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Rys. Dominika Kletkiewicz, W tłumie

Dariusz Filinger

TRZEJ KRÓLOWIE

Idziemy pełni rozterek narażeni na ataki dzikich zwierząt
jadowitych węży w pułapce ruchomych piasków. Może by 
zawrócić do naszych bajkowych ogrodów ulubionych nałożnic 
stad wielbłądów prosperujących manufaktur pięknych pałaców  
gdzie pod naszą nieobecność dokona się  być może przewrót 
pałacowy: przyjaciele zdradzą a motłoch spali uczone księgi? 

Kometa jak latarnia morska prowadzi nas przez ocean piasku 
w tajemnicze miejsce  i dlatego niepotrzebne nam astrolabium 
aby trzymać się utartych traktów. Eksperyment zawarty w gwiazdach 
test naszego człowieczeństwa trudnych wyborów na rozhuśtanej 
łódce wśród kosmicznych raf i żywiołów gdzie stada demonów 
walczą między sobą i jak sępy krążą szukając wyznawców

To małe dziecko w lichej stajni jest tylko powłoką cielesną 
czegoś nieodgadnionego co trzeba brać pod uwagę w zmieniającej 
się wciąż mechanice nieba w wielowektorowych procesach 
zapisanych w starych księgach. Mówi cichutko powolnymi ruchami 
warg lub woła nas samymi oczami alfabetem ukrytych znaczeń
lecz my nie pójdziemy za tobą: zbyt wiele mamy do stracenia 

Przyszło na świat ukradkiem bez splendoru i wrzawy poddanych 
że oto narodził się następca tronu bez radosnych uderzeń bębna 
dźwięków trąby i rogu cytry i sarangi. To tylko przytępia zmysły 
prowadzi myśli na manowce nie pozwala skupić się na istocie 
sprawy gdy całe bydło tej ziemi bodzie się rogami nie podnosząc 
łba bo ktoś inny zeżre im w tym czasie najsłodszą ruń pastwiska

Jesteś jednym z nas Mały Królu ale my nie pójdziemy za tobą: 
masz tu od nas złoto aby motłoch czuł do ciebie szacunek kadzidło 
dla pozbycia się zarazków i chorób tej ziemi oraz mirrę – ów 
poszukiwany towar ze wschodu  cenniejszy od złota – aby łagodził 
ból fizyczny a zwłaszcza ten ból psychiczny gdy bliscy cię zawiodą
 a większość nie będzie w stanie cię zrozumieć… 

Oto i ostatni podarunek: trzy najlepsze wielbłądy abyś mógł uciec 
przez pustynię swojemu prześladowcy zaś my nie udamy się na 
ucztę do tego satrapy o nalanej twarzy bo gotów ugościć nas 
zatrutym winem…My i nasi kolejni następcy będziemy przez wieki 
badać prawdziwość przepowiedni zawartych w gwiazdach 
i  spisywać dzieje odwiecznej walki dobra ze złem…  
                                                                                                

Jan S.Milanowski

Codzienność
 
 
Mgły jak kłęby 
rozprężają korony mięsiście
drgającą rosą
drzewa naśladując
puszyście odymione.
Okiennice rozchylane
niedopałki budzą 
jak zegary 
ciężko zawieszone
na przedramion przegubie.

Gdy słońce raz się zmruży
dwa domy świecą pokojem
jeden by zamknąć spracowane powieki
jeden nim je na dobre otworzy. 
Dzień kolejny w surowym pejzażu
czai się pod głów nakrycia
i sięga po duszy ogarek
która niczym więcej
niż na życie pomysłem. 

Między krzyżem opięte i karkiem 
jak namiot ubranie 
codziennością poplamione.

Nie smakują nawet papierosy
gdy kwaśne przejrzewa staranie
a obok w pościeli przypylone
już tylko zagniecenia.

Wiesław Marcysiak

Zegar

Idziesz przed siebie
I dźwigasz na plecach wielki zegar
  - Już przywykłeś.
Idziesz, dopóki wskazówki się poruszają
Aż sprężyna straci moc
Idziesz bosy a pod stopami śnieg
  - Już przywykłeś.
A obok zjawia się niewidomy duch ojca 
I pyta: Masz takie dobre buty?
Zupełnie nie skrzypią
  - Tak, dobre są, mówisz.
  - Już przywykłem

Kacper Uss

Poeta

Niedawno przeczytałem, że poeta 
Powinien być uważny. 
W pierwszym śniegu ma odnaleźć przynajmniej 
pomruk stanu wojennego, 
A w rozdartych spodniach wyczuć co najmniej 
Echo rewolucji seksualnej.

A ja zawsze chciałem być poetą 
Nieuważnym.

Gubić klucze w drodze do pracy 
I nie znajdować w tym porządku.

Czytać wiersze o drugiej w nocy 
I nie przyjmować znaczeń.

Oglądać mecze w południe 
I nie znać końcowego wyniku.

I pisać o tym wszystkim. Tworzyć 
Poezję nieuważnych, literaturę nie-poetów.
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Ewa Katarzyna Skorupska

NOC

Lęk groźnie piękny
kiedy grają go na ulicach
w kanałach światła pomiędzy
źrenicami obcych sobie mieszkań
nawołujących się nocą kolorem
sennej żarówki głucho 
jakby
utracone Eurydyki

Joanna Wicherkiewicz

***

opada 
płatek po płatku 
aksamitny czas 
a kolce stabilnie 
nieruchome 
 
byłam kiedyś różą 
 

Marcin Stachelski

*** (Mija dziewięć lat…)
                                                        

P.Kos.

Mija dziewięć lat, dziś też pada śnieg i wciąż
oddaję ci Ptasi śpiew (teraz oprawiony).
Powtarzałeś, że nie ma miejsca lotu,
nie ma miejsca spoczynku. Jest sam lot
zwany dharmą i māyā – poruszenie zasłony
w pustym mieszkaniu; a jednak czuję,
że w nieistnieniu zapisano więcej. Niebyt
równa się byt plus zaprzeczenie.

Marcin Stachelski

Śniadanie z widokiem na szczyt wolutowy

W starych murach znów pachnie bakaliami
i lukrem. Wkładasz do buzi małe kawałki,
miąższ, kropelka, miąższ, chusteczka.
Dwa uśmiechy: naturalny i przypomniany.

Śmieszna jest korbka, więc kręcisz korbką.
Pradziadkowy młynek otwiera szufladkę,
szyba mrozi styczniowym słońcem nasze
rozsypane, czarne ziarenka, ale od lat
nie było tak ciepło. W środku ląduje
skórka pomarańczy. Korbka, śmiech, pukanie
do drzwi, drewniane schody. Coś się znowu
zaczęło i trwa, tylko mgnienie się kończy.

Marek S.Podborski

Kanał Bydgoski

A miasto powinno być 
               w ciszy
gdy przechadzam się nocą
a nerw rzeki niemrawy

Światła nieznaczne
             żółtawe ledwo
pulsujące zarysy

A drzewa koniecznie
bez liści w lekkim bujaniu
                       zamroczeniu
nadobne

Pod stopą trawa szronowa
                          chrupiąca
w zapachu tląc
                        ego ogniska

A teraz 
    przechodzę przez kanał
    schłodzony prawie
do zera

Michał Filipowski

***

to są piękne chwile kiedy człowiek bierze nagle wdech 
bo mu się w tym momencie wydaje 
że z czymś definitywnie kończy

pewność przekonanie że teraz 
na pewno leci i leci niesie go 
melodia myśli i czuje że potrafi

drżyj Babilonie już mnie nie zatrzymasz płyń 
rzeko mam w sobie tyle siły 
przeskoczę każdy mur pokonam

cię Legionie mogę iść 
ciemną doliną póki cię słyszę 
struno błękitnolica

Poszliśmy wyrąbać przerębel. Lód tej zimy był jakiś dziwny, koloru i konsystencji zeschłe-
go budyniu. Wiatr przy tym tylko kłujący i jednostajny, bez większych porywów. Wzięliśmy 
rzeczy zbędne i niezbędne do zgarbionego przeżycia i przeciskania się przez kapilary – byle 
nie zostać w tyle. Na ekranach tańczyli dziki karnawał, coś w stylu Boccaccio; ja puszę się 
czarną tęczą, reszta się krztusi bezintencjonalnie. Gramy przy trunkach w nową grę, ja płytko 
oddycham, ty rozumiesz moje płytkie oddychanie, więc może od tych przegrzanych oddechów 
ten lód taki zgrulony. Może okaleczył się blizną czas, żeby spróbować przeczekać, a może wyjść 
na szadź i w misternej symetrii kryształów zawyć z zachwytu, a przy okazji wydobyć wszystko 
to co się skrzętnie chowało: ja się chowam, ty się chowasz , on pochowany.

Rozmijamy się przez ściany w pospiesznym pociągu życia, wymienimy spojrzenia, opo-
wiemy o najskrytszych historiach wmawiając współpasażerom, że to nie o nas, a o naszych 
dalszych znajomych.

- Czy Pan też jedzie do stolicy?
- Przepraszam, ale tak daleko nie jadę i na następnej stacji wysiadam. Najpierw bar 

przesiadkowy i głuchy stary kościół, potem pięć kilometrów lasem, wzdłuż grafitu rzeki, a 
koledzy na stawie rąbią już przerębel.

W południe
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Rozmowa z wydawcą ogólnopolskiego mie-
sięcznika literackiego „Akant” 

Stefanem Pastuszewskim

- To już dwadzieścia pięć lat…
- To już dwadzieścia pięć lat. Twardy rytm 
kolejnych dwunastu, a raczej trzynastu, bo 
mamy trzynaście numerów w roku, miesię-
cy. Aby ukazać się na czas, aby ukazać się w 
ogóle.

- Co to znaczy „w ogóle”?  
- Nie mamy żadnej stabilizacji, żadnego za-
bezpieczenia finansowego. Cały czas trzeba 
się o to starać. Prosić, żebrać, czasem wymu-
szać. Wydawanie papierowego, czy analogo-
wego jak kto woli, czasopisma literackiego 
jest w XXI wieku w małym, peryferyjnym 
kraju o języku zgoła nieświatowym, przed-
sięwzięciem bez wątpienia heroicznym. Bo 
komu jest ono potrzebne? Literatom na 
pewno, bibliotekom, aby miały co tezauryzo-
wać – też, analitykom literatury i socjologom 
– również, bo mają nowe pola badawcze, a 
gdzie czytelnicy?

- Chyba są. Nakład 2.000 egzemplarzy mie-
sięcznie…
- Chyba są… Głównie są to autorzy i ich 
najbliżsi. Studenci, którym wykładowcy każą 
pisać o literaturze współczesnej a my wła-
śnie głównie w literaturze współczesnej, jak 
najbardziej bieżącej, robimy. Starsze osoby, 
które mają jeszcze nawyk czytania. Samotne, 
które czytają cokolwiek… 
Tak, trywializuję. Są czytelnicy, głównie jeśli 
dostaną czasopismo za darmo i to do ręki 
niczym ulotkę promocyjną. Często nie są 
przypadkowi, bo ich uwagi i opinie potra-
fią zaskoczyć, ale z „Akantem” zapoznają 
się przypadkowo. Już dawno wykryliśmy 
tę prawidłowość i setkę, bądź nawet dwie 
egzemplarzy rozkładamy tu i ówdzie. Domy 
kultury, poczekalnie, punkty book-crossingu. 
Dobrze że jest coraz więcej takich punktów. 
Dzięki współpracownikom w całej Polsce ta-
kie numery okazowe pojawiają się tu i ówdzie 
w różnych miastach. Siejemy. Nasi autorzy 
powinni się cieszyć, że mają czytelników. 
Anonimowych, ale mają. Zresztą literatura 
jest ze swej natury komunikacją pośrednią a 
nie bezpośrednią.   
„Akant” znika, ale i tak kilkaset nie sprzeda-
nych numerów idzie na przemiał, bo firmy 
kolportażowe („Ruch”, Empik, Pol-Perfect) 
nie mają możliwości, aby gromadzić i od-
syłać egzemplarze, których nie zbyły, a my 
nie mamy pieniędzy, aby płacić za przesyłkę 
zwrotną, choć taka możliwość ostatecznie 
istnieje. Czasem brak po miesiącach, latach 
jakiegoś numeru, o który ktoś się upomni 
i chce nawet zapłacić „każdą cenę”, ale na 
to już nie ma rady. Grunt, że my mamy w 
redakcji zszywki każdego rocznika i na ży-
czenie możemy coś tam skserować. Mamy też 
wiele starych numerów, może nie wszystkie, 
proszę bardzo, proszę zamówić… Jest jeszcze 
archiwum internetowe. 

- Patrzę na zszywki „Akantu” i widzę dziwny 
rytm. Pierwsze – chude, następne trochę 

Niczym dzień o poranku…

grubsze, od 2003 do 2013 roku opasłe, a 
potem znów chude…
- Jest to pewne odzwierciedlenie sytuacji 
czasopiśmiennictwa literackiego w dobie 
współczesnej. Jest. Jeszcze istnieje, ale na 
poziomie minimum. Maleje. Poza tym owo 
schudnięcie wynika ze wzrostu kosztów 
edycji, które zaczynają przerastać wolumen 
środków finansowych kierowanych w ogól-
nopolskim obiegu pieniądza do segmentu 
kultury wysokoartystycznej. Idzie tu zarów-
no o środki publiczne jak i prywatne. Mass-
-kultura puchnie. My jednak nie chcemy 
zejść z pewnego poziomu. 

- Poziom! No, jak tam było w minionym 
ćwierćwieczu z poziomem artystycznym?
- Mieliśmy lata lepsze i gorsze. Gorsze, gdy 
każdemu, może nie każdemu albo zbyt 

wielu piszącym, chcieliśmy dać szanse. Był 
to błąd. Szansą literacką jest już to, że każdy 
może pisać. Wystarczy papier i długopis, 
a dla wielu smartfon. Szansa druku to już 
coś innego. Ona jest szansą większą i do 
niej trzeba artystycznie dorosnąć. Wyższa 
szkoła jazdy. 

- Czy wiele osób z takiej szansy przez te 25 
lat skorzystało?
- Wiele. Co rusz spotykam książki z adnota-
cją w nocie biograficznej: Debiut w „Akancie”, 
choć nie wszyscy go odnotowują. 

- Dlaczego?
- Nie wiem. To sprawa indywidualna. Nie-
którzy myślą, że od razu, bez jakiegokolwiek 
debiutu prasowego zaczęli książki wydawać. 
Kompleks wybujałego artystycznego ego. 
Skłonność do postprawdy. 

- Proszę o przykładowe nazwiska Waszych 
debiutantów?
- Magdalena Abraham-Diefenbach, Piotr 
Baranowski (1962-2003), Aleksandra Brzo-
zowska, Anna Budzyńska-Cicha, Agnieszka 
Chilewska, Agata Chmiel, Radosław Czy-
żak, Barbara Dombrowska-Pietrzykowska, 
Katarzyna Fronk, Marietta Gabryszewska, 
Dorota Grzesiak, Zygfryd Galios, Grzegorz 
Jerzy Grzmot-Bilski, Danuta Hajduk, Jaro-
sław Jaruszewski, Katarzyna Kado, Monika 
Klawiter, Joanna Konwalska-Rona, Cezary 
Mariusz Kosmala, Tomasz Kosecki, Alicja 
Kubiak, Paweł Kuliszewski, Andrzej Lewan-
dowski, Lech Marian Mazur, Arkadiusz Mika, 
Anna Maja Misiak, Krystyna Nawrocka, Maria 
Niełaczna, Kinga Ratajczyk, Maciej Ludwik 
Rewakowicz, Ewa Socha, Marcin Stachelski, 
Piotr Stareńczak, Błażej Stolarczyk, Piotr 
Sten, Marcin Szerenos, Małgorzata Szweda, 
Barbara Witucka, Magdalena Wachowicz.

- Mało.
- Mało? Wymieniam tylko tych, którzy związali 
się z literaturą na dłużej. Wielu debiutantów 
pojawiło się niczym meteor i po druku zga-
sło. Najczęściej dotyczy to poezji. Młoda, 
wrażliwa nie tylko uczuciowo, ale i szuka-
jąca piękna oraz mądrości kobieta nieźle 
pisze, ale gdy wychodzi za mąż, to zazwyczaj 
przestaje. 

- Może płonie inaczej…
- Zapewne. Kobieta ma do spełnienia niesa-
mowicie ważne zadanie – wydanie nowego 
życia na świat. Pielęgnowanie tego ognia. 
Niemniej powrót do literatury po spełnieniu 
tych wielkich zadań życiowych jest bardzo 
trudny. Straciło się bezpowrotnie dla lite-
ratury jako takiej dwadzieścia, trzydzieści 
lat. W ostatnim okresie obserwuje się wysp 
takich pań. Nagle mają dużo czasu, z którym 
nie wiedzą co począć. Gorzej, gdy dopiero 
na emeryturze uświadamiają sobie, że są 
„poetkami”.

- Raczej chcą być…
- Gdzie tam! One są pewne swojej sztuki 
pisarskiej i nauczone przebojowości w życiu 
–głównie przez tę głupawą modę na femi-
nizm – potrafią namolnie nagabywać. Mię-
dzy innymi dlatego na budynku, w którym 
mieści się redakcja „Akantu” nie ma szyldu. 
Drzwi by się nie zamykały, tym bardziej, że 
w podtytule mamy miesięcznik literacki. Wielu 
osobom wydaje się, że gdy coś napiszą, to już 
są literatami/literatkami.

- Literatura to przede wszystkim wyobraź-
nia…
- Tak, ale w utworze a nie w wyobrażeniu o 
sobie samym. Tu trzeba być realistą i pokor-
nym wobec sztuki. No i przede wszystkim 
mieć coś do powiedzenia. Od siebie a nie 
za kimś. Współczesny człowiek, mając łatwy 
dostęp do informacji i prawd także, w tym 
doniosłych, choć głównie telewizyjno-inter-
netowych, bardzo często już sam niczego nie 
szuka. Chłonie. A jak człowiek tylko chłonie, 
to potem jedynie powtarza to, co wchłonął. 
A żeby mówić, czyli głosić, bo literatura jest 
to głoszenie, trzeba samodzielnie myśleć, 
mieć misję.

- A więc „Akant” idzie na przekór?     
- Jak każda odpowiedzialna sztuka. Ktoś musi 
upominać się o ład.

Na zdjęciu: Wydawca „Akantu” i redaktor naczelny 
Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” 

– Stefan Pastuszewski 
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- Co to znaczy?
- Działanie adekwatne do sytuacji. Obnażanie 
manipulacji ekonomicznych, politycznych 
i medialnych. Osoba ludzka, jednostka na 
pierwszym miejscu itd. itp. Prawda, dobro, 
piękno. 

- Mówiliśmy o poziomie treści i formy. A jak 
jest z poziomem czytelnictwa?
- Poziom czytelnictwa „Akantu” trudno jest 
zbadać z uwagi na dostępność czasopisma 
w sieci. A poza tym nie ma to 
większego sensu, bowiem licz-
niki internetowe zazwyczaj nie 
odnotowują czasu kontaktu z 
czasopismem, tylko wszelkie, 
dłuższe czy krótsze zazwyczaj, bo 
w typowej pogoni za nowością 
i atrakcją, „wejścia”. Pewnym 
miernikiem czytelnictwa „Akan-
tu” może być liczba nadsyłanych 
do redakcji tekstów, bowiem jest 
to czasopismo czytane głównie 
przez piszących. W ostatnich 
latach liczba ta wzrasta. 

- Skąd wziął się pomysł na wyda-
wanie czasopisma literackiego 
w momencie ogromnych per-
turbacji związanych z okresem 
transformacji ustrojowej i eko-
nomicznej zarazem, która moc-
no dała w kość wielu Polakom? 
- Z konieczności. Pojawiła się próżnia czaso-
piśmiennicza a nie próżnia twórcza. Starzy i 
depczący im po piętach młodzi dużo pisali. 
Wtedy, czyli w 1998 roku, internet, który jak 
gąbka wchłania obecnie wszystko, co napi-
sane, namalowane i powiedziane, a nawet 
wyśpiewywane, ten współczesny Lewiatan, 
wówczas nie istniał. A my, jako literaci z 
PRL, mieliśmy za sobą dobre doświadczenie 
czasopisma literacko-kulturalnego, które 
selekcjonowało i upowszechniało bieżącą 
produkcję literacką. Publikacja w „Życiu 
Literackim”, „Kulturze” czy „Faktach” była 
przepustką do literatury. 
- A jak wygląda teraz kwestia obecności 

prasy literackiej na rynku i w świadomości 
społecznej i jak scharakteryzowałby Pan 
współczesnego czytelnika „Akantu” i tego 
sprzed 25 lat? 
- Przed 25 laty czytelnik był bardziej uważny 
i bardziej krytyczny. Ale też bardziej zaan-
gażowany, ożywiony. Pisał lub telefonował 
do reakcji ze swoimi opiniami. Obecnie 
jest znudzony i zmęczony nadprodukcją 
literacką oraz całym tym bombardowaniem 
informacjami i propozycjami zgłaszanymi 

przez świat wobec niego zewnętrzny. Musi 
być coś bardzo wyjątkowego, aby się odezwał, 
ale i wówczas robi to od niechcenia, jakby 
z łaski. Inflacja, inflacja nie tylko złotego! 
Bylejakość życia, choć ostatnio zapanowała 
moda na remonty mieszkań i wymianę mebli. 
Ale czy jest to rzeczywiste dążenie do wyższej 
jakości życia?

- A tytuł czasopisma? Skąd taki pomysł? Czy 
wziął się on z fascynacji kulturą śródziem-
nomorską, czy może był jakiś inny powód 
wyboru tej właśnie nazwy?
- Na pewno kultura śródziemnomorska, ale 
też… wyrachowanie. Szukaliśmy tytułu, który 

zgodnie z zasady alfabetyczną znalazłby się 
na czele listy tytułów czasopism literackich 
wychodzących w Polsce. I się znalazł. Bo to, 
co pierwsze rzuca się w oko i ucho, silniej 
się utrwala. W tym inflacyjnym gąszczu 
wykazu czasopism trzeba było jakimś 
sposobem wybić się na czoło. Za nami jest 
„Akcent” z Lublina.   

- „Akant” wyróżnia też nietypowy format 
(B4), jak również szata graficzna utrzyma-
na w czarno-białej tonacji. Przyglądając 
się w salonach prasowych różnego typu 
czasopismom widzimy dominację formatu 
A4, a także – choć to już jest uzależnione 
od grubości portfela danej redakcji czy 
koncernu medialnego – koloru. Skąd wziął 
się taki pomysł na szatę graficzną? 
- Jakby nie patrzeć, to w dwudziestoleciu 
międzywojennym poczytne czasopismo 
miało zdecydowanie większy format.  
Chcieliśmy wydawać czasopismo nie-książ-
kowe, bo takie są obecne tygodniki literac-
kie. Przy książkowstręcie wielu ludzi nie 
są one brane do ręki. A gazeta, bo mamy 
formę gazetową, jest bardziej przystępna. 
Można ją złożyć, można zjeść na niej śle-
dzia, położyć na krześle, gdy sięga się po 
ułożoną wyżej książkę. Chcieliśmy być bliżej 

codzienności i ciężką, książkową formą nie 
obciążać i tak już obciążonego innymi spra-
wami odbiorcy. Kolor? O dobre kolory i to 
jeszcze dobrze skomponowane jest bardzo 
trudno. Poza tym kosztują. Proszę przeczytać 
odpowiedź na pytanie drugie.  

- Czy w momencie debiutu „Akantu” było 
jeszcze wiele takich czasopism na rynku, czy 
„Akant” był wejściem w konkretną rynkową 
niszę, wymagającą zagospodarowania?

- Takich czasopism, czyli mie-
sięczników literackich było wów-
czas (1998 rok) bardzo mało, a 
kwartalników literackich, w tym 
efemerydalnych i o lokalnym 
obiegu bądź nawet bez obiegu, 
bardzo dużo. Niektórzy jakby 
chcieli tylko wpisać do swojej 
biografii dumnie brzmiący 
tytuł redaktora bądź wydawcy. 
Zazwyczaj jednak zamiary te 
przerastały ich siły. Wszystkim 
powtarzam, że aby cokolwiek 
wydać trzeba zacząć „od ogona”, 
czyli od kolportażu. Udało nam 
się od początku wejść w sieć 
kolportażową „Ruchu”, który 
miał jeszcze w swoim statucie 
zapisane upowszechnianie kultury. 
W późnym PRL-u prawie każde 
województwo miało czasopismo 
literackie, które trwający od 

1974 roku permanentny kryzys ekonomicz-
ny wyciął w pień. Oczywiście, że wówczas 
wielu wydawców i redaktorów poddało się, 
choć mogli walczyć. Niektórzy na przykład 
wyjechali do Francji zbierać winogrona i 
tam zostali. Okres 1989-2010 to z kolei czas 
nieprzytomnego dorabiania się. 
W PRL cenne były tygodniki i dwutygodniki, 
bowiem służyły one dynamice życia literac-
kiego. A teraz, kiedy edytorstwo tego typu 
ogranicza się do kwartalników lub półroczni-
ków, to często autor zapominał już o utworze, 
który wysyłał do redakcji, choć chciał ujrzeć 
go w druku jak najszybciej. Bo druk zachęca 
do dalszej pracy. Twórczość wymaga ciągłej 
inspiracji. Czasopismo literackie, jak mawiał 
Jan Górec-Rosiński (1920-2012), jest takim 
agregatem dającym energię twórczą. 

- Czy drugi, niezwykle istotny komponent cza-
sopisma, „Świat Inflant”, obejmujący dzieje 
i współczesność Europy Północno-Wschod-
niej, był obecny od pierwszego numeru, czy 
też pojawił się z czasem? 
„Świat Inflant” pojawił się sześć lat później, 
czyli w 2004 roku jako efekt szczególnych 
zainteresowań niektórych członków redakcji 
Inflantami, tym niezwykłym tyglem dziejów, 
ludów i kultur. Stanowi odrębne czasopismo 
ze swoim numerem ISSN, swoją redakcją, 
własnym miejscem w bibliotekach. Rozpro-
wadzany jest jednak razem z „Akantem”, 
bowiem z uwagi na swoją niszowość nigdy  
nie znalazłby się w szerokim obiegu. A tak 
coraz więcej osób wie o Inflantach, choć 
cały czas spotykam ludzi mylących Inflanty 
z Niederlandami i przypisujących Onufre-
mu Zagłobie powiedzenie o sprzedawaniu 
Inflant. Ignorancja historyczna była, jest i 
będzie, lecz dzięki nam przynajmniej pewien 
krąg osób czegoś nowego i prawdziwego 
dowie się o tym fascynującym zakątku Eu-
ropy. Redagowanie „Świata Inflant” nie jest 

Na zdjęciu: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62. Na pierwszym piętrze, trzy okna od 
prawej – redakcja „Akantu” i siedziba Instytutu Wydawniczego Świadectwo”

Na zdjęciu: Ul. Dworcowa 62/1. 
Wejście do redakcji „Akantu” ciąg dalszy na str. 6
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łatwe z uwagi na wąski krąg osób znających 
ten temat, ale póki co, dzięki Bogu, zawsze 
mamy pewne zapasy artykułów nadających 
się do druku. Były pomysły wydawania przez 
nas innych czasopism tego typu, na przykład 
poświęconych Ukrainie czy Hiszpanii, a 
ja – przytakując tym pomysłom 
– zadawałem pomysłodawcom 
pytanie: - A kto zapewni ciągłość 
napływu materiałów? Bo wydać 
coś jest łatwo, ale utrzymanie 
ciągłości i rozpowszechnienie 
„produktów” to już jest sztuka. 
Sztuka i żmudny, codzienny 
trud. W ogóle edytorstwo pe-
riodyczne jest niełatwym przed-
sięwzięciem. Trzeba mieć nie 
tylko talent i błysk myśli, ale też 
skłonność do rzemieślniczej 
pracowitości i uporu.

- Wiem, że niektórzy pasjonaci 
historii traktują „Akant” jako 
dodatek do „Świata Inflant”. 
Jak reaguje Pan na takie oświad-
czenia? 
- Cieszę się, że ktoś ceni choć 
cząstkę naszego trudu. Mam 
też świadomość, że samo czaso-
pismo literackie może być nud-
ne. Na pewno jest ono w pewnym stopniu 
treściowo odrealnione, tak jak literatura w 
ogólności, a czytelnik przecież także stąpa 
po tej ziemi. Mamy więc w samym „Akancie” 
również publicystykę i od czasu do czasu 
artykuły naukowe. Teksty pozaliterackie 
pomagają w odbiorze utworów literackich, 
bowiem są bardziej realną odskocznią od 
świata wyobraźni. Czytelnik znużony lekturą 
poezji, choć jeszcze nie lekturą w ogólności, 
może bez problemu przenieść wzrok na ar-
tykuł publicystyczny, a po jego lekturze, na 
powrót zanurzyć się w poetyckich chmurach. 
„Akant” po części nawiązuje do literackiego 
czasopiśmiennictwa XIX-wiecznego, które 
łączyło literaturę z nauką i z reportażem 
także, eksponując to nawet w podtytułach. 
Kwestią są proporcje. W czasopiśmie literac-
kim literatura powinna przeważać.

- Czy nie ma problemu z doborem treści? 
Przecież na pewno – zgodnie z obecną modą 
– nadsyłane są utwory pornograficzne i lan-
sujące różne wynaturzenia.
- Nie ma problemów. Służymy 
sztuce, czyli triadzie: dobro-
-prawda-piękno. Ta triada ze 
swej istoty wyklucza takie 
utwory. 

- Jak w ciągu tych 25 lat zmie-
nił się proces wydawniczy? 
Czy zmiany technologiczne 
(komputeryzacja, informa-
tyzacja) wpłynęły na pracę 
przy wydawaniu nowych nu-
merów?
- Ułatwiło to komunikację mię-
dzy ogniwami redakcyjno-edy-
torskimi, ale równocześnie 
zbiurokratyzowało naszą pra-
cę. Po prostu można, siedząc 
przy biurku wydawać czasopi-
smo, ale tutaj znów powraca 

kwestia owego odrealnienia. Kilkanaście lat 
temu, co miesiąc, z teczką pełną przygoto-
wanych materiałów, jeździłem kilkanaście 
kilometrów autobusem a potem szedłem 
przez las do domu redaktor technicznej Ka-
tarzyny Wodeckiej. Zmysłowo doświadczałem 
realności tego świata, choćby jesiennego 
błota czy wiosennych roztopów; nawet dziś 
czuję te przemoknięte buty. A teraz, w cieple 
i czystości pomieszczeń redakcyjnych, czego 

doświadczam? Z obecną redaktor technicz-
ną Malwiną Witucką spotykam się bardzo 
rzadko, choć jest ona sympatyczną i mądrą 
dziewczyną. Owo odrealnienie, czyli swoistą 
biurokrację dostrzegam także w tekstach, 
szczególnie młodych autorów. Ich doświad-
czenie jest łóżkowo-pokojowo-internetowe. 
Cienkie, płytkie, powierzchowne. Tematy 
bywają na siłę wydumane. Opisywani boha-
terowie są papierowi, tfu, internetowi. Świat 
wirtualny zastępuje świat realny, a gdzie tu 
ludzka fizyczność, biologiczność, zmysłowość? 
Przedmiotem literatury jest człowiek i on ma 
także w sobie ów segment fizyczno-bilogiczny. 
Trzeba go doświadczać, ćwiczyć, rozwijać. Cza-
sem wyobrażam sobie takiego pisarza interne-
towego jako samą głowę z oczami wlepionymi 
w ekran i palcami klepiącymi po klawiaturze. 
Te palce nawet nie są przyczepione do rąk, 
bo po co? O nogach już nie wspomnę i o 
innych częściach ciała, bowiem najnowsze 
badania wykazały, że nawet tą najburzliwszą 
i najbardziej nieobliczalną część ciała można 
zastąpić wirtualnym erzacem.

- Jak w czasie pandemii wyglądała praca 
redakcji, skoro jak widzimy, nie został po-
minięty żaden numer czasopisma?
- Normalnie. Powiedziałem już, że my zawsze 
jesteśmy na przekór, a numery łączone są 
oszustwem edytorskim. Niczego nie stracili-
śmy, może niektórych czytelników, którzy z 
tej histerii 2020 roku bali się wyjść z domu 
do kiosku. 

- Jak poradziła sobie redakcja 
w czasie pandemii z doborem 
materiałów do numerów? W 
tamtym czasie wydawało się, 
że wzrośnie liczba osób pi-
szących, zastanawiających się 
nad otaczającym nas światem 
i naszym w nim miejscu, a tu 
poza wieloma tekstami o apo-
kaliptycznym wręcz charakte-
rze, mało było w nadesłanych 
propozycjach poważniejszej 
tematyki?
- Trafne spostrzeżenie, ale 
też dowód na pewną prawi-
dłowość. Gdy armaty grzmią to 
muzy milczą. Tak było w czasie 
II wojny światowej czy stanu 
wojennego lat 1981-1983. 
Rozdęta medialnie i politycz-
nie pandemia przypominała 
wojnę. Patrole na pustych 
ulicach… Chłopcy, którzy 

chcieli przejechać się rowerem, wkładali do 
plecaków jakąś żywność, aby się wytłumaczyć, 
że do babci z zaopatrzeniem jadą… Twór-
czość artystyczna wymaga pewnego poziomu 
normalności, czyli bogactwa życia, bogactwa 
doznań. Gdy siedziałem w więzieniu to nie-
wiele pisałem. Czas ciągnął się niczym guma 
do żucia, zmysły tępiały. Pandemia powoli wy-
gasa – pojawiają się poważniejsze tematycznie 
utwory, choć jest ich znacznie mniej. Ci, któ-
rzy zamilkli mogą już zamilknąć na zawsze. 
Jest bowiem także taka prawidłowość. Poza 
tym dla wielu było to doświadczenie skrajne, 
a doświadczenie skrajne, tak jak wychynięcie 
poza krawędź świata, jak to świetnie zostało 
ujęte na średniowiecznym sztychu przedsta-
wiającym wędrowca, który doszedł do krańca 
Ziemi, wszystko inne unieważnia.
 
- Jak wygląda proces doboru treści do każde-
go numeru? Jak spośród morza nadsyłanych 
tekstów wyłowić perełki, zwłaszcza, że każdy 
gatunek: epika, liryka, dramat, teksty publi-
cystyczne czy historyczne ma swój własny 

„ciężar gatunkowy”?
- Dobrze, że mamy bardzo samo-
dzielny Dział Poezji prowadzo-
ny przez Marka Szypulskiego. 
Redaktor tego działu prowadzi 
nawet korespondencję z auto-
rami, co było dobrą praktyką 
czasopism PRL-owskich. Potem 
to się urwało, u nas także, z uwagi 
na brak sił i czasu. Prozę dość 
łatwo ocenić, czytając początek i 
koniec tekstu, analizując budowę 
kilkunastu zdań. Jeśli tekst przej-
dzie przez pierwsze, grube sito, to 
potem czyta się go szczegółowo, 
poprawiając równocześnie. Błę-
dów, szczególnie literkowych jest 
mnóstwo, a jest to głównie efekt 
łatwości pisania komputerowego. 
Młodzi lekceważą ortografię, mają Na zdjęciu: Sekretariat „Akantu”. Od lewej Daniela Goldmann, 

Michał Pasternak 

Na zdjęciu: Jerzy i Katarzyna Samusikowie – autorzy rewelacyjnych opracowań o 
inflanckich pałacach i dworach, uprzejmie proszeni przez redakcję „Świata Inflant” 

o takoweż opracowania dotyczące Estonii. Ileż tam wspaniałych, egzotycznych myz 

Niczym...
ciąg dalszy ze str. 5
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kłopoty z gramatyką. Czasem takie teksty bez 
szacunku dla redakcji wyrzuca się od razu do 
kosza, nie wnikając w ich treść. Powtarzam, 
że twórca musi być pokorny wobec sztuki. 
Tematyki raczej nie dobieramy i pod tym 
względem przypominamy magazyn, choć 
kiedyś były u nas numery tematyczne. Jedy-
nie w maju mamy numer „gatunkowy’, czyli 
poświęcony tylko poezji. Wbrew krakaniu 
rozchodzi się on bardzo dobrze.   

- Proszę coś więcej powiedzieć o twórczości 
młodych? Jaka ona jest? 
- Ogromny dystans… Ogromny dystans mię-
dzy tekstami znakomitymi, powalającymi na 
kolana a grafomanią na poziomie a nawet 
poniżej poziomu pań po sześćdziesiątce, bo 
one przynajmniej w swoim pisaniu zawierają 
element doświadczenia życiowego. Młodzi 
bywają nieziemsko bezczelni, co skądinąd 
jest wyrazem ich buntu wobec zastałego, 
podłego według nich świata. Na przykład 
dziś Daniel Korduła przysłał internetem frag-
ment pseudo-opowiadania pełnego chaosu 
i wszelkiego typu błędów, informując – za-
pewne kłamliwie – że jest stałym czytelnikiem. 
Najśmieszniejsze, a jest to śmiech poprzez 
gniew, że taki sam tekst z taką samą adnotacją 
wysłał do ośmiu innych redakcja czasopism 
literackich. Tuszę, że żadnego z tych czaso-

pism nie miał w ręku, a jeśli przeczytał, to 
tylko tytuł i adres internetowy redakcji. Jeśli 
tak bardzo ceni internet, to niech w internet 
wrzuca swoje produkcje. Ten kosz na śmieci 
wszystko przyjmie.  

- „Akantowi” udało zgromadzić wokół siebie 
autorów o różnych gustach i zaintereso-
waniach i to nie tylko literackich, ale też 
politycznych czy religijnych. Wspomnieć 
tu można choćby pisarstwo imama Rafała 
Bergera poświęcone islamowi czy poetów 
Jerzego Grupińskiego i Jerzego Utkina oraz 
poetkę i publicystkę Arianę Nagórską specja-
lizujących się w odważnej krytyce społeczno-
-politycznej. Jak udało się w jednym miejscu 
zgromadzić i utrzymać tak wiele indywidu-
alności o tak szerokich zainteresowaniach?

