc. Bożyszcze litera-
tury lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, Marek Hłasko, dostał 
pośmiertny zastrzyk ożywiający nie tyle 
jego, co związany z osobowością twórczą 
mit. Owa iniekcja, to wspomnienia pt. 
„Legenda Marka Hłaski”, które wydał w 
2021 roku JAROSŁAW HEBEL. Wpraw-
dzie nie ma żadnego utworu Marka Hła-
ski w kanonie lektur szkolnych, ale jego 
książki, jak stwierdza autor wymienionych 
wspomnień, od roku 1976 są wydawane, 
szybko też znikają z antykwariatów. Skoro 
istnieje zapotrzebowanie na literaturę au-
torstwa Marka Hłaski, to zasadne też jest 
przypomnienie jego awansów. Wizerunek 
Hłaski, jako „buntownika romantycznego”, 
utrwalił się w powszechnej świadomości w 
efekcie jego własnych poczynań, nierzadko 
pozaliterackich. A to, że chodził w „ogrom-
nym, chłopsko szoferskim kożuchu”, a to, 
co wspomniał Roman Śliwonik, iż Hłasko, 
jako kierowca z bazy podjechał kiedyś pod 
wydawnictwo „Iskry” ciężarówką przywożąc 
do druku opowiadania, albo to, że przykle-
jał kelnerom do czoła banknoty. Jednym 
słowem Hłasko zaskakiwał i szokował swoim 
zachowaniem. Niezapomniana autorka tek-
stów świetnych piosenek, która przykleiła 
Hłasce etykietkę „narzeczony”, Agnieszka 
Osiecka, suponowała, iż w materiałach źró-
dłowych jego pisarstwa znajdują się „ślady 
tej rozpaczy, że świat zmierza ku katastro-
fie, ponieważ umierają stare wartości, takie 
jak honor czy wierność”.

Apogeum popularności i sukcesu 
Hłaski przypada na rok 1956, kiedy pisarz 
wydał w „Czytelniku” cieszący się wielką 
popularnością tom opowiadań „Pierwszy 
krok w chmurach” (co za tytuł!). Kolejny 
elaborat Hłaski otrzymał nazwę „Ósmy 
dzień tygodnia”. Był publikowany w odcin-
kach w tygodniku „Panorama Północy”, na 
którą polowałem, nie zawsze skutecznie, w 
„zaklepanym” kiosku. Przytoczę fragmenty 
tej prozy, żeby zwrócić uwagę na jej ekspre-
sywność i bliski młodym (więc i mnie, jako 
ówczesnemu uczniowi technikum) klimat 
romansu, a także interesujące obrazki 
społecznych peryferii, gdzie autor z humo-
rem, nieraz cynicznym, przestawia aspekty 
życia, zazwyczaj pokrywane milczeniem, 
lub lakierem.

I.- Pietrek – rzekła cicho. – Ja nie chcę, 
żeby to wszystko było ot tak na grandę. 
Gdybym cię nie kochała, może byłoby mi 
wszystko jedno. Tu mogą nadejść ludzie 
(na przywiślańską łączkę – M.W.). Nie 
chcę, żeby w moją najlepszą sprawę inni 

Mieczysław Wojtasik 

Wspomożenie mitu

wchodzili butami. Musisz mnie zrozu-
mieć (…) – Agnieszka – powiedział – czy 
ty wiesz, jak strasznie jest prosić o takie 
rzeczy ? (…) – Pogadam z Romanem, on 
ma pokój. Niech sobie znajdzie inny lokal 
na jedną noc. <<Pogadasz z Romanem 
– pomyślała. - Wiem co mu powiesz. Nie 
powiesz mu przecież, że mnie kochasz i że 
ja ciebie kocham. Powiesz mu tak: << Ty, 
Roman, ja mam dziewczynę, którą muszę 
załatwić. Pożycz murów na jedną noc.>> A 
on ciebie zapyta: „Ładna jest chociaż?” Ty 
wtedy skrzywisz się, zmrużysz oko i powiesz: 
<< Czy ja wiem? Teraz nie jest sezon, co 
zrobić>>. Nie przyznasz mu się do niczego, 
bo przecież też bronić chcesz tej sprawy. 
A potem powiecie jeszcze kilka świństw o 
kobietach, których mieliście żałośnie mało 
i o których nic zupełnie nie wiecie…

II. – Proszę nalać – rzekła. Barman 
nalał i odszedł. Grzegorz milczał. Dwóch 
starszych panów przepijało do siebie. 
- Pijemy brudzia. Ja Wacek, a ty? – Jó-
zek. – Jaki Józek? Piłsudski? – Nie. –Ten 
drugi? – Też nie. Józio Kwiatkowski.- No 
to bęc. – Bęc. – Orkiestra grała tango. 
Agnieszka odchyliła firankę dzielącą bar 
od sali i popatrzyła na tańczących. Niski 
człowiek stojący obok niej powiedział: - Ja 
stąd wyjeżdżam. W tym kraju można być 
tylko pijakiem lub bohaterem. Normalni 
ludzie nie mają tu nic do roboty. Adieu – 
Zapłacił i odszedł.

Autentyzm postaci  i  konfl iktów 
przedstawionych przez Hłaskę zasadniczo 
odbiegał od ówczesnego schematyzmu w 
literaturze (epoka socrealizmu). W roku 
1958 Hłasko otrzymał prestiżową Nagrodę 
Wydawców i niedługo potem opuścił Kraj. 
Oczywiście, od razu dorobił się miana 
zdrajcy i nikczemnika. Na Zachodzie zaś 
zyskał sporą popularność. Prawie jak Mi-
łosz, Herbert… Z Paryża (czerwiec 1058) 
Hłasko pisał: „Przekleństwo Słowianina 
ciąży na mojej duszy, bo zdaje się, że nie 
będę potrafił długo wytrzymać bez Warsza-
wy. Kiedy tu wrócę, uderzę czołem o kra-
wężnik przed Kameralną”. Warszawskim 
lokalem, od którego zwykle zaczynały się 
(albo kończyły) pijackie maratony z udzia-
łem Hłaski i innych wysoko stawianych 
literatów, choćby Jana Himilsbacha, Ro-
mana Śliwonika, Marka Nowakowskiego…

Pijaństwo to, zdaniem Hłaski, jeden 
z generatorów wartościowej literatury. 
Ironizował, iż Polska, dzięki historycznym 
faktom, powinna mieć najlepszą literaturę 
w świecie: „Logicznie rzecz biorąc, mało 
który naród ma tak wiele szans na dobrą 
literaturę jak my, Polacy. Mamy wszystko: 
nieszczęścia, mordy polityczne, wieczną 
okupację, donosicielstwo, nędzę, roz -
pacz, pijaństwo - czegóż jeszcze trzeba, na 
Boga?” („Piękni dwudziestoletni”,1966).

Specyficznym wątkiem biografi i 
Marka Hłaski jest zakochiwanie się w nim 
nie tylko kobiet, ale też homoseksual-
nych mężczyzn, nie pomijając literatów. 
Stefan Łoś, prezes wrocławskiego ZLP, 
u którego Hłasko czasami pomieszkiwał, 

niezmordowanie komplementował i ak-
tywnie propagował jego twórczość. Jerzy 
Andrzejewski wielokrotnie proponował 
mu pokój u siebie. Iwaszkiewicz aż z Mo-
skwy przysłał Markowi samolotem róże. 
Sekretarz „Nowej Kultury” Wilhelm Mach 
zwracał się do niego w listach: „Marku je-
dyny, drogi!” czy „Kochany”. Także Adolf 
Rudnicki, Julian Stryjkowski chwalili Mar-
ka i pomagali mu w literackiej karierze. 
Autor opisywanej książki uważa, iż Marek 
Hłasko potrafił świetnie rozgrywać wiel-
bicieli w celu zrobienia własnej kariery, 
bez homoseksualnej praktyki. W ogóle w 
książce tej, utrzymanej w konwencji posze-
rzonego życiorysu, dominuje łagodność 
i przychylność wobec jej bohatera. Nie 
ma mowy o jego niewątpliwie niechlub-
nej postawie kolaboranta z UB („Piękni 
dwudziestoletni”,1966) twierdzącego, iż 
styl literacki wyrobiły mu donosy. Młodym 
adeptom literatury zatem radził: „Każdy z 
was powinien przez jakiś czas popracować 
dla tajnej policji, aby wyrobić sobie styl 
i jasność myślenia”. Osobiście jestem za 
tym, aby w pierwszym rzędzie promować 
twórców, których postawa, duchowość 
i dzieła stanowią osadzoną w prawdzie 
jedność. Dość już mamy słów, w mowie i 
piśmie, przepełnionych fałszem i złą wolą.

Na marginesie chciałbym zwrócić 
uwagę na nieprawdopodobieństwo i zło-
żoność mechanizmów sprzyjających lub 
szkodzących twórcom. Oto amerykański 
pisarz, filmowiec, artysta multimedial-
ny Mika Johnson („Rzeczpospolita”, 
4-5.09.2021) fascynuje się Brunonem 
Schulzem. Będąc w Berlinie poszedł do 
zakładu fryzjerskiego prowadzonego przez 
Japonkę. W środku tego lokalu widniał 
portret Schulza (sic!). Podczas strzyżenia 
rozmawiali tylko o nim. Innym razem za-
pytał o Schulza prezydenta Czech Vaclava 
Havla. Ten odpowiedział: „Najbardziej 
zazdroszczę mu, że tak pięknie opisał re-
publikę marzeń”. Bohumil Hrabal napisał, 
iż najpiękniejszym miastem na świecie jest 
Drohobycz (miejsce urodzin Schulza). I 
tak przykładowo, w nieprawdopodobnych 
miejscach i sytuacjach, ożywia się oraz 
wspiera mit twórcy i jego dokonań. v

Jarosław Hebel, Legenda Marka Hłaski, Moja Przestrzeń 
Kultury, Warszawa 2021, ss. 162
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Przedmiotem publikacji MARKA ŁA-
GOSZA O świadomości. Fenomenologia zjawisk 
umysłowych jest natura świadomości: Naczel-
nym jednak celem tej pracy jest przedstawienie 
świadomości jako obiektywnego zjawiska w niektó-
rych jego istotnych – jak sądzimy – odsłonach (s. 
15). Ta zaś została zdefiniowana następująco: 
[...] świadomość jest zjawiskiem materii jako 
przejawianie się w materialnym podmiocie rzeczy 
transcendentnych. Inaczej: świadomość jest pier-
wotnie zjawianiem się przedmiotów zewnętrznych 
i tylko za pośrednictwem tego zjawiania się jest 
ona dana podmiotowi jako samoświadomość (s. 
6). Termin „zjawisko” używany przez autora 
pracy należy rozumieć formalno-ontologicz-
nie jako niesamoistne wobec ciała zdarzenia 
i procesy. Praca wyrasta z przekonania, że 
kognitywistyka, analityczna filozofia umysłu 
– oparte na założeniach fizykalistycznych i 
redukcjonistycznych, ignorujące fenomeno-
logię świadomości i ograniczające się często 
tylko do rozwiązania problemu psychofizycz-
nego – słabo sobie dają radę z problematyką 
natury świadomości, za to z powodzeniem 
zmierzają w kierunku specyficznej ideologii 
afirmującej manipulowanie ludzkim umy-
słem. Autor deklaruje się jako zwolennik ma-
terializmu nieredukcyjnego, broni pewnej 
wersji emergencji synchronicznej (te same 
struktury materialne są nośnikiem takich 
samych własności emergentnych), pojmo-
wanej na tyle szeroko, że uprawomocnia ona 
teorię analogii (te same zachowania i stany 
mózgu są przesłanką do wnioskowania o ta-
kich samych stanach mentalnych)1; materia 
w tym ujęciu jest warunkiem koniecznym 
pojawienia się świadomości. Do psychiki 
Łagosz zalicza świadomość, której zasadniczą 
cechą jest intencjonalność, wraz z momen-
tem samoświadomości, z jej modalnościami 
(sądy, przedstawienia, odniesienia emocjo-
nalne itp.) i zdolnościami (np. wola) oraz 
nieświadomość (stany, treści, nastawienia), 
a nawet nadświadomość (świadomość mi-

Krzysztof Rogucki 

Świadomość jako transcendentale  

styczna). Wiąże się z tym szczególny sposób 
rozumienia świadomości, która ze względu 
na poznawanie jej w drodze analogii i oko-
liczność, iż nigdy nie odnosi się do czegoś 
fizycznego, ma charakter  transcendentale 
(w pewnym nawiązaniu do transcendenta-
liów tomizmu). Autor proponuje program 
znaturalizowanej fenomenologii2, tj. na 
podstawie wewnętrznego oglądu zamierza 
uchwycić specyfikę świadomości, ale ujętej 
w kontekście naturalizmu metodologicznego 
(empiryzm genetyczny, materializm niere-
dukcjonistyczny), abstrahując jednocześnie 
od epistemologicznych i ontologicznych 
założeń fenomenologii E. Husserla. Odno-
sząc się do standardowego zarzutu subiek-
tywności metody introspekcyjnej, autor pracy 
replikuje, iż dzięki językowi doświadczenie 
wewnętrzne  zyskuje walor intersubiektyw-
nej komunikowalności, i choć introspekcja 
nie jest metodą jedyną, to na pewno jest 
podstawową. 

Zaś w kluczowej kwestii emergentne-
go charakteru świadomości zdumiewająco 
stwierdza, iż: [...] powstanie świadomości ma 
charakter  mistyczny. Dlatego też odwołamy się tu 
do teozofii mistycznej (s. 79). Otóż, jego zda-
niem, powstawanie świadomości z materii 
to w istocie powstawanie czegoś z nicości i 
ma pełną analogię w wyłanianiu się Boga w 
Trójcy Jedynego z Ungrundu (bezgruntu) w 
filozofii Jakoba Böhme. Sądzę, że ta daleko 
idąca  spekulacja mistyczno-fenomenologicz-
na, która w zamierzeniu autora ma wypełnić 
lukę w wiedzy naukowej odnośnie genezy 
świadomości, nie tylko niczego nie wyjaśnia, 
ale z trudem mieści się w granicach myśli 
dyskursywnej. Najogólniej mówiąc, wedle 
autora, emergentne novum poszczególnej 
dziedziny rzeczywistości polega na funkcjo-
nowaniu niesprowadzalnych do siebie prawi-
dłowości, np. sfera organiczna z właściwymi 
dla niej kategoriami (dobór naturalny, roz-
mnażanie, bodziec i reakcja) jest względnie 

autonomiczna w stosunku do 
nieorganicznej3. Dalej są wypo-
wiadane sądy jeszcze bardziej 
kontrowersyjne, bo okazuje się, 
że świadomość nie ma w materii 
substratu i ciągłość materii nie 
zapewnia ciągłości świadomo-
ści, w związku z tym nie spełnia 
ona zasady genetycznej4. Gdyby 
zgodzić się w tej kwestii z au-
torem O świadomości, to należy 
stwierdzić, iż nie podlega ona 
superweniencji psychofizycznej, 
mamy zatem do czynienia z 
osobliwym rozwiązaniem pro-
blemu psychofizycznego5. Pod-
stawowe własności świadomości 
wedle wrocławskiego filozofa 
to: doznawalność (doznawanie 
wrażeń), intencjonalność, ce-
lowość6 i ściśle związana z nią 
praca. 

Jeżeli przyjmiemy zasadę 
zamkniętej przyczynowości, 
czyli tezę, że fizyczne przyczyny 
wywołują tylko fizyczne skutki, te 

zaś są następstwem tylko fizycznych  przyczyn,    
a związki kauzalne uznamy za jedyny rodzaj 
determinacji, to pod znakiem zapytania staje   
sprawcza rola świadomości. Konsekwencją 
zgody na przyjęcie zasady zamkniętej przy-
czynowości jest epifenomenalizm7, czyli 
pogląd negujący sprawczą rolę zjawisk men-
talnych i pozostający w jawnym konflikcie 
z koncepcją wolnej woli. Łagosz widzi dwa 
równoprawne sposoby rozwiązania tego 
sporu. Albo przyjęcie umiarkowanej wersji 
aktywistycznej koncepcji świadomości przez 
przeformułowanie zasady zamkniętości: skut-
kiem lub przyczyną tego, co fizyczne, musi 
być zawsze zarazem (także) to, co fizyczne, 
co pozwala uznać to, co mentalne za współ-
przyczyny lub współskutki. Z drugiej strony 
epifenomenalizm utożsamiony przezeń z 
redukcjonizmem ma za pogląd spójny, a w 
świetle badań naukowych Sieczenowa i Paw-
łowa redukcja psychologii do fizjologii jest 
jego zdaniem  analogiczna do redukcji ma-
tematyki do logiki (rachunku funkcyjnego i 
teorii mnogości), czyli teoretycznie możliwa, 
lecz praktycznie niewykonalna. 

Autor pracy sceptycznie odnosi się do 
możliwości sztucznej świadomości8, przyta-
czając argumenty M. Trąbki i W. Sedlaka: 
ścisły związek życia ze świadomością, złożona 
organizacja będąca jednością substratu i 
funkcji, holistyczny charakter zjawiska świa-
domości funkcjonującego w szerokim oto-
czeniu przyrodniczo-społecznym, długa cza-
sowa rozpiętość ewolucji życia świadomego. 

Zawiły problem związku między tożsa-
mością podmiotu a jednością świadomości   
został rozstrzygnięty następująco: poczucie 
podmiotowej tożsamości zakłada jedność 
świadomości, ale jedność nie jest warunkiem 
wystarczającym poczucia tożsamości. W na-
szym istnieniu zawiera się pewna dwoistość: 
tożsamość, czyli poczucie bycia jednym i tym 
samym mimo zmian i różność, czyli zmienny 
przepływ aktów o różnej charakterystyce 
treściowej. Jedność świadomości gwarantuje 
jedność jaźni, która ma podstawę w tożsamo-
ści organizmu jako określonej struktury neu-
rofizjologicznej9. Zasadniczą rolę w jedności 
i tożsamości świadomości odgrywa pamięć 
świadoma i nieświadoma. W polemice z 
Mariuszem Grygiańcem, wybitnym polskim 
znawcą metafizyki persystencji, broniącym 
poglądu, iż jeśli pamięć zakłada  tożsamość 
osobową, to nie może być jej źródłem, Łagosz 
słusznie zauważa: Jeśli zaś doznaję czegoś, pa-
miętam doznawanie czegoś wcześniejszego, to jest 
oczywiste, iż jest to moja pamięć, ale to poczucie 
«mojości» nie istnieje uprzednio wobec pamięta-
nia, lecz konstytuuje się wraz nim (s. 224).  