- Nie nakreślamy ani linii politycznej ani 
światopoglądowej. Nie boimy się tematów 
trudnych i kontrowersyjnych. Liczy się 
waga treści i forma. Tak, forma. Utwory 
wspomnianych autorów idą do druku z 
marszu, często bez czytania, bo są formal-
nie bezbłędne, a treściowo ważne. Często 
czytam ich utwory dopiero w wydrukowa-
nym numerze, ale czytam, bo cenię. Lubię 
dobrą literaturę i pogłębioną publicystykę. 
Cieszę się z niej. Nie zazdroszczę, że to ja 
nie napisałem.    

- Jak Pan ocenia, dlaczego tak mało osób 
sięga dziś po, jakże potrzebne dla rozwoju 
świadomości społecznej, lecz trudne do 
uchwycenia dla laika tematy, jak religio-
znawstwo czy socjologia. 
- Są to tematy wymagające zastanowienia 
się i żmudnej pracy przygotowawczej, a na 
to wielu autorów nie stać. Poza tym język. 
Każda dziedzina nauki ma swój język i 
trzeba umieć się nim posługiwać. Zgodzę 
się, że za mało mówi się i pisze  o religii, 
która jest niezbywalną częścią kultury i 
ludzkiego życia. Za mało mówi się i pisze 
o Bogu, nawet o Bogu filozofów, który w 
jakiś tam sposób, On sam, czy tylko Jego 
figura porządkuje nasz zagmatwany świat. 
Gdy w matematyce rozwiązuje się zadanie, 

to często stawia się znak X na oznaczenie 
jakiegoś elementu, który szukamy. Bóg 
nie jest dla mnie X-em, ale dla wielu tak. 
Jednak dzięki temu, że postawią X mogą 
rozwiązać jakiś problem szczegółowy. Bo 
nie ogólny, gdyż w systemie świata Bóg, czy 
to realny czy filozoficzno-matematyczny X, 
zawsze musi się pojawić.

- Jako osoba zaangażowana w różnego ro-
dzaju konkursy literackie, jak ocenia Pan 
treści poruszane przez osoby piszące o róż-
nym wieku czy doświadczeniu życiowym? 
Czy można dokonać jakichś uogólnień? 
Czy osoby młode rzeczywiście wolą pisać 
o miłości, emocjach czy też o wakacyjnych 
podróżach, a te starsze o przemijaniu, 
przeszłości czy doświadczaniu sacrum?
- Znaczne uproszenie, choć tendencja tak 
właśnie wygląda. Niemniej osoby młode 
dość często piszą także o śmierci. Chcą ją 
rozpoznać, bo literatura bywa nierzadko 
narzędziem poznania. Sacrum zazwyczaj 
jest omijane przez młodych, co wcale nie 
znaczy, że oni nie wierzą. To temat zbyt 
trudny, a poza tym spauperyzowany przez 
tzw. wiersze religijne. Pisanie o miłości przez 
osoby starsze nie zawsze się udaje, szcze-
gólnie gdy czynią to starsi panowie… Oni 

podglądają Zuzannę w kąpieli, a to jest już 
śmieszne. To co mówię, to są tylko moje od-
czucia, żadna prawda podana do wierzenia. 

- Jaką radę dałby Pan każdemu, kto chciałby 
prowadzić czasopismo o tematyce literac-
kiej?
- Zbudować sieć kolportażu. Bez tego nie 
ma sensu bawić się w czasopiśmiennictwo. 
Wydać można wszystko, a jak rozpowszech-
nić? Potem trzeba zbudować zespół kilku 
bardzo krytycznie nastawionych wobec świata 
autorów. Potem… 

- Co daje Panu siłę do tej pracy, zważywszy na 
to, że działalność w branży kultury wysokiej 
nie jest łatwym kawałkiem chleba?
- Misja. Z kultury wysokiej chleba nie jem. Z 

nauki, którą równolegle uprawiam – też nie.  

- Dzień w karierze wydawcy, taki o którym 
pamiętać Pan będzie do końca życia? 
- Gdy profesor Jadwiga Pstrusińska z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego wyraziła zadowolenie 
z osobistego poznania się ze mną, bo – jak 
powiedziała – na UJ-cie przerabialiśmy wielokrot-
nie „Akant”. Zaskakuje mnie portier, który co 
miesiąc przychodzi do redakcji po „Akant”. 
Parlamentarzyści, którzy też czasem tu przy-
chodzą, raczej mnie nie zaskakują, chyba że 
przyniosą coś dobrego do publikacji, bo i to 
się zdarza.
 
- Pan też pisze…
- „Też”. Dobrze uchwycone, choć utożsa-
miam się przede wszystkim z pisarstwem. 
Piszę jakby na marginesie innych aktywno-
ści, wtedy kiedy dojrzewam do pisania. To 
tak, jakby ropa gromadziła się we wrzodzie. 
Wtedy wszystko inne idzie na bok. W opinii 
społecznej zakłóca to trochę mój wizerunek 
dostojnego wydawcy, sprawnego animatora 
kultury. Jawię się wówczas jako człowiek z 
innego świata, oderwany od rzeczywistości, 
ale co poradzić – taki już jestem. Niemniej 
mimo tych odlotów „Akant”, który jest moim, 
a teraz już naszym, bo mamy większy zespół 
edytorski, oczkiem w głowie, nigdy nie wy-
szedł z poważnym opóźnieniem i nigdy nie 
dokonaliśmy wspomnianego już oszustwa 
edytorskiego, jakim są numery łączone. Co to 
znaczy numer łączony? Jest to jeden numer, 
tylko trochę grubszy, a często o takiej samej 
objętości jak poprzedni. Po prostu jeden 
numer wypadł z cyklu i trzeba się do tego 
przyznać, a nie potem puszyć się, że wyda-
jemy kwartalnik, gdy w rzeczywistości jest to 
półrocznik a nawet rocznik. Wydawcy takich 
kamuflaży tłumaczą się, a to brakiem pienię-
dzy, a to pandemią. 
Na marginesie – pandemia jest znakomitą 
przykrywką dla leni i nieudaczników. – No 
bo pan sam wie, pandemia… Nie wiem! W 
czasie tego absurdalnego, zupełnie niepo-
trzebnego, zamrożenia życia wiosną 2020 

Na zdjęciu: Kierownik Działu Poezji „Akantu” – 
Marek Szypulski (Podborski) 

Na zdjęciu: Redaktor naczelna – Jolanta Baziak

dokoñczenie na str. 8
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Na zdjęciu: Narada reakcyjna. Od lewej: Stefan Pastuszewski, Juliusz Rafeld, 
Roman Sidorkiewicz, Marek Szypulski (Podborski), Martyna Kurowska

roku codziennie przychodziłem do redakcji 
i była to oaza spotkań różnych ludzi, choć 
czasem przemykali oni ulicą chyłkiem i nie 
przychodzili gromadą, bo donosicielstwo 
typu niemieckiego zaczęło się u nas w Polsce 
niesamowicie szerzyć.

- Skąd wzięło się u Pana takie zamiłowanie do 
literatury, które zaowocowało między innymi 
wybraniem drogi wydawcy? Czy to może jest 
to miłość wyssana z mlekiem matki, czy być 
może jest to efekt spotkania na swojej drodze 
życia właściwej osoby, np. polonisty, który 
zaszczepił w Panu tę pasję?
- Pisanie bierze się z czytania. Byliśmy z 
rodzeństwem wychowywani w domu, a nie 
w przedszkolu, więc coś trzeba było robić z 
czasem. Były książki, to się je czytało. Polo-
nistka z liceum Teresa Kubiak chwaliła moje 
wypracowania. Gdy miała zły humor albo 
gdy przyszła wizytacja, to kazała mi je czytać. 
To mnie inspirowało. Odwzajem-
niam się jej po latach otwartością 
„Akantu” na młodych. Też chcę 
ich inspirować.  

- Jak ocenia Pan stosunek instytucji 
szczebla rządowego i samorządo-
wego do kultury? Czy mecenat, 
taki jak miał miejsce przed 1989 
rokiem, już na dobre odszedł do 
lamusa? 
- Różnie bywa, ale zazwyczaj nie 
ma większego zainteresowania ze 
strony tak zwanych władz różnych 
szczebli. Czasem są pieniądze, ale 
nie ma potem analizy tego, na co te 
pieniądze poszły. Obecny mecenat 
instytucjonalny to zazwyczaj urzęd-
niczenie. Niech będzie, byleby był. 
Kultura przy wsparciu finansowym 
da sobie radę.

- A czy bez finansowania w kulturę wysoką, w 
tym czasopiśmiennictwo, spotka los Titanica, 
biorąc pod uwagę fakt zmian w formie spę-
dzania czasu wolnego przez Polaków, domi-
nacji kultury masowej, globalnej, unifikującej 
rzeczywistość…?
- Może spotkać, ale nie spotka. Ludzie ogarną 
się. „Akant” jest inicjatywą środowiska literac-
kiego i środowisko to, choć oczywiście nie 
całe, gdyż z natury swojej jest ono podzielone 
i frakcyjne, stara się go utrzymywać. Wielu 
pisarzy czuje się odpowiedzialnymi za pismo, 
natomiast jest to odpowiedzialność finansowa, 
oczywiście w tym sponsorskim znaczeniu. 

- Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja jednak 
coraz rzadziej takie ogarnięcie się w ludziach 
dostrzegam. Nawet w Biblii jest taka senten-
cja: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebie-
skiego. W dzisiejszym świecie, choć także i w 
tym opisywanym przez apostoła Mateusza, 
częściej mieć znaczyło więcej niż być. A w 
literaturze o to być przecież chodzi... Czy taka 
mała grupa będących wystarczy, aby utrzymać 
kulturę wysoką przy życiu, nie mówiąc już o 
jej rozwoju?
-  Będzie coraz trudniej, bo zapał twórczy 
gaśnie, gdy maleje krąg odbiorców. A być 
dziwakiem głoszącym na pustyni… Nie, to 
nie na dłużą metę. Ja jednak mam nadzieję. 

- Czy Pana zdaniem liberalizacja rynku wy-
dawniczego wyszła literaturze polskiej na 
dobre? Czy w tym konkretnym przypadku 
więcej rzeczywiście oznacza lepiej?
- Wolny rynek wydawniczy to naturalna cecha 
państwa demokratycznego, ale równocze-
śnie brak sita przesiewającego propozycje 
edytorskie powoduje, że rynek zalany jest 
produktami, wśród których to, co dobre 
ginie w gąszczu wszystkiego. Na dezintegrację 
produkcji i recepcji literatury składają się 
również akcje reklamowe wielkich koncer-
nów wydawniczych, którym zależy tylko na 
sprzedaży, często byle czego. Nie wiem jak 
ten problem rozwiązać. Na pewno jeden z 
kluczy leży w edukacji. Może dobrym pomy-
słem byłoby sponsorowanie przez państwo 
w każdym większym mieście księgarń, która 
miałaby ambicje i obowiązek sprzedawać 
tylko dobre książki. Sieć takich księgarń mo-
głaby być oznaczona znakiem Q. Fachowcy 
od sponsora sprawdzaliby od czasu do czasu 
jakość ich sprzedaży… 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego ma już doświadczenie we wspieraniu 

księgarni. W tym roku wydaje 3 miliony 
złotych w ramach programu „Certyfikat dla 
małych księgarni”. Ze środków tych pokrywa 
się przede wszystkim czynsz 106 księgarni. 
Może takie „Certyfikat dla księgarni Q”? 
Nie wiem… Nie wiem, co zrobić, aby pokarm 
sprzedawany odbiorcom był dobrej jakości. 
Robię wraz z zespołem wszystko, aby w „Akan-
cie” tak było.    

- Poza wydawaniem „Akantu” jest Pan także 
redaktorem naczelnym Instytutu Wydawnicze-
go „Świadectwo”, który od lat wydaje książki 
z różnych dziedzin, od literatury pięknej 
począwszy po publikacje typowo naukowe. 
Co było najpierw „Akant” czy „Świadectwo”? 
- „Świadectwo” powstało w październiku 1988 
roku, jeszcze w podziemiu. Rodowód przedni.  

- W 1988 roku, czyli jeszcze w czasach schył-
kowego PRL-u. Czy wydawnictwo w tamtym 
czasie drukowało materiały opozycyjne np. 
bibułę, ulotki, gazetki ścienne, książki auto-
rów rugowanych przez cenzurę?
- Tak, ale już nie było gonione. Po prostu 
nie chodziliśmy do urzędu cenzorskiego po 
pieczątkę. A odbiór był. Koncówka XX wie-
ku to w Polsce i krajach postrosjalistycznych 
boom czytelniczy. Padały mury, przecięto 
zasieki. 

- Skąd wzięła się nazwa tego wydawnictwa, 
która bez dwóch zdań jest oryginalna. Czy na 
jej powstanie przyczyniła się jakaś maksyma 
ze Społecznej Nauki Kościoła czy może jakiś 
fragment nauczania papieskiego?
- Zbigniew Herbert napisał: „Masz mało czasu 
trzeba dać świadectwo”. Do dnia dzisiejszego 
I.W. „Świadectwo” wydał 653 tytuły. Ciekawe 
debiuty, jak Krzysztofa Siwczyka (1995), Anny 
Makles (2002).

- Czy działalność „Świadectwa”, tak samo jak 
„Akantu” wpisuje się w Pana życiową misję 
upowszechnienia kultury?   
- Tak. Też chcę samemu dawać świadectwo. 

- Dać świadectwo, ale czego? Czy może niczym 
Gall Anonim chce być Pan kronikarzem, 
dającym potomnym obraz czasów, w jakich 
żyjemy, w tym stanu współczesnej literatury i 
nauki, czy też dać także świadectwo nadziei, że 
pomimo tych wszystkich negatywnych rzeczy, 
które nas osaczają i których sami jesteśmy czę-
sto przyczyną, zostało w nas – ludziach – jesz-
cze sporo dobra, a nawet prawdy, piękna…?

- Człowiek się odradza poprzez 
nowe pokolenia. Rodzi się ze 
skłonnością do dobra, prawdy 
i piękna. Wszystko zależy od 
wychowania i socjalizacji jak 
dowodził Florian Znaniecki. 
Obecnie z tym wychowaniem 
i socjalizacją nie jest dobrze. 
Mam nadzieję…

- Konfucjusz mawiał: Wybierz 
pracę, którą kochasz, a nie 
przepracujesz ani jednego dnia 
więcej w Twoim życiu. Myślę, 
że tak też jest w Pana przy-
padku, skoro po upływie 25 
lat nadal nie znudził się Pan 
tą pracą i co rano przychodzi 
Pan zawsze jako pierwszy do 
biura redakcji. Czy kocha Pan 
swoją pracę? 
- Kochać to także tkwić wiernie 

przy przedmiocie miłości. 

- Wiem, że poza pracą wydawcy zajmuje się 
Pan też wieloma innymi spawami np. pisar-
stwem, historią, religioznawstwem, pracą 
społeczną, polityką? Który z tych segmentów 
ceni Pan najbardziej, czy są to może kawałki 
razem tworzące spójną układankę? 
- Stosuję płodozmian. Gdy zmęczę się jedną 
działalnością, to – dla odpoczynku – zajmuję 
się drugą.    

- Czy taką samą radę, jaką dał przed wiekami 
ów chiński mędrzec, dałby też Pan każdemu, 
kto na serio myślałby o podjęciu jakiegoś 
działania, czy to w branży literackiej czy ja-
kiejkolwiek innej? 
- Bez wątpienia, choć z drugiej strony mimo 
10-dniowego pobytu w Chinach, kultury chiń-
skiej i Konfucjusza nie pojmuję.  

-  Co życzyć?
- Kontynuacji, w tym także odnowionego i za-
stępczego zespołu redakcyjnego, bo wszystko 
przecież się starzeje. Czasopismo jako takie 
nie, bo ono co numer odradza się niczym 
dzień o poranku. v

Rozmowę przeprowadził: Michał Pasternak  
Fotografie: Tadeusz Pikul               

Niczym...
dokończenie ze str. 7
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Biblioteki są najbardziej optymalną, 
systematyczną i ogólnie dostępną formą 
tezauryzacji dzieł literackich, naukowych 
i publicystycznych. Ich zhierarchizowana, 
lecz dość równomiernie rozłożona sieć, 
gwarantuje daleko idącą dostępność wy-
tworów pisarskich. 

Nic też dziwnego, że „Akant” od 
samego początku swego istnienia trafił, 
ale też był zapraszany, do najważniejszych 
bibliotek w Polsce. Gromadzony i udo-
stępniany jest we wszystkich bibliotekach 
uprawnionych do otrzymywania egzempla-
rzy obowiązkowych (17 placówek) oraz w 
innych ważniejszych książnicach. W sumie 
zasilamy około 30 placówek, z tego Biblio-
tece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej 
przekazujemy zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych po 2 egzempla-
rze, z czego jeden stanowi tzw. wieczny 
depozyt i nie jest nikomu udostępniany.

Te dwie, najważniejsze polskie książ-
nice gromadzą publikacje w celach archi-
walnych (zbiór wieczysty) i użytkowych. 
Egzemplarz obowiązkowy jest również 
podstawą opracowania Bibliografii Naro-
dowej, będącej źródłem informacji bie-
żącej i dokumentacją dla historyków oraz 
badaczy kultury. Bibliografia Narodowa 
to także podstawowe źródło informacji o 
polskiej produkcji wydawniczej dla odbior-
ców zagranicznych. Ogłoszenie publikacji 
w Bibliografii Narodowej to bez wątpienia 
popularyzacja i możliwość dotarcia z infor-

Stefan Pastuszewski 

Biblioteczne losy „Akantu”

macją do kilku tysięcy bibliotek w Polsce 
i za granicą, a za ich pośrednictwem do 
tysięcy czytelników.

Wielkim sukcesem miesięcznika 
„Akant” stało się wejście do „Bibliografii 
Zawartości Czasopism” wydawanej co 
miesiąc przez Instytut Bibliograficzny 
Biblioteki Narodowej. Po raz pierwszy 
nasze publikacje zostały odnotowane w 
zeszycie 9 (rocznik 55) z roku 2001. BZC 
odnotowuje głównie publikacje naukowe, 
popularnonaukowe, z zakresu historii lite-
ratury i krytyki literackiej. Dobór artykułów 
do BZC zakłada pewną selekcję formalną, 
jednak uwzględniane są wszystkie artykuły 
naukowe i popularnonaukowe, wszystkie 
teksty literackie oraz zestawienia bibliogra-
ficzne z wybranych czasopism. Tekstów z 
„Akantu” należy szukać przede wszystkim w 
dziale XX „Nauka o literaturze”, w którym 
znajdują się także poddziały, jak historia 
i krytyka literacka oraz literatura piękna 
polska i obca.

Od 2001 roku „Akant” pojawia się 
więc w BZC systematycznie co miesiąc. 
Ogromna to satysfakcja dla naszych Auto-
rów i dla redakcji. Jak informuje Biblioteka 
Uniwersytecka KUL w Lublinie, umiesz-
czenie „Akantu” w BZC spowodowało 
wzrost zainteresowania pismem w kręgach 
akademickich. 

Poprosiliśmy zaprzyjaźnione bibliote-
ki o informacje o obecności w nich „Akan-
tu”, pytając również o przypadki kradzieży. 

Jakie są losy „Akantu” w poszczegól-

nych bibliotekach?
Czasopismo dostępne jest prezencyj-

nie w czytelniach czasopism bieżących z 
wolnym dostępem do półek i wykorzystywa-
ne najczęściej przez pracowników nauko-
wych, młodzież studiującą (zwłaszcza filolo-
gię polską), uczącą się w szkołach o profilu 
humanistycznym, osoby interesujące się 
życiem literackim w związku z wykonywaną 
pracą (np. dziennikarze, nauczyciele) czy 
próbą debiutu (poszukiwanie możliwości 
druku swoich tekstów poprzez udział w 
konkursach). W Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Łodzi „Akant” wyłożony jest w Czytelni 
Czasopism z wolnym dostępem do półek 
w dziale „Literatura. Językoznawstwo”. Jak 
zapewnia kierownik Samodzielnej Sekcji 
Czasopism Bieżących – Barbara Saletra 
„znajdują się tam tylko tytuły najbardziej poczyt-
ne oraz uznane za przydatne dla naukowców i 
studentów”. Tym bardziej, że nasz miesięcz-
nik omawiany jest na zajęciach jako jedno 
z najważniejszych czasopism literackich w 
Polsce. 

W bibliotece Uniwersyteckiej w Pozna-
niu i Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu 
do „Akantu” zaglądają głównie studenci i 
pracownicy naukowi kierunków humani-
stycznych, w tym filologicznych.

Poczytność „Akantu” wzrasta w okresie 
przygotowania do egzaminów wstępnych, 
co świadczy o tym, iż miesięcznik może 
odegrać rolę pewnego przewodnika po 
literaturze współczesnej. Wielu maturzy-
stów i studentów szuka nie tylko tekstów 
związanych z powtórką materiału, ale też 
wypowiedzi, „byle nie tych, które są już wszyst-
kim znane”. 

 „Akant” zaliczany jest do grupy cza-
sopism, w których dokonuje się analizy 
pozycji książkowych-dzieł, wybranych za-
gadnień, dokonuje się interpretacji poezji, 
przedstawia się nowe zjawiska pojawiające 
się w świecie kultury. W czytelniach i bi-
bliotekach tę grupę, najbardziej poczytną, 
stanowią: „Akant”, „Akcent”, „Literatura na 
Świecie”, „Pamiętnik Literacki”, „Przegląd 
Humanistyczny”, „Odra”, „Twórczość”, 
„Zeszyty Literackie”.

Są grupy stałych czytelników. Pierwsza 
składa się z osób zainteresowanych litera-
turą w ogólności, druga z osób zaintereso-
wanych regionaliami. Dość liczną rzeszę 
stanowią czytelnicy specjalizujący się w 
określonych tematach. 

Marcin Łapski z Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzo-
wie Wielkopolskim poinformował, że po 
„Akant” najczęściej sięgają osoby w śred-
nim i starszym wieku. Czasopismo nie jest 
wypożyczane do domu, co na przykład – na 
sobotę i niedzielę – zdarza się w Pile.   

W bibliotece każdy numer jest katalo-
gowany. Roczniki pisma są zazwyczaj opra-
wiane w tekturowe okładki i gromadzone 
w magazynach, jednak Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy nie oprawia roczników czasopisma, 
tylko gromadzi je w kopertach, a Biblioteka 
Śląska w fascykułach. 

„Akant” analizowany jest przez fa-
chowców-bibliografów. W bibliotekach 
lokalnych, jak np. w Bibliotece Publicznej 
we Włocławku przeglądany jest pod kątem 
sporządzania kartoteki regionalnej. W Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Su-

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych,
Miesięcznik Literacki „Akant”,

i Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”

serdecznie zapraszają 
uczniów klas 1  ̶  6 szkoły podstawowej 
do udziału w konkursie plastycznym

Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy.

Antek Akantek to bajkowa postać
związana z wychodzącym w Bydgoszczy 

Miesięcznikiem Literackim „Akant”.

Prosimy o nadsyłanie rysunków przedstawiających 
ulubione miejsca w Bydgoszczy, te znane i mniej znane.

Prace laureatów zostaną opublikowane 
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).

dokoñczenie na str. 10
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kiertowej-Biedrawiny w Olsztynie „Akant” 
jest przeglądany przez pracowników Działu 
Informacyjno-Bibliograficznego. Opisy 
artykułów rejestrowane są tam w bazie 
komputerowej i wykorzystywane przy udzie-
laniu informacji (na podobnej zasadzie 
jak Bibliografia Zawartości Czasopism). 
Bibliografię Regionalną prowadzi Powia-
towa i Miejska Biblioteka im. Pantaleona 
Szumana w Pile, notując w niej informacje 
o pilskich literatach i ich twórczości. 

W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 
tytuły artykułów z „Akantu” umieszczone 
są w kartotece bibliograficznej, w Dziale 
Informacyjno-Bibliograficznym w Książnicy 
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Bia-
łymstoku zawartość pisma rozpisywana jest 
do katalogów zagadnieniowych, zaś w Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy „Akant” 
znajduje się wśród tytułów opracowywa-
nych przez Dział Informacji i Bibliografii.

Przy spełnianiu funkcji informacyjnej 
bardzo pomocny jest, znajdujący się w 
„Akancie” przegląd nowości wydawniczych, 
zwłaszcza noty o autorach, także debiu-
tujących czy mniej znanych (coroczna 
„trzynastka”). Nie można zapomnieć o 
wydawanych co 5 lat Antologiach „Akantu” 
(1998-2002, 2003-2007, 2008-2009, 2013-
2017), zawierających spisy opublikowanych 
tekstów w podziale autorskim, a dodatkowo 
zestawienia recenzji i omówień twórczości 
pisarzy. 

Dużo informacji o bibliotecznych 
losach „Akantu” zawiera wypowiedź Ada-
ma Tomaszkiewicza Kierownika Oddziału 

Czasopism Biblioteki Jagiellońskiej: 
„Z uwagi na ilość gromadzonych i 

wypożyczanych zbiorów Biblioteka Jagiel-
lońska nie prowadzi badań związanych z 
częstotliwością udostępniania poszczegól-
nych tytułów czasopism. Nie są prowadzo-
ne również badania profilu czytelniczego 
uwzględniające konkretne tytuły czasopism 
lub ich zakres tematyczny. Jedyne dane 
odzwierciedlające poziom udostępnienia 
danego tytułu pochodzą wprost z danych 
statystycznych generowanych przez biblio-
teczny system komputerowy. Na ich pod-
stawie można wnioskować o popularności 
danego tytułu. Z moich wieloletnich, choć 
w żaden sposób nie usystematyzowanych 
obserwacji wynika, że zainteresowanie 
„Akantem” przejawiali przede wszystkim 
studenci kierunków filologicznych, choć 
zdaję sobie sprawę, że z uwagi na profil 
państwa czasopisma tego typu obserwacje 
nie wydają się zbyt odkrywcze. 

Statystyka udostępnień jest niedosko-
nałą informacją dotyczącą zainteresowania 
czasopismem „Akant”. Niemniej jednak z 
analizy ilości zamówień wyłania się nastę-
pujący obraz: 

Rocznik (wolumin) Ilość wypożyczeń 
Rocznik 1(1998)-2(1999) 13
Rocznik 3(2000)-4(2001) 45

Rocznik 5(2002) 11
Rocznik 6(2003) 22
Rocznik 7(2004) 8
Rocznik 8(2005) 14
Rocznik 9(2006) 10
Rocznik 10(2007) 18

Leszek Kołodziejczyk

OPOWIEŚĆ DZIADKA

 
Gdy byłem małym wnuczkiem słuchałem pilnie przy kaflowym piecu 
opowieści dziadka zimowym wieczorem
o cukierkach od jego dziadka umierającego w drewnianym dworze
o pierwszym bicyklu na Podlasiu
o krzyżach nocą stawianych w lesie
o przymusowej służbie w carskim regimencie
w pietropawłowskim pułku w Petersburgu
o wielkiej wojnie i o bieżeństwie
o bolszewikach plądrujących wszędzie 
o Niemcach we wrześniu i o zupie dla akowców

Gdy byłem dorastającym synem słuchałem opowieści ojca
o klęsce pociągu pancernego i obronie Lwowa
o nogach odmrożonych w łagrze
o życiorysie pisanym co noc pod bagnetem
o niespodziewanej nadziei rozgrzanej w słońcu Palestyny
o długim rejsie wzdłóż Afryki i Ameryk obu
o górach i kobietach Szkocji
o Niemcach wbijanych do butelki pod Falaise
o Maczku noszonym na rękach w Bredzie
o strachu po powrocie i biedzie 

Gdy zostałem ojcem opowiedziałem wszystko co słyszałem i jeszcze
o październiku po krwawym czerwcu 
o zbiórkach darów dla Węgrów
o przymusowym pochodzie pierwszomajowym 
o długich kolejkach za chlebem
o grudniu krwią poświęconym
o sierpniu rozbitym pechową trzynastką
o radości z czerwcowej decyzji studzonej niepewnością

Gdy jestem dziadkiem mógłbym o tym wszystkim znów opowiedzieć
ale wnuczek patrzy w ekran smartfona

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zaprasza 
osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje 
kultury, agencje artystyczne, organizacje i 
stowarzyszenia twórcze, portale i media zaj-
mujące się literaturą oraz sztuką do zgłaszania 
książek do

XI edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za 

najlepszy tom roku 2021

pod honorowym patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Polskiego Oddziału Pen Club.
Nagroda zostanie przyznana w dwóch kate-
goriach:

I - ORFEUSZ
II - ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski 
północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Ma-
zury, Podlasie)

za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie 
pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w 
języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 
stycznia a 31 grudnia 2021 r.
Zgłoszenie książek do nagrody powinno mieć 
charakter pisemny na formularzu, który jest 
dostępny na stronie www.orfeusz-nagroda.pl. 
Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzem-
plarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać 
je na adres sekretarza jury do 1 lutego 2022 r.

Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1,12-
220 Ruciane-Nida z dopiskiem „Orfeusz” lub 
„Orfeusz Mazurski”.

Orfeusz

Rocznik 11(2008) 13
Rocznik 12(2009) 6
Rocznik 13(2010) 8
Rocznik 14(2011) 2
Rocznik 15(2012) 4
Rocznik 16(2013) 1
Rocznik 17(2014) 2
Rocznik 18(2015) 1
Rocznik 19(2016) 2
Rocznik 20(2017) 0
Rocznik 21(2018) 0
Rocznik 22(2019) 1
Rocznik 23(2020) 0
 
Powyższa statystyka dotyczy ilości 

wypożyczeń od początku istnienia danego 
rocznika (woluminu), aż do chwili obecnej 
(stan na dzień 16.11.2021 roku), dlatego 
ostatnie roczniki na chwilę obecną nie 
cieszą się zainteresowaniem. Spadająca 
ilość zamówień (dotyczy to wszystkich 
czasopism drukowanych) to również efekt 
zmiany preferencji czytelniczych związa-
nych z upowszechnieniem się nośników 
elektronicznych, jak również poszerzającej 
się możliwości dostępu do tożsamych infor-
macji bez potrzeby docierania do źródeł 
pierwotnych. 

System zabezpieczeń zbiorów Biblio-
teki Jagiellońskiej przed kradzieżą oraz 
dość duży format „Akantu” w praktyce 
uniemożliwia skuteczną kradzież. Ponadto 
w swojej przeszło dwudziestoletniej prak-
tyce zawodowej nie spotkałem się z próbą 
kradzieży żadnego z czasopism, którego 
bezpieczeństwo zostało mi powierzone”. v

Biblioteczne...
dokończenie ze str. 9



AkAnt 1(313)2022     str. 11     

Dygresja przymiotnikowa

Człowiek pisze niepierwszą i nieostatnią wirtualną wiadomość w 
ciągu dnia. Ponieważ adresatem jest miesięcznik literacki, pojawia się 
ochota na zabawę polszczyzną. Zamiast frazeologii przyimkowej „w 
Akancie” chciałoby się użyć wersji przymiotnej. Ale jak prawidłowo 
utworzyć atrybut odtytułowy? Nasuwa się akantowny, utworzony na 
modłę gustownego efektu, a więc z jak najbardziej pozytywnymi sko-
jarzeniami. Równie dobrze mogłoby być akantywny w sferze odniesień 
plakatywnych dla różnorakich autorytetów. Na dalszej ścieżce luźnych 
skojarzeń pojawia się nawiązanie do omkłego, pruskiego filozofa 
poprzez stworzenie przymiotnika akantowski, gdyż przecież nie akan-
ciarski w analogii do kantowania. Tu różnica jest mniej więcej taka, jak 
między efektywnością a efekciarstwem. Frapuje akantylny, choć zbyt 
infantylny, albo tylko za mało błękitnokrwisty na iberyjskiego następcę 
tronu. Pejoratywnie muszą odpaść inne alternatywy. Elegancki galant i 
amant postulowałby zapewne akancki, ale przecież adepci czy studenci 
to jeszcze nominalni dyletanci. Akantny mógłby się bronić trójkątem 
myśli, słów oraz napisów, tudzież zasłaniać zaszczytem publikacji bez 
intrat, ale byłby to odruch niemalże wymiotny. Ewentualnie prozaiczne 
akantowy jako symboliczne odniesienie do agatu poprzez miłość do 
literatury i wierność jej uniwersalizmowi. Najładniej brzmi wszelakoż 
akantyczny. Nie tylko dlatego, że fantaści różnej maści bywają autorami, 
co z redaktorów musi czynić dyplomatów. Przede wszystkim ze względu 
na antyczny pogłos w kantatach i kantyczkach.

Adam R. Prokop

***
Mój debiut w Akancie? Datę pamiętam do dziś. Można powiedzieć, 

że z Panem Markiem Podborskim (jako redaktorem poezji w Akancie) 
debiutowaliśmy w bliskim sobie czasie. Już pierwsza wymiana mejlowa 
wskazywała, że trafiłem na człowieka, który ma wizję, pasję i wie co chce 
zrobić, że ma pomysł. Szczerość przedstawianych mi kryteriów, jakie 
wiersze chce widzieć, poziom i zaskoczenie. Pomyślałem! To jest to! 
Spróbuję. Otwartość na poezję, ale i wymogi. I to było dobre. Do dziś 
korzystam z rad, bo wiem, że to odpowiedni człowiek i kocha to co robi.

Rafał Gawron

Mój debiut w Akancie

Malkontenci twierdzą, że w istnieniu nie ma w istocie rzeczy nic 
pięknego. Optymistyczniej brzmi, że „w życiu piękne są tylko chwile”, a 
czasem im sprzyjającym są wakacje i dobre towarzystwo. 

Do takich zdecydowanie dłuższych chwil mogę zaliczyć jeden z dni 
lipca 2019 roku. Siedzieliśmy z moim przyjacielem nad naszą wspólną 
Wisłą w dawnej stolicy Polski, gdyż na kilka dni opuściłam gród syreni, i 
z wypiekami na twarzy czytaliśmy świeżo wydany numer Akantu, a w nim, 
nie ma co ukrywać, cztery moje wiersze, każdy niczym listek koniczyny. 
Porównanie trafione pół na pół, jako że ich tematyka nie najweselsza, 
a grafika bardzo podkreślająca klimat. Nie wypada jednak krakać w 

Mój debiut w „Akancie”

mieście Kraka. Smok Wawelski albo smog podwawelski podpowiadał 
mi, że zanosi się na dłuższą współpracę, a powszechnie wiadomym jest, 
że smoki mają dar jasnowidzenia, gdyż ogień buchający z pyska oświetla 
im drogę przyszłości.

Nie ukrywam, wyszukiwaliśmy też  znajomych nazwisk, zadoma-
wiając się przy okazji na gościnnych stronach miesięcznika, w którym 
po dwóch miesiącach został założony dział Ironie”, a w zasadzie „I roń 
je!” z wymownym wprowadzeniem redaktora Marka S. Podborskiego.

Od tego czasu dosyć regularnie częstuję to pismo moimi tekstami, 
a spiętrzenie nastąpiło w „Spiętrzeniu”. W wyniku przedstawionych tu 
okoliczności „Akant” zawsze kojarzyć mi się będzie z podróżami po 
Polsce, ciepłym wiatrem od rzeki i rzeką różnorodności. Dobrze czuję 
się na jego pokładzie.

Dorota Czerwińska
PS: A może życie jest piękne?

***

Oto moja krótka historia debiutu  w Akancie w kwietniu 2017 roku.  
Jeśli napisałbym, że debiut jest jak pierwszy o wschodzie słońca 

lot motyla, byłoby to nieszczere i bardzo cukierkowe. Jako, że moim 
debiutem były aforyzmy, posłużę się autocytatem:  „Rzuciłem w świat 
garść myśli, nie licząc na żniwa, lecz na krótkotrwały ich błysk w chylącym 
się ku ziemi słońcu,,. 

Grzegorz Zientecki

***
Moja pierwsza publikacja w Akancie, poprzedzona niezwykle cie-

płym przyjęciem nadesłanych wierszy, na tle moich debiutów wyróżniła 
się nie tylko zmasowanym atakiem rodzonych tekstów z wielu beczek, 
co zasygnalizowało sporą otwartość pisma, ale też rozpoczęło dłuższą 
historię dzielenia się z Redakcją i szukania kruszynek siebie na łamach 
pisma. Pozwoliło mi ono zagościć obok autorów o najrozmaitszych sty-
lach i celach twórczych, w tym, co zwróciło moją uwagę od razu, obok 
ciekawych i pomysłowo dobranych grafik. Pamiętam zresztą polowanie 
na egzemplarz i okładkę pierwszego numeru ze swoim udziałem, także 
z racji faktu, że od razu zacząłem sąsiadować w Akancie z portalowymi 
kompanami od pióra. 

Szymon Florczyk

***
Pierwsze wiersze do redakcji „Akantu” wysłałam w październiku 

2020 roku. Zostały one przyjęte do publikacji przez redaktora Marka 
Podborskiego, a ukazały się  w jubileuszowym, trzechsetnym numerze 
miesięcznika. Cztery moje utwory ukazały się również w Almanachu 
„Spiętrzenie”.  Gdy otrzymałam od Pana Marka pierwszy e-mail o 
przyjęciu moich wierszy do publikacji, poczułam po prostu wielką 
radość, a kiedy zobaczyłam je w Waszym piśmie, doszła jeszcze głębo-
ka satysfakcja. Tak nazwałabym moje odczucia i taki był mój debiut.  

W 2021 roku wiersze mojego autorstwa były 
publikowane na łamach Pisma wielokrotnie. Za 
to wszystko jestem Redakcji bardzo wdzięczna. 
Współpraca z „Akantem” daje mi wiele satysfak-
cji i bardzo chciałabym ją kontynuować.

Idalia Gaudyn

***
Akant jest otwarty na debiutantów, nie boi 

się eksperymentów, lubi odkrywać. Jego format, 
oprawa graficzna, historia i działalność na rzecz 
kultury budzą szacunek. Forma więc niemal 
klasyczna, a jednocześnie treść żywa, wiecznie 
spiętrzona. Prawdziwe pismo literackie, które 
nic nie udaje. Jest takie, jaka jest współczesna 
poezja. Dlatego to zaszczyt debiutować w Akan-
cie. I chwila bezcenna, gdy jest wreszcie w ręku 
autora ten pierwszy numer z jego wierszami, 
które wydają się odmienione, jakby wyższe i 

dokoñczenie na str. 12
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trochę mądrzejsze. Byłem zaskoczony wyborem utworów, niekoniecznie 
te uważałem za najlepsze. Jednak wydrukowane w Akancie miały jakąś 
nadwyżkę, tajemnicę, dodatkowy ton, który ujawnił się z drugiego pla-
nu. Jakby głos nagrany na taśmie, niby własny, ale jednak inny. Dzięki 
jego „odsłuchaniu” poprzez Akant dużo łatwiej było mi mówić swoim 
językiem w kolejnych wierszach. Debiut miał więc znaczący wpływ na 
dalszą twórczość, stał się w pewnym sensie drogowskazem. Jestem też 
wdzięczny Redakcji za pomijanie milczeniem niektórych wierszy w 
ramach ochrony autora przed nim samym.