Autor pracy uznaje pojęcie nieświa-
domości za spójne, a procesy nieświadome 
(instynkty,  popędy) za pierwotne wobec 
świadomości, co nie oznacza uchylenia 
trudnych problemów ontologicznych, np. w 
jaki sposób istnieją treści lub procesy, które 
nie są uświadamiane (np. niepamiętane 
przedstawienia i związane z nimi przeżycia). 
Podobnie jak Searle, ujmuje nieświadome 
procesy i treści jako dyspozycje do określo-
nych myśli, uczuć, aktów woli, rozumiane 
jako stany neurofizjologiczne mogące 
generować stany świadome, przejawiające 
się fenomenologicznie jako możliwość 
przywołania i  ujawniania się w świadomości. 
Doprecyzowując neurofizjologiczne i feno-
menologiczne aspekty nieświadomości, są to: 
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albo aktualne struktury neuronalne, które 
mają minimalną lub pośrednią reprezentację 
(wywierającą  wpływ na życie świadome w 
formie instynktów lub popędów), albo formę 
fałszywej świadomości, w których pewne treści 
prezentowane są nieadekwatnie (np. nietraf-
nie rozpoznane intencje)10. Nieadekwatność 
tę (fałszywej świadomości) na poziomie neuro-
fizjologicznym można wyjaśnić nakładaniem 
się dwóch procesów neuronalnych, w którym 
jeden zakłóca pojawienie się drugiego, zaś 
psychologicznie jako tłumienie wypartych 
treści. Stany nieświadome są stopniowalne 
i można wyróżnić dwie podstawowe ich 
odmiany: podświadomość i nieświadomość. 
Ilustrując to na przykładzie pamięci, możemy 
wyróżnić: treści aktualnie świadome (re-
tencja, wspomnienie), podświadome treści 
aktualnie nieuświadamiane (dzięki wysiłkowi 
woli i koncentracji uwagi mogą być uaktual-
nione), treści aktualnie nieuświadamiane i 
niemogące być przywrócone wysiłkiem woli 
(np. amnezja dziecięca), lecz mogą być przy-
pomniane nieoczekiwanie w niezależnych 
od nas okolicznościach. Podświadomość 
łączy się blisko ze świadomością: jej treści 
kształtują się pod wpływem działalności 
świadomej i mogą stać się świadome dzięki 
efektowi woli, siły i intensywności uczucia, czy 
żywości treści. Nieświadomość sensu stricto to 
treści, dyspozycje, nastawienia mające luźny 
i nikły związek ze świadomością: instynktow-
ne nastawienia i zachowania, elementarne 
afekty oraz treści odebrane przez układ 
percepcyjny, niezauważone lub zauważone 
i szybko zapomniane, zmagazynowane w 
pamięci, w tym przeżyte przez przodków i po 
nich dziedziczone. Skoro stany nieświadome 
nie są doświadczane, to jakie jest ich episte-
mologiczne uprawomocnienie? Autor idzie 
za Brentaną i twierdzi, iż ma ono z reguły 
charakter wnioskowania redukcyjnego przez 
postulowanie nieświadomej przyczyny lub 
nieświadomego skutku. 

Stosunkowo najoryginalniejszą część 
pracy stanowi fenomenologia marzeń 
sennych.  Autor, wychodząc z pozycji 
fenomenologii i założeń emergentyzmu 
synchronicznego, wprowadza interesujące 
typologie marzeń sennych (nacechowane 
semantycznie i neutralne semantycznie; z 
intencją pozytywną, negatywną, neutralną; 
realistyczne-surrealistyczne; mono- i polie-
stetyczne; głębokie i powierzchniowe itp.), 
które mogą dostarczyć ram teoretycznych 
dla analiz raportów introspekcyjnych snów11. 

Samoświadomość jest niemożliwa bez 
świadomości świata,  jest stopniowalna i 
nie ogranicza się do ludzi: Także zwierzęta 
doznają stanów własnego ciała, a «wyższe» z 
nich mają też prawdopodobnie jakieś poczucie 
bycia centrum przysługujących im percepcji – 
rudymentarne i intuicyjne odczucie jaźniowości 
(s. 282-283). Zawiera aspekty świadome:  
poczucie odrębności od świata, percepcję 
stanów i procesów ciała, samowiedzę (po-
znanie siebie), zapośredniczenie społecz-
ne, centralność (jedyny punkt widzenia 
w doświadczaniu siebie w świecie), język, 
poczucie moralności, świadomość genezy 
oraz nieświadome: [...] najgłębsze, niejasne,  
i niewysłowione poczucie własnej tożsamości (s. 
293); Jest to zupełnie nieokreślone zjawianie się 
siebie samemu jako tej właśnie stale obecnej i 
ciągle tej samej jaźni (s. 293-294) oraz treści 
pamięci, które zapadły w podświadomość, 

a nie były samoświadome, jak amnezja dzie-
cięca, instynkt życia i śmierci, a być może 
sposoby przeżywania przodków. 

W obliczu śmierci, kwestii własnego 
kresu, pewną nadzieję na wieczność daje  
świadomość religijna: Mistycyzm jest jądrem 
religijności, a mistycy są jej geniuszami (s. 300). 
Na podstawie źródłowych tekstów Teresy z 
Avila, Jana od Krzyża, Jakoba Böhme, Mi-
kołaja Kuzańczyka, Al Gazalego, W. Jamesa, 
M. Łagosz stara się uchwycić konstytutywne 
cechy świadomości mistycznej. Zastanawia 
względne ubóstwo wykorzystanej literatury: 
brak nawiązania do prac W. T. Stace’a, W. 
J. Wainwrighta, czy H. Bergsona (Dwa źró-
dła moralności i religii). Należy się zgodzić z 
autorem, iż uwarunkowania organiczne nie 
oddają istoty doświadczenia mistycznego 
oraz z jego odrzuceniem mistyki wywołanej 
przez niektóre substancje psychoaktywne, 
to jednak, gdy uzna się doświadczenie mi-
styczne za niezbędny składnik doświadcze-
nia religijnego, nasuwa się parę uwag. Po 
pierwsze, stany mistyczne manifestują się 
także poza religią, a to stawia pod znakiem 
zapytania ich roszczenia do prawdziwości; 
po drugie, wątpliwe, aby mogły w sensie 
poznawczym cokolwiek uprawomocniać. 
Wprawdzie zaznacza on, iż w doświadczeniu 
mistycznym przeważa moment emocjonalny, 
a nie intelektualny wgląd, w związku z tym 
chciałoby się zapytać, jakież to wspólne treści 
występują u podmiotów różnych wyznań re-
ligijnych. Próba opisania cech świadomości 
mistycznej dotyczy bardziej postawy mistyka 
(np. samotność) niż przeżycia mistycznego 
i ma wysoce metaforyczny charakter: Otóż 
mistyka podkreśla często świetliste tonacje świado-
mości. Jasność, światło, blask, lśnienie to przymioty 
świadomości w ogóle bądź świadomości w stanie 
mistycznego uniesienia oraz łaski [...] (s. 317). 

Zasadniczo otrzymujemy heglowsko-
-brentanowski12 obraz świadomości skory-
gowany o inspirowane Freudem rozumienie 
nieświadomości. Niemniej, mimo kilku kry-
tycznych uwag, mamy do czynienia z pracą sa-
modzielną, w wielu momentach oryginalną, 
lepszą od kolejnego czytania przyczynków o 
koncepcjach Dennetta, Searle’a, Chalmersa, 
sformułowanych dwadzieścia czy trzydzieści  
lat wcześniej. Do najbardziej inspirujących 
aspektów pracy zaliczam te dotyczące toż-
samości osobowej, nieświadomości, marzeń 
sennych, natomiast krytycznie oceniam uję-
cie emergencji świadomości ufundowane na 
spekulatywnej metafizyce. v  

Marek Łagosz, O świadomości. Fenomenologia zjawisk 
umysłowych, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016, 
ss. 400 

Przypisy:
1 To dosyć wątpliwa strategia, bo ontologia uprawo-

mocnia epistemologię, a nie odwrotnie.   
2 Jest to jeden z prymarnych sensów słowa „fenome-

nologiczny”, czyli opisujący to, co bezpośrednie i z 
oczywistością dane w doświadczeniu.       

3 W polskiej literaturze filozoficznej dwie wnikliwe 
analizy emergentyzmu przedstawili Adam Nobis 
i Robert Poczobut: A. Nobis, Od emergencji do sa-
moorganizacji. Zagadnienie nowości kultury, Wrocław 
1999; R. Poczobut, Między redukcją a emergencją. 
Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wrocław 
2009.           Według A. Nobisa emergentyzm jest 
doktryną  metafizyczną głoszącą, iż w toku ewolucji 
powstają byty nowe, jakościowo różne, na bazie 
dotychczas istniejących, a proces ten zachodzi 
bez udziału czynników zewnętrznych. Wynikiem 
procesu emergencji jest emergent, czyli powstanie 

nowej struktury  relacyjnej między elementami. 
Antonimem tak ujętego emergentyzmu jest pre-
formizm (w terminologii Nobisa „doktryna pre-
egzystencji”, „preegzystencjalizm”), który głosi, iż 
wszystko, co pojawia się w ewolucji Wszechświata, 
istniało  wcześniej jako konieczność lub możliwość. 
Z uwagi na zawarte treści preformistyczne emer-
gentyzm zwalcza takie koncepcje ontologiczne, jak: 
mechanicyzm, fizykalizm, panpsychizm, witalizm, 
hylozoizm, holizm, kreacjonizm, skrajny determi-
nizm, redukcjonizm. Nie ma też prostej zależności 
między antyredukcjonizmem a redukcjonizmem: o 
ile emergentyzm ex definitione jest antyredukcjoni-
zmem, to preformizm w zależności od rozłożenia 
akcentów może wystąpić w obydwu wersjach (por. 
A. Nobis, Od emergencji do samoorganizacji. Zagad-
nienie nowości kultury, s. 24-85). W swojej analizie 
emergentyzmu Poczobut idzie za G. F. R. Ellisem i 
P. Claytonem i ukierunkowuje swoje rozważania na 
emergentyzm psychofizyczny. Zaletą jego analiz jest 
wyróżnienie problemu przyczynowością odgórnej 
(downward causation), ale niepotrzebnie wplata 
sugestie o spójności teizmu z emergentyzmem i 
ontologię monizmu neutralnego, podczas gdy dla 
brytyjskich klasyków emergentyzmu (S. Alexander, 
C. L. Morgan, Ch. D. Broad) tworzywem emergencji 
była fizykochemicznie rozumiana materia (por. R. 
Poczobut, Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce 
umysłu w świecie fizycznym, Wrocław 2009, s. 75-84, 
195-201, 324-331).      

4 W sformułowaniu M. Bungego zasada genetyczna 
głosi, iż nic nie powstaje z niczego i nie obraca się 
w nicość oraz wspólnie z zasadą prawidłowości jest 
składnikiem tezy determinizmu ogólnego (por. M. 
Bunge, Causality, London 1959, s. 25-26). 

5 Sądzę, iż zasada genetyczna idzie w parze z superwe-
niencją psychofizyczną (każdej zmianie mentalnej 
odpowiada zmiana fizyczna). Stanowisko M. Łago-
sza byłoby zatem mocną wersją emergentystycznego 
dualizmu własności, w którym zmiany mentalne nie 
byłyby skorelowane z fizycznymi.   

6 Łagosz wymienia determinację teleologiczną (wybór 
wartości, dobór środków, realizacja rezultatu) obok 
kauzalnej, teleonomicznej, holistycznej, jest więc 
pluralistą determinacyjnym. 

7 Epifenomenalizm neguje sprawczość sfery mentalnej 
wobec świata fizycznego i może być łączony z duali-
zmem (w XIX w. W. K. Cliford, T. H. Huxley, S. H. 
Hodgson, a współcześnie K. Campbell, „wczesny”   
F. Jackson, D. Chalmers) bądź z eliminatywizmem 
(behawioryzm, P. M Churchland). Łagosz też kry-
tycznie odnosi się do koncepcji autodeterminacji 
w wersji J. Bobryka, co jest o tyle dziwne, że impli-
cite stwierdza, iż jest pluralistą determinacyjnym, 
a inne prawidłowości niż kauzalne lepiej mogą 
oddać intuicje związane z aktywistyczną koncepcją 
świadomości.          

8 Problem możliwości sztucznej świadomości ma sens, 
gdy ściśle odróżniamy pierwszoosobowe i trzecio-
osobowe pojęcia świadomości. Zatarcie różnicy 
między tymi pojęciami jest powszechne, co sprzyja 
banalizacji problemu. Stanowisko Łagosza pod tym 
względem wyróżnia się pozytywnie.        

9 Uwagi o związkach między jednością a tożsamością 
świadomości zyskałyby na wiarygodności, gdyby 
autor odniósł się do przypadków naruszeń jedności 
świadomości w sensie synchronicznym (np. bisek-
cja mózgu) lub diachronicznym (funkcjonowanie 
umysłów osób dotkniętych jednocześnie amnezją 
wsteczną i następczą, np. takich, jak Clive Wearing).  

10 Inspirowana Searlem definicja nieświadomości ma 
zasadnicze ograniczenia w zastosowaniu do neurop-
sychologii. W anozognozji, np. w zespole Antona 
czy w zespole Korsakowa, utrata pewnych przeżyć 
jest nieodwracalna, zatem na zawsze umykają one 
retrospekcji.           

11 Pewne wątpliwości budzi zaklasyfikowanie snu jako 
procesu podświadomego, jeżeli przedtem nie okre-
ślono formy świadomości marzeń sennych i kwestii 
stanów świadomych niedostępnych introspekcji. 
Poza tym w świetle obecnej wiedzy marzenia senne 
mogą występować w fazie REM i NREM (por. J. M. 
Windt, Sny, świadomość i jaźń: perspektywa filozoficzna, 
w: „Teksty Drugie”, 5/2016, s. 339-340).     

12 Moim zdaniem zabrakło ustosunkowania się do 
dwóch istotnych problemów koncepcji świadomości 
Brentana, mianowicie powszechnego charakteru in-
tencjonalności zjawisk mentalnych (zanegowanego 
już przez C. Stumpfa i E. Husserla) i numerycznego 
odróżnienia numerycznego przeżyć od świadomo-
ści (nie ulega dla mnie wątpliwości, że Brentano 
jest prekursorem popularnej w analitycznej filozofii 
umysłu tzw. teorii myśli wyższego rzędu).           
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Nietrwałe ślady ROBERTA WIECZOR-
KA są zwycięską pozycją 8 Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego Fundacji Duży For-
mat „po debiucie”. To zbiór wierszy, który 
przewraca sposób myślenia na temat własnej 
przemijalności. Jakie są nietrwałe ślady? 
Mnie osobiście kojarzą się z tymi odbitymi 
na piasku przy brzegu morza, które zabiera 
kolejna fala. Wówczas możemy powiedzieć, 
że coś było i nawet nie zdążyło się zapisać. 
Jednak postanowiłam spojrzeć na ten sam 
ślad z innej strony. Owszem on był chwilą, 
szybko zanikł, właściwie nie miał szans z 
żywiołem, a mimo wszystko jest w pamięci 
moment, gdypostawiło się tam stopę.

Wieczorek w całym zbiorze skumulował 
wiele takich odbitych śladów W pierwszej 
chwili, można byłoby pomyśleć, że chciał 
pokazać, iż o niektórych wydarzeniach na-
wet nie wszyscy wiedzą. Sytuacje mijają, bo 
mają swój czas, a  pamięć o nich nie zawsze 
jest przytaczana. Skąd takie spojrzenie. Dla 
osoby czytającejpierwszy raz wiersze poety, 
utwory są bardzo zamknięte w sobie. To 
tak jakby czytelnik miał przeprowadzić ich 
terapię, jednak, by miała ona sens, należy 
dotrzeć do pacjenta. Same nie powiedzą 
odbiorcy, z czym do niego przychodzą. Są 
bardzo skryte, powiedziałabym nawet, że 
izolują się silnie przed potencjalnym czy-
telnikiem. Terapeuta, jeżeli nie podda się 
po kilku spotkaniach, będzie mógł poznać 
zawrotne losy podmiotu lirycznego. 

Autor zastosował w swoich utworach 
ogrom symboli, odwołań, elementów 
mających dostarczyć tło do wszelkich prze-
myśleń. Czy to jest ułatwieniem. Niestety 
nie, ale właśnie to, w tych wierszach, jest 
przyciągające, bo czym tak naprawdę są te 
ślady, gdy „za jakiś czas pójdziemy dalej / 
miasta za plecami”1zostaną. Są właśnie tymi 
miastami, które „zmienią się w popiół”2, a 
on, w religii katolickiej, przynosi oczyszcze-
nie. Rodzi się pytanie, czy Wieczorek chce 
użyć symbolu oczyszczenia, by w jakimś 
sensie rozgrzeszyć ludzką pamięć, czy chce 
ją wyczyścić z rzeczy zbędnych, aby właśnie 
przywrócić pamiętanie o sytuacjach, które 
z niej umknęły. 

Tego, w przenośni, spopielenia poeta 
używa już w na początku zbioru, gdy przy-
wołuje jezioro Aral w Kazachstanie, które 
wyschło w skutek działalności człowieka. Z 
jednej strony „w śladach po wyschniętym 
jeziorze jest jakaś rozpacz,”3, z drugiej 
„cały ten świat, to opowieści szkieletów.”4, z 
których możemy czerpać wiedzę. Podmiot 
liryczny daje do zrozumienia, że jeżeli pój-
dzie się za nim, w ten stworzony przez autora 
świat, to zobaczy się pakunki ludzkich do-
świadczeń, na których inni mogą budować 
nowe krainy, podobnie jak konkwistadorzy 
w mieście Inków (tutaj przede wszystkim 
przytaczam sam element nowego świata, 
bez oceniania czy był dobry, czy zły), a „wy-
mieszane kultury / religie stawiane jedna 
na drugiej”5, z jednej strony się pokrywają, 
ale z drugiej wzbogacają wzajemnie. „tak 
naprawdę chodzi o zbliżenie kultur / na 
dwadzieścia centymetrów (może mniej) / 

Sylwia Kanicka 

Ślad odbity, rozmyty i zapisany, kim jesteśmy?

na sześćdziesiąt cztery sylaby / na ułamek 
nocy”6, bo bez tego bylibyśmy bardzo zu-
bożali, wręcz zaniedbani w strefie historii, 
wydarzeń, które w mniejszym lub większy 
stopniu przyczyniły się do naszego istnienia. 
To przywołanie miejsc, może służyć poecie, 
przede wszystkim,do rozbudzenia ciekawo-
ści, nim podmiot liryczny zabierze czytel-
nika w dalsza podróż, bo jak się okazuje, 
miejsca te, stały się podłożem dla nowego, 
innego wyglądu, nie zostały tylko znikają-
cym śladem na mapie ludzkiego istnienia. 