Jacek Wilkowski

***
W 2017 roku, po ponad dwudziestoletniej przerwie wróciłem 

do pisania wierszy, wydawania kolejnych zbiorów oraz do publikacji 
utworów w pismach literackich. Jednym z tych pism był miesięcznik 
„Akant”, który – gdzieś w połowie 2020 roku – zarekomendowała 
mi szefowa ZLP w Opolu, Ada Jarosz.  Pierwszą moją publikację w 
„Akancie” poprzedziła korespondencja z Markiem S. Podborskim, 
redaktorem działu poezji, który w jednym z listów napisał: „(…) jeśli 
znajduję takie zjawiskowe utwory, jak „Wodospad”, czy „Jej dekaden-
cja”, to na pewno stworzę całą stronę autorską w którymś z najbliższych 
numerów”. Wspomniana strona autorska – liryczna i nieco zaklęta w 
dialogach – ukazała się w numerze grudniowym 2020 roku, a wcze-
śniej – w numerze listopadowym, w dziale „erotyki” ukazał się utwór 
„Mówiłaś jesteś kochany” pochodzący ze zbioru „Miłosne abecadło” 
wydanego przez Wydawnictwo Anagram. I to był mój pierwszy wiersz 
w „Akancie”, świetnie redagowanym i wartościowym piśmie, w którym 
do dzisiaj – co jakiś czas – pojawiają się moje teksty. 

Dziękuję panie Marku za przyjęcie mnie do Akantowej rodziny, 
a Redakcji gratuluję wielkiego jubileuszu ćwierćwiecza powstania 
miesięcznika literackiego AKANT.

Marek Wołyński

***

Od samego początku „Akant” jest dla mnie pismem szczególnym 
i niezwykle ważnym. Nie tylko jako ogólnopolski miesięcznik literacki 
publikujący poezję, prozę, artykuły polemiczne i recenzje, ale również w 
dużo szerszym kontekście, jako pismo przybliżające współczesną literaturę, 
tworząc jednocześnie jej obraz. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie 
literatury bez wsparcia czasopism literackich, a tym samym trudno wyobra-
zić sobie promocję literatury bez istnienia czasopism. „Akant” wywiązuje 
się z tej roli w sposób wyjątkowy, zarówno jako publikacja periodyczna o 
zmiennej zawartości, ale też i jako pismo, którego periodyczność różni je 
od pozostałych czasopism literackich dostępnych na rynku. Jak powiedział 
Fabian Thomas: „Czasopisma literackie są jak laboratoria: prezentują 
nowe głosy, stwarzają pole do eksperymentów, testują nowe formaty”. 
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że i mój głos został nie tylko 
dostrzeżony, ale dostał również szansę zaistnienia na łamach „Akantu”, 
co od zawsze było dla mnie czymś niezwykle ważnym i ponadczasowym. 
Pamiętam, jak kilka lat temu, będąc w Krakowie podczas pewnego literac-
kiego wydarzenia, w jednym z Empików nieopodal Kościoła Mariackiego, 
w sąsiedztwie Sukiennic, w drogę powrotną do Dublina zaopatrzyłem się 
w pokaźny zestaw książek i czasopism literackich. Jednak uwagę przykuwał 
„Akant”, który poprzez swój charakterystyczny format zapraszał na swoje 
łamy. Właśnie wtedy postanowiłem, że po powrocie do Irlandii, wyślę do 
redakcji „Akantu” kilka swoich wierszy, z nadzieją na zainteresowanie 
oraz szansę debiutu. Okazało się, że od tamtego momentu moja poezja 
jest nie tylko regularnie obecna na łamach czasopisma, ale również 
cykl moich wierszy „Listy z emigracji” od blisko dwóch lat jest stałym 
elementem tych publikacji, dając moim wierszom na łamach „Akantu” 
„życie wieczne” i ponadczasowość, za co jestem ogromnie wdzięczny.

Jacek Jaszczyk

Suchar i podróż z Akantem

Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością poeci wciąż szukają 
szczęścia,które zwie się miłością... Gdybym 25 lat temu podłożył ładunek wy-
buchowy pod siedzibę Akantu i zabił przy okazji poetę lub kilku poetów, 
to teraz wychodziłbym z więzienia na wolność. Na tamtych gruzach, a 

raczej szczątkach, co pozostałyby - erygował 
tablicę pamiątkową, że ten, a ten ówczesny, 
ambitny grafoman – do-konał zamachu i 
dziś w rocznicę, po ćwierćwieczu odsiadki, 
wreszcie pisze warte uwagi wiersze. (Poczytaj, 
mamo, poczytaj, tato, wuju, ciociu, rodzino...)

Dobrze, że Akant z powodu szaleńca 
nie przestał istnieć. Ma teraz współtwórcę i 
kontynuatora poetyckiej schedy w ciemnych 
dolinach liryki współczesnej.

Czasopismo wprawdzie zabiera poecie 
wolność, czas niepoliczony, niepotrzebne 
zabiegi, które jednak skutkują publikacjami, 
oczywiście za darmo, oraz spotkania, również 
miłosne, których nie zrekompensuje nawet 
najlepszy erotyk, ani żaden wiersz. Ale, mimo 
wszystko chyba nie pójdę po nierozumność 
do głowy, by rozbić tablicę, która na razie za-
ledwie w zamyśle, że gdyby ów ładunek jednak 
podłożyć jeszcze dziś... i spodziewać się dożyć 
następnych 25 lat... lecz udam się raczej do 
spowiedzi. Może nawet uda się wtedy złago-
dzić ponoszone straty w wyniku współpracy z 
młodym ciągle Periodykiem, przed którym 
świetlana przyszłość, bo przyszłość zawsze 
należy do młodych.

Nie, nie było krat i chyba nie będzie, to 
tylko przewlekły koszmar poety, i kac moralny 
pokręconej intencji, co mógłbym był uczynić, 
gdyby nie sen kolektywny, co trzyma poetów 
we względnie twórczej jedności i w mglistym 
poczuciu wspólnoty.

Sto lat! Sto lat snów i jeszcze dłużej!
A kto?!
Poeci Akantu! I obchodzący jubileusz Mie-
sięcznik z Dworcowej 62!

Bogdan Łoś

Mój debiut
dokończenie ze str. 11
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Janusz Urbaniak 

Słowo od wydawcy

wśród spraw i wśród rzeczy
przez które toczę młyński kamień
to mnie to uwzniośla że jestem 
przy słowiu

w małej gazecie jestem gońcem
szefem redakcji korektorem
piszę faktury poprawiam myśli
piszę od siebie 

wśród spraw i rzeczy które się toczą
i układają w poprzek strumienia
które pytają siebie same
które się dziwią dokąd idę
coś mnie pociesza i z tym szybuję

brakuje czasu na wielkie dzieła 
by się zatopić by dać się olśnić
stanąć przy drzewach
gawronich żali wysłuchać nocą

wśród spraw i wśród rzeczy
przez które płyną spóźnione lata
kiedy czekanie się rozprzestrzenia 
jest też tęsknotą wypatrywaniem
tych którzy milczą i są daleko

Piotr Łączyński

Akant, jest taki ekosystem...

Ekosystem

Po środku blisko wokół gwiazdy
krążą zjawiska codzienne zwykłe 
przyciągnie błysków nadzieje wielkie
odblaski kule ognia wybuchy żarliwe
modlitwy do rana nierówne słońc strzępy
zlepionych wierszy proste naiwne gęste
burz spiętrzone okręty rzucone przez wiatr 
 
krytyka oziębłe oczy zamkniętych portów
mil nieśmieszny grymas drogi świetlne
tułaczki tam się spotkamy tam jest ekosystem
po środku wysyp obłędy czekają nietrwałe 
języka związki słów zmiennych żeglarze
galeony chmur ciągi liter atomy na drzewcach 
rozpięte ciała rzucone przez wiatr przez fale

tam jest ekosystem tam się wszyscy spotkamy

Mój debiut w Akancie

W ubiegłym roku przez przypadek wpadł w moje ręce jeden z 
numerów „Akantu”. W pierwszym odruchu pomyślałam, czasopismo 
jak wiele podobnych, znane nazwiska, dobre wiersze, zgrabna szata 
graficzna. Niemniej po przeczytaniu, poszperałam po internecie i na-
trafiłam na stronę internetową, by zaspokoić ciekawość.

Prześledziłam całość dość dokładnie, aby wyrobić sobie własne 
zdanie. Jestem daleka od powielania schematów, opinii innych, a już w 
ogóle trzymania się kurczowo tego, co jest akurat „na topie”.

Ku mojemu zaskoczeniu, tym razem przyznałam rację osobie, która 
podarowała mi wspomniany numer. Była to przypadkowa dziewczyna, 
która podobnie jak ja czekała w kolejce na wizytę u lekarza, zatem mało 
wiarygodna. Jednak po kolejnym czytaniu (mam w zwyczaju wertować 
książki, czasopisma po kilka razy, aby wychwycić to, co mogło umknąć 
za pierwszym razem) moja fascynacja wzrosła jeszcze bardziej, niż na 
początku.

Pamiętam, że zamknęłam oczy, przytuliłam „Akant” i pomyślałam, 
jak byłoby cudownie móc znaleźć się w gronie TYCH ludzi i TEJ poezji, 
ponieważ utwory, jakie zostały zamieszczone zawładnęły moją duszą i 
moim sercem. Nie dlatego, że były autorstwa wielu moich przyjaciół 
po piórze, ale dlatego, że niosły przesłanie. Były takie jak lubię, inne.

Wówczas postanowiłam, że kiedyś się odważę i wyślę e-mail do 
redakcji z próbką swoich wierszy. I na tym się skończyło. Życie za bar-
dzo mnie przytłoczyło. Stanęłam pod murem, który był twardszy, niż 
moja głowa.

Do tematu powróciłam stosunkowo niedawno za sprawą Rafała 
Gawrona, mojego poetyckiego przyjaciela i mentora. 

Wpierw myślałam, że chce mnie wsadzić na minę, że „zbędzie 
mnie”, jak wielu jego poprzedników po lekturze moich utworów, ale 
stało się przeciwnie. Surowym okiem spojrzał na to co się urodziło pod 
moimi dłońmi i dokonał selekcji. Później udzielił konstruktywnych rad, 
pokazał jak pisać, aby zaistnieć, a na koniec dodał: ślemy do „Akantu”. 
Zaniemówiłam. Do „Akantu”, tego „Akantu”? Kiedy doszłam do siebie 
zrozumiała, że to nie może być przypadek. Że otrzymałam szansę na 
spełnienie jednego z marzeń.

Od razu zabrałam się do pracy, a z pomocą Rafała zaczęłam pisać 
właśnie „inaczej” niż dotychczas. Zaczęłam eksperymentować, bawić 
się słowem, szukać głębiej, czytać „współczesnych” klasyków. Kilka mie-
sięcy pracy zaowocowało wysłaniem e-maila do redaktora czasopisma. 
Szczerze pisząc, nie dawałam wiary, że uzyskam odpowiedź. W końcu 
kimże ja jestem wobec tak znakomitemu grona redakcyjnego? Ale… 
po kilku dniach otrzymałam wiadomość zwrotną. Myślałam, że śnię. 
Nie dość, że sam Redaktor p. Marek odpisał, wskazał co poprawić, a co 
zostawić, to jeszcze dał nadzieję, że może niebawem będzie mi dane 
przeczytać własny wiersz na łamach „Akantu”. I stało się… Ja, dziew-
czyna znikąd, znalazłam się pośród poetów, którzy od dawna stanowili 
dla mnie niedościgniony autorytet poetycki. Spełniło się. Dlatego od 
zawsze powtarzam, warto marzyć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy myśl 
stanie się faktem. Poza tym utwierdziłam się w przekonaniu, że nie 
ma przypadku. Jak to powiedział Albert Einstein: „Przypadek – to Bóg 
przechadzający się incognito”.

Teraz, po lekturze grudniowego numeru czasopisma (12/2021), w 
którym pojawiły się kolejne dwa wiersze mojego autorstwa, apetyt rośnie 
coraz bardziej na pracę nad sobą, na polepszenie warsztatu poetyckiego, 
a tym samym na pozostawienie po sobie czegoś wartościowego.

Co prawda jestem raczkująca pośród mocno stąpających po ziemi, 
ale zawsze warto zawalczyć o siebie.

Ps. Drogi p. Marku dziękuję, że dał mi Pan szansę, że przyczynił 
się do spełnienia mojego marzenia, i że zobaczył we mnie potencjał. 
Rafał miał rację, jest Pan wyjątkową osobą, tak bardzo jak tylko jest to 
możliwe. Dziękuję.

Kasia Dominik

***
Jestem u początku przygody z poezją, a gdyby nie Akant pewnie 

porzuciłabym to zajęcie. Zawsze kochałam pisać i byłam pewna, że mam 
wiele do powiedzenia, jednak ani trochę nie ceniłam swoich wierszy. 
Nie chciano mnie publikować, ze swoim stylem nigdzie nie pasowałam. 
Postanowiłam wysłać wiersze do Akantu - miała to być moja ostatnia 
próba przed całkowitą rezygnacją. I udało się! W Akancie jest miejsce 
na różnorodność. Od czasu mojego debiutu tworzenie poezji to moje 
skrzydła, zwłaszcza że zmagam się z przewlekłą chorobą, która na szczę-
ście blednie wobec radości pisania. 

Ewa Katarzyna Skorupska

Rafał Gawron

***

były sprawy ciężkie
nie do uniesienia
więc je zniosłem
teraz są sprawy lekkie
równie ciężkie
dalej je znoszę
kiedy zabraknie ciężaru 
kto zniesie mnie
ze schowanym bagażem 
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Mateusz Stosik

Kamieniarz 

I. W ślepe ramiona raju 

lgną wyodrębnione pustynie, całują się w ramach 
ofiary dla bogów, których imion nie słyszały 

Pomadki nie starczy - w końcu zaczną zrywać wargi, 
zajdzie noc i krew się na oczy nie wyleje 

pigmeje na ląd,
będą sprzedawać pot 

W domu ojciec czeka z obiadem. Dobrze, że czeka, 
gdy kostki obdrapane ma fantazją o ucieczce 

w ślepe ramiona raju 

II. Wszystko zrównano, 

a na talerzu odgrywa się lekcja samby,
choć śmierdzi między sztućcami 

„Iglasty podstęp masonów” jakbyś powiedział, 
lecz nie krab ze słoikiem potu 

Ściany niewidoczne, kiedyś ich dotkniesz
Wymarzony kontakt z pozamyślą, teleportacją 

do miejsca szczytnego pobytu. Fala dźwiękowa bata, 
a celem idee bez wierzchołka, bo 

Wszystko zrównano 

III. To jasne, 

coś ćpałeś pod powieką, która chłodna z początku 
i zaskakująco ucieka bez końca 

Wszechświat współpracuje idealnie, 
jednak czuje się samotny podczas wężowej podróży 

Młot na pisarzy, młot bezkarny
Chyba niczego nie ćpał. 

Czego obca wyobraźnia nie widzi, to nie wykroczenie.
Czego nikt nie słyszy, o tym wszyscy chcą pisać 

to jasne 

IV. Nie żałuj sobie 

Wyjazdy poza znajome przestrzenie 
są najlepszym dnem jakiego doświadczysz 

Żadnych sesji nie było, choć to może 
być nie do pomyślenia w lawendowych ściekach 

Uśmiech, przyprawy, beztrawnik przebrany
między płytami betonu zawsze się znajdą 

kanały, którymi przywędruje szczur by pocałować to 
co uznasz za swoje. Zabijesz go? 

Nie żałuj sobie

Maria Majewska

***

dwie godziny nad jeziorem

sobie czasem myślę

ryby uciekają spod stóp
samochody przejeżdżają przechodniów na pasach
dźwięki spływają z uszu na poliki
i drogi planu miasta stają się ścieżkami

*

a potem
wściekle zjadają ogórki
kiszone a wodę wylewają w zlewie
ceramicznym a potem żałują
bardzo i mlaskając zaczynają robić
obiad
          okolację z rodzaju tych co kto
wie ten wie a setki minut na nic

tak sobie można pochodzić przymierzać
i za tydzień oddać ale teraz
za późno nawet na truchtanie

za późno na chlanie wstawaj
zrobiłxś potężnego stolca

myślę
a potem przestaję

OLYMPUS MONS 22

Oskar Dąbrowski

***

cienie już mnie nie przerażają
znam miejsce
gdzie splatają się płoty
tam odpadł ze mnie kawałek kości

kiedy nareszcie udało mi się skończyć
mnie które budowane było od miesięcy
należało pokazać to wszystkim

ale w mieście nikogo nie było
na światłach nikt nie stał 
a ja stoczyłam się z krawężnika
dołączając do pary 
świecących z oddali oczu 
które zdawały się mnie rozumieć

to głupie by bać się braku będąc
brakiem możliwości dotknięcia
strachu samego w sobie
rozlać się mogę po tych ulicach
skupić wszystkie punkty

części zostały tu
całość od miesiąca siedzi na dachu 
czekając na słońce

biorąc powolne łyki z urwanej dłoni
uwolnić udało się 
liście

kurz nagle nabrał smaku wanilii
nie pierwszy raz obecnej w moim domu

a palce znów pozmieniały kolory 
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Amelia Wielicka

***

w naszym domu rośnie żal
pęcznieje pod poduszką
wilgnieje pod policzkami

za zamkniętymi oczami

kręci się w głowie
wiem, że już nie jestem

nieswoja
przebiegłam drogę czarnemu kotu
nietwoja
rozstawiam ci drabinę nad głową

niczyja
liczę twoje włosy w zlewie

przyszłam tu kochać
przyszłam tu nie kochać
przyszłam

wpadam w odpływ
spłonę z nurtem rzeki

Zuzanna Orzechowska

Za Artura Rimbauda

           bogowie z pewnością istnieją, jednak nasze drogi już dawno się
rozeszły.

           hałas wody wypełnia buty; połamane kości i rozlany alkohol.

jedwab i modele samolotów to wszystko co zostanie z ludzkości.

w szybach widuję odbicie jedynego boga, który wzbudzał we mnie strach –
ma głowę gołębia i cztery chude ręce – nóż trzyma w niewidzialnej piątej.

wyludnione miasta stoją na grzbiecie mojej dłoni. Bruk pokryty pyłem
zalewam słonym powietrzem.

zapach wisterii  przepowiada stłuczone szkło, metalowe poręcze i wszystkie
odcienie niebieskiego.

wieczność na nowo zatracona.

Amelia Wielicka

***

jestem jadalna
możesz mną kierować
przesuwać
po talerzu
dźgając widelcem
dwa ziarna groszku
czy 
dostarcza ci to 
rozrywki
w samochodzie 
nie mogę jeść
czy samochody
za oknem
wiedzą
że to niezdrowe
obciążanie uszu
przez koniuszek
palca na 
życie
wpływa  
jak
dalekie 
jest miejsce 
zamieszkania
zamieszania
w byciu
wędrownym
tasiemcem
albo w
szufladzie
lodówki
talerz do czysta
i poszła

Mateusz Stosik

Chciałabym się zaprogramować

wyzbyć zwierzęcego głodu
pozwolić na wszystkie 
za drogie półprzewodniki 
życia
po czym potraktować je
prądem zwarciowym 

rozbierać poduszki z betonu
szlifować o nie ciało 
zaraz
powstaniu (z) łóżka

w całości całować powietrze 
pozostawić próżnię

nareszcie dokonać homeostazy 
czaszki 
z ideałami o których mówią
„złoto głupców”

napisać coś w końcu
bez żadnych 
podważalnych
para 
         dygmatów

tylko 
          lód 
                 woda

chłodzenie rdzeni

Maria Majewska

Szeleści szkło pod piszczelami
spod nich być może błyszczące kafelki

las stromy zapadł w oddolne jaskinie
pnie wpadłe błotem i mchem spęczniałe

wrastają nam w pięty pęcznieją pod palce
kręcą pod ziemią prowadzą w górę

a stamtąd największy pień żelbetowy
nieśmiałym drewnianym ohubowany

nieślepy płot i 
zdębiałe dziury

klapków konstrukcja
muzeum z basenów

gdzie fale z blach daleko od morza
uschniętym wodom pokazać jak szkło

szeleści za nas
pod piszczelami

gdy się dokopać to będzie widać
spod nich być może błyszcze kafelki

                         Gdynia Orłowo 07. 2021

22? Nie ze względu na nadchodzący rok 2022, a ze względu na 22 km. wysokości naj-
większej góry w Układzie Słonecznym OLYMPUS MONS, która wyrasta jak dojrzały wrzód 
na czerwonej gębie Marsa.

Nieformalna grupa poetycka uformowała się na warsztatach poetyckich, zorganizo-
wanych przez Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych i MCK  w Bydgoszczy, wśród lirycznie 
skrzywionej młodzieży bydgoskich szkół średnich (obecnie w większości studentów) w 2019 
roku, ostatnim roku epoki przedpandemicznej i mimo różnych zawirowań i konspiracji 
podczas kolejnych fal wirusa trwa.

Właściwie nie ma programu, statutu, hierarchii, natomiast w atmosferze przy jaźni ćwiczy 
się w otwartości, wrażliwości i intuicji poetyckiej, poznając również tajniki warsztatu i redakcji. 
Członkowie regularnie też penetrują bydgoski slam w Mózgu. Skład grupy w przeciągu tych 
trzech lat był płynny, rdzeń twardy – nadal pulsuje.

OLYMPUS MONS 22
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Joanna Wicherkiewicz

***

pierwsza gwiazdka
z trupią nowiną
zawisła nad głową
 
na zaspane ulice
kładzie się śnieg 
próbuje wybielić 
sczerniały czas
 
idą covidy 
idą covidy 
 
przeszłość wraca cmentarnym dreszczem 
 
idą covidy 
idą covidy
 
 

a może jednak do raju
(tam gdzie nie ma żadnych obowiązków)
po adamowe jabłko zrozumienia 
 

Katarzyna Dominik

*** 

Kurczy się dystans
wyścigu którego 
nikt nie chce wygrać
Najpierw cisza
uzupełnia milczenie
potem okrzyk
bynajmniej nie radość
wreszcie
As

złoto kruszeje

Marek S.Podborski

HERMES

Po południu zadzwonił
szef maga
zynu z koniecznym wywiadem
kto był w piątek w nocy
przy zasobnikach na naszej
zmianie – wyliczaliśmy czar
nych figur sekwencje
jak w symulacji brydżowej
atów biorących
ale po trzech zarwanych nocach
mieszają się honory i blotki
przechodzą z ręki
do ręki

- Ta młoda sypaczka zła
pała covida i mamy
odtworzyć jej całą drogę
przez każdy krok
w fabryce

Wiesz chyba dostanę
w końcu pierdolca
od bajzlu tego
wszystkiego

I jeszcze akurat teraz
od wózka na hali
naraz obie nogi
jemu poła 
mało

Stanisław Topaz                    

Raport o  koronakryzysie

Data urodzenia: pamiętny rok 2019.
Dzień i miesiąc: utajony .
Miejsce narodzin: miasto Wuhan.
Kraj narodzin: People’s  Republic of China.
Planeta narodzin: Globalna Wioska McLuhana.
Trzecia planeta od słońca z jednym księżycem.
Rodzice :  oficjalnie nieznani.
To metryka nowego króla  plag na planecie  Ziemia,
miłościwie panującego monarchy Covida Dziewiętnastego
o przydomku : „ Wirus w koronie na tronie”.
Na wzór rzymskiego przydomka: „Filozof na tronie”.
Czy dla Ziemian nie bardziej szczęśliwy byłby przydomek  „Wirus bez Ziemi”?
Na wzór króla angielskiego „Jana bez Ziemi”?.
Czy można króla Covida XIX porównać do  jakiegoś władcy na błękitnej planecie?
Spróbuję, choć nie będzie łatwo, bo nie jest to istota  naszego gatunku.
Miłościwie panujący król Covid XIX krzyczy : „Globalna Wioska to ja!”,
podobnie , jak kiedyś stwierdził  „Król Słońce” Ludwik XIV : „Państwo to ja”.
Covid XIX chce  być więc absolutem na Planecie, jak niejeden król w swoim państwie.
Król Covid XIX nawiązuje też do dewizy Agencji Pinkertona: „Nie śpimy nigdy”,
i krzyczy, zarażając coraz większą liczbę istot gatunku „homo sapiens” : „Nie śpię nigdy!”.
Nie sposób dalej króla Covida XIX porównywać do ludzi, więc kończę co do tego raport.
Król Covid XIX zsyła na Ziemię swe wirusy proporcjonalnie do mutacji.
Opanował wszystkie państwa w Globalnej Wiosce McLuhana
i dotyczy coraz szerszego kręgu istot gatunku „homo sapiens” w każdym przekroju wieku.
Wykluło się już przez mutacje jego siedem wariantów: brytyjski( alfa), 
południowoafrykański (beta),  brazylijski (gamma),
indyjski ( kappa), indyjski ( delta), 
peruwiański (lambda) i kolumbijski (mu).
Czy wystarczy liter alfabetu greckiego, aby wymienić wszystkie przyszłe mutacje?
Pretendentkami do tronu objętego samowolnie  przez  Covida są jego córki szczepionki,
zwłaszcza cztery: BioNTech Pfizera, Johnson&Johnson, Moderna i Oxford AstraZeneca.
Kto wygra tę rodzinną wojnę i obejmie tron na planecie  oraz na jaki okres czasu?
Nie znana jest oficjalnie odpowiedź, tym bardziej , że pojawiła się nowa kolumna:
antyszczepionkowcy, a miłościwie panujący król Covid Dziewiętnasty 
zalewa nas kolejnymi falami przypływu i odpływu wirusa.
Obecnie zalała nas już czwarta fala  pandemii, 
która wezbrała z  czterech stron świata  i czterech pór roku;
         jak zalewa nas teraz krew,
         gdy  myślimy o codziennym życiu.

Bogdan Łoś

Zmrużyć oczy
 
 
Oddać snom
co drogie

lecz trudno śnić
na wałach

kiedy gwałt matrycą tłucze 
ludzi przerażonych

grzmią słowa
które Bóg dopuszcza władzą ziemian
 
a deszcz epidemii
potopem strachu poziom podnosi

w domach zalanych 
po szare kopuły dachów

na ratunek para sole mądrości 
przezierające granatem obłoków 

niczym widmo objawionej łaski.

Stefan M. Żarów
 
mur wyobraźni

teatr nie uległ destrukcji
ciągle odsłonięta kurtyna 
naga scena
porozrzucane białe kuleczki
reżyser zapadł na koronawirusa
teatr królewski ma zapewnione fundusze
jeszcze chichocze stary Fredro mistrz roastu
w komedii  stand-up 
umęczony bohater szyderczym ujadaniem komików
jedni biesiadują z Hamletem
drudzy pod rękę z Papkinem
osaczeni w domach
w roli Rejenta i Cześnika 
emocjonalni z ekranowym przekazem  
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Bogactwo treści 

Miesięcznik Literacki „Akant” jest 
partnerem i rzecznikiem ludzi odważnych, 
kultywujących humanizm, etykę, rozum, 
naukę i postęp. Aktywizuje ich i uszlachet-
nia. Jest niezawodny w każdej kulturalnej 
potrzebie. Operuje istotną i nadzwyczaj 
ciekawą tematyką, urozmaiconą i przy-
stępnie przekazywaną. Problemy wielkie 
– wagi państwowej i problemy regionalne, 
lokalne są przedstawiane z równą powagą 
i skrupulatnością. Zagadnienia literackie 
są  publikowane dorywczo i w cyklach, 
np. „Wysoki koń, czyli proza nasza niepo-
wszednia”- m.in. nr 12,2001, „Jaka jesteś 
współczesna poezjo?”- m.in. nr 10,2005 
i 9,2006. Analizy innych sztuk także, np. 
teatru - „VI Festiwal Szekspirowski…”,  nr 
4,2003, 7,2006, muzyki - „Beethoven w zbli-
żającą się 109 rocznicę śmierci” - 6,2016; 
przekrojowe studium „Kultura w edukacji” 
– 11,2008;  „W obronie racjonalistyczne-
go światopoglądu”- 2,2021; rozważania 
filozoficzno-religijne jak „Mała anatomia 
prawdy”- 4,2016.

W każdym wydaniu „Akantu” mieści 
się o zbliżonej zwykle objętości pismo 
„Świat Inflant” (bez wpływu na cenę 
sprzedaży), podejmujące również ważne 
problemy, np. „Kalendarium wydarzeń w 
latach 1987-1993: wokół próby utworzenia 
polskiej anatomii politycznej na Litwie”- 
2,2021, „Laureaci nagrody Nobla z Kresów 
Wschodnich” - 12,2021.

Miesięcznik „Akant” aktywizuje śro-
dowiska literackie poprzez konkursy, takie 
jak ogólnopolski „O Wieniec Akantu” (w  
bież. roku XXI edycja), a także dla „małych 
ojczyzn” jak Kępno (10,2006), Krzywogo-
niec, Gościeradz, plastyczny dla dzieci ze 
szkół podstawowych pn. „Antek Akantek. 
Spacer po Bydgoszczy”.

Nie zdarzyło się nigdy, aby wydanie 
„Akantu” opóźniło się lub uszczupliło. 
Każdego roku wydawane jest 13 numerów, 
a w n-rze 13 tego miesięcznika podawane są 
biogramy autorów publikujących w danym 

Krótko o „Akancie”

roku oraz informacje co i kiedy publiko-
wali. W każdym numerze podawane są 
adresy bibliotek i klubów polskiej książki, 
z którymi warto nawiązać kontakt.

Mieczysław Wojtasik

„Akant” (25) story                                                                                                           

„AKANT” znałem od dawna, ale 
zbliżyłem się do niego na podwórku, a 
dokładniej na Podwórku z Kulturą, przy ul. 
Dworcowej 62 w Bydgoszczy. Możliwe że 
wpływ miały nostalgiczne, podwórkowe 
wspomnienia z dzieciństwa i młodości.

Jest pewna satysfakcja z tego, że i parę 
moich dokonań znalazło uznanie i miejsce 
na łamach miesięcznika. O literackim 
charakterze pisma niespecjalnie przy tej 
okazji wydaje mi się pisać, prawdopodob-
nie zrobią to inni, z góry więc założyłem, 
że nie będę powtarzał. Zatem co pozosta-
je? Po kilku dziesięcioleciach powróciło 
zawieranie nowych znajomości, otwarcie 
na słowa innych, nawet tych, z którymi 
niekoniecznie się zgadzam, co wychodzi 
czasem podczas inspirujących potyczek 
słownych. Tak na spokojnie, po ludzku, 
jak to pomiędzy Przyjaciółmi.

Juliusz Rafeld

„Mój” „Akant”

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 25 
lat istnienia Miesięcznika Literackiego 
AKANT chciałbym na ręce jego twórców i 
szefów: Jolanty Baziak oraz Stefana Pastu-
szewskiego złożyć najserdeczniejsze życze-
nia dalszych lat pracy nad pismem, które 
od tylu lat ukazuje się bez najmniejszej 
przerwy, co na rynku czasopism literackich 
jest ewenementem, a może wręcz fenome-
nem. Regularne ukazywanie się kolejnych 
numerów, dwanaście razy w roku plus 
dodatkowy grudniowy, podsumowujący 
cały rok – napawa optymizmem i otuchą, a 
przede wszystkim budzi wielki szacunek dla 

jego twórców. AKANT jest obecny w całej 
Polsce i pisują do niego autorzy z całego 
kraju. Jest pismem otwartym na różne po-
etyki i sposoby patrzenia na rzeczywistość. 
Nie ogranicza się do wyraźnej linii pro-
gramowej, będącej czymś w rodzaju dok-
tryny literackiej czy polityczno-społecznej. 
Oczywiście nie zawsze każdy numer i każdy 
tekst w AKANCIE (prozatorski, poetycki, 
satyryczny czy publicystyczny) mi się po-
doba. Czasami mam ochotę podyskutować 
z tym czy innym autorem, z redaktorami, 
bywało, że miewałem o pewne rzeczy pre-
tensje – np. o to, że Miesięcznik Literacki 
(sic!) AKANT wychodził nieraz (i nadal 
wychodzi) poza tematykę ściśle literacką, 
w kierunku spraw społecznych, kulturo-
wych czy politycznych, a przecież nie jest 
to miesięcznik społeczno-kulturalny, ale 
właśnie literacki – i literackim powinien 
pozostać. Niemniej to właśnie, że mam 
czasami ochotę się z AKANTEM pospierać, 
polemizować, czyni to pismo tak niezwykle 
żywym, autentycznym. 

Niniejszy tekst nazwałem Mój AKANT, 
bo mimo wszystkich krytycznych nieraz 
uwag identyfikuję się z tym pismem, opu-
blikowałem tu już kilkadziesiąt tekstów: 
wierszy, recenzji, utworów prozatorskich, 
czasem też publicystycznych.

AKANT jednym słowem zdobył sobie 
już markę i uznanie, a to w dzisiejszych 
czasach wiele znaczy. Do tego stopnia, że 
gdyby przestano go nagle wydawać, gdyby 
przestał się ukazywać, powstałaby w „kra-
jobrazie” literackim nieznośna wyrwa – i 
pustka.

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Co dał mi „Akant”? 

„Akant” dotarł do Barbara Dombrow-
skiej-Pietrzykowskiej w styczniu 2012 
roku, kiedy trafiła na warsztaty poetyckie 
w nieistniejącej już Cafe Pianola przy ulicy 
Jagiellońskiej 2. Poprzez warsztaty poznała 
Jolantę Baziak i Stefana Pastuszewskiego, 
który na samym początku zapytał: - Co pani 
potrafi napisać? Skromna odpowiedź: - Do-
tychczas uprawiałam publicystykę.

Dalej to już jej osobiste wspomnienia:
„Wtedy ruszyłam z poezją. Choć po-

czątki były trudne, w końcu debiutowałam 
na łamach czasopisma w 2012 roku. Kolej-
ne wiersze były i są publikowane w „Akan-
cie”. Dzięki temu dołączyłem do współtwo-
rzenia almanachów pokonkursowych „O 
wieniec Akantu”, a w 2013 roku „Akant” 
uhonorował mnie doroczną nagrodą Ko-
rona Arki w cyklu Turniej Jednego Wiersza.

Musiało minąć trochę czasu zanim 
dokonałam oceny czasopisma, które daje 
szansę wytworzenia nowego punktu wi-
dzenia na życie, będące jedną z najpięk-
niejszych przygód, odkrywanych przez 
poszukiwacza, a także koktajlem emocji: 
radości, odrobiny strachu i potęgi zabawy.

„Akant” dał mi przede wszystkim sło-
wo, które stało się narzędziem myślenia, 
rozumienia wielu spraw, wiodącym do 
mnie ku nowo odkrywanej przestrzeni, 
do wyznaczonego celu, kryjąc wiarę w 
jego osiągnięcie. Jest ono swego rodzaju 
światłem, przenikającym i inspirującym 
do czytania dobrej literatury i przelewa-

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

dokoñczenie na str. 18
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nia na papier myśli. „Akant” dał mi także 
możliwość poznania poezji innych twórców 
i udzielania odpowiedzi na pytania: Czy 
poezja wymaga prawdy?

Dowiaduję się o literaturze bezpo-
średnio od autorów. Lubię słowo pisane, 
więc czytam recenzje książek i inne teksty 
krytyczno-literackie. Czasopismo promu-
je twórczość mieszkańców całej Polski. 
Czytam je już dziewięć lat, nie wyrzucając 
żadnego egzemplarza. To pismo żywe i 
otwarte, gdyż dopuszcza ciągle nowych 
autorów., chociaż lubię tych wcześniej już 
znanych.

Ostatnio z dużym zainteresowaniem 
czytam Dzienniki czasu zarazy Stefana Pa-
stuszewskiego. Poznaję różnorodną działal-
ność autora, zainteresowania, a także jego 
najbliższą rodzinę, ich radości i smutki .Z 
bliska mogę się przyjrzeć warsztatowi byd-
goskiego twórcy, w jaki sposób zmaga się 
on z materią słowa”.

AN-25 na wysokim pułapie

LOTY WEDŁUG ROZKŁADU - tak 
rozumieć można metaforyczny sens jubile-
uszowej wypowiedzi Aleksandra Bukowiec-
kiego, przy czym sprytnie odnosi się ona 
zarówno do przeszłości jak i stanowi życzenia 
na przyszłość. Przypomina końcówkę lat 70-
tych, gdy jako redaktor „Kuriera Polskiego” 
(powinowatego „Ilustrowanego Kuriera Pol-
skiego” z Bydgoszczy) doświadczał skutków 
zimy stulecia, walkę ze śnieżnymi wąwozami 
na pasach startowych by umożliwić starty 
i lądowania maszynom „Lotu”. W walkę tę 
włączał się osobiście jako rzecznik prasowy 
przewoźnika.  

Te wspomnienia kierują go na współ-
czesne tory - mozolne zmagania bydgoskiego 
„Lotu” i jego uparte przebijanie się przez 
śnieżne zaspy podczas zim stulecia, porównuje 
do zmagań o trwanie „Akantu”, przebijanie 
się przez biurokratyczne przeszkody. Efektem 
są regularne i wysokie loty według rozkładu. 
Stąd przypisanie wydawnictwu skrótu AN-
25, na cześć niezłomnych maszyn produkcji 
Antonowa. 

Według A. Bukowieckiego:
„Akant” od 25 lat startuje regularnie co 

miesiąc ku niebu upartych twórców i wiernych 
czytelników, a może nawet – schowanej jeszcze 
w głębi Kosmosu – Planecie Dobrej Nadziei. 

Nie zamienia się ni stąd ni zowąd w 
dwumiesięcznik, półrocznik, czy wręcz jakiś 
„nieregularnik”. W naszych warunkach jest 
to ewenement na miarę… pięciu centyme-
trów śniegu na londyńskim lotnisku! 