Jednocześnie Wieczorek, jakby chciał 
usprawiedliwić ludzką pamięć, gdyż nie 
wszystkie, przywoływane wspomnienia, 
wzbogacają, niektóre mogą spowodować 
ból, smutek czy niespełnienie. Zauważyć to 
można we fragmentach listów, czyli trzech 
wierszach odwołujących się, nie tyle do 
samych historycznych wydarzeń, ale do 
ludzkich emocji. W tych utworach podmiot 
liryczny przemieszcza się na płaszczyznach 
pomiędzy słynnym dziełem Rembrandta 
„Lekcja anatomii doktora Tulpa”, a obozem 
koncentracyjnym. To przeskok, temu nie 
można zaprzeczyć, jednakże nasyceniezna-
czeń, odnośników, jest tak duże, że czytelnik 
musi, w swojej pamięci, je poukładać. Oczy-
wiście nie jest to łatwe, gdyż Wieczorek nie 
pisze o wszystkim wprost i tak naprawdę, 
wymusza na czytelniku, by zapoznał się choć 
z osobami, o których mowa w utworach. Ta 
wiedza pozwoli przybliżyć treść, albo dopo-
wiedzieć sobie cały obraz. Nie bez przyczyny 
ten rembrandtowski element, gdy podmiot 
liryczny mówi:
„widzę odkryte ścięgna, rozkrojoną skórę, 
mechanizm,
w którym ktoś czyta jak w otwartej księdze”7,

bowiem „jest w tym wszystkim harmo-
nia. darowanie win”8. Odbiorca mógłby z 
tego wciągnąć wniosek, iż uczono się już 
wcześniej, nie potrzebne dalsze doświad-
czalne metody, wręcz, nauki, a jednak wła-
śnie ta pamięć, która nie zapisała w sobie 
tych elementów, nie zatrzymała kolejnych, 
drastycznych, sytuacji. Pojawiąjąca się po-
stać Fritza Suhrena, zbrodniarza hitlerow-
skiego odpowiedzialnego między innymi za 
pseudoeksperymenty medyczne na terenie 
obozów, pokazuje, że nie można wymazywać 
pamięci, nie można zapominać o śladach. 
Być może, gdyby pamiętano jak „… zacni 
obywatele / uczą się, jak korzystać ze śmier-
ci”9, nie byłoby tego w czasach wojny, bo „lu-
dzie się rozpadają, jak potem składać płatki 
popiołów / w jeden organizm?”10. W tych 
obrazach przejawia się odrętwieniecałą sytu-
acją. Nikt nie wie, co przynieść może głośne 
nawoływanie. Niewiadomo, czy ktoś zechce 
tego nawoływania słuchać, szczególnie, 
gdy historia udowadnia, że część ludzi boi 
się głośno wypowiedzieć swoje zdanie, bo 
„lepiej milczeć. / w pijanym widzie mierzyć 
się z cieniem / rozpostartym nad światem. / 
wielkie słowa. mała śmierć. wszyscy są.”11.Z 
drugiej strony historia może milczeć i dopie-
ro po latach uderzyć, dać swoje świadectwo, 
tylko nie zawsze będzie ono pozytywne. Nie-
zależnie, jakie inne uczucia brałyby udział w 

tych utworach, oczywiście mowa o ludzkiej 
miłości, nic nie przykryje tych strasznych 
wydarzeń. Podmiot liryczny zaprzątnął więc 
trochę głowę odbiorcy, zmusił go do prze-
myśleń, a przede wszystkim do pamiętania, 
aby ten ślad odbity na uczuciach wielu 
ludzi, nie poszedł na marne, by nie doszło 
do kolejnych zniszczeń, szczególnie ludzko-
ści, która lata temu nie wzięła nauk z tego, 
co na rembrandtowskim obrazie. Byśmy 
nie musieli znów wychodzić „… o świcie 
prosto w miasto duchów / pies jest bliżej 
niż którykolwiek człowiek”12i by nie trzeba 
oglądać jak „kobiety i dzieci modlą się o dłu-
gi rejs”13,gdyż w czterech ścianach czasami 
dzieją się dokładnie takie same negatywne 
obrazy, niezauważalne przez otoczenie, bo 
przysłaniająca „firanka ma kolor ecru / jak 
wymarzona suknia ślubna”14. 

Te dwie poruszone powyżej kwestie, 
będące podstawą do funkcjonowania 
współczesnego człowieka, nie zostają przez 
Wieczorka odstawione na bok. Wszystko 
sprowadza się, w kulminacyjnym miejscu 
zbioru, do przeżyć współczesnego podmiotu 
lirycznego. Jego podróż w czasie, zatrzymuje 
się w sytuacjach bliskich, albo przynajmniej 
bardziej zrozumiałych, odbiorcy. Człowiek 
wypełnia swoje życie pewnymi przekonania-
mi, czasami wydaje mu się, że tak ma być, 
a czerpane doświadczenie jest niczym „ga-
łązka, którą ukradłeś na własne gniazdo”15, 
która zakiełkuje i będzie wzrastała. Czasami 
„nie trzeba wiedzieć wszystkiego o życiu / 
najważniejsze zmysły są na końcu języka / 
i wojna i miłość”16. Wystarczy, by to było 
zapamiętane, wówczas „tak jest dobrze, pory 
roku układają się jak kostka rubika”17, która, 
po trudach, ukaże się w odpowiednich bar-
wach z każdej strony. Dodatkowo podmiot 
liryczny zauważa, iż poza tymi wielkimi wy-
darzeniami, człowieka tworzą niepozorne 
zdarzenia, na które nie zwraca się większej 
uwagi, a one robią wszystko „by niespodzie-
wanie rozkwitnąć”18. No i rozkwitają, choć 
pewnie nie takiego uaktywnienia spodziewa 
się podmiot. Wieczorek sprytnie przechodzi 
w temat panującej na świecie pandemii. 
Oddalania się od siebie, życia w strefie on 
line, a „nasza pamięć grillowa / zmienia hi-
storię w ciąg anegdot”19. To przebywanie w 
izolacji powoduje, że zaczynamy skupiać się 
tylko na sobie, w egoistyczny sposób. Nagle 
okazuje się, że wystarczą kontakty bezdoty-
kowe, nie potrzeba rozmowy twarzą w twarz. 
Czujemy się, być może, bardziej bezpieczni 
w swoich czterech ścianach, a z drugiej 
strony „w norach klatek i piwnicznych 
izbach / brzęczą butelki chowane w psiej 
karmie”20, o których na początku mówi się 
z uśmiechem, bo dezynfekcja, a później się 
milczy, bo wstyd, gdyż choć mówiono wielo-
krotnie o skutkach alkoholu, wyrzucono te 
nauki z głowy. Potem następuje przebłysk, 
że „wszystko niesie z sobą coś ostatniego / 
uczę się słowa – bezradność. / rozkładam je 
w dłoniach, / szeroko, jakbym obejmował 
rzekę”21 i oczekiwanie, że „świat się nie za-
cznie się na nowo / ani nie skończy”22, tylko 
będzie trwał pomimo wielu zmian w sposobie 
myślenia, podejściu do różnych sytuacji. To 
nawiązanie do pandemii, ma też swoje dru-
gie dno. Separacja, odizolowanie się, strach 
przed innymi ludźmi, podejrzewanie o złe 
zamiary, w początkowych momentach wręcz 
donoszenie na sąsiada, gdy wyszedł z domu 
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STEFAN RUSIN dzieli się swoimi 
wrażeniami, głównie intelektualnymi, z 
peregrynacji po różnych obrazach sze-
roko pojętej kultury, przede wszystkim 
religii, filozofii, poezji. Prozy unika, chy-
ba wydaje się mu za mało tajemnicza. Po 
większości zgromadzonych w zbiorze Loża 
barbarzyńców esejów ma charakter zapisu z 
wędrówki w ciemnym labiryncie niewiedzy 
w poszukiwaniu owego światełka w tunelu, 
którym jest olśnienie w momencie odkry-
cia prawdy. Olśnienia na chwilę, bowiem 
szybko pojawiają się nowe wątpliwości, 
nowe tajemnice.

Każdy esej nie jest wykładem wszyst-
kowiedzącego mędrca, tylko diariuszem 
z narastania zdarzeń poznawczych. W 
zasadzie nie ma konkluzji, jednoznaczne-
go wniosku, tylko finał znaczący, wyczer-
panie się wędrówki myśli, spokój, wręcz 
błogość po wdrapaniu się na pewną, ale 
tylko pewną wysokość góry wiedzy. Czy 
jest to brak ambicji? Chyba nie, po pro-
stu pokora, nawiązanie do trywialnej już 
raczej, po „wiekopomnych osiągnięciach 
nauki”, prawdy, że wiem, że nic nie wiem. 
Satysfakcję daje więc sama wspinaczka, a 
nie osiągnięcie szczytu, który i tak okazu-
je się tylko kolejnym, wcale nie ostatnim 
szczeblem drabiny. Bo ten prawdziwy, 
najwyższy szczyt tonie we mgle tajemnicy. 
I tak chyba będzie do końca świata.

Tematem tych wędrówek – ćwiczeń 
jest chrześcijaństwo, hinduizm, mistyka 
Jakuba Boehme, Pochwała głupoty Erazma 
z Rotterdamu, myśl i życie Fryderyka 
Engelsa, a potem już konkrety: Cyganie, 
lekomania (2 eseje), antysemityzm. Wresz-
cie – poeci: Józef Baran, Jolanta Baziak, 
Marianna Bocian, Józef Kurylak.

Z racji tego, że napisałem maszyno-
pis Krótka historia literatury w Bydgoszczy, 
będącą – według mnie – modelową próbą 
uchwycenia w ramy rozumienia i wiedzy 
literatury powstającej w konkretnym re-
gionie, dłużej zatrzymałem się na eseju 
Poeci regionu konińskiego.  

S. Rusin usiłuje opisać twórczość 
swoich kolegów po piórze. Usiłuje, tak 
jak usiłował pisać o sprawach poprzednio 
wymienionych. Też nie stawia kropki nad 
i, ale chwyta to, co najważniejsze.

Na początku określa sytuację poetów, 
że nie są już inżynierami dusz (określenie, 
którym z lubością posługiwał się J. W. Sta-
lin), że ich status społeczny nie wyróżnia 
się niczym szczególnym. Zarobkują, tak 
jak inni ludzie, żyją tak jak inni. Eseista, 
a tym razem krytyk literacki, szkicuje 
najpierw sylwetkę życiowo-twórczą opi-
sywanego autora. Czytując skrupulatnie 
tytuły książek, co jest przedsięwzięciem 
trochę bez sensu z uwagi na niesamowitą, 
od lat siedemdziesiątych minionego stu-
lecia, gdy wyraźnie podniósł się stopień 
wykształcenia i rozpadły się wszelkie kry-
teria artystyczne. Trochę więcej sensu na 

Stefan Pastuszewski 

Podprowadzanie

informacja o nagrodach, choć i tak mamy 
do czynienia z inflacją konkursów. Nie-
mniej Elżbieta Galoch „najczęściej zdo-
bywa nagrody główne”. Wiem coś o tym, 
bowiem kilka razy jako juror takie nagrody 
– wraz z innymi jurorami – przyznawałem. 
Jest to bowiem poezja narracyjna, pełna 
nieoczekiwanych zwrotów akcji. S. Rusin 
stwierdza, że E. Galoch „po kilku latach 
sumiennej pracy nad słowem poetyckim 
zapragnęła w swoich wierszach pomieścić 
więcej zdarzeń. Rozkochała się w szero-
kich frazach, w długich zwrotkach. Natłok 
myśli i obrazów zaciemnia w niektórych 
utworach ich sens” (s. 311). Tak, tak, ale 
na tle inflacji wierszy, robi to wrażenie i 
rzeczywiście można w utworach autorki 
Miasteczka znaleźć „oryginalne poetycko 
i świeże metafory” (s. 312).

Właśnie – Miasteczko! Interesujący to 
tom, bowiem ukazuje on sytuację poety na 
prowincji, głębokiej prowincji.

A takiej konkluzji zabrakło w podsu-
mowaniu tego eseju. S. Rusin nie odpo-
wiedział na problem zawarty w tytule Poeci 
regionu konińskiego. Czym równią się oni od 
innych? W jaki sposób ten region wpływa 
na poezję? A może tam już jest wszystko 
jedno, gdzie kto się urodził, gdzie mieszka 
i o czym pisze?

Choć chciałoby się odpowiedzi na te 
i inne pytania, to jednak czyta się zbiór 
S. Rusina z przyjemnością i satysfakcją 
intelektualną, bowiem odkrywa on nowe, 
wciąż nadające się do dalszego odkrycia, 
obszary. Autor nas do nich tylko pod-
prowadza, a nie ciągnie niczym osły pod 
górę. v

Stefan Rusin, Loża barbarzyńców, Konin 2018, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ss. 396 

na kwarantannie, stygmatyzowanie osób 
zarażonych. Czy to nie kojarzy się z wydarze-
niami, które już miały miejsce? Może bardzo 
odległe to tematy, ale jak funkcjonował świat 
w czasie wojny, czy nie zwalczano się wzajem-
nie, nawet z sąsiadem, bo był żydowskiego 
pochodzenia. Tutaj przytoczę raz jeszcze 
postać wspomnianej Mileny Jesenskiej, która 
pomagała żydowskim rodzinom emigrować 
z kraju, narażając się na niebezpieczeństwo, 
czy nie mogłaby stać się przykładem wyciąga-
nia ręki do potrzebujących w tych trudnych 
czasach. Zdaję sobie sprawę, że jest to moja, 
szeroko pojęta interpretacja i czytelnik nie 
musi się z nią zgodzić, jednak nasuwając te 
myśli wiem, że może się nad nimi zastanowi. 
Nie możemy bowiem stać obojętnie, gdy 
„wystygła herbata tworzy w gardle lodowiec”23 
bądź „z przygranicznych kształtów, / wołań 
dochodzących z drugiej strony, / układać ci-
che litanie. / dla ciebie, dla mnie, dla nas.”24.

Robert Wieczorek sam podsumował 
cały swój zbiór wierszy, mówiąc „przez krót-
ką chwilę widzimy to samo”25, ale „boje się 
dotykać / wszystkie opowieści rozsnuły się z 
kłębka / zalegają wśród okruchów / tak to 
jest gdy się je palcami”26. Pozwolił czytelni-
kowi wchodzić w swoje utwory na tyle, na ile 
jest on gotowy, by się w nie zanurzać. Pozwala 
również, by odbiorca sam wyciągał wnioski, 
bo jego podmiot liryczny nie narzuca swo-
jego zdania. Może je jedynie przybliżać. To 
czytelnik zdecyduje, czy się z nim zgodzi w 
całości, częściowo, czy w ogóle.

Na podsumowanie moich słów niech 
posłużą wersy ostatniego wiersza w zbiorze 
„szkic do mnie”:
„wszystko czego we mnie nie ma 
jest mną

wypełniają mnie wszystkie miejsca
w których nie byłem
znaki których nie umiem oczytać
….
tworzy  mnie wszystko czego nie mam”27. v

Robert Wieczorek, NIETRWAŁE ŚLADY, Fundacja Duży 
Format, Warszawa 2020, ss. 42

Przypisy:
1 R. Wieczorek, NIETRWAŁE ŚLADY, Fundacja Duży 

Format, Warszawa 2020; ślady, s. 21
2 Tamże; ślady, s. 21
3 Tamże; Mikrokosmos Aral, s. 7
4 Tamże; j. w.
5 Tamże; mikrokosmo Cuzco, s. 11
6 Tamże; Mikrokosmos Bang, s. 8
7 Tamże; fragment listu Cecylii Arisz do Aagfe Van 

der Voegh, s. 12
8 Tamże; j. w.
9 Tamże; j. w. 
10 Tamże; fragment listu Mileny Jasenskiej przechwy-

cony przez Fritza Suhrena, s. 13
11 Tamże; fragment listu Margerie Bonner do 

Yvonne, s. 14
12 Tamże; detroit, s. 22
13 Tamże; brzeg, s. 20
14 Tamże, ślady, s. 21
15 Tamże; dom / dym, s. 15
16 Tamże; ucieczka z bieguna, s.16
17 Tamże; klasztorna 18, s. 19
18 Tamże; niepozorne, s. 34
19 Tamże; dojrzałość, s. 23
20 Tamże; szósta noc kwarantanny, s. 25
21 Tamże; przy piątym, może szóstym piwie, s. 28
22 Tamże; pandemia finita, s. 30
23 Tamże; niepozorne, s. 34
24 Tamże; zamyślenie przy starej studni, s. 36
25 Tamże; Pan A, s. 37
26 Tamże; źle, s. 31
27 Tamże; szkic do mnie, s. 38
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„Każdy wyścig ma swoją historię. Stu 
zawodników ma sto różnych historii. Ja mogę 
opowiedzieć tylko tę moją” (s. 82) – czytamy 
w Wygrać z samym sobą. Autor JAN CHRU-
ŚLIŃSKI przywołał i tę swoją, i inne hi-
storie pionierów nie tylko szczecińskiego, 
kieleckiego czy buskiego kolarstwa po 
1945 roku. Opisał mnożące się w powo-
jennej Polsce kolarskie wyścigi na szosach 
i torach, sięgnął po dostępne archiwalia 
pieczołowicie gromadzone przez mistrzów 
jednośladów oraz trenerów. I stworzył 
zbeletryzowany dokument o niebagatel-
nej wartości historycznej i literackiej. 
Jan Chruśliński ma dar lekkiego opowia-
dania. Ze swobodą przechodzi z czasów 
teraźniejszych do wspomnień, a niektóre 
sięgają nawet i 78 lat wstecz. Czyli tak 
daleko, jak daleko sięga pamięć uczest-
ników odtworzonych w książce wydarzeń 
kolarskich i epizodów, zobrazowanych z 
werwą i z tym spojrzeniem od środka. A 
gdzieś pomiędzy, w podskórnych nurtach, 
wyczuwalne jest coś ulotnego – nostalgia 
za minionym. Zakrada się niby mimowol-
nie, choć dobrze wiemy, że są to celowe 
pisarskie zabiegi.

„Jednak wciąż z sentymentem myślę o 
pierwszym rowerze, na którym jeździłem – 
rowerze ojca marki Łucznik. Gumowe rączki 
kierownicy przylepiały się do dłoni, a podeszwy 
ślizgały się po zębach pedałów. Pędząc na 
nim, nie widziałem, co zobaczę za następnym 
zakrętem: otwartą przestrzeń czy drogę wśród 
lasu, stromo opadającą w dolinę rzeki” (s. 
51) – Jan Chruśliński przywołuje czas, gdy 
miał sześć lat. „Pocieszny musiał to być widok, 
kiedy jechałem pod ramą na dużym, męskim 
rowerze. Ledwo mnie było widać zza potężnej 
kierownicy, takiej samej ramy i grubych solid-
nych czerwonych opon” (s. 36).

Zgrzebną codzienność tamtego 
okresu autor z wyczuciem wpisuje w spor-
towe kadry monografii i robi to w sposób 
ogromnie plastyczny. Pomykające sceny 
jako żywo stają nam przed oczyma. Raz wi-
dzimy rozciągający się peleton i zmagania 

Elżbieta Musiał

Każdy wyścig ma swoją historię

szosowców na ostatnim okrążeniu przed 
metą, to znów dzieci toczące po chodniku 
fajerki z kuchennego pieca przy użyciu 
pogrzebacza. Oj, niejednemu czytelnikowi 
zakręci się łezka w oku. O powszechnych 
niedostatkach WTEDY – zaświadcza 
niemal każdy szczegół budowanego ob-
razu. Natomiast ludzie przewijający się w 
opowieściach mają zadziwiająco piękną 
potrzebę budowania i wznoszenia, chęć 
walki i pokonywania niemożności. Są 
bohaterami nie tylko tej książki, ale i 
tamtych czasów.