A wszystko dlatego, że egzystuje grono 
ludzi, które nie ustaje w dzielnym machaniu 
łopatami, by utorować AN-25 drogi startowe 
i zapewnić względnie miękkie lądowania.

Warto jednak pamiętać i o tym, że je-
den z – na ogół niezawodnych – „Antków” 
zaliczył, już w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, poważną katastrofę. Było przymuso-
we lądowanie, a następnie pożar. Szczęście, 
że zginęła tylko jedna osoba –  oczywiście 
szczęście nie dla niej!

Winę przypisano pilotowi, który w porę 
nie włączył instalacji odladzającej.

Unikajcie zatem błędów pilotażu, Ko-
chani! 

Wysokich lotów i równej regularnym 
startom liczby pomyślnych lądowań!”

Na wysokim poziomie i przystępne 

Okazuje się, że Barbara Stempnakowska 
jest kolejną osobą z uwagą śledzącą kolejne 
wydania „Akantu”, jak sama powiada – cza-
sopisma na wysokim poziomie, jednocześnie 
przystępnego dla przeciętnego odbiorcy. Jest 
dla niej źródłem ciekawych artykułów, wierszy, 
dzięki którym zapoznaje się z twórczością coraz 
większej liczby poetów, zwłaszcza piszących 
współcześnie.  

Sowite danie na piękny jubileusz                                              
                     
Stawiam to danie, bo jakże ono może być 

nieszczodre na ćwierćwiecze! Trudno ogarnąć 
w krótkich słowach tak znaczący dorobek 
„Akantu”, będącego w ścisłej czołówce literac-
kich czasopism w Polce. Dziękując za aż tak 
wiele, życzę pracowitej Redakcji konsekwentne-
go trwania przy swoim profilu, jaki się podoba 
także en face. Życzę z całego serca osobiście, a 
także w imieniu 50. pisarzy in gremio skupio-
nych w Kieleckim Oddziale ZLP, któremu 
od 1996 roku, czyli tyleż samo lat, przewodzę.

Dobra współpraca daje wzajemne wspar-
cie, dzięki czemu ubogaca wszystkich w niej 
uczestniczących. Tu wchodzą w grę tylko dwie 
strony – do tego… sowicie zadrukowane. Więc 
jest naocznie sprawdzalna. Właśnie takiego 
rezultatu dopracował się ostatnio redagowany 
przeze mnie „Świętokrzyski Kwartalnik Literac-
ki” z „Akantem”, któremu sekretarzuje praco-
wity nad wszelki podziw Stefan Pastuszewski.

Pomyślałem, że gdy domawiają się po-

eci, to impulsy i spełnienia stają się bardziej 
intrygujące. Nabierają barw, emocji, napędu 
serca, a nie li tylko wyrachowania z korzyści. 
Kiedy przed laty spotkałem się ze Stefanem 
Pastuszewskim w Bydgoszczy na wspólnej 
prezentacji autorskiej przed szeroką publicz-
nością – i wyszło wraz z dyskusją znakomicie 
– wiedziałem, że nadejdzie kiedyś naszych 
literackich kontaktów ciąg dalszy. Zaini-
cjowałem (obok esejów, szkiców, recenzji) 
niespodziankę: fechtunek na aforyzmy, który 
chwycił na łamach „Akantu”, gdzie dwukrot-
nie skrzyżowałem aforystyczne szpady i szable 
z Kazimierzem Kochańskim. I w ślad za tym 
postanowiłem – na naszych nie mniejszych 
formatem stronach „ŚKL” – stoczyć słowny 
bój ze Stefanem. A że nie uprawia aforysty-
ki, umówiliśmy się na dyskurs o jego poezji 
i prozie, w którym staje przed dużą szansą 
agresywnej obrony.

Czas niełatwy, a szczególnie nie dość 
łaskawy dla kultury i literatury, wymaga 
niespożytej energii, nadto z impulsem myśli 
wybiegających w przyszłość, gwarantujących 
wyrazistą perspektywę. Chciałbym (pragnę-
libyśmy) w tym dziele współuczestniczyć, 
przesyłając wartościowe utwory.

Stanisław Nyczaj

Bogata oferta                                                                         

Pismo literackie „Akant” to znakomity 
periodyk, pełen artykułów z wysokiej pół-
ki. Dla czytelnika to bogata oferta. Pismo 
stwarza możliwość prezentowania swojej 
twórczości zarówno początkującym jak rów-
nież uznanym pisarzom. Redakcji należy 
pogratulować utrzymania przez wiele lat tak 
wysokiego poziomu merytorycznego. 

Nikoletta Stachura

Dzięki

 „Akant” trafił do mnie, raczej niż ja do 
„Akantu”. Zachęcenie do opublikowania 
tekstu o poezji Krzysztofa Lesińskiego, a i 
zaproszenie przez Stefana Pastuszewskiego 
do bliższego literackiego przedstawienia 
się, zainicjowało w sumie moje zaintere-
sowanie na wiele już lat. Wysyłka tekstów, 
buszowanie po empikach w poszukiwaniu 
moich śladów, niestety coraz skromniej-
szych….

„Akant” to przykład solidności i…. 
otwartości. Nie pozamykał się w kręgu 
lokalnych spraw i twórców, docierając do 
nich, tak jak i oni do niego, jak Polska 
długa i szeroka. I nie tylko przetrwał ale 
cały czas się rozwija. Obok poezji, recen-
zji literackich mogłem poczytać ciekawe 
felietony z zupełnie innej beczki, choćby 
teksty o Niemcach z Kołobrzegu, Polakach 
na Białorusi, starowiercach w Rosji…

Mateusz Wabik

„Akant” ma 25 lat, nie wierzę
                                                   
Choć Katarzynie Jeziółkowskiej trud-

no w ten jubileusz uwierzyć, to jednak cześć 
na …lecie „Akantu” oddawać zaczęła już 
20 lat temu, gdy – jak wspomina – napisała 
wierszem:

Akant

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

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

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz

Krótko...
dokończenie ze str. 17
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Pięcioletnie pacholę
Niech się nadal rozwija wspaniale
Pod  czujnym okiem redaktor naczelnej
I Pastuszewskiego spojrzeniem      
rzetelnym
Teraz autorka pisze obszerniej:  
„Akant” ciągle jest oknem, przez 

które z mojego pędzącego pociągu życia 
poznaję świat współczesnej literatury. Raz, 
to co czytam, mnie zachwyca, kiedy indziej 
obrusza, czasami nudzi, jak te zmieniające 
się za oknem obrazy”.

Jak sama przyznaje, trudno jej przy-
chodzi rozumienie najnowszej poezji, 
ale nie czuje się w tym osamotniona ani 
uboższa duchem, skłaniając się zasadniczo 
ku stwierdzeniom felietonisty z listopado-
wego „Akantu”, Jarosława Seidla, chociaż 
odżegnując się jednak od niektórych jego 
„obcesowych”, jak je nazwała, wypowiedzi 
i ocen. 

I dalej:
„Podobnie z drukowaną przez Was 

prozą. Lubię lekkie pióro Adriany Na-
górskiej, nawet jeśli zbyt kąśliwe, i nawet 
gdy prezentuje inne od moich poglądy 
polityczne. Z przyjemnością też czytam 
wypowiedzi Mieczysława Wojtasika. Inne 
(…), bardzo obszerne i pisane w zbyt po-
ważnym tonie, męczą. Czytam je wtedy na 
raty. To właśnie dzięki „Akantowi” mam 
okazję poznać współczesnych literatów i 
posmakować ich pisania, a to najważniej-
sze. Czasami też na łamach znajdzie się 
miejsce i dla moich wypowiedzi, i za to 
wszystko Redakcji „Akantu” serdecznie 
dziękuję”. 

Wymagający 

„Akant” to miesięcznik, który wyraźnie 
wpisał się w pejzaż wydarzeń literackich. 
Jest bogaty w treść ale ma też ciekawą i 
elegancką szatę graficzną. Jest pismem dla 
wymagającego czytelnika, ale również dla 
osób szukających nowych treści.

Katarzyna Horoszczuk

Moje powietrze, a raczej tlen     

Włodzimierz Rutkowski uznał, że przy 
okazji jubileuszu nie wypada mu rozpi-
sywać się historycznie, choć obiecuje, że 
tematu nie zarzuca i rozgości się z nim już 
niedługo na łamach „Akantu”. 

„Tak samo nie wypada używać patosu. 
Niemniej, gdyby ktoś chciał (ja…) powie-
dzieć skromnie – „Akant” uświadomił mi, 
że niektórym trudno się bez niego obyć. 
Stał się… powietrzem, a raczej tlenem.  

Formalnie                                                                      

Wśród licznych jubileuszowych wy-
powiedzi, najczęściej trafiały się bardzo 
osobiste, pisane od serca, z wyraźną nutą 
wspomnieniową. Padały przykłady związków 
własnej drogi twórczej z dziejami miesięcz-
nika, nawet w odniesieniu do konkretnych 
osób go tworzących. No i przyszedł czas na 
coś w rodzaju laurki, bardziej sformalizo-
wanej - wręcz opinii, jak sam autor, Dariusz 
Tomasz Lebioda, swoją wypowiedź nazwał: 

„Miesięcznik „Akant” czytam regular-
nie od momentu jego powstania, znajdu-
jąc w nim wiele znakomitych materiałów 
krytycznoliterackich i autorskich prezen-
tacji pisarskich. Dzięki wytężonej pracy 
Redakcji wielu polskich i zagranicznych 
autorów zyskało możliwość prezentacji 
swoich utworów i rozpowszechnienia ich w 
całej Polsce, a nawet i za granicą, bo i tam 
„Akant” dociera. Roczniki tego periodyku, 
to prawdziwa historia polskiej literatury, 
a omawiane dzieła to szeroki katalog, od 
najważniejszych osiągnięć literackich dwu-
dziestego wieku i stulecia następnego, po 
realizacje regionalne. Wielu liczących się 
dzisiaj autorów zyskiwało swoje szlify w gro-
nie twórców prezentowanych w bydgoskim 
miesięczniku. W chwili Jubileuszu warto 
podkreślić kulturotwórczą jakość działań 
Redakcji i nieustającą dbałość o dobry 
poziom merytoryczny. Gdy po latach hi-
storyk literatury polskiej analizować będzie 
czasopiśmiennictwo literackie w Polsce na 
przełomie dwóch ostatnich wieków, nie 
będzie mógł pominąć „Akantu”.

Turpizm przecudny                    

Turpizm przecudny – takim podtytu-
łem opatrzyła swoją wypowiedź Marina 
Dombrowska, wspominając swój najdaw-
niejszy kontakt z „Akantem”, czyli począt-
ki nałogu. Początek studiów, wizyty na 
artystycznym podwórku przy Dworcowej, 
z pokrzywionymi krzesełkami, wyblakłymi 
stolikami i malunkami a la Picasso na ce-
glanej ścianie. I zaczęło się pisanie, chociaż 
jeszcze nie bezpośrednio do „Akantu”. 

„Była zachęta. Była i podpowiedź, by 
też coś napisać, albo namalować. Dookoła 
okna kamienicy i trudno, ktoś patrzył, słu-
chał, albo i nie, nie wiadomo. Pamiętam, 
że coś napisałam na cegle. A na piętrze re-
dakcja „Akantu”. Wróciłam tam jeszcze raz, 
zostawiłam w dużej kopercie swoje wiersze 
i jakiś list z namiarem na siebie. Pamiętam, 
że Stefan Pastuszewski podsuwał mi różne 
tomiki i pytał - „Co Pani o tym sądzi?”, a ja 
odpowiadałam szczerze. Od tamtej pory 
lubię „Akant” za to, że jest to miejsce pełne 
ciekawości człowieka. W takim znaczeniu, 
że umie po 25 latach, a i pewnie 50 lat 
później, nie zatracić tej ciekawości, mimo 
że tyle się wokół dzieje. Dla mnie „Akant” 
to głównie Stefan Pastuszewski, który jak 
Sławomir Mrożek potrafi zrobić to wszyst-
ko, czego nie można opisać zwyczajnie”. 

Otton Grynkiewicz     

25 lat „Akantu” 

Pisanym słowem
na kartach ćwierćwiecza
wielu z nas ludzi
„Akant” doczłowieczał

Pochylmy głowy
w serdecznej wdzięczności
za rozsiewanie
wysokich wartości 

Opracował: Juliusz Rafeld 
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Myśmy też byli w podziemiu. Wobec 
świata, sąsiadów, krewnych, a nawet naj-
bliższych. Często żona nie wiedziała, gdzie 
pracuje jej mąż. Jeśli już przyznał się, że w 
milicji, co też nie było dobrze widziane, to 
tylko w przestępstwach gospodarczych lub 
technice. Gdyby tak spisać te wszystkie kłam-
liwe informacje o pracy w przestępstwach 
gospodarczych lub w technice – a podobno 
nic, co powstaje, nawet myśl, a cóż dopiero 
słowa, we wszechświecie nie ginie, tylko jak to 
wychwycić, wcześniej czy później znajdzie się 
na to sposób, wierzę w postęp nauki – gdyby 
tak spisać te wszystkie kłamstwa i wykręty tej 
prawie stutysięcznej rzeszy funkcjonariuszy 
SB – bo nie tego cholernego UB – w ciągu 
34 lat istnienia naszej służby, to okazałoby 
się, że pięćdziesiąt tysięcy to laboranci, 
konserwatorzy sprzętu łączności i kierowcy, 
dwadzieścia tysięcy ścigało malwersantów i 
złodziei, a dziesięć tysięcy przeglądało tylko i 
przepisywało papiery i robiło różne, nikomu 
niepotrzebne statystyki, bo w Polsce Ludowej 
przeciętny pracownik nie mówił z entuzja-
zmem o swojej pracy, tylko z obrzydzeniem i 
uparcie dowodził, że jego praca jest nikomu 
niepotrzebna.

To życie w ciągłej przykrywce, często 
pod zmienionym nazwiskiem, a już na pewno 
z dorobionym życiorysem, potrafiło tak znie-
kształcić psychikę, ze człowiek kłamał na każ-
dym kroku i nawet czasem się dziwił, że świeci 
słońce, podczas gdy on przed chwilą orzekł, 
że pada deszcz. Ten brak własnej tożsamości 
był problemem trudnym do rozwiązania i 
unikała go, choć czasem była dwuznacznie 
nagabywana w tej sprawie, nasza psycholożka 
z mądrą głową i piękną pupą. Czuliśmy się 
więc czasem jak przemykające w zaułkach i 
kanałach szczury, które wmawiają sobie, że 
są kotami.

Ale i tak, prędzej czy później wychodziło 
na jaw, choć zazwyczaj nie do końca było to 
potwierdzone, sygnowane będąc półsłówka-
mi i półuśmiechami, kim jesteśmy, podobnie 
zresztą jak o działalności konspiracyjnej soli-
darnościowców też inni a już na pewno sąsie-
dzi, wiedzieli. Czasem takie zdekonspirowa-
nie przez sąsiada czy nawet przypadkowego, 
ale bystrego przechodnia przynosiło ulgę i 
obnażony delikwent zaczynał obnażać się aż 
do gaci, a często i je zdejmował, najczęściej 
przy wódce lub na łonie kochanki. 

Szczurowatość polega na tym, że nie 
tylko cały czas przemykasz opłotkami lub 
kanałami, aby cię nie zauważono, ale również 
na tym, że cały czas myślisz o tym, jak kogoś 
oszukać, wykiwać, zdobyć nad kimś przewa-
gę. Bo ty knujesz, ale on nie wie, że ty knujesz 
i to jest twoja pierwsza przewaga. No i – a to 
nie jest już szczurowatość tylko czekistowska 
chrabrość – pragniesz tak kierować wszelkimi 
sprawami, aby zawsze wyszło na twoje. Czę-
sto to twoje zbiega się z interesem państwa, 
niekiedy nie, ale jednak z czasem staje się to 
umiejętnością prawie że wrodzoną, choć w 
istocie została ona nabyta w trakcie szkoleń 
i realizacji zadań. Bo czekista zawsze musi 
być górą.  

Czeka. Tyle o tej rewolucyjnej formacji 
specjalnej napisano, że  stała się już tylko 

Stefan Pastuszewski

Szczury

symbolem, mitem, zazwyczaj złym, ale jak się 
czyta te bliższe źródłom opracowania, to wie-
le można się nauczyć. Dużo tego było w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Legionowie, i po rosyjsku 
także, a więc bardziej źródłowo, bo język też 
jest źródłem, oddaje ducha narodu. Ja język 
rosyjski znałem i go nawet lubiłem, choć ze 
wschodem nie miałem nic wspólnego, bo 
rodzice moi pochodzili z północnych Kujaw. 

Nie tylko z nudów, ale i z ciekawości 
czytałem, wiele  ciekawych rzeczy się dowia-
dując. Największe wrażenie wywarł na mnie 
rewolucyjny zapał czekistów. To, że wbrew 
wszystkiemu robili swoje, że z ogromną 
determinacją wykuwali nową rzeczywistość. 
A że byli okrutni… Cóż, jeśli oskard wali w 
skałę to na pewno jest wobec tej skały okrut-
ny. Rewolucyjny zapał. Krwawy romantyzm, 
odpowiadający przecież pragnieniom więk-
szości mężczyzn. Nawet obecnie syn mojego 
brata marzy o zakupie broni. 

A czy my mamy ten rewolucyjny zapał, 
który przenosi, a raczej rozwala góry?

To oni, ci z podziemia go mają, nawet 
ten flegmatyczny N., gdy powoli z namasz-
czeniem, jakby nam na złość, brał siatkę z 
maszynką do golenia, szczoteczką i pastą do 
zębów z etażerki w przedpokoju. 

My, może jeszcze nie ja, ale także już ja, 
jesteśmy coraz bardziej urzędnikami przerzu-
cającymi papiery, w których piszemy coraz 
większe bzdury, aby oszukać przełożonych 
i siebie. Przychodzimy rano punktualnie 

bądź niepunktualnie do pracy, pijemy kawę, 
czasem kieliszek wódeczki, gadamy o dupie 
Maryni, projektujemy polowania i wczasy, 
a potem kiedy i to się znudzi, sięgamy z 
obrzydzeniem po segregatory pełne mniej 
lub bardziej zafałszowanych papierów. On-
tologia pozoru. 

Odprawy, które – abyśmy nie zardze-
wieli – robi co rusz kierownictwo, nie zastą-
pią mundurów. Już samo włożenie na siebie 
munduru, zapięcie guzików i obciągnięcie 
fałdów, dodaje człowiekowi rewolucyjnej 
energii. Czerezwyczajka a potem NKWD 
nosiły mundury, na widok których ludziom 
nogi miękły. Mówi się o nas potocznie – 
służba mundurowa, ale te nasze mundury, 
w zasadzie niczym nie różniące się od mili-
cyjnych, mole zżerają w szafie i nawet je na 
uroczystości państwowe czy resortowe nie 
wkładamy. Garniturek, choćby z błyszczące-
go szyfonu, szczurzy garniturek, w którym 
przemykamy w rurach kanalizacyjnych 
rzeczywistości, między opłotkami wszelkich 
spraw, nigdy nie zastąpi munduru. Mundur 
wydobywa z tła i zobowiązuje, a my w tych 
swoich błyszczących garniturkach z szyfo-
nu nie byliśmy nawet tłem, tylko za nim, a 
raczej pod nim. 

Byliśmy jednak na swój sposób wrośnięci 
w społeczeństwo tak jak szczury, które choć 
są tępione, to wrastają w piwnice i kanały. 

Otwierasz drzwi od piwnicy i pytasz, 
czy to w myślach, czy głośno towarzyszącą 
ci osobę:

- Czy są tu szczury?
Konspiratorzy solidarnościowi, gdy ope-

rują w nowym dla siebie otoczeniu, zadają 
podobne pytanie:

 - Czy nie ma tu w okolicy SB-ka lub 
TW-sa? v

Jerzy Utkin

                                                     Pani Joannie Delalande
                                                     - za to, że jest...

w płatku śniegu na dłoni

życie wciąż w nim się tliło pomimo lekarzy
rokowań niepomyślnych nie trzeba dwa razy

powtarzać Panu Bogu by wyciągnął rękę
do tego kto przeżywał prawdziwą udrękę

na szpitalnym oddziale wśród obłożnie chorych
obojętność medyków salowych humory

napawały odrazą nie dając nadziei
gdy obok umierali wszyscy po kolei

pośród sióstr miłosierdzia szukał ukojenia
przed laty choć nie tędy droga do zbawienia

grzesznej duszy go wiodła lecz Bóg mu wybaczył
ponieważ wiele kochał dzisiaj to nie znaczy

więcej niż całun biały co zimy minionej
przypominał niekiedy woal czy zasłonę

pozwalając się ukryć natarczywych spojrzeń
unikać dość skutecznie a sens życia dojrzeć

w płatku śniegu na dłoni gasnącym od ciepła
tej która nieopatrznie go kiedyś urzekła
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Nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, 
rozproszeni dotąd, ale wciąż nadciągający 
z wszystkich stron  ludzie zaczęli zbliżać 
się do siebie. Najpierw wyłoniły się grupki, 
potem mniej lub bardziej zwarte szeregi, 
wreszcie masa, wał korpusów i głów. Luźne 
dotąd rozmowy przekształcały się w okrzyki. 
Pojedyncze, potem grupowe, wreszcie we 
wspólne skandowanie:

- ZOMO! Gestapo! ZOMO! Gestapo!
Po obydwu bokach tej coraz bardziej 

zwierającej się ludzkiej masy – wibracje 
nastolatków. Biegali w te i wew te, czasem 
nawet do przodu, przed szereg, skąd jednak 
szybko byli wypłaszani. Wśród nich złośliwe 
dziesięciolatki w stadium zamętu hormonów 
i emocji przed dojrzewaniem. 

Ten skandujący wał korpusów i głów, 
a teraz i nóg, bo dały o sobie znać również 
nogi, najpierw szelestem, potem twardym 
tupotem butów, zbliżał się nieubłaganie. Ci 
z tyłu, niczym NKWD-iści na froncie z odbez-
pieczonymi pistoletami w dłoniach gotowymi 
do strzału w potylicę lub plecy dezertera, 
napierali na tych z przodu. Coraz mocniej, 
coraz mocniej, coraz zdecydowaniej. Z 
daleka pachniało agresją niczym potem u 
rozsierdzonego zwierza. Nie było odwrotu. 

Ja miałem. Odwróciłem się na pięcie 
i zniknąłem w najbliższym zaułku. Nie 
chciałem obserwować tej jatki, choć właśnie 
do takiej obserwacji zostałem wysłany. Nic 
nowego. Walenie pałami, czyli środkami 
przymusu bezpośredniego, w poliwęglowe 
tarcze, potem tarcze przed siebie, a pały do 
przodu. Lewo prawo, prawo lewo. Młócka. 
Wrzaski, wycia, płacze. Ucieczki, rozpaczliwe 
rzucanie się na tarcze, na ziemię, łapanie za 
nogi w podkutych butach. Nic szczególnego. 
A poza tym nie lubiłem takich historii. 

W raporcie w zasadzie przepisałem 
wszystko z poprzedniego raportu. Miałem 
odnotować tych najbardziej agresywnych, 
więc też ich przepisałem bo w tej naszej dużej 
wsi z tramwajami wszystko, nawet podziemie 
zostało już ułożone. Okazuje się, że nic w 
życiu się nie powtarza, bo nie napisałem, że 
jednego z manifestantów zatłukli na śmierć. 
Nie umarł jednak na miejscu, tylko po kilku 
godzinach w szpitalu i to było szczęśliwe dla 
nas zrządzenie losu. Można było już mówić, 
choć mętnie, tak pół na pół, o samookalecze-
niu, bójce między manifestantami, a nawet 
przywiezieniu rannego z wypadku drogo-
wego, gdyż wszystkie organy miał wewnątrz 
straszliwie zdewastowane, a tak tylko może 
być w wypadku komunikacyjnym. Dołożenie 
do sprawy choćby absurdalnych informacji, 
wydłuża sprawę, która potem się rozmywa, 
jako że nowa sprawa zachodzi na starą 
sprawę. Przeczekanie to najlepsza taktyka w 
takich sytuacjach. Tym bardziej teraz, kiedy 
wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie.  

- Sygnału karetki nie słyszeliście, towa-
rzyszu kapitanie?! – zapytał groźnie komen-
dant, gdy stanąłem przed jego obliczem z 
powodu raportowego niedociągnięcia. 

- Słyszałem, ale zawsze wtedy karetki 
wyją. Medycy też są przeciwko nam i dla 
wzmożenia atmosfery grozy włączają bez 
powodu sygnały dźwiękowe – kłamałem i 

Stefan Pastuszewski

Nastroje

konfabulowałem zarazem.
- Nie widzieliście jak go tłukli, towarzy-

szu kapitanie? Nie mogliście ich powstrzy-
mać? 

- Żebym pałą oberwał? Oni są na haju 
i nie wiedzą kto jest kto, towarzyszu komen-
dancie. - Miałem wrzeszczeć, że jestem z 
SB? Wtedy być może i mnie by zatłukli, bo 
i w szeregach ZOMO szerzy się dywersja, 
towarzyszu pułkowniku. Mają już dość tego, 
że ludzie nazywają ich bijącym sercem Partii 
– konfabulowałem już na całego.

- Szerzy się? Jesteście pewni, towarzyszu 
kapitanie? – zainteresował się komendant. 

Spuścił trochę z tonu, marszcząc czoło. 
Chyba nawet się zmartwił.  

- Mam takie sygnały – nie było już od-
wrotu z tej ślepej uliczki, tak, jak dla tego 
ludzkiego wału nie było wtedy odwrotu.

- Załóżcie, towarzyszu majorze, sprawę 
operacyjnego rozpoznania na nasz bata-
lion ZOMO – komendant zwrócił się do 
siedzącego obok naczelnika. – Za miesiąc 
zameldujecie, co udało się wam wydobyć. I 
weźcie towarzysza kapitana na duże zębate 
koło. Niech truknie coś więcej o tych swoich 
sygnałach – zarechotał, wyraźnie przykrywa-
jąc swoje zaniepokojenie. 

Majorowi, gdy mnie przesłuchiwał 
opowiedziałem historię, którą usłyszałem na 
którymś ze spędów przodujących oficerów 
operacyjnych z miast wojewódzkich:

Funkcjonariusze SB ochraniali inter-
wencję z użyciem środków przymusu bezpo-
średniego. Pomimo ustalonego wcześniej 
hasła: „ulica” dla pracowników operacyjnych 
w kontaktach z oddziałami zwartymi ZOMO 
i ROMO, funkcjonariusze zwarci, nie słysząc 
w ferworze bitwy tych haseł, a może z powo-
du zażycia narkotyków całkowicie otępiali, 
tłukli i lali wodą wszystkich równo. Był to 
niecodzienny i dziwny widok, kiedy do Wo-
jewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, 
bo tak od pewnego czasu, żeby być bliżej 
obywatela i nie straszyć go nazywano komen-
dy, wracali funkcjonariusze SB kompletnie 
mokrzy i posiniaczeni. Przed akcją kazano 
im zdeponować legitymacje służbowe i broń, 
aby snadź nie wpadły w niepożądane ręce. 
Zresztą i tak pokazanie takiej legitymacji 

przekrwionym od haju i młócki oczom ni-
czego by nie zmieniało. 

Wszystko to przypomniało mi się, gdy 
zlany potem, obudziłem się ze strasznego 
snu:

Wał, potężny wał ludzkich głów, korpu-
sów i nóg, milczący wał zbliżał się nieubłaga-
nie. Niczego innego nie było słychać, tylko 
rytmiczny, jakby świetnie wyszkolona gwardia 
szła do boju, tupot nóg. Raz- dwa, raz-dwa. 
Ale i on zaczął stopniowo cichnąć aż zapa-
nowała przejmująca cisza. Tłuszcza zalewała 
mnie z wszystkich stron i nie było jej końca. 
Nie padały żadne słowa, żadne gesty. Cisza.  

- „To te społeczne nastroje. Żadna 
opozycja, żadna konspiracja, tylko społeczne 
nastroje nas zmiotą” – pomyślałem a może 
nawet powiedziałem, choć nikogo z naszych 
obok mnie nie było. 

Atanda ZOMO, która w pewnej odle-
głości ode mnie tłukła się bezpośrednio z 
napastnikami, zniknęła jakby morze ją zakry-
ło. Morze zewsząd, morze głów, korpusów i 
nóg. Cisza. Przejmująca cisza. 

Byłem już w takiej fazie snu, że mogłem 
decydować, czy chcę jeszcze śnić, czy się 
wybudzić. Wybrałem to drugie, bo chciałem 
żyć, choć w istocie nic mi nie groziło. Tłusz-
cza, która mnie otoczyła składała się jakby 
z cieni a nie z konkretnych ludzi. Otaczała 
mnie, ale nie atakowała. Wykonałem bez 
przeszkód kilka kroków w lewo i w prawo. Jak 
w drgające cząstkami złożonymi z ludzi na-
grzane w słońcu powietrze. Potem już nawet 
nie było żadnego ruchu. Zdawało się, że czas 
spowolnił. Coraz wolniej, coraz wolniej, aż 
zatrzymał się niczym pociąg na stacji. Cisza. 
Przejmująca cisza. Wszystko było, ale jakoby 
niczego nie było…  

Ostatecznie wybudził mnie dzwonek u 
drzwi. Otworzyłem, nie patrząc przez juda-
sza, bo ja, czekista, nigdy nie patrzę przez 
judasza. Sąsiadka.

- Czy może mi pan pożyczyć trochę 
grosza na jedzenie? Oddam po pierwszym.

- Mogę  -  powiedziałem bez chwili na-
mysłu, bo zawsze oddawała.  

 W pracy przeczytałem kolejną analizę 
przysłaną z naszego bezbłędnego jak dotąd 
Biura Studiów i Analiz. Nie pisano nic o 
nastrojach, a przecież one były w tej fazie 
zmagań najważniejsze. Dlaczego nie pisali? 
Może dlatego, że manifestacji nastrojów 
nie da się w żaden sposób rozproszyć, a oni 
nie chcieli szerzyć defetyzmu. Zbliżały się 
wybory. v   

Idalia Gaudyn

OGROM 

pragnę ogromu który mnie uniesie
wyżej niż wiara i zwątpienie
a pewnie jak wieża katedralny gotyk 

promiennie jak blask na liściach dębu
mocno jak męski w talii dotyk
i czule jak dziecko matki kołysanka

niech ogrom ten jawi się poza niedolą obcowania
na miarę urodzajnych ziem i rozstajnych mórz

niech przywróci lub ofiaruje mi dary
dziękczynienia i oczarowania
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Joanna Kamińska

Memento

Odejść ze świata w pełnym rozkwicie
Trochę nieswojo, kiedy bezczelna
W porę odrodzeń pulsuje sfera
A na niej życie

(trzeba przeczekać)

Wraz z pierwszym chłodem wola natchnienia
W kieszeni płaszcza pleśnieją kartki
Kuli się w sobie istota wieszcza
Krztuszą poemat spierzchnięte wargi:

„Nie zna zmartwychwstań zmarzlina gleby
Złocą się laury, spadają z głowy
To pełnokrwiste oblicza nędzy
Niby człowieczej umieralności…”

Tak żyw jak nigdy przemarzł do kości
Patos z kretesem już diabli wzięli
Całkiem na przekór memento mori
Kolejny rozdział jest o nadziei

Joanna Kamińska

Zimiara

Nocne wędrówki (stamtąd aż dotąd)
Karmią garściami dziury w kieszeni
Wielkie umysły na mrozie zioną
Paprotki szronu błądzą po ziemi

Do snu przydusza, zamyka odrzwia
Sinym paznokciem przebija gardła
Gaśnie w przeręblach cieplutka zorza
Wymięty relikt tamtego świata

Katarzyna Dominik

Jednakowoż życia i śmierci

Kwas w łyk Chardonnay, w butelkę wina,
niech nikt nie zaprze się, że nie zgrzeszył.

Fentanyl w duszę, ciężarówkę betonu,
dla zaćmienia trzeźwo myślących inaczej.

Cyjanowodór w przełyk, kołek z osiny,
by nie zaparł się ten, który resztki zbiera.

Sarin w wątrobę, żółć ze szczyptą piołunu,
każdy winien smakować goryczy dnia.

Błotem w mózg, galaktyka rozbryzgu,
żeby głupi nie szczuł mądrością nie jego.

Panikę w duszę, poligon obsiany obłędem,
gdyby ktoś strugał chojraka bez nerwów.

I toksyną w ślepia lub lepiej cegłą w łeb,
wszystkim równo, tyle narodzin co zgonów.

Marek S.Podborski

Natura knura

(czyli stosunkowo mroczny dziko-
świński mezalians w wielu aktach)

wypchaj się stara krowo
najlepiej trocinami
lub wigilijnym sianem
będzie zimowo i eko
logicznie

świnie na to miast
nie powinny się w ogóle
wtrącać do koryta
bo już nie można
się dopchać a ryje
w ciąż uświnione zdziczeniem

w upale kopa kabana
znów dojrzewają
żołędzie

wyproszą się lochy
wszędzie

Marek S.Podborski

Rodzaj nijaki

Dziś przeczytałem,
że Komisja Europejska chce
w ramach polityki neutralności
spójności i inkluzywności zrezygnować
z pojęcia płeć, pan, pani oraz
zaleca zakazać określenia
Święta Bożego Narodzenia
zastępując je okresem grudniowych
wakacji, bo jedyna teologia
to technologia

Tyle lat biesiadowałem
przy kolędach ze Świętym Mikołajem
a teraz się dowiaduję, że to były
tylko krótkie wakacje
z wielkim czerwonym 
krasnalem,
który wraz z Trzema Królami
molestuje dzieci

Rafał Jaworski

Litania Targowicy A.D. 2019

Święta Konstytucjo Okrągłego Stołu
bądź nam przewodnikiem w mrokach Ciemnogrodu

Święta Koro Jackowska sprowadź nam hasz
na adres psa

Święty Pawliczku Adamowiczu, spalony nienawiścią nienawistników,
wejrzyj na nas z zaświatów swych 36 kont

Święta Koalicjo Europejska prostuj nasze ścieżki
do Brukseli i Berlina
Na kolanach będziemy peregrynować

Święte LGBT  uwrażliwiaj nasze dzieci 
na  homo-adopcję

Wielebne środowisko z ulicy Czerskiej i Wiertniczej
naucz nas jak winien wyglądać 
Katolicki Kościół Postępu pełen 

Niech cierpienia wszystkich TW
odkupią machanie szabelką i flagami
60 tysięcy faszystów z Marszu Niepodległości

Opatrzności pełna, Święta Targowico, błogosławiona ulico
Szukajcie oparcia w możnych tego świata 
silniejszych niż Bóg w sercach mikrych

Wszyscy ściemniacze euro-entuzjazmu
 i złodzieje w śnieżnych kołnierzykach
spod znaku VAT-u

bądźcie naszą nadzieją
Tomasz Gos

Nabożeństwo

Znowu umiera osiemnasta.
Kieliszki gotowe do nabożeństwa.
Czarna koszula 
Poświęcony czas.
Kadzidło z tytoniu
i oczy pełne popiołu.
Nie przychodźcie w czasie modlitwy
do pustego stołu.

IRONIE



AkAnt 1(313)2022     str. 23     

Aleksandra Gardysiak

Bruzdowanie

paznokieć palca wskazującego prawej ręki
wbijam w bruzdę międzynaszą
mieści się na prawym kciuku 
rozgranicza zrogowacenie od ciała

obdzieram wzrok głos dotyk
skrawki fruną
mgnieniem jak missisipijeden
na deski drewnianej podłogi

staję się
uboższa
godna pożałowania
lżejsza

wszystkie nadskórki
lepkie rzęsy 
włosy pokruszone wyrwane
samowylazłe hipokryzje

pozamiatam skrzętnie
posegreguję
wyrzucę do odpadów
nieorgazmicznych

będę pielęgnować nowe
balsamy nakładać
masować piłować szykować
na następne międzynasze bruzdowanie

Beata Stępień

INTYMNOŚĆ 

Namiętność,
nie jest czernią nocy ...
Tańczy 
płomieniem świec
- kładzie się cieniem
kochanków na ścianach ...
Mieszka 
w zagłębieniu szyi upiętych
włosów,
zanim kaskadą spadną
w niesenną noc ...
Lekkim powiewem
zefiru
na krawędziach ust 
siada,
aż pierwszy zaspokoi
głód.
W pustych uliczkach
mieszka,
z zamglonymi latarniami, 
w zaciszu parkowej
ławki ...

Śpiesznie obcasami stuka
- z drżeniem
i niepokojem goni 
czas,
aż schowa się w cieple ramion 
i
bezpiecznie w nich 
utonie ...

Bogdan Łoś

Hymn o miłości 
 
 
Pomiędzy udami  
samoistnie            
najcudniej

drżąco 
oblatywać półkule

ognia krzesaniem  
odkrywać tajemnicę 
drugiej planety         

układu z kobietą
wokół słońca - 
pozycji 
po lotami 

a jędrne kopuły
namacalne 
prześwietlają oczy 
i ciało jak rent 
gen             

iż źrenic nie sposób odkleić -
przestać plenić się w olśnieniu

co hipnotycznie ogniskuje 
dom po-zbawiony okien
oraz drzwi
pod osłoną lasów nieba -

liryką strun głosu
subtelnie targanych            
płomiennym językiem 

jakby ten głos
który drży i przy wtórze 
napiera -

przyzywał odwieczny.

Można słyszeć pniem 
wtedy pieśnią wzniesienia 
piersi 

w ośle pieniu 
zapach kobiety zakręci 

nawet ubytkiem nóg         
ciągnąc w tany 
wyobraźni 
i dotyku 

bez których
niczym bez miłości - 

czułości żadnej 
ani Boga Jedynego

tylko cudze 
przed Nim.