„Kolarze, jak pisała prasa sportowa, 
otrzymywali niekiedy bardzo dziwne nagrody, 
np. kajak, tapczan, prosiaka, albumy ze znacz-
kami pocztowymi. Większość z nich zmuszona 
była te nagrody na miejscu tanio sprzedać, bo 
nie sposób było taszczyć prosiaka czy tapczan 
do domu. Zdarzały się jednak i cenne nagrody” 
(s. 42).

Każdy z kolarzy ma swoje rzeczywiste 
imię i nazwisko. Jednakże wszyscy zaczyna-
li podobnie, najpierw jako dzieci i młodzi 
chłopcy marzyli o własnym rowerze, a gdy 
na niego już wsiedli, stawiali sobie za cel 
coś, co osiągnąć mogą już nieliczni; „kiedyś 
każdy młody chłopak chciał być Królakiem” (s. 
19). Lecz wygrywanie z rywalami niekiedy 
„o pół gumy” wiązało się z pokonaniem 
najpierw samego siebie, własnych ograni-
czeń i słabości. O tym też jest ta książka, o 
kolarstwie jako niezłej szkole życia.

„W kolarstwie niezwykle istotna jest zdol-
ność do wychodzenia poza granice własnego 
komfortu, do radzenia sobie z trudnościami na 
różnych płaszczyznach podczas etapu czy wyści-
gu, który często trwa kilka godzin. Zawodnik 
musi w pewnym sensie czuć się komfortowo w 
swoim dyskomforcie. Jest to bardzo silny i wiele 
znaczący czynnik, który staje się jeszcze bardziej 
wyraźny w jeździe indywidualnej na czas, gdy 
kolarz jest absolutnie sam ze sobą” (s. 172).

Dla kolarskich żółtodziobów, a potem 
liczących się zawodników, treningi i starty 
były nieustannym hartowaniem ciała i ćwi-
czeniem woli walki; „Twoim najgroźniejszym 

przeciwnikiem nie jest zawodnik z drużyny 
przeciwnej, ale ty sam. Jeśli przełamiesz swoje 
ograniczenia, nauczysz się wykorzystywać 
ukryty potencjał, wtedy osiągnięcie celu stanie 
się prostym zadaniem” (s. 179) – powiedział 
kiedyś po pechowym dla Janka Chruśliń-
skiego wyścigu jego trener Władysław 
Machoński.

Leon Bestry, Wacław Wrzesiński, Sta-
nisław Królak, Marian Więckowski, Janusz 
Paradowski, Lucjan Józefowicz, Zbysław 
Zając, Karol Czejarek, Zbigniew Borow-
ski, Marian Hałuszczak, Adam Wolański, 
Andrzej Imosa, Mieczysław Mela, Fran-
ciszek Kosela, Jurek Machoński, Ryszard 
Zapała, Waldemar Dutkiewicz i jeszcze ze 
stu innych, których nazwiska pojawiają się 
w Wygrać z samym sobą. Na trasie wyścigu 
byli rywalami, choć tak naprawdę tworzyli 
kolarską rodzinę. Jednym autor poświęca 
wzmiankę, innym całe rozdziały. Lecz 
wszyscy oni budowali zręby polskiego 
kolarstwa, raz stawali na podium, to znów 
doznawali sportowych porażek. Obfitość 
swoich i tych zebranych wspomnień autor 
pogrupował wokół konkretnych wyścigów. 
Wiele tam przemyśleń i technicznych 
wskazówek, wiele odsłon taktycznych ro-
zegrań. Nikt nie mógłby lepiej pokazać 
sensów jazdy wyczynowej na rowerze niż 
zawodnik licznych wyścigów. Jan Chruśliń-
ski był wtedy z nimi. Był jednym z nich. 
Doświadczał podobnego.

W latach pięćdziesiątych, sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku kolarstwo było niezwykle popularną 
wśród polskich kibiców dyscypliną sportu. 
Tłumy na stadionach i na trasach wyści-
gów dopingowały zawodników. Liczyło się 
wspólne przeżywanie, entuzjazm udzielał 
się wszystkim. „Relacje z Wyścigu porywały 
i słuchało się ich z sercem” – odświeża nam 
pamięć Jan Chruśliński. Nie omieszkał też 
wpleść kilku kultowych już wypowiedzi 
legendy polskiego dziennikarstwa spor-
towego Bohdana Tomaszewskiego. Oto 
jeden z nich: „Jadą! Cały peleton, kierownica 
koło kierownicy, pedał koło pedała”.

Nawet ja pamiętam scenki ze swojego 
życia, jak to przed ekranem zasiadały całe 
rodziny i jeszcze sąsiedzi. Gdy telewizory 
były jeszcze rzadkością. Nie sądziłam, że 
książka „nie z mojej bajki”, może tak wcią-

gnąć mnie, czytelnika, który 
choć często wsiada na rower, ale 
wyłącznie rekreacyjnie. Co więc 
jest powodem ogromnie sym-
patycznego jej odbioru? To, że 
rodziła się podczas spotkań po 
latach? Spotkań szczecińskich i 
kieleckich kolarzy (do których 
Chruśliński należał), „rywali na 
szosie i torze o lepsze miejsce 
na podium”. Bez wątpienia, to 
musiało zrodzić silną więź, czuje 
się ją w tych opowieściach. Ale 
jest w nich jeszcze coś niezwykle 
ujmującego, on ich wszystkich 
pokazał „nie posągowo, ale 
jak zwykłych ludzi” (to słowa 
Janka). Jako powieściopisarz 
dobrze wiedział, że tylko tak 
robi się dobrą literaturę. v

Jan Chruśliński, Wygrać z samym sobą, 
Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju, 
ss. 396
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Niebieski argonauta to już kolejna 
książka poetycka GRZEGORZA JERZEGO 
GRZMOTA-BILSKIEGO. Wydana, jak i 
poprzednie, nakładem bydgoskiej Galerii 
Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego z 
linorytami tego ostatniego artysty.

Jak zawsze w przypadku tej poezji 
mamy tu do czynienia ze sporą dawką 
filozofii i duchowości. Tym razem jednak 
poeta – filozof nie ograniczył się do zapre-
zentowania swoich wierszy, ale poprzedził 
je ciekawym, dość długim i wyczerpują-
cym, wstępem, stanowiącym swego rodzaju 
esej filozoficzno-literacki. Nawiązuje w 
nim do takich artystów i myślicieli, jak 
Dostojewski, Sartre, Jan od Krzyża czy 
Nietzsche, którego notabene uczynił 
bohaterem jednego z wierszy. Czy jest on 
jednak niezbędny jako „wstęp do poezji”, 
która powinna przecież bronić się sama, 
przemawiając w sposób autonomiczny?

Podobnie jak w ostatnim zbiorku 
Sprzedawca kawy, o którym już kiedyś pi-
sałem, jest to poezja bogata treściowo, a 
zarazem oszczędna formalnie. Nie zawsze 
bowiem zdarza się, że filozoficzne czy 
religijne treści, niezwykle nawet uczone 
rozważania, ujęte są w poezji w sposób 
właściwy, a więc tak, by wiersz jednak po-
został wierszem, a nie jakimś traktatem czy 
wręcz… kazaniem. W przypadku utworów 
G. Grzmota-Bilskiego ich poetyckość, a 
zarazem pewna skrótowość i oszczędność 
pozostaje na szczęście nienaruszona. 

„Jestem pyłkiem w kosmosie” – twier-
dzi poeta w tytułowym wierszu, otwierają-
cym tomik. Przyznaje to z całą pokorą, z 
dojmującą świadomością kruchości swojej 
egzystencji, w duchu jak najbardziej ewan-
gelicznym, franciszkańskim.

Ktoś kiedyś powiedział, czy napisał, że 
człowiek nigdy nie jest tak wielki jak w tej 
chwili, gdy… w cichej modlitwie uklęknie 
przed Bogiem, zrozumiawszy całą swoją 
małość, a przynajmniej niewystarczalność. 
Dla G. Grzmota-Bilskiego ta pokora wyda-
je się być czymś oczywistym, działającym 
z siłą katharsis, wręcz niezbędnym warun-
kiem do rozpoczęcia dialogu ze Stwórcą. 
Koresponduje to z myślą Pascala, którą 
Poeta uczynił mottem wiersza Niebieski 
argonauta: „Ostatecznie bowiem czymże 
jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec 
nieskończoności, wszystkim wobec nico-
ści, pośrodkiem między niczym a wszyst-
kim”. Stanisław Ignacy Witkiewicz napisał 
kiedyś coś podobnego: „Jestem pyłkiem w 
kosmosie, ale pyłkiem KONIECZNYM”. 
(Podkreślenie moje – J.S.J.) 

Tu więc odczytywanie własnej ziem-
skiej, a więc doczesnej, egzystencji, wła-
snej znikomości i ważności zarazem, przy 
jednoczesnym odczytywaniu „dziwności 
Wszechświata”, wydaje się być rzeczą ab-
solutnie konieczną dla „dorastania” do 
własnej duchowości.

Poeta pragnie oczyszczenia, jakiegoś 
duchowego przebudzenia (kłania się tu 
teologiczny termin: „przebóstwienie”). 
Chce odnaleźć raj utracony („Odyseusz 

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Niebieski argonauta

i Penelopa”), odnaleźć i zatrzymać mi-
łość, która „jest w przestrzeni / między 
uderzeniami skrzydeł” („Dotykamy się 
skrzydłami”). Zdaje sobie sprawę, że świat, 
tak jak wiersz, musi przecież mieć – i ma! 
- swojego Autora („Jeżeli wszechświat jest 
poezją”), który choć może nawet ukrywa 
się gdzieś przed nami – a może to my nie 
jesteśmy zdolni Go zobaczyć? – to jednak 
JEST: „Jestem Który Jestem”!

W tej książce pełno jest nawiązań 
nie tylko do mistyki czy filozofii, ale i do 
innych poetów. I w ogóle: do ludzi, do 
bliskich czy ważnych dlań osób. W wier-
szu Ogród. Dar Grzmot-Bilski rozmawia w 
pewnym sensie z Czesławem Miłoszem, 
którego wiersz Dar był z całą pewno-
ścią inspiracją. Rozmawia też ze swoim 
przyjacielem, także poetą – filozofem, 
Markiem Kazimierzem Siwcem (Rozmowa 
filozofa i poety), wspomina Barbarę Skar-
gę w prostym, ale jakże przejmującym, 
wzruszającym, wierszu Rozgwieżdżone oczy. 
Niezwykle ciekawy jest tekst Kuszenie Fryde-
ryka Nietzschego, gdzie mamy chyba jakieś 
echa utworu „Tako rzecze Zaratustra”, ale 
i skojarzenia z ewangelicznym obrazem 
kuszenia Chrystusa.

Myliłby się jednak ktoś, kto trakto-
wałby Niebieskiego argonautę jako książkę 
całkowicie oderwaną od życia, od naszej 
codzienności – świadczą o tym takie wier-
sze, jak Pretty Woman (także niezwykle 
poruszający) czy Siódme piwo, w którym 
poeta zaskakuje nas użyciem pewnego 
ironicznego nawiasu, a nawet komizmu 
(„po wypiciu / siódmego piwa / jestem 
przebudzony”), co świadczy o dystansie 
wobec samego siebie.

W ostatnim wierszu zbiorku, zatytuło-
wanym „Życie absolutne”, autor tak pisze: 
„jesteśmy stworzeni do bezśmierci / kto 
upodobał sobie nowe życie / żyć będzie / 
Teraz nie ma nic niemożliwego”.

Jest to niezwykle mocny zapis, mocna 
deklaracja, wręcz credo. A zarazem mocny 
i optymistyczny akcent na zakończenie 
niezwykłej książki, której lekturę – uważną 
i wnikliwą – oczywiście polecam. v

Grzegorz Jerzy Grzmot-Bilski, Niebieski argonauta, 
Galeria Autorska, Bydgoszcz 2021, ss. 60

Można z tą poezją się spierać. Trzeba, 
bo jest inna. Często zapada się w prozę, często 
jest szara jak publicystyka, nie mówiąc już o 
łamiącej głowę i plączącej język filozofii. Ale w 
całości jest intrygująca, samoistna. Wydaje się, 
że te prozaizmy, publicystka i filozofia są świa-
domymi inkrustacjami liryki, aby nie była ona 
zbyt cukierkowata. Bo w istocie jest to liryka. 
Afirmatywna wobec życia, wobec innych ludzi, 
zazwyczaj egzotycznych, z marginesu. Liryka z 
rozmachem.

Zbiór wierszy MARKA KAZIMIERZA 
SIWCA Przyjaźń za adresata obrał sobie Krzysz-
tofa Derdowskiego (1957-2017); prozaika 
– kaskadera i dziennikarza przekornego, bar-
dzo wyrazistego. Człowieka trudnego, jak to z 
nieprzeciętnymi bywa. 

W istocie jest to poszatkowany niczym 
dżdżownica (dłużyzny!) poemat o przyjaźni 
jako takiej, o przyjaźni z całym światem. Bar-
dzo egotycznej przyjaźni, bowiem odczucia i 
przemyślenia autora są zawsze na pierwszym 
miejscu a współpodmiot przyjaźni zazwyczaj 
bywa przedmiotem, który wyjmuje się pincetą 
ze środowiska życia i ogląda się pod światło, 
szukając fascynacji, a to „czarnymi włóczkowy-
mi rękawiczkami, które leżą na wierzchu przy 
telefonie” (s. 19), a to „oczami martwej kawki” 
(s. 107). Jest to więc bardziej pragnienie czy 
projekcja przyjaźni, do której dąży się, lecz nie 
za wszelką cenę, bo wtedy trzeba by było coś z 
siebie oddać, ale przecież szkoda.

Niemniej jest to poezja ogromna, inspi-
rowana każdą chwilą oraz jak u każdego egoty 
–  pamiętnikarska, impulsywna. Jest to przelewa-
nie poetyczności chwili na papier i budowa na 
fundamencie słów mniej lub bardziej okazałych 
zamków poezji; zazwyczaj jednak ogromnych i 
mocnych. 

Aż dziw, że M. K. Siwiec jest doktorem habi-
litowanym filozofii, autorem dwóch monografii, 
których przedmiotem jest piękno i twórczość, 
no i – niczym we wniosku o uczelniane punkty 
– pisze, że jest redaktorem i współredaktorem 
pięciu monograficznych tomów „Filo-Sofiji” o 
twórczym źródle (s. 131).

Książka jest godna lektury jednym hau-
stem, bo czyta się ją znakomicie, choć nie bez 
zdenerwowania. A o to przecież w literaturze 
chodzi. v

Marek Kazimierz Siwiec, Przyjaźń, Bydgoszcz 2021, Galeria 
Autorska, ss. 132 

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

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

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz 

03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek

Wydano przy finansowej pomocy 
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Maja Baczyńska, Pióra dzikich, Krzywogoniec 2021, 
Fundacja CzARt Krzywogońca, ss. 64

Marek Wołyński, Na różne tony, Warszawa 2021, 
Wydawnictwo Anagram, ss. 168

Marek Wołyński, Dookoła głowy, Warszawa 2021, 
Wydawnictwo Anagram, ss. 210

Eugeniusz Orłow, Liryki polne, Warszawa 2020, 
Wydawnictwo Społeczne Arkadia, ss. 38

Eugeniusz Orłow, Piękna Jezabel, Warszawa 2021, 
Wydawnictwo Społeczne Arkadia, ss. 152

Eugeniusz Orłow, Upadły Anioł, Wydawnictwo Spo-
łeczne Arkadia, ss. 86

Anna Skoczylas, Przeciąg, Kraków 2021, Biblioteka 
Kraków, ss. 136

Bohdan Urbankowski, Za późno na śmierć, Warszawa 
2011, Wydawnictwo AKme, ss. 72

Krzysztof Janusz Lesiński, Podglądanie starca, Byd-
goszcz 2021, Biblioteka „Tematu”, ss. 128

Małgorzata Grajewska, Obecność, prawie czułość, 
Bydgoszcz 2021, Galeria Autorska, ss. 64

Józef Łobodowski, Wiersze i przekłady, trzy tomy, 
Lublin 2021, Wydawnictwo Test

Katarzyna Nogalska, Roman Nogalski, Biały baranek, 
Bydgoszcz 2021, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 100

Kazimierz Hoffman, Gaśniemy w magii. Wiersze 
wybrane, red. Grzegorz Kalinowski, Robert Mielhor-
ski, Bydgoszcz 2021, Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury, ss. 118

Rolanda Berlińska, Tomik wierszy na dobry wieczór, 
Gniezno 2121, Wydawnictwo Autorskie, ss. 132

Kamila Musiał-Gałczyńska, Pomroczność, Gniezno 
2021, Wydawnictwo Riderom ss. 64

Marek Kazimierz Siwiec, Przyjaźń, Bydgoszcz 2021, 
Galeria Autorska, ss. 132

Maria Magdalena Człapińska, Szpital nadziei, Za-
górks 2021, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 
ss. 136

Józef Baran 	Irena Batura 	Grzegorz Borowiec 	Aleksandra Brzozowska 	Krystyna Cel 	Tadeusz Charmuszk
Anna Budzyńska-Cicha 	Wojciech Czaplewski 	Emanuela Czeladka 	Dorota Czerwińska 	Katarzyna Dąbecka 

Adam Decowski 	Lucyna Dobaczewska 	Katarzyna Dominik 	Radosław Dzikowski 	Dariusz Filinger 
Michał Filipowski 	Aleksandra Gardysiak 	Marcin Glondys 	Elżbieta Grabosz 	Jerzy Grupiński 	Kinga Goldstein

Lilia Herman 	Jarosław Stanisław Jackiewicz 	Waldemar Jagliński 	Jacek Jaszczyk 	Rafał Jaworski
Dariusz Kadyszewski 	Joanna Kamińska 	Sylwia Kanicka 	Ewa Kłobuch 	Sandra Kocha 	Kazimierz Kochański 

Bartosz Konopnicki 	Eugeniusz Koźmiński 	Martyna Kurowska 	Justyna Lauder 	Marcin Lenartowicz 
Andrzej Lewko 	Mariusz Lubyk 	Piotr Łączyński 	Mieczysław Arkadiusz Łyp 	Jacek Mroczek 	Elżbieta Musiał

Ariana Nagórska 	Jerzy Nowotczyński 	Janusz Orlikowski 	Stefan Pastuszewski 	Karolina Pawłowska 
Edmund Pietryk 	Marek S.Podborski 	Juliusz Rafeld 	Krzysztof Rogucki 	Grzegorz Rykowski 	Jarosław Seidel 

Lucyna Siemińska 	Icchok Baszewis Singer 	Beata Stępień 	Marta Solomej 	Krzysztof Stanisławski 
Małgorzata Świrczewska 	Michał Tarach 	Wojciech Bieluń Targosz 	Milena Tejkowska 	Stanisław Topaz 

Małgorzata Wątor 	Juliusz Wątroba 	Jacek Wilkowski 	Grażyna Wojcieszko 	Mieczysław Wojtasik 	Maciej Wódz 
Roman Wyborski 	Grzegorz Zientecki