Piotr Łączyński

Tabu

Co myślisz
patrząc na swoją
córkę płaskorzeźbę
kobiety na lustrze

łazienkowym bez 
cenzury ręcznika
Freud ustawiony
w szeregu książek

przewidział waszą relację

Zbigniew Pawłowski (Igła)

Zaproszenie

Wejdź w moje serce ono wciąż Cię czeka 
Rozchyla płatki jak kwiaty w ogrodzie 
Miodem opływa brzęcząca pasieka 
Pustka na spodzie 
 
Tam twoje miejsce od lat wymoszczone 
Królewskim puchem ze skrzydeł łabędzich 
Wciąż przypomina francuską Saonę 
Swych sił nie szczędzi 
 
Krew tam przepływa wzywając szkarłatem 
Boska potęga ukryta w tym miejscu 
Wabik miłosny grający kantatę 
Życia kobierców 
 
Miejsce dla Ciebie już tam zaglądałaś 
Umeblowane jakby po twej myśli 
Eony czasu tak długo czekałaś 
A jam to wyśnił

Paweł Wacek

Przedmiotowy

Wiadomość
    skradłeś mi serce
Ale to nie mogłem być ja
ja zawsze stoję przy tym regale
trzymam książkę
patrzę ale nie przekraczam

    wracaj
ale nie wracam
jestem przy regale
trzymam książkę
rzeczy się nie poruszają
rzeczy trzeba przestawiać
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (22)

1 grudnia
Fragmentaryzujące świat wirtualne na-

rzędzia poznania sprawiają, że człowiek nie 
doświadcza świata, tylko coś o nim wie. Co 
wie? Oczywiście, że szczątkowo, odcinkowo, 
kawałkowo. Wiedza ta miesza się niczym w 
koszu na śmieci, bo bardzo rzadko użytkownik 
wirtualnych narzędzi zapoznaje się z syntezą 
jakiegoś większego fragmentu, gdyż łatwość 
grzebania w koszu na śmieci sprawia, że grze-
biący wyciąga rękę – oko po kolejny atrakcyjnie 
wyglądający szczątek. Rezultatem takiej grze-
baniny jest znużenie, także cielesne, bowiem 
brak doświadczeń zmysłowo-fizykalnych czyni 
ciało mdłym. Współczuję udziałowcom owego 
omdlenia, szczególnie młodym ludziom, którzy 
urodzili się w koszu na śmieci i nie mają inne-
go punktu odniesienia,  jakiejś odskoczni. To 
znaczy odskocznia istnieje, choćby sport czy 
działalność artystyczna, ale oni nie potrafią z 
niej skorzystać. 

2 grudnia
Problemem numer jeden dla związków 

wyznaniowych, także dla - w miarę przeze mnie 
dobrze rozeznanych staroprawosławnych - stało 

się rozmywanie się relacji:  młode pokolenia – 
Kościół – Bóg. Młodzi może i wierzą ale raczej 
nie wiedzą w Kogo i jakie zobowiązania wyni-
kają z tej wiary. Kościoła nie szanują i nie korzy-
stają z jego, adresowanej przecież do każdego, 
posługi. Jeśli nie nastąpi jakaś mobilizacja w tej 
przestrzeni to więdnięcie związków wyznanio-
wych, które już od lat ma miejsce, gwałtownie 
przyspieszy wraz z odejściem starych pokoleń. 
Obserwuję to także w przestrzeni mego religio-
znawczego zainteresowania. Gdy napisałem, 
że na Ukrainie jest 6-7 tysięcy starowierców, to 
podniósł się wrzask, że za mało. Nie za mało, 
tylko realnie. To, że ta, dotąd tak mocna wia-
rą, formacja etnokonfesyjna mięknie, widać 
gołym okiem.

3 grudnia
Trwa ucieczka od wolności, czyli odpo-

wiedzialności za samego siebie. Poddajemy się 
bardzo szczegółowym regulacjom wszystkich 
dziedzin życia, co daje o sobie znać w coraz 
głośniejszym obecnie wołaniu o lockdowny i 
przestrzeganie obostrzeń. Jesteśmy coraz bar-
dziej bojaźliwi i roszczeniowi. Przyczyna: brak 
poważniejszych zmagań z coraz wygodniejszą 

rzeczywistością. W Brazylii i Rosji ludzie w 
większym stopniu decydują za siebie, bo tam 
życie jest trudniejsze.

4 grudnia
Po zachowaniu niektórych nieokieł-

znanych dotąd kobiet wnioskuję, że religia 
potrzebna jest głównie po to, aby powściągnąć 
ich żeńską wybujałość.

5 grudnia
Z badania CBOS wynika, że trzy czwarte 

Polaków podczas pandemii pozostało na takim 
samym poziomie zaangażowania religijnego 
jak wcześniej. Za to u 12 procent wzrosło. Tylko 
u co dziesiątej badanej osoby koronawirus spo-
wodował spadek zaangażowania religijnego. 
Nie wierzę badaniom, bowiem odwiedzam 
coraz bardziej pustoszejące świątynie różnych 
wyznań. Ma miejsce błyskawiczna laicyzacja 
młodych ludzi. Rytuały religijne przestały być 
im potrzebne. Religijność nie jest już dziedzi-
czona. W dotychczasowej historii Polski każde 
nieszczęście wzmacniało polską religijność- in-
dywidualną i zbiorową. Obecnie nie spotykamy 
się już w kościołach, choć przecież od dawna 
możemy się w nich modlić. Ratunku przed 
zarazą coraz rzadziej szukamy w modlitwach. 
Skoro to wirus, to antidotum na niego znaj-
dujemy w nauce. Nie słychać słów masowo wy-
powiadanej Suplikacji. „Od powietrza, głodu, 
ognia i wojny wybaw nas, Panie”. Jeszcze pół 
roku temu tak się modlono w mojej parafii, 
teraz już nie.

6 grudnia
Mój wnuk Sebastian chwali się, że się 

samoogranicza, że niewiele z materii i usług 
przyjemnościowych do życia potrzebuje... 

Zupełnie jakbym siebie słyszał sprzed 
wielu lat. Ściskam jego dłoń, gratuluję.

7  grudnia
Powtarza się ubiegłoroczna fala covidowej 

histerii i cwaniactwa. Odwołania, rezygnacje, 
likwidacje. Byleby nic nie robić! Media, które 
unikają realnych problemów coraz droższego 
i trudniejszego życia, potęgują tę falę.

8 grudnia
Niezwykle sympatyczne spotkanie z nie-

zwykle sympatycznym Romanem Nogalskim, 
który wydał w Instytucie Wydawniczym „Świa-
dectwo” ilustrowaną książką dla dzieci Biały 
baranek. Tak przyjaznego światu i ludziom czło-
wieka dawno nie widziałem. Być może dlatego, 
że co drugi dzień jeździ rowerem na dializę. 
Będąc malarzem profesjonalnym, zafascynowa-
ny pedagogiką, napisał i wydrukował książkę, 
która nie narzuca dzieciom doskonałego a 
przynajmniej dokończonego rysunku, tylko 
inspiruje je pomysłowymi, w pewnym stopniu 
do pokolorowania, rysunkami. Kreska prawie 
że dziecięca, niezgrabna ale na swój sposób  
doskonała. Przyniósł do wydania książkę 
Rubinowy żuczek. Z radością , tak jak on cały, 
zabierzemy się za nią.

9 grudnia
Nie znam dziejów tych słoniowatych 

pań, które w basenie „Astorii” ćwiczą fitness 
w wodzie, ale zapewne w dziejach tych wiele 
było niepohamowania, zachłanności, wygody. 

10 grudnia
- Kiedyś ludzie byli bardziej myślący – 

orzekła Daniela Goldmann.
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- Pani Danielo, myślenie jest wtedy kiedy 
się szuka informacji, prawdy, sensu. Nie ma 
mowy o myśleniu, kiedy tylko wchłania się jak 
gąbka to, co głosi telewizor i Internet.

11 grudnia
Znów jakichś nachalny telefon namawia-

jący mnie, abym przyszedł na spotkanie, na 
którym będzie się mówić o walce z korona-
wirusem, ale „broń Boże z namawianiem do 
szczepienia”,  a poza tym za darmo otrzyma się 
pulsoksymetr. O żadnych garnkach też nie bę-
dzie mowy. Już w jednym takim spotkaniu w ja-
kiejś tam restauracji na przedmieściu, chciałem 
uczestniczyć, ale w szatni jakiś osiłek  wcisnął  
mi pulsoksymetr  i powiedział, że to wszytko i 
mam sobie iść. Pytałem o spotkanie,  a on o 
mało co nie wystawił mnie za drzwi. Nie wiem 
co to za akcja, czy rządowa, a jeśli tak, to czy w 
ten sposób poprawi się samopoczucie rządu, 
który jest bezradny w walce z koronawirusem? 
Zresztą kto nie jest bezradny? Społeczeństwo, 
które traktuje już sytuację pandemiczną jako 
normalność i, mając ukryte zapasy amantady-
ny, stawia przede wszystkim na leczenie a nie 
na profilaktykę, zdaje się być mądrzejsze.

 
12 grudnia
Jedna  bliskich mi osób, która ciężko 

przeszła zarażenie covidem, tak ciężko, że wy-
dawało jej się, iż ten oddech będzie ostatnim 
oddechem, powiedziała mi, iż śmierć stała się 
dla niej tak bliska, że życie przestało mieć sens. 

Z osobami, które przeszły zawał, udar też 
rozmawiałem o podobnym stanie ducha. Nie 
czepiają się już życia pazurami, są wyluzowani, 
coraz częściej jest im wszystko jedno. No i są po-
godnie uśmiechnięci. Jak widać, wiedza o nie-
uchronnej śmierci nie zawsze musi przerażać.

13 grudnia
Znów mało zrozumiałe i niczym, z wy-

jątkiem tego, „że coś trzeba zrobić”, uzasad-
nione ograniczenia w przestrzeni społecznej. 
Głupia opozycja atakuje niezbyt mądry rząd,  
a ten nie chcąc podpaść opinii publicznej, 
czyli dominującym, choć zmiennym w czasie 
przekonaniom, ocenom i nastrojom, wpro-
wadza restrykcje. Największe są oczywiście w 
przestrzeni propagandowej, bo policjantom 
i inspektorom – tak jak innym zresztą – nie 
chce się pracować. Największe uderzenie w 
najsłabszych, czyli w dzieci i młodzież poprzez 
zamknięcie ich w upupiającej klatce izolacji 
z pseudo-okienkiem na świat w formie Inter-

„…bo w końcu chcę zobaczyć
   ludzi bez masek,
do Aten polecieć, na basen.”
Marta Glaser

Kolejny rok zmagamy się z pandemią 
i możemy zaobserwować zmęczenie trudną 
rzeczywistością. Właśnie w takich czasach 
potrzebujemy uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, obcowania ze sztuką (w tym 
sztuką słowa). Literatura zawsze pomagała 
Polakom przetrwać niełatwe momenty, za-
tem również dziś dodaje otuchy. 

W takich realiach przeżywaliśmy nieco-
dzienny Jubileusz. Interdyscyplinarna im-
preza promująca szeroko pojętą sztukę, ale 
przede wszystkim poezję – Lednicka Wiosna 
Poetycka obchodziła w tym roku dwudziesto-
pięciolecie istnienia. 

Dzieło zostało powołane do istnienia 
w 1997 roku przez poetkę, dziennikarkę i 
animatorkę kultury Stanisławę Łowińską, by 
odkrywać i rozwijać młode talenty poetyckie, 
propagować patriotyzm, wiedzę przyrodni-
czą, historyczną oraz geograficzną o Ziemi 
Lednickiej – jak to zapisano w regulaminie.

Tegoroczna jubileuszowa edycja dzieła 
odbyła się online. Organizatorzy zaangażo-

Agnieszka Mąkinia

Wiosenny Jubileusz z jesiennym finałem

wali nowoczesne media do służby poezji i 
to pozwoliło na zorganizowanie turniejów 
poetyckich: O Koronę Wierzbową i Turnieju 
Jednego Wiersza. Jurorzy tego pierwszego 
czyli: Andrzej Sikorski – poeta, archeolog 
– przewodniczący jury, Stanisława Łowińska 
– poetka, pomysłodawczyni imprezy, Beata 
Machowska – Kaczmarek – redaktorka i 
dziennikarka i Agnieszka Mąkinia – poetka, 
bibliotekarka i anglistka przyznali pierwszą 
nagrodę Amelii Kłanieckiej z I L.O. w Po-
znaniu. Drugie miejsce przypadło Patrycji 
Polowczyk z XXXVIII Dwujęzycznego L.O. 
w Poznaniu, a trzecia nagroda powędrowała 
do rąk Marianny Jachowskiej z VII L.O. w 
Poznaniu. Przyznano także trzy równorzędne 
wyróżnienia, które otrzymały: Nicola Choło-
ta, Maria Jabłczyńska i Julia Misiak. Ponadto 
przyznano wyróżnienia tematyczne w trzech 
kategoriach: O pandemii dla Dominiki 
Liszkiewicz O rocznicy Poznańskiego Czerw-
ca`56 dla Małgorzaty Kleiberg i O Ziemi Led-
nickiej dla Julii Knitter. Jury Turnieju Jednego 
Wiersza przyznało swoją nagrodę Wiktorii 
Sierszchulskiej z XXXVIII Dwujęzycznego 
L.O. w Poznaniu, a publiczność w głosowa-
niu online doceniła wiersz Marty Glaser ze 
Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu. v

netu. Wprawdzie określono granicę końcową 
przymusowej izolacji, czyli 9 stycznia 2022 
roku, ale znając dotychczasowe działania 
rządu, zapewne –dla dobra dzieci i młodzie-
ży – zostaną one przedłużone. Dostaje się 
oczywiście kulturze. Kluby, w których toczy 
się żywa, spotkaniowa literatura, no bo gdzie, 
mają być zamknięte. 

Ręce mi jeszcze nie opadają ale czuję 
coraz większy niesmak wobec głupiejącego 
i rozłażącego się świata. Żadnych trwałości 
w czasie przyszłym w formie projektowanych 
terminów. Wózek wlokący się z dnia na dzien.

14 grudnia
Pogrzeb zasłużonego, jeszcze przedso-

lidarnościowego opozycjonisty antykomuni-
stycznego Stanisława Romana Januszkiewicza 
(1935-2021). Żałobników, co kot napłakał. 
Efekt cwaniactwa pandemicznego. Kiedyś 
wypadało iść na pogrzeb, teraz jest świetny 
pretekst – pandemia. Podobnie jest z obecno-
ścią w kościołach. Pozostający w domach przy-
wykli do włączania telewizora z Mszą Świętą. 
W rzeczywistości – włączą ją albo nie włączą.

Może i dobrze. Mniej hipokryzji w życiu.

15 grudnia
Piękne i bardzo inteligentne określenie 

przez Sebastiana jemioły, którą dla świątecz-
nego udekorowania domu – jak za dawnych 
czasów – przywiozłem z działki, gdzie zdobiła 
starą jabłoń. Ten półpasożyt został nazwany 
przez Sebastiana hippisem. 

16 grudnia
Stukot dni, stukot godzin i minut, ludzie 

i zdarzenia za oknem - tak blisko. Ale nie na 
kolanach, nie w plastikowym kubku z kawą, 
nie w głowie. No i ta pewność celu, odległego 

Przewozy krajowe i zagraniczne

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

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych

jak lata świetlne. Czytam, nie rozumiem, nie 
rozumiem ale czytam: Każdy rok kilka razy 
powtórzony, jak przed egzaminem. Może 
znów się uda.

 17 grudnia
Niech Pani przyjdzie, ja chcę Panią 

zobaczyć i siebie opowiedzieć. Poćwiartować 
spojrzeniem, posolić słowem, wyssać słabość 
i wypluć wraz ze swoją słabością, triumfalnie 
się ubierając.

18 grudnia
Codziennie po południu schodzę do 

skrzynki pocztowej po życzenia świąteczne, 
których nie ma. Wracając pod górę myślę o 
tych, którzy zawsze przysyłali życzenia, a teraz 
nie przysłali, bo też już ich nie ma.

Widzę ich oraz siebie widzę czytającego 
życzenia. Ciepło i świetliście widzę. Zupełnie 
jakbym z tamtego świata patrzył na ten.

19 grudnia
List od Juliusza Dowgwiałłowicza- Nowic-

kiego z urokliwym opisem ginącego, piękne-
go miasta Bydgoszczy. Fenomenalna metafora 
stawianych obecnie budowli w formie pude-
łek. Pisze, że te symbole konsumpcjonizmu 
dla wyrazistości swego przesłania powinny być 
jeszcze przepasane kokardką.

20 grudnia
Wokół nas koła i kółka odrębnych świa-

tów. Coraz mniej bezinteresownych relacji. 
Każdy sam sobie. Koła współbieżne, gdzie są 
punkty styczności? Są! To ten sam typ egzy-
stencji z gwiazdą śmierci na czubku choinki 
życia. Ta sama ziemia pod stopami. Popatrzmy 
więc na siebie jak na sąsiadów. To też jest jakaś 
wspólnota. v
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Za początek powstania środowiska lite-
rackiego na Ziemi Lubuskiej przyjmuje się 
luty 1955 r., kiedy to w Zielonej Górze na 
gruncie Sek cji Lite rackiej Koła Miłośników 
Literatury powstało Koło Młodych Literatów 
działające przy Zarządzie Woje wódzkim 
Związku Młodzieży Polskiej, którego prze-
wodniczącym był Tadeusz Jasiński. Wydano 
wówczas pierwsze jednodniówki „Głos Mło-
dych” i „Ziemia Lu buska”, ukazujące się jako 
organy ZW ZMP. W tym czasie Zielona Góra 
był od pięciu lat stolicą nowego województwa 
zielonogórskiego, liczyła niespełna 40 tys. 
mieszkańców.

W styczniu 1960 r. przy Lubuskim To-
warzystwie Kultury powstał Klub Literacki 
Związku Literatów Polskich powołany został 
do życia decyzją Zarządu Głównego ZLP w 
Warszawie. Opiekę nad Klubem sprawował 
oddział ZLP we Wrocławiu. Klub Literacki 
liczył  20 osób, a jego prezesami byli kolejno: 
Janusz Koniusz w 1960 r. i Tadeusz Kajan w 
1961 r.

Oddział Związku Literatów Polskich w 
Zielonej Górze decyzją Zarządu Głównego 
założony został 13 października 1961 r. jako 
trzynasty w kraju, wcześniej niż oddziały w 
Koszalinie, Rzeszowie, Toruniu, Słupsku, 
Kielcach i Białymstoku. Trzynastka – jak się 
z czasem okaże będzie prześladować lubuski 
Oddział, ale o tym później. Związek pisarzy był 
drugą na Środkowym Nadodrzu zawodową 
organizacją twórczą, pierwszą byli plastycy, 
bowiem dwa lata wcześniej utworzono w Zielo-
nej Górze oddział Związku Polskich Artystów 
Plastyków, który w 1960 r. przeistoczono w 
okręg ZPAP. 

Oddział zielonogórski tworzyło sześciu 
członków-założycieli: Bolesław Soliński, Ta-
deusz Kajan, Janusz Koniusz z Zielonej Góry, 
Włodzimierz Korsak i Zdzisław Morawski z 
Gorzowa Wielkopolskiego oraz Eugeniusz 
Wachowiak ze Wschowy. Z tego grona tylko 
W. Korsak – autor gawęd przyrodniczych, 
podróżnik i myśliwy, był zawodowym litera-

Robert Rudiak 

Środowisko literackie Ziemi Lubelskiej

tem od 1929 r., członkiem przedwojennego 
Związku Zawodowego Pisarzy Polskich na 
Wileńszczyźnie. Z kolei B. Soliński pochodzą-
cy z Poznania miał za sobą debiut prasowy w 
1939 r. w postaci recenzji teatralnej w prasie 
poznańskiej i był autorem baśni scenicznych.

Inauguracja działalności Oddziału od-
była się 4 listopada 1961 r. Nie mógł w niej 
uczestniczyć prezes ZLP Jarosław Iwaszkie-
wicz, przybyli natomiast wiceprezesi Paweł 
Jasienica i Stanisław Piętak oraz sekretarz Jan 
Maria Gisges. 6 listopada wybrano Zarząd w 
składzie: Bolesław Soliński – prezes, Tadeusz 
Kajan – sekretarz, Eugeniusz Wachowiak – 
skarbnik i Janusz Koniusz – członek zarządu.

Rok później do oddziału przystąpili jesz-
cze poetka romska Bronisława Wajs-Papusza 
oraz Irena Dowgielewicz, obie z Gorzowa, 
Wiesław Sauter z Nowej Soli i Henryk Szylkin z 
Zielonej Góry. Kolejne przyjęcia do ZLP miały 
miejsce w 1968 r., wówczas w poczet członków 
ZLP przyjęto zielonogórskich pisarzy: Andrze-
ja Krzysztofa Waśkiewicza, Zygmunta Trziszkę 
i Tadeusza Jasińskiego. Oddział ZLP liczył 
wtedy 13 członków i jak pokazała historia ta 
„feralna” liczba aż do 1998 r. nigdy nie została 
przekroczona. 

Od początku istnienia Oddział ZLP 
wespół z Lubuskim Towarzystwem Kultury, 
Lubuskim Towarzystwem Nauko wym i Wyż szą 
Szkoła Pedagogiczną w Zielonej Górze organi-
zował seminaria i sesje literac kie, a przy współ-
udziale „Gazety Zielonogórskiej”, „Nadodrza” 
i Zielonogórskiej Rozgłośni Polskiego Radia 
także ogólnopolskie i regionalne konkursy 
literackie. Pierwszy konkurs na współczesne 
opowiadanie o tematyce nadodrzańskiej ogło-
szono już w 1962 r., dwa lata później konkurs 
na reportaż i opowiadanie, z kolei od 1965 
r. odbywał się cykliczny konkurs na wiersz 
o motywach winobraniowych. Wspomagał 
także merytorycznie Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną przy organizacji spotkań 
autorskich pn. „Czwartki Lubuskie”, w trakcie 
których gościli m.in. Władysław Broniewski, 

Julian Przyboś i Melchior Wań-
kowicz.

W latach 1963 zielonogórski 
Oddział ZLP był organizatorem 
VI Zjazdu Pisarzy Ziem Zachod-
nich i Północnych, w którym 
wzięło udział ponad stu pisarzy 
z kraju oraz z NRD i Czechosło-
wacji. W 1965 r. Oddział wespół 
z LTK zainicjował sesję popular-
nonaukową poświęconą kulturze 
i literaturze XX-lecia PRL, na 
których gościli literaci z NRD. 

W roku następnym z okazji 
V-lecia Oddziału przeprowadzo-
no seminarium literackie z udzia-
łem prezesa ZG ZLP J. Iwaszkie-
wicza, które połączone było z 
jubileuszem X-lecia „Czwartków 
Lubuskich”, odbywających się 
w zielonogórskiej książnicy. Z 
inicjatywy Oddziału ogłaszano 
również kolejne konkursy – w 
1967 r. na opowiadanie o tema-
tyce współczesnej i w 1969 r. na 
opowiadanie i reportaż z okazji 

XXV-lecia PRL. 
W 1969 r. wraz z LTK, Lubuskim To-

warzystwem Naukowym i Uniwersytetem 
Łódzkim zorganizowano sesję naukową po-
święconą literaturze XX-lecia PRL i kulturze 
Ziemi Lubuskiej. 

W 1970 r. Oddział ZLP był organizato-
rem Zielonogórskich Spotkań Literackich, 
które powtórzono dziesięć lat później. Z 
kolei w następnym roku odbył się XIII Zjazd 
Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych i jak 
się wkrótce okazało, był to ostatni tego typu 
zjazd pisarski. Liczba trzynaście znowu dała o 
sobie znać! Wówczas nakładem LTK ukazał 
się pierwszy informator bio-bibliograficzny 
Lubuskie środowisko literackie opracowany przez 
A. K. Waśkiewicza.

W kwietniu 1970 r. decyzją ZG ZLP 
utworzono przy zielonogórskim Oddziale 
Koło Młodych Pisarzy, którym opiekował się 
A. K. Waśkiewicz. Przewodniczącymi Koła były 
kolejno: Mirosława Kużel (1970-71) i Anna 
Tokarska (1971-74). Koło Młodych istniało 
do 1974 r., kiedy to przeprowadzono Dni 
Literatury dla Mło dych. Ponadto Oddział 
zainicjował też odbywające się w ramach Fe-
stiwalu Piosenki Radziec kiej – Dni Literatury 
Radzieckiej, które gromadziły pisarzy polskich 
i z krajów ZSRR oraz wielu naukowców – 
historyków literatury, filologów, rusycystów 
i metodyków nauczania języka rosyjskiego. 

W 1975 r. zaszły pierwsze zmiany perso-
nalne w zarządzie oddziału. B. Soliński, który 
niemal przez pięć kadencji był prezesem oraz 
redaktorem naczelnym dwutygodnika „Nad-
odrze”, przeniósł się do Warszawy. Wcześniej 
region lubuski opuścili także: Zygmunt Trzisz-
ka (w 1970 przeprowadził się do Warszawy) i 
Włodzimierz Korsak, który tego samego roku 
przeniósł się z Gorzowa do Żnina, pozostając 
jednak członkiem oddziału do śmierci w 1973 
r.). Z kolei w 1973 r. Eugeniusz Wachowiak 
przeniósł się ze Wschowy do Poznania, a rok 
później z Ziemi Lubuskiej wyjechali Tadeusz 
Jasiński z Zielonej Góry i Janusz Olczak ze 
Skwierzyny, którzy przeprowadzili się do 
Lublina, gdzie obaj zostali członkami tamtej-
szego oddziału. Z kolei w szeregi zielonogór-
skiego ZLP w 1973 r. wstąpił Michał Kaziów z 
Zielonej Góry – niewidomy i pozbawiony rąk 
prozaik, eseista i krytyk literacki i radiowy. Po 
wyjeździe B. Solińskiego funkcję prezesa objął 
w 1975 r. Janusz Koniusz. 

W 1975 r. Koło Młodych przekształcono 
w Klub Początkujących Literatów przy ZLP, a 
jego przewodniczącymi byli: Anna Tokarska 
(do 1976 r.) i Czesław Markiewicz (1976-
1978).  Z kolei roku następnym miały miejsce 
obchody XV rocznicy istnienia Oddziału i 
z tej okazji na łamach „Nadodrza” ukazał 
się cykl opinii i wypowiedzi poświęconych 
zielonogór skiemu środowisku literackiemu i 
ocenie jego dorobku twórczego. W 1977 r. do 
ZLP przyjęci zostali Anna Tokarska i Czesław 
Sobkowiak. Tym samym oddział  powiększył 
się do 13 członków, jednak w 1979 r. po wy-
jeździe Andrzeja K. Waśkiewicza do Gdańska 
liczba członków znów zmalała.

W 1978 r. zostało reaktywowane Koło 
Młodych Pisarzy przy Zarządzie Oddziału 
ZLP, a jego opiekunem merytorycznym został 
Zbigniew Ryndak. Prezesem Koła w latach 
1978-1980 był Alfred Siatecki. W maju 1978 
r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału 
zielonogórskiego. Prezesem wybrano J. Ko-
niusza, sekretarzem T. Kajana a skarbnikiem 
H. Szylkina. W latach 1978-1980 Oddział 

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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dokoñczenie na str. 28

ZLP wspólnie z Gorzowskim Towarzystwem 
Kultury i Stowarzyszeniem Twórców Ludo-
wych przeprowadził w Przytocznej w ramach 
Ogólnopol skiego Przeglądu Dorobku Kul-
turalnego Wsi imprezy literackie pn. „Wieś 
pisząca”, adresowane do twórców ludowych, a 
także sympozjum literackie „Człowiek - praca 
- środowisko” w Gorzowie w 1978 r. i semina-
rium „Wieś w literaturze” dwa lata później. 
Ukazały się również informatory o pisarzach 
uczestniczących w tych wydarzeniach Wieś 
w literaturze i Człowiek wobec przyrody wy dane 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 
Gorzowie Wlkp.   

Koło Młodych Pisarzy przy zielonogór-
skim ZLP wydało nakładem LTK almanach 
poezji Zaproszenie, a wcześniej uruchomiło se-
rię arkuszy poetyckich członków Koła, umoż-
liwiając w latach 1978-1979 debiuty Jolancie 
Pytel, Eugeniuszowi Kurzawie, Andrzejowi 
Weberowi i Jerzemu Habichowi.

W październiku 1981 r. Oddział zielo-
nogórski obchodził XX-lecie działalności, 
jednak z uwagi na złą kondycją finansową, 
kryzys gospodarczy i napiętą sytuację społecz-
no-polityczną w kraju nie przeprowadzono 
żadnej imprezy rocznicowej, ani kulturalno-
-literackiej. Z okazji jubileuszu wydano jedy-
nie informator biograficzny Pisarze lubuscy 
opracowany przez A. Siateckiego. 

Nieco wcześniej, 30 stycznia 1981 r. 
dokonano wyboru nowych władz Oddziału. 
Prezesem został gorzowski literat Zdzisław B. 
Morawski, wiceprezesem J. Koniusz, sekre-
tarzem A. Tokarska a H. Szylkin ponownie 
skarbnikiem. Nowy zarząd funkcjonował 
niespełna jedenaście miesięcy, bowiem już 
13 grudnia dekretem Rady Państwa wpro-
wadzono w kraju stan wojenny, na mocy któ-
rego zdelegalizowano wszystkie organizacje 
twórcze, w tym ZLP i jego wszystkie oddziały. 
Trzynastka znowu okazała się pechowa, tym 
razem nie tylko dla zielonogórskich struktur. 
Nowy ZLP powołano do życia w 1983 r., a 
13 grudnia tegoż roku odgórnie utworzono 
nowy zarząd zielonogórskiego Oddziału, na 
czele którego stanął Zbigniew Ryndak. Wów-
czas Z. Morawski na znak protestu przeniósł 
się do oddziału w Poznaniu, a A. Tokarska 
w ogóle zrezygnowała z przynależności do 
Związku. Stan wojenny spowodował także, że 
nie rozpatrzono podań lubuskich kandyda-
tów do ZLP – Wojciecha E. Czerniawskiego 
ze Szprotawy i Pawła Wiktorskiego z Żagania. 
Nie zgłosili oni jednak ponownie podań o 
przyjęcie. Nowy zarząd z uwagi na wewnętrzne 
napięcia i animozje oraz centralną sterowal-
ność terenowymi strukturami zrezygnował z 
zajmowanych funkcji. 

Kolejne wybory miały miejsce w paździer-
niku 1984 r. a na czele zarządu Oddziału ZLP 
ponownie stanął Z. Ryndak. Oddział liczył 
wówczas tylko 9 członków i 4 kandydatów. W 
styczniu 1986 r. z uwagi na skróconą kaden-
cję zarządu odbyły się kolejne wybory władz 
Oddział. Na jego czele ponownie stanął J. Ko-
niusz, sekretarzem został Czesław Sobkowiak, 
a skarbnikiem H. Szylkin. Do Oddziału nale-
żało wówczas 11 członków i 4 kandydatów, a 
od 1987 r. znów jego liczba nie przekroczyła 
13 członków.

W październiku 1986 roku Oddział 
Związku obchodził ćwierćwiecze działalności. 
Z okazji jubileuszu zielonogórskiego Oddzia-
łu ZLP zorganizowano w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bi bliotece Publicznej im. C. Norwida 
wystawę „Znaki obecności”. 

W styczniu 1989 r. zgromadzenie ogólne 
członków zielonogórskiego Oddziału ZLP 
dokonało kolejnego wyboru swoich przed-
stawicieli – prezesem ponownie został J. 
Koniusz – redaktor naczelny dwutygodnika 
„Nadodrze”, sekretarz LTK i pomysłodawca 
Dni Literatury ZSRR. Właśnie w czerwcu 1989 
r. wraz z zaprzestaniem organizacji Festiwalu 
Piosenki Radzieckiej po raz ostatni przepro-
wadzono Dni Literatury Radzieckiej. W szes-
nastu edycjach Dni Literatury Kraju Rad, jakie 
odbyły się w latach 1974-1989, uczestniczyło 
łącznie blisko 70. prozaików, poetów, dra-
matopisarzy, satyryków, tłumaczy literatury, 
krytyków literackich i filmowych, autorów 
literatury dla dzieci i młodzieży, scena rzystów, 
autorów piosenek i dziennikarzy z krajów i 
autonomicznych republik ZSRR (Rosji, Li-
twy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Uzbekistanu, 
Armenii, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, 
Turkme nii, Abchazji i Górnego Ałtaju), kil-
kudziesięciu pisarzy polskich oraz ponad 150. 
naukowców-rusycystów – literaturoznawców, 
językoznawców, historyków literatury, kultu-
roznawców i popularyzato rów literatury oraz 
dydaktyków z Polski, ZSRR, NRD i Węgier, 
którzy podczas sympozjów na zielonogórskiej 
uczelni wygłosili kilkaset referatów. 

Z okazji XXX rocznicy powstania Od-
działu ZLP w Zielonej Górze w 1991 roku 
oddział wydał antologię poezji lubuskich 
autorów Pieśń zostaje za nami w opracowa niu 
Cz. Sobkowiaka, a LTK wydało informator 
bio-bibliograficzny Literaci Środkowego Nad-
odrza w opracowaniu A. Siateckiego. Jubileusz 
świętowano w Domu Kultury w Szprotawie, 
gdzie odbyły się spotkania z młodzieżą i 
kameralne wieczory autorskie. Rok później 
odbyły się wybory nowych władz Oddziału, a 
jego prezesem został Alfred Siatecki.

Po upadku PRL, w maju 1989 r. powstał 
konkurencyjny związek twórczy – Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich, do którego akces złożyło 
trzech literatów z ZLP, zaprzestając tym sa-
mym swojego członkostwa w zielonogórskim 
Oddziale. W 1992 r. odeszli Michał Kaziów 
i Czesław Sobkowiak, a rok później Henryk 
Szylkin. Do oddziałów SPP we Wrocławiu i 
Poznaniu należą inni pisarze lubuscy – Woj-
ciech Z. Śmigielski, Ewa Ferenc i Krzysztof 
Fedorowicz. Na Ziemi Lubuskiej jednak nigdy 
nie powstał zalążek struktur Stowarzyszenia.

Od 1994 r. zielonogórski Oddział ZLP 
wspierał organizacyjnie Ogólno polski Kon-
kurs Literacki im Zdzisława Morawskiego 
organizowany przez Klub Myśli Twórczej 
„Lamus” w Gorzowie Wlkp. oraz zainicjo-
wał przyznawanie Lubu skiego Wawrzynu 
Literackiego za najlepsze w danym roku 
książki prozatorskie i poetyckie. Nagroda 
jest przyznawana od 1995 r. w Wo jewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej 
Górze, gdzie rokrocznie w lutym odbywa się 
gala „Lubuskich Wawrzynów”, poszerzona z 
czasem o nowe kategorie – wawrzyny naukowe 
i dziennikarskie. Pierwsze wawrzyny literackie 
otrzymali: Janusz Koniusza w kategorii prozy, 
a Krzysztof Fedorowicz w poezji.

Latem 1996 r. odbyły się kolejne wybory 
władz oddziałowych struktur ZLP w Zielonej 
Górze. Nowym prezesem został Eugeniusz 
Kurzawa, były członek Oddziału w Białym-
stoku, który na stałe powrócił z Suwałk na 
Ziemię Lubuską. Jak czas pokazał Kurzawa 
pobił rekord w sprawowaniu najdłużej funk-
cji prezesa; był nim bowiem przez blisko 20 
lat, aż do marca 2019 r. Ale nie był to jedyny 

rekord w zasługach nowego prezesa, który 
świetnie połączył pracę literacką z działalno-
ścią oddziału i animacją kulturalno-społeczną! 
Jeszcze w 1997 r. stan kadrowy Oddziału ZLP 
wynosił 11 członków i 5 kandydatów, jednak 
już rok później skupiał 32 osoby, a akces do 
zielonogórskiego Oddziału zgłosili literaci 
m.in. z Gorzowa, Drezdenka, Sulęcina, Bar-
linka, Deszczna, Żar, niektórzy jak Witold 
Niedźwiecki czy Bronisław Słomka przenieśli 
się z oddziału w Szczecinie. 

W marcu 1998 r. z inicjatywy i pod pa-
tronatem Od działu ZLP w Zielonej Górze 
utworzono Klub Literacki w Gorzowie Wiel-
kopolskim, na czele którego stanął Tadeusz 
Szyfer, a wiceprzewodniczącym był Ireneusz 
K. Szmidt (klub został przekształcony w samo-
dzielny oddział w 2005 r.). Klub skupiał blisko 
20 piszących z Gorzowa Wlkp. i okolic. W 1999 
roku zielono górski ZLP podjął współpracę ze 
Związkiem Pisarzy Niemieckich Kraju Związ-
kowego Brandenburgii. Na koniec 1999 r. 
Oddział skupiał 34 literatów: 21 członków i 13 
kandydatów, natomiast z początkiem nowego 
wieku już 36 pisarzy. 

W 2000 r. Oddział ZLP był inicjatorem 
organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Lite-
rackiego im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, 
który do dziś odbywa się cyklicznie. Również z 
inicjatywy ZLP Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Kargowej nadano imię Eugeniusza Pau-
kszty, a Bibliotece Publicznej w Babimoście 
imię Wiesława Sautera, którego imię nosi też 
jedna z ulic w Nowej Soli. Oddział od lat czyni 
również starania o nadanie imion zmarłych 
członków zielonogórskim ulicom. Udało 
się dotąd nazwać jedno z rond imieniem 
Michała Kaziowa. W 2000 r. w Łagowie koło 
Świebodzinie Oddział wespół z biblioteką 
zielonogórską zorganizował spotkanie inte-
gracyjne lubuskich środowisk pisarzy i biblio-
tekarzy po połączeniu w 1999 r. województw 
zielonogórskiego i gorzowskiego we wspólne 
województwo lubuskie.

W 2001 roku Oddział obchodził 40-lecie 
istnienia i z tej okazji zorganizował uroczystą 
sesję naukową w gmachu Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, a 
jej pokłosiem było rok później wydanie przez 
Oddział informatora opracowanego przez 
E. Kurzawę oraz książki z referatami Janusz 
Koniusza, Andrzeja K. Waśkiewicza i Roberta 
Rudiaka wygłoszonymi podczas sesji – Cztery 
dekady. 40-lecie Oddziału ZLP w Zielonej Górze. 
Z okazji jubileuszu oficyna wydawnicza Pro 
Libris przy WiMBP przygotowała drugie wy-
danie leksykonu pisarzy regionu lubuskiego 
Miejsce zmagań w opracowaniu A. Siateckiego. 

Kolejnymi inicjatywami podjętymi już 
w nowym tysiącleciu było wprowadzenie do 
kalendarza wydarzeń corocznie odbywających 
się bożonarodzeniowych spotkań integracyj-
nych środowisk piszących „Podziel się opłat-
kiem wiersza” w zielonogórskiej książnicy oraz 
powołanie w maju 2001 r. w Żarach drugiego 
w województwie lubuskim Klubu Literackiego 
ZLP, do którego chęć przynależności zgłosili 
praktycznie wszyscy lokalni twórcy. Przewod-
nicząca klubu została Grażyna Rozwadowska-
-Bar, a jej zastępcą Janusz Werstler, następnie 
klubem kierował Zbigniew Kozłowski. Od 
2002 r. Klub Literacki był współorganizato-
rem Majowych Spotkań Literackich w Żarach 
wraz z miejską biblioteką oraz Łużycką Wyższą 
Szkołą Humanistyczną im. J. B. Solfy i Żarskim 
Towarzystwem Kultury.
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W 2003 r. Oddział liczył 39 członków i 
kandydatów, a z chwilą powstania w 2005 r. 
samodzielnego Oddziału ZLP w Gorzowie 
Wielkopolskim część literatów z północnej 
części województwa lubuskiego przeniosła 
się do struktur gorzowskich. Prezesem został 
Ireneusz K. Szmidt. Od tej pory na Ziemi 
lubuskiej istnieją dwie agendy Związku, z 
których każda skupia do 30 osób. 

Od 2007 r. zielonogórski Oddział ZLP 
sprawuje opiekę nad Leśniczówką Pracy 
Twórczej, stanowiącą obecnie domek-pra-
cownię dla artystów w Liniach koło Kargowej, 
gdzie przebywał i tworzył Eugeniusz Paukszta. 
Tam też znajduje się Izba Pamięci pisarza. 
Od 2007 r. Klub Literacki ZLP w Żarach 
współorganizuje z Żarskim Towarzystwem 
Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Ża-
rach ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur 
Dziewina” w kategorii poezji i prozy. 

W latach 2009-2010 Oddział był orga-
nizatorem dwóch edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Literackiego „Pomosty Literackie. 
Percepcja literatur”, które odbywały się w 
Zielonej Górze i innych miastach południowej 
części województwa, a w którym uczestniczyli 
pisarze i tłumacze z Białorusi, Estonii, Litwy, 
Niemiec, Słowacji i Ukrainy oraz literaci 
lubuscy. Festiwal ten do dziś kontynuuje 
Wo jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C. Norwida w Zielonej Górze pod nazwą 
Festiwal Literacki „Proza Poetów” im. Anny 
Tokarskiej. W zielonogórskiej książnicy na-
zwano też sale imieniem zmarłych członków 
ZLP – Sala widowiskowa im. Janusza Koniusza 
(2018) i Klub „Pro Libris” im. Andrzeja K. 
Waśkiewicza (2015). 

W 2009 r. biblioteka w Gorzowie Wielko-
polskim nazwana została imieniem Zbigniewa 
Herberta, który w latach 1964-66 mieszkał 
w tym mieście i pracował jako kierownik 
literacki w Teatrze im. J. Osterwy. W latach 
1991-2008 biblioteka nosiła imię Papuszy. W 
2013 r. powstał pierwszy fabularny film o lubu-
skiej poetce pt. „Papusza” w reżyserii Joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego. Z kolei 
w listopadzie 2017 r. imię Papuszy przyjęła 
Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu, w 
którym w latach 50. mieszkała romska poetka.

W 2011 roku stan kadrowy zielonogór-
skiego Oddziału ZLP stanowiło 30 członków 
i jeden kandydat. Tego roku przypadł też 
jubileusz 50-lecia Oddziału i z tej okazji wy-
dane zostały – pamiątkowa księga wierszy I 
wspomnisz, i pod redakcją J. Koniusza i R. Ru-
diaka oraz leksykon pisarzy zielonogórskich 
A. Siateckiego Na Winnicy. Także od 2011 r. 
Oddział przyznaje własną Lubuską Nagrodę 
Literacką ZLP przemianowaną w 2015 r. na 
Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewi-
cza (kryształowa statua z wtopionym cyfrowo 
autografem pisarzem), które wręczane są 
w trakcie gali w Muzeum Ziemi Lubuskiej. 
Nagroda dzisiaj przyznawana jest za najlepsze 
książki wydane przez lubuskich pisarzy, a od 
2019 r. Oddział wręcza zasłużonym pisarzom 
i animatorom kultury drugą nagrodę – Laur 
im. Janusza Koniusza (statuetka mosiężna 
z wygrawerowaną podobizną i autografem 
pisarza). Pierwszym laureatem Nagrody Li-
terackiej był Krzysztof Koziołek z Nowej Soli, 
a Lauru Eugeniusz Kurzawa. Także w 2011 r. 
Klub Literacki ZLP w Żarach wydał pierwszą 
antologię poezji swoich członków Słowa spod 

Magnolii, a sześć lat później drugą Co pulsuje 
w nas... (2017). W maju 2012 r. w Muzeum 
Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli 
otwarto Gabinet Włodzimierza Korsaka.

W latach 2014-2016 staraniem prezesa 
Oddziału wydano książki Andrzeja K. Waś-
kiewicza: Lubuskie środowisko literackie. Szkice 
z lat 1963-2012 (2014) i O literaturze lubuskiej. 
Szkice, recenzje i inne teksty (2016) oraz  Jedzenie 
jest niezdrowe, ale przyjemne... (2016), a także 
pośmiertny tom poetycki Janusza Koniusza 
Wiersze ostatnie (2016), wszystkie pod redakcją 
E. Kurzawy.

W 2015 r. obyły się kolejne wybory władz 
Oddziału zielonogórskiego, w trakcie których 
prezesem honorowym został pionier lubuskiej 
literatury Janusz Koniusz – Obywatel Hono-
rowy Miasta Zielona Góra od 2004 r. Drugim 
Obywatelem Honorowym Miasta został także 
członek ZLP Włodzimierz Kwaśniewicz w 
2007 r. Po śmierci J. Koniusza miały miejsce 
w 2018 i 2020 r. w zielonogórskiej książnicy 
dwie wystawy poświęcone życiu, twórczości i 
działalności kulturalnej pisarza. 

W styczniu 2016 r. wespół z Woje wódzką 
i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida 
Oddział ZLP zorganizował pierwszą edycję 
Zielonogórskiego Slamu Poetyckiego. W li-
stopadzie 2016 r. Oddział obchodził 55-lecie 
istnienia, a w uroczystości wziął udział prezes 
Zarządu Głównego ZLP Marek Wawrzkie-
wicz. Z okazji jubileuszu Prezydent Zielonej 
Góry przyznał Oddziałowi ZLP Nagrodę 
Kulturalną, natomiast w roku następnym  
Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał 
Oddziałowi Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Lubuskiego. Z kolei w 2019 
r. książnica zielonogórska przyznała dyplom 
honorowy Lubuskiego Wawrzynu Literac-
kiego, a w 2020 r. Towarzystwo Miłośników 
Zielonej Góry „Winnica” – Zielonogórską 
Nagrodę Literacką „Winiarka” za całokształt 
działalności literackiej i kulturalnej dla miasta 
i regionu.

W grudniu 2018 r. w Bibliotece Uniwer-
syteckiej przy współpracy z pracownikami 
naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego 
odbyła się debata literacka pod hasłem „Cze-
go nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?”, a 
dwa lata później, w lutym 2020 r. w Bibliotece 
Wojewódzkiej im. Norwida druga debata pn. 
„Waśkiewicz dzisiaj”.  

W marcu 2019 r. odbyły się wybory Za-
rządu Oddziału ZLP, na czele którego stanął 
Robert Rudiak, a wiceprezesami zostali Wło-
dzimierz Kwaśniewicz i Marcin Radwański. Ty-
tuł prezesa honorowego otrzymał Eugeniusz 
Kurzawa. W październiku 2019 r. Oddział 
rozpoczął wydawanie własnego kwartalnika 
„Pasje Literackie”, którego redaktorem 
naczelnym został Marcin Radwański, a jego 
zastępcą Agnieszko Ginko-Humpries. 

W latach 2020-2021 z inicjatywy Oddziału 
ZLP miasto ufundowało tablice pamiątkowe 
M. Kaziowa i J. Koniusza, które umieszczono 
na elewacji domów, w których mieszkali i 
tworzyli. Oddział wydaje serię zeszytów bio-bi-
bliograficznych o zielonogórskich literatach. 
W 2019 r. wyszły zeszyty poświęcone M. J. 
Warszawskiemu, A. K. Waśkiewiczowi i Eu-
geniuszowi Kurzawie. Oddział ZLP realizuje 
filmy dokumentalne o zmarłych pisarzach; 
w latach 2016-2020 powstały już cztery – o 
Michale Kaziowie („Radość życia”), Annie 
Tokarskiej („Nieparzysta”), Andrzeju K. 
Waśkiewiczu („To, co zostaje”) i Mieczysła-
wie J. Warszawskim („Gość samego siebie”). 

Oddział wychodzi również z inicjatywami 
nadawania imion zmarłych członków ZLP, np. 
nazwania ulicy Waśkiewicza w Kożuchowie, 
imienia Warszawskiego Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Czerwieńsku i budowie pomnika 
Kaziowa w Zielonej Górze, który byłby pierw-
szym pomnikiem zielonogórskiego literata i 
naukowca. 

W lutym 2021 r. w trakcie XI gali literac-
kiej ZLP Eugeniusz Kurzawa decyzją Zarządu 
Głównego Związku otrzymał Złotą Odznaką 
ZLP. Z uwagi na pandemię nie udało się 
zorganizować obchodów 100-lecia ZLP i stąd 
przełożono na październik 2021 r. konferen-
cję naukową pt. „Literatura osadnicza jako mit 
założycielski literatury lubuskiej” w Bibliotece 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, która będzie 
połączona z obchodami 60-lecia Oddziału. Z 
tej okazji w bibliotece UZ otwarta zostanie 
wystawa Dorobek literacki członków ZLP w Zielonej 
Górze (1961-2021).

Przez 60 lat istnienia zielonogórskiego 
Oddziału ZLP należało do niego 76 twórców 
z kilkunastu miast lubuskich oraz województw 
ościennych. Z tej grupy zmarło 32 pisarzy, 
a wielu z nich zostało lokalnie upamiętnio-
nych. Wielu z nich zostało uhonorowanych 
odznaczeniami i nagrodami państwowymi i 
samorządowymi, a także krajowymi i regional-
nymi nagrodami literackimi oraz lokalnymi 
tytułami honorowymi. Wielu posiada tablice 
pamiątkowe, ich nazwiskami nazwano ulice, 
skwery i ronda, a także gmachy bibliotek i sal 
pamięci w placówkach i instytucjach kultury 
Ziemi Lubuskiej, regionie, w którym urodziła 
się i wychowała Olga Tokarczuk – laureatka 
literackiej Nagrody Nobla. Obecnie Oddział 
zielonogórski skupia 29 autorów z południo-
wej części województwa lubuskiego oraz z 
Głogowa i Wolsztyna. v

Wielka to zaleta zachować jak najdłu-
żej świeżość uczuć, gorące serce, dziecięcą 
wrażliwość i zachwyt nad urodą świata. Jeśli 
dodać do tego lekkość (czasem nieznośną) 
pióra - to otwarta droga do pisania wierszy. 
Słowa wprost cisną się same jak oswojone 
psy łaszące się do ręki pana (porównanie 
zaczerpnięte od Melchiora Wańkowicza). 
Które wybrać, a które odsunąć? I tu jest (idąc 
za tym porównaniem) pies pogrzebany. Bo 
jest i druga, ciemna strona pisania. Trzeba 
odrzucić zbędny balast, to jest nadmiar słów, 
powtórzeń, utartych skojarzeń, aby odnaleźć 
właściwe słowo. Ten trud ktoś porównał do 
pracy rzeźbiarza, który odrzuca kolejne war-
stwy opornej materii, by odnaleźć właściwą 
formę, lub do znoju poszukiwacza bursztynu, 
który przesiewa piasek, by w końcu odnaleźć 
właściwy okruch. Powstały wiersz czasem 
musi pozostać w ukryciu, powoli dojrzewać. 
Wtedy uniknie się zasadzek wielosłowia czy 
powtórzeń nawet bardzo udanego zwrotu 
czy porównania, uniknie się zasadzek bana-
lizacji, która może sugerować niedostatek 
inwencji. I uniknie się frazesu, bo jak stwier-
dził Wyspiański „frazes jednak wystarczy, by 
Myśl diabli wzieni”. v

Sławomir Krzyśka

Blaski i cienie pisania wierszy
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Grzegorz Zientecki      

PASAŻEROWIE  

Kiedy samolot wchodzi w obłok 
Niewielu myśli o Ikarze
Saint-Exupery  czy braciach Wright 
Zbyt zajęci drinkiem nagłówkami gazet 
I pokładową rozrywką przegapiają 
Mistyczny moment 
Kiedy całkowicie do tego nieuprawnieni stają się bogami   

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXIV

1.
Zima wyszła z ciemności.
Tu, gdzie szum morza pozostawił 
w rybackiej sieci pisk horyzontu,
powietrze unosi zapach soli.

2.
Między nami pirs. 
Woda krzyczy, a może to szmer portowych zaułków,
w których ukrył się czas.

Przestrzeń jest jak ściana,
na której olejny smok
wycięty z papeterii w twoim śnie, 
próbuje pochłonąć nasz brzeg.

3.
Dotykam myślami księżyca. 
Zostawiam na jego skórze ślady 
dla wszystkich tych, którzy sto lat później 
nazwą ciebie matką, 
gdy mnie z obłoków odzierać będzie noc.

4.
Pod stopami przesuwają się kamienie. 
Przypominają głosy rozbitków.
Może to gniew orkanu
wdzierający się w skostniałe ciało Irlandii.
A może nasze myśli jak chmury, 
które zagubiły niebo.
Jak kiedyś Titanic nadzieję pozostawioną 
tysiąc kilometrów od miejsca, na którym teraz 
Astra zgasiła swój blask.

5.
Czuję, jak pęka we mnie 
każdy nit przymocowany do estakady,
i jak kluczy się wiatr,
którego ramiona dotykają dźwignic 
obejmujących mrok doków Harland and Wolff,
w których zagubieni wciąż wodujemy się 
– bez początku i powrotu. 

Małgorzata Osowiecka

Wschód nad Golden Gate

Mgły czasami szczypią, tak że płaczesz: to wtedy, 
gdy komin na Twin Peaks wydycha swoje
grzechy, nie zdajesz matury lub pokazujesz rodzicom
nowy tatuaż i jest dym.

To wtedy, kiedy zbierają cię z podłogi po balecie i czujesz to
we wszystkich mięśniach tak mocno, że nie możesz zrobić
jednego kroku.

Mgły są czasami tak gęste, że wystarczy stłuczony talerz
i one zaczynają szczekać jak niewprowadzone harty
czy historie o seryjnych mordercach z Alcatraz.
Jest też taka mgła, o której mówią wszyscy.

Ona pochłania w całości jak twoje San Francisco.
Wiem, że kiedy będziemy rozmawiać,
z moich ust wyleci czarny dym,
a wtedy ty będziesz nią

Piotr Szczepański

Kujawy przedzawałowe

na Wileńskim też nie uświadczysz skupienia
wygłup z wczoraj
imituje miłość
nastraszona zaraz powróci

cisza; piękny detal architektoniczny
znika w dudnieniu młotów pneumatycznych
trzasku opłatków
silników Audi i BMW
świętych  mikołajów

„znalazłam kogoś” - powiedziała na progu
więdnącego roku
psując nastrój fanfar
szkarłatu confetti

stukanie pustych obcasów
przynosi nieznaną ulgę
z gór płynie
gwar głosów: „zapomnij”
szuranie nart
kłucie kijków

znajdź ulgę w anyżowych cukierkach
i starym słowie chandra
tak żarliwie cyzelowanym
w innej epoce

jego „kurwa mać” sprawi
że pojaśnieje horyzont
i jeszcze tamten zapach
pieczonych ziemniaków w szałasie

Robert Drobysz

Gospoda w Szentendre
 
 
stary Cygan zaczesał gładko 
siwe włosy nie hula w nich
wiatr pamiętający tabor
melodie pachnące ogniskiem
sprzedaje wędrownym turystom
ostatnim nomadom Europy
 
stary Cygan wędruje myślami 
wygrywając na skrzypcach melodie
młodości uśmiechają się usta
puste oczy widzą młodą Cygankę 
podaje do stołu przetrącona życiem
cierpkie wino młodości gulasz uwarzony nad
ogniskiem zgliszcz
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Dariusz Filinger                                                    

Misja (cz. III) (3)
dokończenie z poprzedniego numeru

Przed nami morze trawy słoniowej. Bę-
dziemy w niej niewidoczni. Została tak nazwana 
na cześć zwierząt, które uwielbiają jeść jej mło-
de pędy w porze wilgotnej. Ma budowę kępową 
i może dorastać do trzech metrów wysokości. 
W tej chwili są to zeschłe badyle o wysokości 
około dwóch metrów. Zanim jednak do niej 
doskoczymy, musimy pokonać jak najszybciej 
kilometrowy pas gołej ziemi, przylegający do 
naszego obozu. Pas został oczyszczony z trawy 
słoniowej poprzez wielokrotne pocięcie darni 
broną talerzową i potraktowanie herbicydami. 
Wycięto też niektóre drzewa, aby wrogi strze-
lec nie krył się za ich pniami – przynajmniej 
mieliśmy opał na ognisko. Teraz zrobiło się 
trochę chłodniej. Sawanna zaczęła oddawać 
swoje delikatne zapachy eukaliptusa i palmy 
olejowej. Podczas szybkiego marszu opadały z 
nas emocje po zapierającym dech w piersiach 
widoku na wieży kościelnej. Przecież nic nie 
piliśmy, a wzrok mamy dobry, zwłaszcza kapral 
Arek. Jasna poświata, jaką roztaczała postać, 
nie mogła pochodzić od księżyca, bo księżyc 
był zupełnie gdzieś indziej.

No nareszcie, pokonaliśmy otwartą 
przestrzeń. Jest lekki wiatr, morze traw faluje, 
zeschnięte badyle ocierają się o siebie wydając 
odgłosy. Dzięki temu możemy szybciej iść, bez 
obawy, że ktoś nas usłyszy. Wózek z barettą 
dobrze się toczy i nie wydaje odgłosów. Jesz-
cze tego by brakowało, gdyby zaczął piszczeć. 
Musimy uważać, aby elementy wyposażenia 
nie stukały o siebie. Zrobiliśmy trzy kilometry. 

- Lis do kurnika – jak mnie słyszysz?
- Słyszę cię dobrze.
- Ja ciebie też. 
Możemy iść wyprostowani, wysoka trawa 

nam w tym pomaga. Angole idą prawie bez-
szelestnie. Jeśli wróg usłyszy hałas, oni pierwsi 
ucierpią. Idą gęsiego w dwóch grupach od-
dalonych od siebie o sto metrów. Przeszliśmy 
cztery kilometry.

- Lis do kurnika, lis do kurnika.
- Słyszę cię słabo.
- A ja jeszcze dobrze, zrobiliśmy cztery 

kilometry, cztery kilometry.
Warto wiedzieć, że w połowie drogi koń-

czy nam się łączność. Podczas ucieczki (ewaku-
acji rannych), pomoc z Bazy można dopiero 
wezwać z takiej odległości. Zaczęło pojawiać 
się coraz więcej drzew. Jeszcze tylko pięćset 
metrów do ściany lasu. Granica między sawan-
ną a lasem tropikalnym jest umowna – jedno 
przechodzi w drugie stopniowo. Pot spływa 
po plecach. Gdyby nie te cholerne kamizelki 
kuloodporne, byłoby lepiej. Ale nie ściągamy 
ich dla świętego spokoju. Dwie kolumny przed 
nami zaczęły posuwać się coraz wolniej i coraz 
czujniej. Wreszcie się zatrzymały. Weszliśmy w 
przestrzeń miedzy nich, zachowując bezpiecz-
ną odległość. Wdrapałem się na niski pień 
rozłożystego bobowca. Gdyby nie to, nic bym 
nie widział. Arek jest niższy ode mnie, w takiej 
sytuacji nie może być moimi oczami. Konster-
nacja: moździerze nie stoją tuż obok siebie, tak 
jak wczoraj. Zostały rozstawione na skraju lasu 
w odległości około 150-170 metrów. Prawdo-
podobnie już rano rozpocznie się ostrzał. To 
poważnie utrudnia zadanie. 

- Arek, idź do nich i powiedz, że niech 
nie rozdzielają się na cztery grupy, bo jest ich 
za mało. Niech po cichu podłożą materiały 
wybuchowe pod lufy dwóch moździerzy. Jak 
się zrobi zamieszanie i nastąpią wybuchy, mogą 
szturmem spróbować zdobyć trzeci moździerz. 
Niech sami ocenią sytuację. Ja sam spróbuję 
załatwić czwarty, gdy tylko zrobi się głośno. 
Dopiero jak się uporam z czwartym, mogę 
im pomóc przy trzecim, udzielając osłony 
snajperskiej. 

- Na pewno tylko dwa? Może niech po-
dzielą się na trzy grupy.

- Arek, kurwa, czuję podświadomie, że 
mogą być kłopoty. Myślę, że mamy do czynie-
nia z profesjonalnymi żołnierzami zawodowy-
mi Sudanu. Jeśli zniszczą dwa bez żadnych strat 
własnych, to będzie super.

- To idę.
- Powiedz im,  żeby się nie śpieszyli, tylko  

zalegli na razie i obserwowali,      bo  mam złe      
przeczucia. Niech dobrze ocenią sytuację. 
Może ja coś z góry lepiej zobaczę.

Kapral poszedł. W tym czasie przystroiłem 
się trawą (kamuflaż), wyciągnąłem barettę 
i zacząłem obserwować teren przez lunetę 
sprzężoną z noktowizorem. Skupiłem się tylko 
na dwóch najbliższych moździerzach i stwier-
dziłem, że chyba są pilnowane – zauważyłem 
ruch w podczerwieni.  Muszę zejść już z tego 
pnia, bo za długo jestem w jednym miejscu. Za-
czekam na Arka, a potem przemieszczę się do 
następnego drzewa, jeszcze bliżej i na prawo. 

Kapral zjawił się bezszelestnie, pokiwał 
głową i wystawił dwa palce. „Idź jeszcze szybko 
i powiedz im, że przy każdym są co najmniej 
dwie osoby, które na pewno nie śpią. Niech 
się nie śpieszą”. 

Zatrzymaliśmy się na wysokości obiektu 
numer 4. Trawa nas osłania, ale jednocześnie 
jest za wysoka – utrudni mi strzały. Arek, ze 
względu na mały wzrost, może jedynie nasłu-
chiwać i ewentualnie „zdjąć” wrogą grupę za 
pomocą granatnika podwieszanego na jego 
berylu. Ja uzbrojony jestem w PM-98, ale i 
tak pewnie nie będę miał czasu strzelać. W 
odległości czterystu metrów od  czwartego 
obiektu znalazłem pień, o który niestety nie 
da się oprzeć lufy mojej baretty. Ręka mnie 
świerzbi, aby wpakować dziesięć strzałów w 
moździerz (czyli cały magazynek), ale nie mam 
jak.  Moja amunicja kalibru 12,7 × 99 mm, to 
standardowe naboje wielkokalibrowe NATO, 
wprowadzone zostały do użytku w 1993 roku. 
Przebijają  pancerz o grubości 20 mm, nie 
wiem tylko,  jak gruby jest pancerz na lufie moź-
dzierza. Będę musiał oddać dziesięć strzałów 
dokładnie w to samo miejsce, licząc na to, że 
osłabi to powłokę lufy, która rozpadnie się na 
kawałki przy próbie wystrzelenia pierwszego 
ładunku. Być może, że będą to moje pierwsze 
i ostatnie strzały snajperskie dzisiejszej nocy.  

- Arek, idziemy w inne miejsce, bo nic tu 
nie mogę. Już wolałbym teraz na pustyni być, 
psia krew. Może znajdę dalej jakiś dobry pień 
drzewa. – Przeszliśmy sto metrów na lewo, 
z powrotem w kierunku moździerza numer 
3. Moździerz czwarty mam trochę po skosie, 
bardzo dobrze, ale nie widzę nigdzie stabilnej 

podpórki. Sam dwunóg jest za niski, pomimo 
że umieściłem go na odwróconym futerale i 
nóżki maksymalnie wydłużyłem. Muszę przejść 
sto metrów do przodu – tam trawa jest niższa.

- Nic z tego, Aarek, nie mam dobrej po…
poozycji, nasz czas się ko…kończy – powie-
działem zdenerwowany i zacząłem się jąkać. 
Za chwilę zrobi się głośno i niebezpiecznie.

- Kapitanie, może oprzesz lufę na moim 
ramieniu?

- Ttak zrobimy, tylko oddychaj zaraz po 
oddaniu strzału, a nie przed i złap mocno 
dwunóg obiema rękoma. Jesteśmy w odległości 
trzystu metrów od celu. 

Oparłem lufę o kamizelkę kuloodporną 
Arka i obserwuję przedpole w podczerwieni. 
Dwóch strażników. Jeden siedzi oparty o gąsie-
nicę moździerza i patrzy w bok, ma noktowizor. 
Drugi stoi za drzewem i sika. Nawet widzę jego 
ciepły strumień moczu. Jeśli gdzieś są pozostali, 
to na pewno trochę dalej. Ale na sto procent, 
że są. Nagle rozległ się huk – rozumiem, że 
obiekt numer 1 – kaput. Ciszę nocną mamy już 
za sobą, do dzieła. Odbezpieczyłem i przełado-
wałem. Następne wystrzały będą automatyczne. 
Poprawka na wiatr boczny – jest, kompensacja 
odległości – jest. Pierwszy strzał dosięgnął lufy 
moździerza u jej nasady. Arek odetchnął, po-
szedł drugi strzał. Oba w celu – nie widzę, aby 
wyrządziły jakąś szkodę. „Arek, jedziemy z tym 
koksem, nie oddychaj wcale”. Umieściłem w 
tym samym miejscu pięć kolejnych strzałów. 

- Oddychaj, widzisz coś? – odezwałem się 
zachrypniętym głosem i podczepiłem pełny 
magazynek.

- Zamieszanie, ludzie nadbiegają, za chwi-
lę położą ścianę ognia.

- Uwaga, jeszcze pięć strzałów i spada-
my! – Po mojemu te pociski też sięgnęły celu, 
prawie w tym samym miejscu, co poprzednie. 
– Chowam broń do futerału w pozycji klęczą-
cej. Biegną do nas… i strzelają… grad kul tuż 
nad głowami. „Wal z beryla!” – Poszedł granat 
odłamkowy, a potem Arek wstał na chwilę i 
poprawił ręcznym zaczepnym. Grad kul osłabł. 
Zaczęliśmy uciekać pod ostrzałem bez ogląda-
nia się za siebie. Po dwustu metrach skręciliśmy 
w kierunku obiektu numer 3, gdzie rozpętało 
się prawdziwe piekło. Teraz dopiero sobie 
uświadomiłem, że angole nie nastawili takiego 
samego czasu: drugi wybuch nastąpił dopiero 
po trzydziestu sekundach po pierwszym. Zde-
rzyłem się z jakimś „snopkiem słomy”. To był 
angol, który uciekał. 

- Stój! Co się dzieje?
- Nie dali się zaskoczyć, gonią nas, jest 

ich dużo więcej…
- Po prostej was gonią?
- Po prostej.
- Będziemy mieli ich z boku, strzelaj do-

piero wtedy, jak nasi przejdą, i jak ich wyraźnie 
zobaczysz, podpuścimy ich bliżej. 

- Arek, walimy po całości – jednocześnie 
przeładowałem PM-98. Przebiegło pięciu an-
goli, w tym dwóch rannych. Za nimi jeszcze 
trzech, ale ci ostatni na naszych oczach zostali 
właśnie skoszeni.

- Teraz, TERAZ – biegli w nieładzie, na 
nasze szczęście nie ustawili się w tyralierę. 
Arek plunął z granatnika i poprawił ręcznym 
zaczepnym. Angol strzelał seriami. Padnij, 
pociągnąłem angola za przedramię, Arek nie 
zdążył. Osunął się z jękiem. „Obróć się, za nami 
na wprost!”. W tym huku nic nie widać ani nie 
słychać. W ostatniej chwili napastnik dostał w 
brzuch z jednego metra, ciągnąłem serią po ca-
łości, angol też. Chyba jeszcze trafiliśmy kilku.
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Bajki dla Michałka

Opowiem bajkę o Czarnoksiężniku z 
Jaskini Dziwów. 

Światem rządził Czarnoksiężnik. Wszyscy 
ludzie strasznie się go bali, choć nikt  nie 
widział Maga na własne oczy. Mówiono, że 
mieszka w Jaskini Dziwów, gdzieś pod ziemią 
i ma wielką Moc.

Czarnoksiężnik rządził ludźmi za po-
mocą swoich Wysłanników. Zapisywali oni 
słowa Wielkiego Maga szarym dymem, który 
układał się w Wielkie Prawdy. Ludzie skwa-
pliwie czytali wszystkie Prawa i Zasady, zanim 
rozwiał je wiatr.

Żeby nie zapomnieć słów Czarno-
księżnika ludzie powtarzali je bez przerwy i 
przekazywali jeden drugiemu, aż w końcu 
znali tylko Prawdy Maga. Zapomnieli o swoich 
marzeniach, tęsknotach, nie podróżowali,  
nie tańczyli, nie słuchali muzyki ani poezji. 
Żyli tylko według praw ustanowionych przez 
niewidzialnego Czarodzieja.

     Ale, jak to zwykle bywa w bajkach, 
znalazł się ktoś, kto był trochę inny od reszty 
i nie znał strachu. Był to mały chłopiec, który 
zawsze chodził swoimi ścieżkami.  Potrafił 
rozmawiać z drzewami i zwierzętami, a gdy 
potrzebował rady prosił o to zaprzyjaźnionego 
Anioła.

Prawdę powiedziawszy, z Aniołem działo 
się coś niedobrego. Posmutniał, często wzdy-
chał a nawet płakał. 

- Dlaczego już się nie uśmiechasz, tylko 
siedzisz przygnębiony w kącie? - chłopiec 
zapytał Anioła.

- Czuję się bezradny. W nas Aniołów nikt 
już nie wierzy i nikt nas nie słucha... no może 
z wyjątkiem Ciebie. Ludzie zapadają w coraz 
głębszy Sen. W Sen Wielkiego Maga.   

- Aniele kochany, napraw swoje skrzydła, 
bo wiele piór z nich wyleciało, rozświetl włosy 
złotym pyłem i szykuj się do długiej drogi. 
Jutro wyruszamy do Czarnoksiężnika!

Następnego dnia wyruszyli w drogę. Naj-
pierw poszli na północ, ale tam nie spotkali 
Maga. Tak samo było na południu, wschodzie 
i zachodzie. Ani śladu.

Po drodze spotykali zalęknionych ludzi, 
którzy uczyli się na pamięć rozkazów Czar-
noksiężnika.

- Musimy szukać Znaków. Anioł, widząc 
co się dzieje z ludźmi, zaczął odzyskiwać siły.

Nagle na bucie chłopca pojawiła się gą-
siennica. Była szmaragdowozielona.

- Niedługo stanie się pięknym motylem. 
Chłopiec odzyskiwał wiarę, że wszystko dobrze 
się ułoży. - To jest Znak. Kolor początku i 
nadziei!

Poszli dalej przed siebie, szukując znaków. 
I wszystko potoczyło się tak, jak to dzieje się w 
bajkach.

Najpierw pojawił się jednorożec z zie-
loną grzywą i zielonym ogonem, który niósł 
chłopca przez wiele dni na swoim grzbiecie. 
Anioł trzymał się mocno ogona oszczędzając 
nadwątlone skrzydła. 

Potem lew o seledynowych  oczach zabrał 
naszych podróżników w dalszą drogę.

Pędzili przez różne kraje, gdzie ludzie 
mówili tym samym językiem, mieszkali        w 
domach, które przypominały klatki i rozmawia-
li tylko o odezwach i nowych prawach Maga.

U kresu  podróży, gdy grzali się przy 
ognisku, z płomieni wyłonił się żar-ptak o 
zielonych piórach błyskających tęczą.

Żar-ptak, z chłopcem i Aniołem na 
swoim grzbiecie, poszybował w stronę wiel-
kiego wulkanu. Dotarli do celu. Ognisty ptak 
wskazał dziobem szczyt wulkanu, z którego 
wyrzucane były z wielką siłą rożarzone kamie-
nie i gęsty dym.

- Nie możesz się bać! - powiedział sta-
nowczo Anioł.

Chłopiec zawahał się tylko przez chwilę 
a potem skinął głową. Ptak zaskrzeczał do-
nośnie i uniósł się ze swoimi pasażerami do 
góry.Wlecieli do środka wulkanu.

Chłopiec mocno zacisnął powieki 
a kiedy otworzył oczy zabaczył ogromną 
rozświetloną jaskinię. Wszędzie migotały, 
jak ekrany, lustra z kryształu. Na środku, w 
obrotowym fotelu siedział człowiek o żółtych 
fosforyzujących oczach. Był to Czarnoksięż-
nik. Wielki Mag.

- Nie lubię jak ktoś mi przeszkadza. 
Głos miał dziwny, jakby płynął z ukrytego 
głośnika. - Ale wiedziałem, że się zjawicie. 
Widziałem ciebie i tego świetlistego ze skrzy-
dłami na moich ekranach. Wszystkich was 
widzę - roześmiał się tak, że przypominało 
to gdakanie kury.

- Słyszę wasze słowa a nawet myśli. Gdy 
mi się nie podobają zmieniam je. Nie lubię 
buntowników. Nieposłusznych wymieniają 
moi Pomocnicy na poprawioną kopię.

Z tobą też tak może być.
- Ale ja się nie boję - chłopiec czuł na 

szyi ciepły oddech Anioła.
- Wszyscy się boją. I o to mi chodzi. Wasz 

strach jest już niezłej jakości.
- A ty nigdy się nie boisz? - chłopiec 

wiedział, że pytanie jest nieco ryzykowne.
- Oczywiście, że nie. Mam Moc i Wiedzę. 

I świetnie się bawię.
- A śmierć? Jej też się nie boisz?
- Nie boję się ani śmierci ani chorób. A 

wiesz dlaczego? Bo w nie nie wierzę! - znowu 
zagdakał rozbawiony. - Ludzie potrafią we 
wszystko uwierzyć. Gra może toczyć się bez 
końca.

- Właśnie! - krzyknął Anioł, bo wszystko 
sobie przypomniał. - Dałem się uśpić, jak 
wszyscy ludzie, bo zbyt długo jestem na ziemi.

Chłopiec, który  pozbył się już całkiem 
lęku, zrozumiał na czym polega Moc Czar-
noksiężnika. Podszedł do pierwszego lustra i 
powiedział jedno słowo. Blask kryształowego 
ekranu zaczął przygasać. To samo zrobił z 
drugim, trzecim i setnym lustrem. Żar-ptak 
ognistym wzrokiem rozbijał kryształy na 
drobniutkie kawałki.

Gasł też wzrok Wielkiego Maga. Jakby 
szarzał. Anioł latał radośnie i wydawał bojowe 
okrzyki.

Jaskinię oświetlało już tylko płynące z 
góry światło ogromnej kuli, przypominającej 
matowe słońce.

Mag kręcił się coraz szybciej i szybciej 
w swoim obrotowym fotelu szykując się do 
Ostatecznego Odlotu.

- I nigdy nie wróci Babciu?
- To zależy, ilu ludzi się przebudzi i w co, 

tacy chłopcy jak Ty, uwierzą, gdy dorosną. v

Aleksandra Brzozowska

Bajka o Czarnoksiężniku

- Zrywamy się – wydałem rozkaz – pomóż 
Arkowi, złap go za pasek i ciągnij do najbliż-
szego drzewa (około 150 m). – Zmieniłem 
magazynek i zaczaiłem się. Tak jest, bardzo 
słusznie, biegli głośno, cztery osoby. Sko-
siłem ich równo, zasłużyłem na podwójną 
szkocką. Tak jest, macie gnoje za swoje, nikt 
was tu nie zapraszał. I dałem dyla, instynkt 
mi podpowiedział, że moje szczęście już się 
kończy. Zatrzymałem się przy drzewie akacji. 
Wszyscy ciężko dyszymy. W gardle i w nosie 
pełno kurzu – rzeczywiście, przepłukałbym 
gardło czymś dobrym.

- Musimy iść, musimy iść, bo jak się cał-
kiem rozwidni, to nas dopadną…

Ciągnę barettę, potem Arka, potem 
znowu barettę, potem znowu Arka, i tak 
zmieniamy się z angolem o imieniu Benny. 
Czy to już połowa drogi? Jeszcze nie. „Lis 
do kurnika, lis do kurnika” – cisza. Arek 
opadł całkiem z sił, dostał dwie tabletki 
przeciwbólowe i napój izotoniczny, który ma 
zrównoważyć upływ krwi. Oberwał w ramię. 
Zabandażowałem ranę, mocno krwawiła. 
Bezwładną rękę schowałem mu za kamizelkę 
kuloodporną. Przy następnym samotnym 
drzewie zostaliśmy na dłużej, Arek zemdlał. 
Wyciągnąłem barettę i wdrapałem się na 
pień. Wszystko widzę – są jakieś 450-500 
metrów od nas. Przeczesują okolicę, słychać 
pojedyncze strzały, pewnie dobijają naszych 
rannych,  a może swoich też. Tak, swoich też, 
bo strzałów jest coś dużo. Tak, to nie Dinka 
– Dinka użyliby maczety. Aż ręka świerzbi, 
aby załatwić jednego bandytę z drugim. 
Mógłbym nawet dziesięciu z tej pozycji, ale 
w końcu by nas dopadli. Nie będziemy się 
ujawniać. Sudańczycy nie są strachliwi, nie 
będą uciekać, jeśli zastrzelę kilku – są na 
świętej wojnie. 

Wtem rozległ się potężny huk – to moź-
dzierz dużego kalibru rozpoczął bezkarny 
ostrzał naszej Bazy, bazy wojsk ONZ. Boże 
Święty, miej ich w swojej opiece… - przeże-
gnałem się. A co na to Rada Bezpieczeństwa 
lub Sekretarz Generalny ONZ? Świat ma to 
gdzieś. Potem nastąpił inny wybuch, ludzie, 
czy wy to słyszycie? Nastąpił WYBUCH, NAJ-
PIĘKNIEJSZY WYBUCH W MOIM ŻYCIU, 
miód na moje zbolałe serce. Rozpierdolił się 
moździerz – lufa była na tyle uszkodzona, że 
rozwaliła się na kawałki: przy próbie oddania 
strzału, gazy prochowe zrobiły swoje. Kurwa, 
świat nie jest sprawiedliwy, ja to wiem,  i 
bardzo popaprany, to też wiem, ale trzy znisz-
czone moździerze, to nie to samo, co dwa!

Idziemy dalej. Niosę kaprala Sprysaka 
na rękach jak dziecko – jak to dobrze, że 
jest mały, ale wcale nie jest przez to lekki 
– te zwały mięśni jak u Rambo z kina akcji. 
Benny ciągnie futerał z barettą. Do futerału 
(paskiem od spodni) przyczepiłem moją 
i Arka broń.  Kółka zapadają się głębiej w 
ziemię. Poruszamy się bardzo wolno. Moź-
dzierz w tym czasie napierdala i szatkuje 
naszą Bazę. Daleko słychać wystrzały: to jest 
zajadła wymiana ognia, a nie pojedyncze 
strzały – czyżby chorążemu Wypychowi też 
średnio poszło? Co chwila przystaję i wywo-
łuję przez radio sztab, aby nas stąd zabrali 
rosomakiem medycznym. Mam nadzieję, że 
wciąż tam żyją, pomimo ostrzału.  Wreszcie 
się odezwali. v

Arnetteville, Sudan Południowy,
roku Pańskiego 2031
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Nie lubię w maju pisać o zapachach, bo 
wszyscy o nich w maju piszą, ale tym razem 
musiałem. Jaśminy wrzeszczały, bzy piszczały 
cichutko, a świeżo skoszona mokra trawa szem-
rała na cały horyzont, ba, na całą kulę powietrza 
i krajobrazu, w której tkwiliśmy. A wszystko to 
na tle, a może samo było tłem, różnobarwnego 
i różnogłosowego akwarium rozwrzeszczanych 
ptaków. Płynęło, przelewało się, wirował jak w 
kalejdoskopie.

Stanowiło kontrast ze światem ludzi – po-
nurym, zagonionym, znerwicowanym. Ludzie 
donosili jak zawsze, a raczej trochę więcej, bo 
w biedzie i socjalistycznym równiactwie każdy 
symptom powodzenia, czy wychylenia się w 
górę – nowy garnitur czy mały fiacik, budził 
niepohamowaną zazdrość.

Niektórzy ratowali się humorem, zazwyczaj 
gorzkim i złośliwym. Najbardziej dostawało się 
Jaruzelskiemu i Urbanowi. Temu pierwszemu 
za ciemne okulary, drugiemu za ogromne uszy.

Dziwiłem się Generałowi, że widząc to 
wszystko, a raczej niektóre karykatury, które 
mu podsuwali adiutanci, bo na pewno nie 
kochająca córka Monika, licealistka, która – o 
czym dobrze wiedzieliśmy, gdyż obserwowaliśmy 
ją dyskretnie – też czytała bibułę, że widząc to 
wszystko nie zdjął w końcu tych ciemnych oku-
larów. Albo był tak zadufany w sobie i waleczny 
zarazem, bo myślał, że zdjęcie okularów to 
defetyzm, albo nie rozumiał w czym rzecz, albo 
rzeczywiście miał oczy nazbyt wrażliwe na świa-
tło. Urban natomiast nie miał pola manewru z 
tymi swoimi ogromnymi, żydowskimi uszami. 
Co miał z nimi zrobić? Uciąć? 

Niemniej siła rażenia tych karykatur była 
duża, bardzo duża, bowiem podważała autorytet 
władz, które chciały być autokratyczne a robiły 
się groteskowe. 

Oprócz tych, niezbyt  zresztą smacznych 
naigrywań z wyglądu politycznych liderów, były 
żarty z codzienności, głównie z sytuacji gospo-
darczej. Jeden z nich okazał się proroczy:

- Jaki jest najlepszy sposób na wyjście z 
kryzysu?

- Wypowiedzieć wojnę Stanom Zjedno-
czonym i zaraz poddać się pod amerykańską 
okupację. Będą musieli nas utrzymać.

Od 1985 roku nie była to amerykańska 
okupacja, tylko amerykański dyktat. To Amery-
ka podyktowała Jaruzelskiemu poprzez tajną grę 
wywiadów, rozmowy z „Solidarnością”, której w 
zasadzie dzięki naszej uporczywej pracy już nie 
było. Wskrzeszano więc na siłę nieboszczyka. 
Cała nasza robota na marne! Bo my jak zwykle 
– od Sasa do Lasa, od Rosji do Ameryki. Zawsze 
musimy komuś polegać, niepodlegli. Nigdy 
samodzielnie, z własną mądrością. Rozmowy 
z opozycją i zwalnianie więźniów politycznych 
to był amerykański warunek częściowego umo-
rzenia długów i uzyskania nowego kredytu. Tak 
oto, nie na wprost, Stany Zjednoczone wzięły 
nas pod swoją okupację i nas utrzymywały. To 
znaczy sami musieliśmy się utrzymać, a oni tym 
umorzeniem i nowym kredytem tylko trochę 
nam w kryzysie pomogli. Kapitalista to nie Święty 
Mikołaj, rzecz jasna.    

Głupie to były żarty, zupełnie oderwane 
od realiów. 

- Co kupić SB-kowi na urodziny? – pytano.
- Może książkę… – podpowiadano.

Stefan Pastuszewski

Antek

- Eee, coś ty, książkę to on już ma! – wy-
jaśniano.

Nie jedną, ale kilkaset, może nawet z 
tysiąc książek ja w domu miałem. I nie tylko ja. 
Czytaliśmy też wydawane przez nich. Największe 
na mnie wrażenie wywarł Archipelag Gułag Alek-
sandra Sołżenicyna. Gdyby nasi więksi bracia do 
nas weszli, to nie wiem, jak ja bym się zachował! 
Dobrze, że Generał stan wojenny wymyślił, a my 
go wdrożyliśmy. Dla Polski właśnie.   

Mieliśmy wiedzę, dużą wiedzę, która nam 
i pomagała i ciążyła zarazem. Nie jest dobrze, 
gdy człowiek za dużo wie. Czasem zazdrościłem 
takiemu kapitanowi Urbańskiemu. Czoło na 
centymetr, dwa, wygląd boksera. On chyba 
żadnej książki na imieniny nigdy nie dostał. 
Mięśniak, lata pięćdziesiąte. Ochotniczo zgłosił 
się do służby, gdy wybuchł stan wojenny. 

- Nie będę w emeryckich papuciach sie-
dział, gdy ojczyzna płonie. 

Czerwony był nie tylko wewnątrz, ale i na 
twarzy. Dużo pił. Przełożeni brali go na przeci-
naka. To znaczy była taka metoda przesłuchań 
we dwójkę. Jeden był głośny, chamski i wszystko 
co najgorszego można było o SB-ku powie-
dzieć. Drugi przeciwnie – elegancki, spokojny, 
gładzący po główce. Przecinak i balsam. Raz 
jeden przesłuchiwał, raz drugi. Jeden wycho-
dził z pokoju przesłuchań a drugi wchodził. 
Urbańskiego jednak nie można było samego 
zostawić, łapy mu chodziły, gnata na stół kładł. 
Lata pięćdziesiąte, podczas gdy my inteligencją, 
sprytem, wychowywaniem. Przecież to nasza 
Polska była. To byli Polacy.   

Pachniało, wszędzie pachniało, pod wie-
czór intensywniej, bo w ciągu ciepłego dnia 
wszystkie te kielichy i pąki zdążyły się na oścież 
pootwierać a żaden powiew nie rozpraszał tych 
woni. Powietrze stało w miejscu. 

Zanurzony w tej cudownej kąpieli, otwo-
rzywszy drzwiczki fiata, abym jeszcze bardziej 
się nurzał, czekałem na Antka.   

- Jest! 
Oglądał się na wszystkie  strony. Miał czer-

wony dres i białe tenisówki. Wysoko ustawioną, 
lekko falującą ciemno blond czuprynę i podłuż-
ną, wyraźnie zarysowaną twarz z wydatnym no-
sem. Takie twarze się pamięta. Mocne, męskie. 
A do tego uśmiech nie-uśmiech, w każdym razie 
mimika-dynamika, jak to się mówi. Z tej odległo-
ści nie było widać, ale głowę bym dał, że właśnie 
tak wyglądał. Takie twarze się pamięta. No i na 
pewno dyszał jak zziajany pies. Też dynamicznie 
i też na pokaz zarazem, przecież biegł. 

Chciałem zamrugać światłami, ale przypo-
mniałem sobie, że podstawowa zasada kontaktu 
z TW, to zachowanie dyskrecji. Aby go nie zde-
konspirować, bo wtedy cała ta koronkowa robo-
ta pozyskiwaniowa, cała ta cholerna biurokracja, 
podwójna kontrola, zawodowa nieufność szefa, 
że mimo wszystko nowego TW się pozyskało, a 
już miałem czterech na koncie, byłyby na nic. 

Zresztą Bogiem a prawdą to z Antkiem 
nie było większego problemu. Parł do przodu 
jak taran. Lubił się popisywać nie tylko tą swoją 
wyzywającą męskością, ale i wiadomościami. No 
i wszechmocą. 

- Nie ma sprawy, panie kapitanie! X czy Y 
będą tak zdezintegrowani, że na każdy szelest 
pod lóżko będą się chować – mówił. 

Tak, bo ten TW nie tylko donosił, ale i 

oddziaływał na środowisko, w którym operował. 
Może nawet przede wszystkim oddziaływał. 
Dezintegracyjnie. Antek znakomicie się do tego 
nadawał. Był w duszpasterstwie akademickim, 
NZS-ie, Federacji Młodzieży Walczącej, KPN-ie, 
miał kontakty z podziemną „Solidarnością”. 
Chciał jeszcze wstąpić do KOR-u, ale w u nas, 
na wsi, nie było KOR-u.

- Pojadę do Warszawy, nawiążę kontakt z 
kim trzeba, zrobią mnie przedstawicielem na tę 
naszą wieś. Przyjmą mnie z otwartymi rękoma. Z 
takim jak ja życiorysem! – fantazjował.

- Daj spokój, Antek. Dzisiejszy KOR to już 
nie ten KOR. Teraz on się z nami dogaduje. W 
końcu trzeba powoli kończyć tę wojenkę – tłu-
maczyłem, posługując się argumentami z jakiejś 
tam odprawy, która prowadził gość z Warszawy. 
Opisywał sytuację w kraju, wskazywał na kierun-
ki, którymi musimy iść, bo my tu, na wsi, niewiele 
wiedzieliśmy. Dla nas nie było niuansów. Wróg 
to wróg. Rozpracować, otorbić, zdezintegrować. 
Najlepiej byłoby unicestwić, aby mieć spokój. No 
dobrze, ale co byśmy wtedy robili? Nie podcina 
się gałęzi, na której się siedzi, a myśmy to – jakby 
nie patrzeć – na nich siedzieli. Gdyby nie oni, to 
gniłbym w jakimś warsztacie samochodowym czy 
za badylarzem doniczki z chryzantemami przed 
świętem zmarłych bym nosił. Studia, które skoń-
czyłem niczego oprócz papierka nie dawały, a 
pracy dla nauczycieli wychowania technicznego 
nie było, tym bardziej, że z oszczędności obcina-
no godziny w tym przedmiocie, choć w innych 
także. A poza tym, co to za nauczycielska pensja! 
Zęby w  ścianę. Nie, nie chciałem być pomocni-
kiem badylarza, tylko samym badylarzem.    

Dobre skojarzenie! Byliśmy niczym ogrod-
nicy, którzy te donosicielsko-wpływowe chwasty 
hodowali. Za dużo powiedziane! Te chwasty 
same rosły, a myśmy je tylko przycinali, formowa-
li, tak aby nie zagłuszały całej tej naszej pięknej, 
socjalistycznej ojczyzny. Zawiść i donos z zawiści 
to przecież samosiejki. A gdy ich czasem nie star-
czało, bo ta wojenka zaczynała już wszystkim bo-
kiem wychodzić, tośmy je, te chwasty oczywiście, 
te TW i KO, tu i ówdzie podsiewali dla równowa-
gi. Co to za zboże, bez kąkolu, no i bez maków, 
bławatków?! Wystarczyło jakiegoś księdza złapać 
na dupie czy prywaciarza na lewych surowcach i 
już był nasz. Strach, znakomite narzędzie władzy, 
paraliżował wszystkich.  Studentów brało się na 
egzamin. Wystarczyło pójść do wykładowcy i 
pogadać, a co drugi też był nasz, szczególnie 
tu, na wsi, to każdy z nich chciał przecież robić 
karierę naukową i w związku z tym wszystkiego 
się bał. Trzeba było takiemu profesorkowi 
trzęsidupie zasugerować, aby dał studentowi 
do zrozumienia, że z tym egzaminem przy jego 
mizernej wiedzy i nie najmocniejszej głowie ( - 
Ćwoki! Ćwoki! Co za ćwoki! – tak rozpoczynał 
wykład jeden z profesorów na uczelni, na której 
studiowałem), może być krucho.

Dzwonił potem taki profesorek na umó-
wione hasło.

- Zrobione - meldował.
- No i co wyszło? – pytałem.
- Gotów. 
Szło się więc za kilka dni do takiego ugoto-

wanego studenta i mówiło się, że wiemy, bo my 
przecież wszystko wiemy, że są u niego kłopoty 
z przedmiotem takim i takim, a my możemy 
pomóc.

- Jak pomóc? – pytał taki jeden z drugim 
młody trzęsiportek. 

- Pogadać z profesorem.
- Pogadać? 
- Nie za darmo, oczywiście – mówiło się, 

uśmiechając się przy tym znacząco.
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- Ile?
- Nie ile, tylko co.
- Co?
- No trzeba nam pomóc.
- Jak?
- No, mówić jakie są nastroje, co ludzie 

między sobą szepczą, kto ulotki roznosi.
- To ja mam donosić? 
- Nie donosić, tylko informować. Dla nasze-

go i twojego spokoju informować. Informacja 
to nie donos, to tylko rzeczowy opis sytuacji, 
notatka naukowa, prawie że naukowa analiza. 
Potem przy pracy magisterskiej jak znalazł, skoro 
się socjologię studiuje. Praktyka socjologiczna. 
Obserwacja uczestnicząca. 

Najważniejsze to trafić w ludzkie potrzeby, 
interesy, a podstawowym interesem studenta 
jest zdawanie egzaminów. No i ważne jest, jak 
co się nazwie. Gdy jako dziecko bałem się wy-
rywania zębów, to ojciec mówił, że pójdziemy 
ząb usunąć. No i  szedłem grzecznie, bez lęku 
szedłem, bo usunięcie to nie wyrywanie, bez 
tego straszliwego krachu, zgrzytu, tryskającej 
krwi. A o zdradzie małżeńskiej nie mówi się dziś, 
że to zdrada, tylko skok w bok. Na wesoło, jakby 
kózka skakała. Nie! Kózka na bok nie skacze, 
tylko baran, czasem owca, gdy ją się na strzyżenie 
prowadzi. Wiem coś z tego, bo ja w tej swojej 
rodzinnej wsi nie raz musiałem takie barany i 
owce pod nożyce prowadzić. Sąsiad miał całe 
stado, ze sto czy dwieście, a ja chciałem zarobić 
i dlatego ma prawo ludźmi kierować A ludzie 
są jak owce. Kiedyś szli za Gomułką, teraz idą 
za Wałęsą, szkoda, że za Generałem nie chcą. 
Może poszliby za Rakowskim, ale ten ludzi nie 
rozumie, uważa, że jest mądrzejszy. Jak idiota 
jakiś wymyślił zamknięcie Stoczni Gdańskiej. 
A ludzi trzeba rozumieć i czasem przed nimi 
swoją mądrość do kieszeni schować. Nie tak cał-
kowicie, aby trochę wystawała, bo ludzie zawsze 
szukają mądrzejszych od siebie, którzy coś tam 
im wyjaśnią, podpowiedzą. Szczególnie teraz, 
kiedy nic nie wiadomo. Wszystko się zmienia, 
chociaż nic się nie zmienia, od kilku lat zresztą, 
w każdym razie na pewno nie wiadomo, co bę-
dzie. To znaczy nigdy nie wiadomo, co będzie, 
ale dotąd można było wyczuć, w jakim kierunku 
świat zmierza – w dobrym czy złym? Teraz nicze-
go nie można wyczuć. Nawet my, którzy wiemy 
więcej niż inni, tego co będzie nie możemy 
przewidzieć. Raporty naszego Departamentu 
Studiów też niczego nie są w stanie przewidzieć. 
Analizy sytuacji dobre, nawet bardzo dobre, 
ale prognozy nijakie. Musimy więc robić swoje. 
Zasiewać i zbierać. Może coś z tego wyjdzie. Ale 
za pewno nie z filozofowania.    

Różne są sposoby zasiewania takich 
przydatnych nam chwastów. Najważniejsze to 
trafić w ludzkie interesy i właściwie całą sprawę 
nazwać. 

Antek sam się zasiał. Samosiejka. Chociaż 
na początek też trzeba było jemu tę całą opera-
cję z egzaminem zrobić, ale on przynajmniej 
przy tym głupio nie pytał. Wiedział, o co biega. 
Taka natura, niespokojna, na przekór. ADHD 
z motywem finansowym w tle. Trzeba go wciąż  
nawozem podsypywać, bo ten jego wiatr w dupie 
gnał go już w inne strony. Akurat w Polsce była 
pogoda na interesy. Najpierw przedsiębiorstwa 
polonijne, teraz ustawa Wilczka. Co nie zakaza-
ne, to dozwolone. I robili takie prawo, aby jak 
najwięcej było luk na to, co dozwolone. Aby się 
ta cholerna gospodarka zaczęła wreszcie krę-
cić. Złodziejstwo nie złodziejstwo, przekręt nie 
przekręt, byleby się kręciło. Bo ludzie mieli już 
dość tych pustych półek w sklepach, tej świńskiej 
rąbanki przewożonej w bagażnikach maluchów. 

Ile  takiego wieprza w takim maluchu się 
zmieści? Kolega z drogówki opowiadał, że gdy 
zatrzymali na rogatkach dużej naszej wsi takiego 
malucha, to zobaczyli, że na tylnym siedzeniu 
trzy jakieś niewyraźne baby-dziady siedzą. Niby 
śpią, głowy poopuszczane, chustki jakoś dziwnie 
zawiązane, kapelusze na bakier. No i jakby bez 
życia, dziwnie to wszystko było powykręcane.

- Trupy? – pomyślał i dreszcz go przeszedł.
- Ale heca! Prokurator, lekarz, protokół za 

protokołem, przesłuchania, cały miesiąc z głowy, 
bo zbrodnia to jest zbrodnia, a tu nawet trzy... 

- Co oni się tak pospali? – zapytał kierowcę, 
usiłując ukryć drżenie swego głosu. 

- Pijani, panie władzo, z radości pijani. To 
wujek, ciotka i jej mąż. Krowa im się ocieliła, a 
cielak w tych ciężkich czasach, to skarb praw-
dziwy… - kierowca zaczął się gęsto tłumaczyć, a 
jak ktoś się gęsto tłumaczy, to jeszcze bardziej 
podpada.     

- Pijani? 
- No tak, trochę za dużo wzięli, pani wła-

dzo – głos kierowcy też był już drżący. – Cielak 
to jest cielak. 

- Otwórzcie drzwi! – rozkazał milicjant, 
czując jak mu nogi miękną.

Kierowca, prawie że słaniając się na no-
gach, posłusznie otworzył drzwi pojazdu od 
swojej strony, które zaraz po zatrzymaniu – co 
jak sobie milicjant przypominał, już wtedy zwró-
ciło jego uwagę – zamknął. Zazwyczaj kierowcy 
po zatrzymaniu drzwi samochodu nie zamykają, 
chojraków rżną, a w zasadzie to z wozów nie 
powinni wychodzić, tylko okienko lekko opuścić 
i ręce grzecznie położyć na kierownicy. I czekać 
na dalsze polecenia. A ten wyskoczył z malucha 
jakby kto go w dupę dźgnął i napierał brzuchem 
na milicjanta, jakby chciał go jak najdalej od 
pojazdu odsunąć.  

- Prawko? Prawko? – pytał. – Zaraz będzie 
prawko – zapewniał i, sięgając po nie do we-
wnętrznej kieszeni marynarki, nadal na funk-
cjonariusza swoim piwnym bebechem napierał. 

Milicjant, nie kryjąc już przerażenia, zdjął 
kapelusz z faceta wciśniętego w ściankę pojazdu. 

A tam co? Świński łeb.
- O jednego pasażera za dużo – z funkcjo-

nariusza momentalnie zeszło powietrze i zaczął 
nawet żartować.

- Za dużo?... – próbował targować się za-
trzymany. – Nie tak dużo. Resory wytrzymają. 

- Za dużo, tym bardziej, że pana małżonka 
też niczego sobie – stanął przed maską malucha 
i szeroko z tej radości, że to jednak nie mor-
derstwo, uśmiechnął się do siedzącej po prawej 
stronie kobiety.

Odwzajemniła mdłym uśmiechem, choć 
widać było po jej bystrych, czarnych jak wę-
gielki, błyszczących oczach, że gdyby nie mąż, 
to uśmiechnęłaby się szerzej i coś by tam na 
pogodzenie się ciekawego funkcjonariuszowi 
zaproponowała. Tym bardziej, że była niczego 
sobie, a świniak to jest świniak, grzechu wart.

A bieda w tym czasie była okrutna, nie tylko 
u nas. Opowiadał mi sąsiad, pracujący na kolei, 
bo on wszystko opowiada, choć dobrze wie gdzie 
ja pracuję, ale pieniędzy za to nie chce, bo on 
lubi gadać, ma do kogo, że gdy ładował worki z 
cementem na pociąg do Związku Radzieckiego, 
to jeden worek spadł na rampę i się rozdarł. A 
tam co? W środku zamiast cementu była szynka. 
Rozdarty worek do pobliskiego lasu wyrzucili, 
a szynkę na cztery podzielili, bo ich czterech 
na tym wagonie pracowało.  Nawet brygadzista 
nie zauważył.    

- Resory wbrew pana zapewnieniu na pew-
no nie wytrzymają, a to grozi kolizją – ciągnął 

milicjant, trzymając się kategorii wykroczenia 
drogowego, bo był tylko z drogówki, a nie do 
walki ze spekulacją. – Wypadek, w najlepszym 
razie zatarasowanie drogi, a za to jest już mandat 
albo nawet sąd.

- Tak jest, panie władzo – zgodził się kie-
rowca – O jednego pasażera za dużo. Wysiadka!    

Antek cały czas oglądał się i oglądał. Pod-
biegał raz w jedną raz w drugą stronę i zaglądał 
w stojące na parkingu auta. 

- „Do cholery jasnej, jaki z niego agent?! 
Samochodu kontaktowego nie pamięta? Dobry 
agent w mig wszystkie szczegóły każdej sytuacji 
jak na kliszy fotograficznej notuje, aby potem z 
pamięci je odtworzyć. Trzeba będzie mu zrobić 
szkolenie z mnemotechniki, jak ta dupiasta 
psycholożka nam kiedyś zrobiła”.  

Chciałem mrugnąć światłami, ale przypo-
mniałem sobie, że od kilku lat działa w naszych 
szeregach Inspektorat Ochrony Funkcjonariu-
szy. SB-cja w SB-ecji. Powołany w celu zwalczania 
przez nas naruszeń prawa. Jakie tam narusze-
nia?! Czasem trzeba ostro, bo inaczej niczego by 
się nie osiągnęło. Służba Bezpieczeństwa to nie 
służba zdrowia. Bliżej jej do straży pożarnej. Tak, 
straży pożarnej, bo nasz kraj płonie, choć tego 
na zewnątrz nie widać. Pali się niczym bagno, 
wewnątrz, pod powierzchnią. Tylko ten zgniły 
swąd zgniłej rzeczywistości da się czasem wyczuć.   

Przez tego cholernego Popiełuszkę ten 
cały IOF powołali. Zresztą po cholerę go zabili?! 
Mogli go tylko poważnie nastraszyć. Strach jest 
najlepszym narzędziem sterowania ludźmi. A jak 
już zabić, to bezśladowo. Oczywiście, że trupa 
trudno ukryć, ale jest przecież kwas solny, są 
inne sposoby. Jak ktoś się tego nie nauczył, to 
niech za taką robotę się nie bierze. Amatorzy 
jacyś! Jest kwas solny czy go nie ma? On wszyst-
ko spali a szlam po księżulku można byle gdzie 
zakopać. Księżulko był i nie był. Jakąś babę przy-
gruchał i na Zachód z nią uciekł. Nie pierwszy 
i nie ostatni. A Popiełuszko taki święty nie był. 
Bikiniarzem go inni księża nazywali. Na pewno 
mu jakiś SB-ek, któremu dziecko potajemnie 
chrzcił, paszport w zębach na plebanię przyno-
sił, czasem kawę, koniaczek, bo księża też ludzie. 

Mówi się, że to był błąd w sztuce, w sztuce 
straszenia. A poza tym ten księżulo chorowity 
był,  słaby. Słaby, ale prowokował, a jak ktoś 
prowokuje, to nie wszystkim nerwy wytrzymują. 
Szczególnie tym, którzy mają władzę, a myśmy 
do osiemdziesiątego roku mieli władzę prawie 
absolutną. Niby byliśmy tylko tarczą i mieczem 
Partii, ale Partia się nas bała, szczególnie na 
niższych szczeblach.  

Teraz przez tego księżyka jeden SB-ek za 
drugim SB-kiem łazi i sprawdza, czy ten prze-
strzega procedur zastraszania, dezintegracji, 
molestowania i tego wszystkiego co my robimy. 
Może stoi teraz taki jeden z drugim w krzakach 
i sprawdza, czy ja procedur przestrzegam?

Nie, światłami nie można mrugać, ale 
drzwiczkami można trzasnąć. Że niby ręka się 
omsknęła, nie wymierzyłem ruchu, z nerwów, 
że ten fajtłapa nie przychodził – powiem, gdy 
wezwie mnie ten cholerny IOF do raportu. Szef 
też przy tym raporcie będzie, a on, trzęsidupa, 
na pewno będzie cicho siedział. Bo IOF-u każdy 
się boi. Milicja w milicji. 

Wyszedłem więc z wozu i drzwiczkami 
trzasnąłem. Antek natychmiast się zorientował 
i truchcikiem, takim treningowym truchcikiem, 
bo przecież wybiegł z akademika na trening, do 
mnie pobiegł.

- Ale się szef zakamuflował! – wyszczerzył 
zęby w tym swoim ni to uśmiechu ni to skrzy-

dokoñczenie na str. 34
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wieniu gęby. 
- Siadaj! - rozkazałem krótko, spoglądając 

na niego wymownie, czyli z dezaprobatą. 
Udał, że nie zauważył mojego zniesma-

czenia. Zauważył, bo mu prawa powieka kilka 
razy drgnęła. Zawsze tak drgała, gdy był zdener-
wowany. W końcu poznałem go na tyle, żeby 
domyśleć się, co to pod tą jego męską maską 
na twarzy się kryje. Psychologia. Ta młoda du-
piasta psycholożka dobrze nas na tych kursach 
wewnętrznych nauczyła. Oh, jaka ona rozkoszną 
dupkę miała! Chciałoby się…

- Wybiegłem, że niby na trening… – tłu-
maczył, wciąż jeszcze lekko zadyszany Antek. 
- Najlepiej właśnie taką przykrywkę zastosować. 
Biegniemy, musimy biec, bo jest trening. Po-
goda – niepogoda, trening musi być. Dobra 
to przykrywka  – popisywał się naszym słownic-
twem, zdolny jucha...

- No i na tym wielkim parkingu, gdzie 
tyle wozów stoi, dobrze byłoby w samochodzie 
światło zapalić, że niby gazetę się z nudów czyta 
– usiłował mnie instruować.

- Jeszcze mam koguta na dach włożyć! – 
wkurwił mnie już na całego, cholerny mądrala.

Antek momentalnie zamilkł i zaczął lu-
strować krzaki. 

- „Czujny” – pomyślałem – „Dobry wywia-
dowca”. 

- Zawsze to ty masz mnie znaleźć, a nie 
ja ciebie – powiedziałem po chwili głosem 
instruktora, a więc zdecydowanie, tylko że już 
bardziej spokojnie. – Moja dekonspiracja jest 
gorsza niż twoja. Bo ja jestem jeden, a was tysią-
ce. Dokładnie siedemdziesiąt tysięcy TW, jeśli 
chcesz wiedzieć.   

Pożałowałem natychmiast tej ostatniej zło-
śliwości, bo Antek, jak się mogłem spodziewać, 
zareagował ambicjonalnie.

- Jak siedemdziesiąt tysięcy, to ja sobie pój-
dę. Niech sobie kapitan weźmie kogoś innego z 
tych siedemdziesięciu tysięcy! – demonstracyjnie 
złapał za klamkę drzwiczek.

- Siedź! – przygwoździłem go za ramię. - 
Mam dla ciebie poważne zadanie.

Oczywiście, że niczego ważnego nie mia-
łem. Sytuacja w kraju zaczynała się rozłazić, wła-
dza dogadywała się z opozycją, ale wiedziałem 
to również z tego kursu prowadzonego przez 
psycholożkę z tym wspaniałym tyłeczkiem, że 
facetów tego typu co Antek, z długim wydatnym 
nosem i trzymających się prosto, najłatwiej wziąć 
na ważność. Że są niby bardzo ważni, że mogą 
coś wielkiego zrobić, że są potrzebni. 

Nie mogłem stracić Antka. Był dobry, 
nawet bardzo dobry, a pozyskać i wychować 
drugiego takiego już mi się nie chciało. W ogó-
le coraz mniej mi się chciało. Sytuacja w kraju 
rozłaziła się z miesiąca na miesiąc, a ja lubiłem 
walkę, twardą walkę. Tak jak zaraz po ogłoszeniu 
stanu wojennego, kiedy oni chcieli nas rżnąć. 
Spacyfikowaliśmy ich nie bez problemów. 
Groźbą, głównie groźbą. Strach jest najlepszym 
instrumentem rządzenia ludźmi. Trzeba było ta-
kiemu jednemu z drugim furiatowi od rżnięcia 
przypomnieć, że ma jeszcze dzieci albo matkę 
w stanie – chyba już agonalnym, my to wiemy, 
bo my wszystko wiemy – a z lekarzami przecież 
różnie bywa, zazwyczaj najważniejsze są dla nich 
pieniądze. 

- Oni tego panu nie powiedzą, ale nam 
powiedzą, bo nam wszystko muszą powiedzieć. 
A jeśli nie muszą, to chcą, bo dla nich najważ-
niejsze są pieniądze, a my mamy pieniądze. I 

pytania, na które oni mogą odpowiedzieć, a ra-
czej sprzedać nam swoje wiadomości. Wszystko 
można kupić, tylko cenę trzeba odpowiednią 
dać – mówiło się.  

- To co masz dla mnie? – zapytałem.
Zaczął trajkotać jak najęty o tym, na co go 

ostatnio zadaniowałem, co ludzie mówią, kto z 
kim się spotyka, kto z kim śpi. Znów był ważny, 
bardzo ważny.

Słuchałem i nie słuchałem, w końcu nie 
miało to większego sensu. Wszystko nie miało już 
większego sensu. Coś się kończy, coś się zaczyna.

- „Co? Co teraz się zaczyna?” – wpadłem w 
filozoficzny nastrój, a dokładnie to historiozo-
ficzny, bo chodziło tu o wielkie zmiany. To już 
była gra systemów, całych formacji. Jakby dwie 
płyty tektoniczne o siebie się tarły. 

– „Zaraz, zaraz, w którym miejscu na kuli 
ziemskiej takie płyty o siebie się ocierają? Chyba 
pod Morzem Karaibskim?”.  

- No to ja już muszę jechać – powiedziałem, 
aby jak najszybciej znaleźć się w domu i coś tam 
o zmianie wielkich formacji sobie poczytać.

- Pan kapitan jest mi coś winien – stwierdził 
Antek.

- Co? – wyraziłem zdziwienie, choć dobrze 
wiedziałem co.

- Ja przecież dla idei nie pracuję – głos 
Antka zrobił się momentalnie twardy.

- A co? Polska cię nie interesuje?! Przyszłość 
naszego pięknego kraju jest ci obojętna? Żaden 
z ciebie patriota jak zapewniałeś na tym waszym 
tajnym kongresie NZS-u – zacząłem kpić.

- To widzę, że więcej uszu w naszym śro-
dowisku macie… - zbity nieco z tropu Antek 
udawał, że nie wyczuł kpiny w moim gronie.

- A poza tym mój patriotyzm to nie jest 
wasz patriotyzm – usiłował znów złapać rezon. 

- A co myślałeś? Nie filozofuj! Realia są jakie 
są. Tysiące, mamy tysiące. Konkretnie to siedem-
dziesiąt tysięcy tajnych współpracowników, jak 
powiedziałem. Na każdego z nas przypada po 
trzech takich jak ty kolesi. Mamy co robić.  

- Kontakty, rozmowy telefoniczne, jazdy 
taksówkami kosztują. Przez tę waszą cholerną 
inflację coraz więcej kosztują – w głosie Antka 
było już trochę dziecięcego lamentu.

Wiedział a współpracowaliśmy już prawie 
dwa lata, że ze mną nie ma żartów. Mógłby nic 

nie dostać, jak czasem – gdy mnie wkurwił – 
nie dostawał. A poza tym on chciał dostawać 
co kontakt, a nam z uwagi na oszczędności 
pozwalano tylko raz na kwartał i to z wyraźnym 
uzasadnieniem na piśmie.  

- „Dobrze” – pomyślałem, widząc, że się 
załamuje. – „Będzie mniej kosztował. Resztę 
zaliczki, którą na niego pobrałem zachowam 
dla siebie”.

Nie mówiąc nic, wyjąłem tysiąc złotych. 
Popatrzył znacząco na mnie, więc wyjąłem 
następny tysiąc. Znów popatrzył.

Za trzecim razem wyrwał z notesu kar-
teczkę i napisał mi pokwitowanie. Nie tylko 
cyframi, co łatwo było przerobić, ale słownie. 
Cwaniak!

Został mi tylko jeden tysiąc, choć miałem 
chrapkę na dwa. Nic. Napiszę oświadczenie, 
że TW „Antek” nie chciał wyjść z samochodu, 
bo uparcie twierdził, że dostał za mało, a ja 
musiałem szybko odjeżdżać, bo jakaś para 
stanęła obok nas i zaczęła się całować. Może to 
była nawet przykrywka. Solidarność też dopra-
cowała się swego wywiadu, więc musiałem mu 
tego czwartego tysiącaka dać, a na paktowanie 
nie było już czasu. Z uwagi na napiętą sytuację 
z tą parą musiałem go prawie z wozu wykopać. 
Uwierzą – nie uwierzą, pies im mordę lizał, ale 
żadnych pieniędzy ode mnie nie zobaczą. Nie 
potrafią sobie dać rady z inflacją, a ja nie będę 
z powodu tego ich niedołęstwa na wszystkim 
oszczędzał. Szczególnie na dupach, bo pracę 
mam nerwową, a gdzieś trzeba się rozładować. 

Zerwał się lekki wietrzyk i buchnęło tym 
całym, nagromadzonym przez cały dzień majo-
wym zapachem. Całujący się, prawie że położyli 
się na sobie. Gdyby nie to, że na parkingu trochę 
ludzi się kręciło, to jak nic legliby w krzakach. 

- „Nie!” – zadecydowałem. - „Nie będę dziś 
o jakichś głupich formacjach czytał. Pójdę do 
Małgorzaty, a jak drzwi nie otworzy, bo ona, 
czasami nie otwiera, wybredna, głowa ją boli, 
to jeszcze jest melina”. 

- SB – wyciągnę legitymację z radosnym 
uśmiechem.

- Proszę – odpowie cieć z równie rado-
snym uśmiechem na ospowatej gębie. 

Szkoda tylko, że w tej melinie nie najprzy-
jemniej pachnie. v

Krystyna Morawska

Niepokoje

Na strychu mieszka sowa płomykówka 
- bezszelestnie przenika od światła do mroku.
Rozgrzane pazury dają sygnał. Wiedzą,
że najtrudniejszą sztuką jest czekanie. 

O świcie zakopie swoje skarby
i wyczyści pióra.

Tak wiele imion zanurza się w poddaszu.
Wszystkie są bliskie jak zapach ziół 
gotowych do rozkwitu. 

Odchodzi pamięć. Łagodnie spada 
i powraca do mowy praojców. 
W ciszy domu otwiera drogę
- prostuje korzenie.

Istnieją słowa, które nie znają śmierci. 
Krążą, rozjaśniając okna. Nocą przychodzą
z wielkim, ognistym mieczem.

Próbują coś powiedzieć.

Antek
dokończenie ze str. 33
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Słyszę dźwięk budzika, który łomocze 
coraz głośniej. Noc przecież nie mogła 
minąć aż tak szybko, a jednak wybiła już 
4:30 i muszę zwlec się z łóżka. Za każdym 
razem zastanawiam się, czy to wstawanie 
jest warte i zawsze odpowiedź brzmi: nie, 
ale dla edukacji, dalszego rozwoju (żar-
tuję, oczywiście chcę tylko skończyć w 
końcu te studia, a praktyki są mi do tego 
potrzebne), muszę to zrobić. Wchodzę 
do mojej pędzącej strzały bez klimatyza-
cji, prawie się duszę z gorąca i jadę na 
najbliższą stację kolejową, bo jak wiemy 
nasze koleje państwowe to istny żart, tak 
jak budowa torów kolejowych przez pięć 
lat w mojej małej mieścinie. W radiu o 
5:00 słucham faktów, o tym co się dzieje 
w naszym pięknym kraju. Absurdalne rze-
czy z polityki, które z rana podnoszą mi 
tylko ciśnienie. Na całe szczęście po nich 
lecą piosenki, do których można sobie 
z rana pośpiewać, aby rozgrzać gardło i 
rozjaśnić umysł, który znajduje się jeszcze 
w fazie snu.

Szukam idealnego miejsca do parko-
wania - jest! Ale hola, hola nie może być tak 
łatwo. Oczywiście mój nemezis pojawia się 
szybciej - odkąd podróżuję do Bydgoszczy 
na praktyki, walczę o miejsce parkingowe 
z pewnym panem w zielonym fordzie. 
Przyjeżdżamy razem CO DO MINUTY i 
zwykle muszę zadowolić się beznadziejnym 
miejscem, bo on jest szybszy. Ruszam na 
peron i próbuje nasłuchiwać z głośników 
komunikatu o moim pociągu, gdzie znaj-
duje się wagon i czy cudem przyjedzie o 
czasie. Oczywiście nic nie słyszę, bo łaska-
wie przemawiająca pani bełkocze, jakby 
była po niezłej imprezie. Pociąg zajeżdża 
na tory i biegnę szukać swojego przedzia-
łu, oczywiście z braku mojego szczęścia 
znajduje się on na samym końcu pociągu. 
Szukam miejsca mi przydzielonego zgod-
nie z biletem. Przechodzę tysięczny raz 
przez korytarz i nie ma mojego miejsca. 
Odliczam w myślach 45,46 a potem 48 i 
50! Moje miejsce to numer 47. Zagubiona 
i okrutnie śpiąca mam ochotę już tylko 
położyć się na podłodze i oddać się w ręce 
Morfeusza. Na szczęście miły pan konduk-
tor kazał mi usiąść na pierwszym wolnym 
miejscu i się nie przejmować, życząc mi 
miłej podróży. Byłam w ciężkim szoku - zwy-
kle panowie w Regio nie są tak mili. Takie 
miłe traktowanie, klimatyzacja i gniazdko 
do ładowania (bez tego mój telefon miałby 
tylko 3%) tylko w Intercity, więc polecam z 
całego serca.

Siedzę na miejscu, próbuje nie zasnąć, 
głową obijam o szybę i nagle słyszę natar-
czywy głos: Siedzi pani na moim miejscu! 
Oczywiście jestem zszokowana, patrzę na pa-
nią, która patrzy na mnie niczym zgłodniały 
Cerber gotowy do walki o miejsce w pociągu 
(gdzie pół wagonu jest puste) grzecznie 
opuszczam miejsce i udaje się gdzie indziej. 
Po długiej podróży w końcu widzę napis: 
Bydgoszcz Główna. Wyskakuje z pociągu i 
lecę na tramwaj. Jak zwykle dzieckiem szczę-
ścia nazwać się nie mogę i po drodze gubię 
kurtkę, jakaś pani błaga mnie na klęczkach 

o drobne na chleb - szybko daję jej moje 
śniadanie, a ta na moich oczach wyrzuca je 
do śmietnika. Czuję tylko rozchodzącą się 
po kościach wściekłość, bo dosyć, że teraz 
będę głodna, to mi jeszcze uciekł tramwaj. 
Fenomenalny dzień, a to dopiero 7:00 rano, 
kochani.

Czekam na tramwaj, w myślach pojawia 
się tylko moje łóżko, a nadjeżdżająca „limu-
zyna” budzi mnie do rzeczywistości. Ledwo 
skasowałam bilet, schowałam go do torby i 
wita mnie złośliwym głosem kanar. Szukam 
w czeluściach torebki, w której znajduje się 
cały mój dobytek tego jednego maleńkiego 
bileciku, wyciągam wraz z legitymacją stu-
dencką (jedyny plus studiowania w Bydgosz-
czy - zniżki studenckie i nic więcej). Nagle 
rozpoczyna się awantura na cały tramwaj, iż 
nie mam ważnej naklejki. Ciekawe, skąd ją 
miałam sobie wziąć, gdy dziekanat boi się 
pandemii i nie nakleją naklejek. Awantura, 
niepotrzebna, zażegnana pokojowo (całe 
szczęście noszę ze sobą zaświadczenie o 
studiowaniu) całkowicie rujnuje mi humor.

Wysiadam z zabytkowego, śmierdzące-
go dziwną substancją (możecie się domyślić 
jaką) tramwaju, udaje się do domu moich 

Daria Korzeniewska

Droga na praktykę Praktyki w Akancie

przyjaciółek, które razem ze mną muszą 
przeżywać przymusowe praktyki. Plotki, 
ploteczki i udajemy się do miejsca naszej 
praktyki. Humor delikatnie poprawiony 
dzięki dziewczynom, ale spacer jest bardzo 
długi i już odechciewa mi się wszystkie-
go. Nagle wyskakuje na nas mężczyzna. 
Nie byle jaki - cały na czarno, z długimi 
czarnymi włosami opadającymi mu na 
twarz i krzyczy do nas tekst piosenki heavy 
metalowej - śpiewaniem nie da się tego 
nazwać. My z przerażeniem wypisanym na 
twarzach uciekamy, gdzie pieprz rośnie, a 
pan już miło za nami krzyczy: Zapraszam na 
koncert mojego zespołu „Krew i śmierć”. 
Jedyne co mi przechodzi przez myśl to 
modlitwa do mojego anioła stróża, a nie 
jakieś koncerty.

W końcu jesteśmy na miejscu. Wspi-
nam się na schody starej kamienicy, gdzie 
udaję się w podróż w czasie do salonu mojej 
babci 20 lat temu z zabytkowymi już krzesła-
mi i meblościanką i jestem na praktykach 
w „Akancie”. Moja droga powrotna jest 
równie kolorowa jak podróż na praktyki, 
jednak o tym innym razem, gdyż należy mi 
się drzemka po ciężkim dniu. v

Idalia Gaudyn

KONIEC ŚWIATA W SZKLANEJ KULI ZE ŚNIEGIEM

w tej szklanej kuli mieścił się cały świat
a można było dać ją po prostu w prezencie
jako tak zwany drobiazg na imieniny
albo pod choinkę na gwiazdkę

ja byłam na zewnątrz dotykałam powierzchni
umiałam obliczyć sferę a także objętość tej bryły

kiedy jej bieguny zamieniałam miejscami
czyli odwracałam ją do góry nogami
zaczynał padać śnieg na całym świecie

na pola drogi wsie i mały kościółek
do którego saniami jechało się na pasterkę 
i dzieci miały z czego robić śnieżki

a czasem w tej kuli można było zobaczyć nawet
wieżę eiffla aż trudno uwierzyć ale naprawdę
i też na nią sypał śnieg

tak było ale kiedyś wystrzelona kula wybuchła
i posypały się z niej wióry pakuły i trociny

spłoszone konie gnały ciągnąc puste sanie
starcy z rozpaczą brnęli w czarnym spalonym śniegu
a młodzi ludzie przerażeni wdrapywali się na wieżę eiffla 

prosto z przerwanej pasterki matki z dziećmi 
na osiołkach uciekły do egiptu  
gdzie przeżyły koniec świata

po nim właściwie niewiele się zmieniło
uległy jednak zniszczeniu bieguny
więc już nigdy nie padał śnieg

dlatego dzieci na pustyni rzucały się kokosami 
i robiły bałwanki z piasku  
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Uniósł powieki. Przez chwilę musiał się 
zastanowić, gdzie jest. Nim to sobie jednak 
uświadomił, rozkojarzyła go zwiewna myśl o 
świeżym zapachu pościeli, który pieścił jego 
nozdrza. Zamknął oczy i delektował się tą 
wonią. Miał krystalizujące się skojarzenia, 
zabarwione nutą melancholii. Uśmiechnął 
się sam do siebie. Po chwili znów postano-
wił rozejrzeć się po pomieszczeniu. Obrócił 
głowę w prawo. Standardowa szafka nocna 
z lampką zaprojektowaną przez człowieka, 
który bardziej zainteresowany był uwiecz-
nieniem siebie, niźli praktycznością swych 
konstrukcji. Przekręcił się na drugą stronę. 
Przez moment wpatrywał się w nieznajome 
oblicze na poduszce obok. Długie, gęste 
brwi, ciemna cera, burza rozczochranych 
kruczoczarnych włosów. Oczy szeroko 
zamknięte. Okamgnienie. Oczy szeroko 
otwarte. Ich wzrok się spotkał, co na obu 
twarzach wywołało szeroki uśmiech. Wreszcie 
usłyszał głos, zadający skądinąd niecodzienne 
pytanie. Kim jesteś?

Łatwe odpowiedzi nie istniały. Nie 
posiadał numeru w Powszechnym Elek-
tronicznym Systemie Ewidencji Ludności 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Imię było 
formą pustej informacji, która w danym 
momencie nie była osobie zainteresowanej 
do niczego potrzebna. Nazwisko wpisywało 
w określoną przynależność pokrewieństw 
oraz powinowactw, a pamięć o nich z reguły 
nie sięgała dalej niż trzy pokolenia wstecz. 
Ale tak naprawdę każda odpowiedź na za-
dane pytanie była formą szufladkowania, 
dopasowania zgodnie z określonym szablo-
nem. Nie potrafił zdefiniować unikatowości 
zbioru zakodowanego we własnym kwasie 
dezoksyrybonukleinowym. Nie miał też 
pojęcia na jakie wyżyny duchowe, możliwe 
do osiągnięcia tylko dla niego samego, były 
w stanie zaprowadzić ukryte tam wyjątko-
we połączenia standardowych związków 
chemicznych. Skoro zakomunikować mógł 
jedynie zaakceptowaną przynależność do 
określonej grupy ludzi, to wiedział, jak musi 
brzmieć odpowiedź. Była jednym słowem. 
Mimo to zdawał sobie sprawę, że będzie jedy-
nie punktem wyjścia do dalszych pytań. A on 
nie wiedział, czy miał tego pięknego poranka 
ochotę na taką właśnie pogawędkę. Znów 
przymknął powieki, zupełnie jakby próbował 
przegnać odór własnych rozważań przyjemną 
wonią świeżej pościeli. Zawsze mógł jednak 
podać jedynie imię. Lub nazwisko. Ale to 
niczego nie zmieniało. Decyzję już podjął, 
teraz musiał to tylko wypowiedzieć. Sorbem.

    Pytanie, czy pochodzi z Serbii zo-
stało mu oszczędzone. Podniesiona brew 
sugerowała natomiast prośbę o dalsze wyja-
śnienia. Nie było w tym nic dziwnego, słowo 
to bowiem nie istniało w polszczyźnie. Było 
jednak jego potrzebą. Chociażby dlatego, 
że brzmiało znacznie mniej egzotycznie 
niż górnoserbołużyczanin. Sprawiało po-
nadto wrażenie przynależności do – nawet 
jeśli nieznanej – grupy narodowej, która 
osiągnęła nieco więcej niż odnotowania w 
przypisach publikacji historycznych, tudzież 
etnograficznych. Te pierwsze ograniczały 
się zazwyczaj do słowian połabskich, którym 

Adam R. Prokop

Sorb o poranku

nigdy nie udało się stworzyć własnej admini-
stracji państwowej. Te drugie wskazywały na 
tendencje asymilacyjne oraz zmniejszający 
się zasięg oddziaływania kulturowego. Być 
może był to jedynie folklor. Ale był to jego 
własny folklor. Jemu zawdzięczał możliwość 
posługiwania się elitarnym językiem, znanym 
zaledwie kilkunastu tysiącom ludzi. Ponadto 
dawał mu sposobność dystansowania się 
od osiemdziesięciu milionów jemu współ-
czesnych mieszkańców państwa, z którego 
pochodził. Na głos powiedział jedynie: Po-
chodzę z mniejszości słowiańskiej, która od wieków 
zasiedlała Saksonię, a ostała się po dzień dzisiejszy 
w Łużycach.

Zamknął oczy. Nie chciał nawet pró-
bować odczytywać znaczenia mimiki twa-
rzy na poduszce obok. Najczęściej było 
to pytanie o dalsze wyjaśnienia, grymas 
głupkowatego zdziwienia lub szczery, acz 
infantylny tumiwisizm. Stanowczo impulsy 
generowane za pomocą węchu były w tym 
momencie najprzyjemniejsze ze wszystkich 
doznań zmysłowych. Zapach świeżej pościeli 
pozwalał na wędrówkę po zwiewnych wspo-
mnieniach, po to by dojść do ukrytych we 
mgle przeszłości źródeł nostalgii związanej 
z tą wonią. Najlepiej pamiętał mansardę w 
domu dziadków. Tam chyba, jeszcze jako 
dziecko, uświadomił sobie pewnego po-
ranka, jak bardzo lubi taką pieszczotę dla 
swych nozdrzy po przebudzeniu. Doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, że nie było to 
jego pierwsze takie doświadczenie. Ale tam 
zostało rozpoznane, nazwane i pokochane. 
Wiele lat już minęło od tego momentu. On 
przestał być dzieckiem, a w domu dziadków 
nikt już nie mieszkał. Przeszło mu przez 
myśl, że dawno nie odwiedził już wiejskiego 
cmentarza, gdzie pod jedną wspólną płytą 
spoczywały dwie niegdyś bardzo ważne oso-
by. Nie. Nie chciał śledzić tego toku swoich 
myśli. Zaraz będzie miał wyrzuty sumienia, 
że za rzadko bywał także u rodziców. A 
przecież zapach świeżej pościeli to przede 
wszystkim woń beztroskich, słonecznych 
wakacji na łużyckiej prowincji. Żadnych 
zobowiązań, zaniedbań, wyrzutów. Prawie 
wydawało mu się, że zaraz babcia zawoła 
go na śniadanie. Ale w pomieszczeniu, 
które nie było mansardą, rozległ się nadal 
nieznajomy głos. Nie chcesz, by ktoś uważał 
cię za Niemca?

Nie podnosząc powiek wzruszył ramio-
nami. Nie miał tak naprawdę nic przeciwko 
Niemcom jako określonej zbiorowości. 
Zresztą uważał takie generalizacje za chy-
bione. Znał antypatyczne łachudry zarówno 
narodowości sorbskiej, jak i niemieckiej czy 
polskiej. Podobnie rzecz się miała z przemi-
łymi osobami, które uznawał za zaprzyjaź-
nione. Mieszkali w różnych miejscach, po-
chodzili z innych kultur, posiadali zupełnie 
odmienne zainteresowania. Mimo to byli 
sobie bliscy. Łączyły ich przeżyte czasy, zre-
alizowane projekty, wspólne straty. Podczas 
gdy jedne przyjaźnie z biegiem lat zupełnie 
naturalnie się rozluźniały, wyobcowywały; 
te drugie wówczas – niemalże jak oczywista 
oczywistość – zacieśniały, zabliźniały. Były 
jeszcze te trzecie, które po prostu trwały. 

Niezależnie od narodowości, czy też jesz-
cze bardziej abstrakcyjnego obywatelstwa. 
Nieistotny był ponadto język, który w danej 
relacji służył do komunikacji. Niemniej 
jednak wystarczająco dobrze znał historię 
swych terenów i przodków, by wiedzieć, 
jak silne potrafią być tendencje germani-
zacyjne w zależności od idiotów lub idiotek 
trzymających władzę. Czasem się obawiał, że 
wkrótce, szybciej niżby chciał, Łużyce staną 
się niczym kraina plemienia Drzewian, w 
której dwa osiemnastowieczne pokolenia 
wystarczyły, by samobójczo unicestwić wła-
sną kulturę oraz mowę. A on nie wyobrażał 
sobie, że następne pokolenie nie pozna 
zapachu świeżej pościeli po słowiańsku. 
Może to było jego uprzedzenie, ale świeża 
pościel niemiecka nigdy mu tak nie pach-
niała. Nie. Po prostu pielęgnuję pamięć własnej 
przynależności kulturowej.

Aromat otulający jego nozdrza niemal-
że przegrał bitwę ze strachem, że posłużył 
się właśnie jakimś frazeologicznym pusto-
słowiem, które nawet dla niego samego nie 
posiadało żadnego znaczenia. Ale właśnie 
ta woń przypominała mu o dziadkach, o 
ich ciężkiej pracy. Nie był to tylko trud 
na polu i w obejściu, ale przede wszystkim 
żmudna walka o każde sorbskie słowo, 
sorbski czyn, sorbską myśl, sorbską ideę. W 
tym momencie przypomniał sobie pewne 
kuriozum: mimo iż właśnie pod domową 
strzechą najłatwiej było pielęgnować wła-
sny język, poświadczający odmienność, to 
właśnie tam nie istniały przepisy kucharskie 
formułowane z dziada pradziada, a raczej 
z baby prababy, po sorbsku. Tradycyjnie 
wszystkie były po niemiecku. Pomyślał, że 
tak pewnie nakazywała niewieścia zapobie-
gliwość, ze względu na możliwość pojawie-
nia się zgermanizowanych snech, skądinąd 
nazywanych přichodna dźowka. Zastanawiał 
się nad polityczną poprawnością własnych 
rozważań, ale zdawał sobie sprawę, że babcia 
pewnie popatrzyłaby na niego swoimi spo-
kojnymi oczyma, machnęła ręką i z charak-
terystycznym zaśpiewem rzuciła komentarz, 
że znowu bredzi. Uśmiechnął się. Zapach 
świeżej pościeli, rozlewający się w jego noz-
drzach, udzielał się jego wnętrzu. Nie było 
w jego niuansach miejsca na codzienne 
lęki, rutynowe zmartwienia, nieplanowane 
trudności. Każdy odcień tego aromatu 
miał za zadanie przypominać wydarzenia 
być może trywialne, ale oświetlone przez 
pamięć promieniami słońca, nostalgicznie 
wypychającymi realizm niektórych z nich na 
granice światłocienia przez zapomnienie. 
Skąd tak dobrze znasz polski?

Nie spodziewał się tego pytania w tym 
miejscu, stąd siłą rzeczy go zaskoczyło. W 
pierwszym odruchu chciał odpowiedzieć, że 
to ze względu na wonną harmonię w odnie-
sieniu do świeżej pościeli. Aczkolwiek miał 
świadomość, że nie byłaby to wypowiedź 
wyjaśniająca cokolwiek. Mogła natomiast 
wiele zaciemnić. Ponadto wydawała się 
zbyt szczera jak na poranną pogawędkę z 
niemalże nieznajomą osobą. Było w tym 
zapachu coś niesamowicie intymnego. Nie 
wiedział, czy zostałby zrozumiany, nieza-
leżnie od stopnia zaawansowania języka, w 
którym by się akurat wypowiadał. Niemniej 
jednak samo pytanie zawsze miało dla niego 
samego ambiwalentny posmak. Czasami 
czuł, że odbiera je bardzo negatywnie. Sły-
szał wtedy mimo woli, skąd tak dobrze zna 
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niemiecki. Kojarzyło mu się to natomiast 
z międzysąsiedzkim cwaniactwem, które w 
swym prostactwie nie potrafiło pojąć, jak 
osoba dystansująca się od całego żywiołu 
germańskiego była w stanie posługiwać 
się wyuczonym językiem tak perfekcyjnie, 
że cudzoziemskość stawała się niemalże 
niezauważalna, albo raczej niesłyszalna. 
Ale tak chciała historia. Czuł wtedy w tym 
pytaniu między wierszami zarzut, że jest 
obcym pretendentem, aspirującym jedy-
nie do przynależności do grupy; groźnym 
oszustem, do perfekcji wykorzystującym 
sztukę lingwistycznej manipulacji. Nie wilk 
w owczej skórze, ale wilk ryczący jak baran. 

Otworzył oczy i spojrzał w twarz osoby na 
poduszce obok. Nie dostrzegł żadnych 
oznak wrogości, a jedynie lekko rozmarzone 
oczy podkreślone delikatnym uśmiechem. 
Ze względu na bliskość kulturową i religijną. 

Przypomniał mu się dziadek, powścią-
gliwy w swych sądach, surowy w opiniach, 
kierujący się w życiu zasadą, iż brak krytyki 
jest wystarczającą pochwałą. Ale od czasu do 
czasu, już od późnego dzieciństwa, słyszał od 
niego niekiedy pytanie, skąd tak dobrze zna 
sorbski. A wtedy stawało się ono pochwałą 
obecności, znakiem akceptacji i przynależ-
ności, potwierdzeniem własnego miejsca 
na ziemi. Zapach świeżej pościeli zupełnie 
nie pasował do tego starszego mężczyzny, 
roztaczającego wokół siebie fetor tytoniu, 
zapewne z większą intensywnością odci-
skający swe piętno na używanej co noc po-
duszce. On sam zastanawiał się, zresztą nie 
pierwszy już raz, czy gdyby dziadek mówił 
po polsku, to nazywałby swoją macierzystą 
mowę górnoserbołużycką, czy też przejąłby 
od wnuka neologizm w postaci frazeologii 
język sorbski. Gdzieś w tyle głowy pojawiła 
się wątpliwość, czy to w ogóle miało jaką-
kolwiek wagę, szansę na zyskanie znaczenia. 
Westchnął. Po pierwsze odczuwał coraz wy-
raźniej, że te wszystkie dywagacje stawały się 
z myśli na myśl bardziej męczące. Po drugie, 
poza zapachem świeżej pościeli, co i rusz 
świadomie rejestrował swąd własnego ciała, 
który mimo braku nachalności, wyraźnie 
antagonizował jego chęć taplania nozdrzy 
wyłącznie w nostalgicznej woni dzieciństwa. 
Było jeszcze po trzecie. Intuicyjnie, w zaled-
wie luźnym, przypadkowym związku z doko-
naniami wszelkiego rodzaju chronometrów, 
czuł, że minął ten czas. Każdego ranka jego 
pobytu u dziadków babcia przychodziła 
rano do niego – śpiącego w mansardzie, 
otulonego świeżą pościelą, by go obudzić. 
On wówczas zanurzał się w otaczającym 
go ze wszech stron zapachu, zatapiając się 

Zapisywanie karteczek impulsami my-
ślowymi quasi „kwantowo” można uznać za 
poetycką formę tworzenia. Objawia się to 
nagłym olśnieniem wyobraźni, pobudzeniem 

i poszukiwaniem emocjonalnej drogi 
rozładowania napięcia. Oszałamiającą miłość 
do drugiej osoby przyrównuję do aktu two-
rzenia wiersza, okraszonego mianem poezji. 
A jeśli, matematycznie rzecz biorąc, równo-
legle wybuchają obie te namiętności naraz, 
„szaleństwa” nie jest już w stanie okiełznać 
nawet WIELKI NIKT.

Jestem nieomal pewny, iż nie ma tu 
znaczenia rodzaj posiadanej wiedzy, raczej 
liczba doznań, czyli doświadczeń osobistych, 
zainteresowań i osobowość twórcy. Po stwier-
dzeniu: „Myślę, wiec jestem” (cogito ergo 
sum – Kartezjusz), dalsze dywagacje mogę 
zakończyć kropką, ale (w języku francuskim, 
fonetycznie – naprzód!) warto tu przytoczyć 
przemyślenia innych, niejako potwierdzają-
cych moją tezę.

Otóż, nie kto inny, a sam Tadeusz Ró-
żewicz wyjawił następującą myśl: „Poetą jest 

Piotr Wiktor Grygiel

Obrazowanie spontaniczne

ten, który pisze wiersze i ten, który wierszy 
nie pisze”. Z kolei, poeta Edward Stachura, 
skonkludował:  „Wszystko jest poezją. Każdy 
jest poetą”. Znakomity dziewiętnastowieczny, 
niemiecki matematyk (Karl Weierstrass), 
stwierdził: „Matematyk, który nie jest po 
trosze poetą, nigdy nie będzie doskonały”. 
Natomiast, jeden z francuskich poetów (Jean 
Arthur Rimbaud), w liście (List Jasnowidza, 
do Paula Demeny, 1871),wyznał: „Poeta czyni 
się jasnowidzem przez długie, bezmierne i 
wyrozumowane wyprowadzenie z równowagi 
wszystkich zmysłów”.

Jak strzałą Amora przeszywa mnie myśl 
z utworu pt. „Albatros”, autorstwa Charlesa 
Baudelaire: „Poeta jest podobny księciu na obło-
ku, / Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika; 
/ Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku / 
Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka.

Wobec takich stwierdzeń, nie studiując 
filologii, a jedynie fakultatywne matema-
tyczno-biologiczne zagadnienia, można na 
długo(?) zachować dobre samopoczucie. v

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

jednocześnie w świecie własnych imaginacji. 
Niewiele chwil później babcia przychodziła 
raz jeszcze, polecała iść do łazienki, a sama 
szła przygotować wnukowi śniadanie. Ten 
czas o poranku, ta sekwencja okamgnień 
zarezerwowanych z reguły tylko dla niego, 
właśnie dobiegały końca. Wstał. Za sobą 
usłyszał jeszcze pytanie. Czy jesteś katolikiem?

Nie odpowiedział od razu. Wszedł 
do łazienki, zamknął za sobą drzwi. Tu 
panowała inna woń, budząca całkowicie 
odmienne skojarzenia. Była to odrębna 
opowieść, na którą w danym momencie 
zupełnie nie miał ochoty. Pod strumienia-
mi spływającej wody, zmieszanej najpierw 
z szamponem, następnie z płynem pod 
prysznic, zastanawiał się nad odpowiedzią 
na zadane mu pytanie. Nie lubił tego Ko-
ścioła, który w ramach nacjonalizacji wiek 
temu wtłoczył sorbskich katolików w struk-
tury nowej saksońskiej diecezji. Nie potrafił 
zaakceptować szeregu biskupów hojnie 
obdarzonych politycznie poprawnym 
tchórzostwem, połączonym z duchowymi 
suchotami. Natomiast wiedział, jak wiele 
tak ważna dla niego kultura oraz język za-
wdzięczały tej instytucji. Przekonwertowani 
dolnoserbołużyczanie – musiał zauważyć, 
jak egoistycznie i ekskluzywnie nie przy-
pisywał im miana sorbów – praktycznie 
stracili swoją tożsamość, a także odrębność. 
Rytuały, tradycje, zwyczaje nie stanowiły 
konieczności, ale pomagały w pielęgnacji 
korzeni. Nie była to właściwość ceniona we 
współczesnym mu świecie. Promowało się 
brak przywiązania do ludzi i miejsc, wyna-
gradzało brak innych niż praca wartości 
w życiu, chwaliło wyzwolenie z wszelkich 
więzów, także tych ważnych, wspierających 
mozolną ewolucję w kierunku tego, by czło-
wiek myślący potrafił na co dzień sprostać 
własnej deskrypcji gatunkowej. Sięgnął po 
ręcznik. Po chwili wyszedł z łazienki. Tak. 
A teraz idź się myć, a ja zamówię śniadanie. v
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Adam Decowski 

Fraszki
 

Mała wada

Jedną wadę w sobie ma:
Długo stroi, krótko gra.
 

Sztuka

Wielka to sztuka, czasami
Trzymać język za zębami.

Elżbieta Grabosz

Fraszki

Z Podwórka sejmowego

Poseł - posła prosi:
„Daj zegarek mi ponosić”.

Kobra

Bywa fraszka czasem dobra,
Gdy użyczy jadu kobra.

Iza Galicka 

Limeryki z Ameryki 2

Był raz Sammy w hotelu Hiltonie
Zwinne miewał nie tylko on dłonie
Dziurka trzecia czy czwarta
W szybkim tempie otwarta -
Na zapleczu, w recepcji, w salonie…

Pewna Mary ze stanu Iowa
Była nieprzyzwoicie wesoła
A więc często ze śmiechu
Wielką skłonność do grzechu 
Miała. I nie dziwne to zgoła

Jest Priscilla w stanie Dakota,
Co faceta na pewno omota
Każdy nadzieję ma,
Że jemu wszystko da
Lecz czy wszystko, czy tylko da kota?

Leszek Wierzchowski

AMORAŁKI

Miłość i seks

Miłość - takie ma zasady,
Że bez seksu - nie da rady!...

Sztuka pieszczot

Miłość – to jest sztuka wzniosła,
Tylko seks ma coś z rzemiosła!

Jak być kochaną

Byś mężczyźnie nie obrzydła-
Perfum mniej, a więcej mydła.

Zapytanie

Warta grzechu pani twarz,
Ale… czy mi zgrzeszyć dasz?

Marek S.Podborski

AFORYZMY Z PRYZMY

                                  *
Każdy chce chronić przyrodę cudzymi rękami

                                  *
Winny ma swoją historię, sączy brudne źródła

                                  *
Teatr mój widzę ogromny, ludzi w nim nie ma

                                   *
Znam wszystkie zasady, robię tylko kwas

                                   *
Ogólnie jestem dobrym człowiekiem, prywatnie pada 
Lec

Zbigniew Pawłowski (Igła)

Kojarzenie
 
 
Myśl ptakiem bywa lecącym przez głowę 
Spowita w dobro lub osnuta czernią 
Niosąc peany lub myśli złowrogie 
Gdy trafia w sedno. 
 
I gołębicy liściem laurowym 
Bywa muzyką duszy najpiękniejszą 
Napędem życia i jego odnowy 
Stroną jaśniejszą. 
 
Więc bardzo często rodzi się pokusa 
By boskość w sobie uwolnić z uprzęży 
Tronu dosięgnąć i Boga Zeusa 
Muskuły prężyć.

SATYRA

Aleksander Bukowiecki

MINI-MINI 

Stateczność
Ostateczność
        *
Debata
U kata
        *
Bez przerwy
Nerwy
        *
Starter
Barter
        *
Kolacje                                      
Nagocjacje Maciej Porzycki

Jabłko Adama

Nie miałeś zielonego pojęcia
że zawstydzająca niewiedza
zdradzana właśnie rumieńcem
może jeszcze oznaczać 
dojrzewanie

Bez reszty

Reszta jest milczeniem
więc się nie wydaje
tylko rzeczywiście

przy zakupie ryby
żadnego odgłosu
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RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Pisząc o książkach poetyckich chętnie 
sięgamy po publikacje – meteory, po tomiki 
młodych – zapowiadających się… A jakie drogi, 
ścieżki czekają na tych, którzy dopiero w doj-
rzałe swe lata sięgnęli po pióro? Czy osobowość 
ułożona latami doświadczeń, ukształtowana 
świadomość, język… jednym słowem, czy się-
gający po pióro w tej sytuacji, mają szansę, 
by zapisać w sposób własny, oryginalny, swą 
literacką ścieżkę? Jedno więc pytanie i trzy 
odpowiedzi w twórczości trojga…

DANUTA EWA DACHTERA debiuto-
wała w ,,Protokole Kulturalnym”. ,,Więź poza 
śmierć” jest drugą książką poetki, znajdziemy 
w niej wiele wątków, symboli, obrazów konty-
nuujących przeżycia autorki z poprzedniego 
tomiku pt. ,,Moje Macondo”. Na okładce 
czytamy, jakby w charakterze programu wiersz 
p.t. ,,Poza śmierć” / Oni żyją/ Mówią swoje:/ 
Człowiek jest bytem niekoniecznym/ Trzymaj pion 
i fason/ Nie rozpaczaj – jak ja nie umarłam/ To 
nie tylko pamięć/ to więź poza śmierć. Na stronie 
pierwszej okładki oglądamy słonie, zwierzęta, 
jak wiadomo, pamiętające cmentarze, kości 
swych zmarłych. Obraz nie bez znaczenia dla 
twórczości Danuty Ewy Dachtery. Czytam, że i 
nasze krukowate, między innymi sroki, rozpo-
znają szczątki swych zmarłych. 

Bo też i pamięć, tytułowa więź, stanowią 
kluczowy symbol łączący wiersze książki – ,,Więź 
poza śmierć”. Te słowa pięciokrotnie powtórzo-
ne w tomiku odnosi poetka tak do żywych, jak 
i do tych, którzy odeszli. Czułość, wrażliwość 
Danuty Ewy Dachtery ogarnia wszystko i wszyst-
kich ,,To tylko pies…”, czytamy. Liczne wiersze, 
słowa poświęca poetka mężczyźnie – towarzy-
szowi dni i nocy ,,Czas mija jednako” / Masz 
rozum naiwna/ pokaż zanim przeczytasz/ o sobie/ 
kobieta definiująca się/ przez mężczyznę. Najczęściej 
wraca jednak motyw śmierci, przemijania ,,Oni 
są” Matce/ W czasie magicznym/ wyrwanym ze snu/ 
umarli żyją/ mówiąc/ (co chcą/ do kogo chcą)…

Obok tekstów łatwych, deklaratywnych, 
ba – okolicznościowych ku czci – znajdziemy tu 
wersy pełne tajemnic, bardzo osobiste niełatwe 
do rozszyfrowania. Pieczęć tajemnicy, intym-
ności zabezpiecza pełne przejęcie ich przez 
czytelnika. Liczy się ekspresja, emocja, jak w 
wierszu ,,Stopniowo” / Charon czuwa bez sznura/ 
bo mój ci jest/ oblubieniec radosno-muzyczny/ jako 
chcą rzeczowi/ bo tak już mają/ że logicznie musi 
być – może.

Bo to poetka na swój sposób zamknięta 
poprzez indywidualne, osobnicze przeżycie, 
z drugiej strony – paradoksalnie – otwarta, 
wymagająca od odbiorcy jego ,,uzupełnień”. 
Jakby więc nie dowierzając czytelnikowi, w 
swym posłowiu Danuta Ewa Dachtera dopisu-
je: ,,Więź poza śmierć” to moja druga książka 
poetycka po wydanej w 2018 roku wielowątko-
wej, poetyckiej opowieści ,,Moje Macondo”. 
W „Więzi…” daję wyraz wierze w sens życia 
człowieka opartej na więzi między ludźmi, tej 
doczesnej i tej – poza śmierć”. Autorka nie 
tylko uprawia poezję, środowisko poznańskie 
zawdzięcza jej też publikacje – recenzje, wywia-
dy we wrocławskiej ,,Kamenie”.                            

,,Na rozdrożu” to siódma książka STA-
NISŁAWA CHUTKOWSKIEGO, inżyniera 
- mechanika. Niewątpliwym atutem poety jest 

Jerzy Grupiński

Trzy pióra w drodze do Słowa

pamięć, związek z Ziemią Ojców, z nadwiślań-
skim krajobrazem Mazowsza. Tak więc na 
okładce czytamy, że ,,Przywędrował nad Wartę 
i poczuł się/ jakby był stąd, tylko mowa i akcent –

 / zdrajcy pochodzenia, obwieszczają, że nie./ Że 
nie wsiąknął całym sobą w jej ziemię,/ a mowy jego 
przyoranej mazowiecką skibą,/ nie odwrócił jeszcze 
wielkopolski pług”. Tomik Stanisława Chutkow-
skiego ma trójdzielną budowę, poszczególne 
części poprzedza motto – wprowadzenie do 
tekstów. Na początek więc czytamy: Kłębią się 
chmury nad coraz/ ciemniejszą perspektywą dni,/ w 
szeroko otwartej/ przestrzeni Świata, wiatr/ rozsiewa 
skażone powietrze. Wiersze tego cyklu, pełne ak-
tualnych sytuacji, obaw i nieprzystosowania do 
środowiska metropolii… Jest więc obawa przed 
bliźnim, nosicielem wirusa, przed ,,domową 
smyczą”, symboliczną skorupą…Brak ,,uścisku 
dłoni, żywego słowa”. Na szczęście jest pamięć o 
utraconym bezpiecznym świecie dzieciństwa, 
rodziców… ,,Boski parasol” / W myślach tulę 
się do łona matki,/ jak kiedyś,/ gdy byłem jeszcze 
pod jej sercem./ Wtedy gorącą modlitwą/ wyprosiła 
powrót ojca z wojny. Ważną niezbędną cząstką 
duchowości autora ,,Na rozdrożu” jest Kościół.

Obrzędowość religijna, pamięć ,,Wokół 
nadziei” / …Przygotowuję się duchowo do niedzielnej 
mszy/ odprawianej w domowym zaciszu./ Nacho-
dzą mnie dziwne skojarzenia,/ doczekałem chwili/ 
kiedy telewizor stał się ołtarzem. Obok niej liczne 
odwołania ( typowe to dla autora ) do dnia co-
dziennego, do spraw społecznych, politycznych. 
Stanisław Chutkowski żywo i szybko reaguje na 
wydarzenia z telewizji, dziennika, komentuje, 
protestuje, wierzga. Część druga książki to 
wiersze dedykowane rodzinie, bliskim, osobom 
z twórczego kręgu literackiego. Wzruszają teksty 
poświęcone zmarłym kolegom, których cień 
ciągle kładzie się na kartki pamięci, autor wspo-
mina między innymi Andrzeja Ogrodowczyka 
i Tomasza Rębacza. W tym cyklu odnajdujemy 
również towarzyskie realia, nazwiska poetów 
założycieli ,,stolika poetyckiego, Jolanty i Sta-
nisława Szwarców, a także Jerzego Beniamina 
Zimnego, któremu poeta zadedykował wiersz 
drapieżny ( ale czuły), ,,Jastrząb z gołębim sercem” 
/… Krąży w poetyckiej przestrzeni Poznania/ jako dra-
pieżnik myśli./ wypatruje głodne poezji młode talenty,/ 
służy radą, aby poszybowały/ lotem jaskółki w niebo 
wzięte. Nasz autor nie gardzi też wydarzeniami 
z kręgu literackiego jak i inżynierskiego. Stąd 
i relacje, anegdoty z wydarzeń towarzyskich, 
sytuacje, sylwetki, wspominki.                                               

We wspomnianym cyklu także liczne, typo-
we dla poety odwołania do dzieciństwa, Kraju 
nad Wisłą, do domu, w którym w Wigilię cało-
wało się ojca w rękę, a chleb znaczyło krzyżem. 
Wiersz ,,Chaber” / …nieświadomy jutra, trzymam 
się gromady/ nasadzonej w minionym czasie./ Z 
nadzieją na jeszcze jeden sezon, odnajduję się wśród 
polnych stokrotek, fiołków, niebieskich dzwonków, 
ogrodowej nasturcji i zgarbionych słoneczników.    

Książkę zamyka cykl ,,Paradoks czasów” 
silnie zaznaczający kontrast między czasami 
dzieciństwa a wiekiem męskim. Wyostrzeniu 
ulegają tu obrazy, symbole kontrastujące ,,tam 
– tu”, ,,dawniej – dzisiaj”. Bohater tych wierszy 
staje ,,między”. Trudno o wybór. Utracone nie 
wróci a ,,nabyte” w metropolii nie satysfakcjonu-
je. Zapewne – paradoks sytuacji. Na szczęście jest 

jeszcze Słowo. Ono, jak Arka ,,między dawnymi 
a nowymi laty”. To ono zawróci nas, znów zanie-
sie do kraju dzieciństwa. Jest i nadzieja w tych 
wierszach. Może otworzą się ( jak w wersach ) 
,,Wrota czasu”? Nadzieja w sacrum, w konfesji i 
oczyszczeniu się… W powrocie do nadziei, do 
Kościoła. /… Będziemy krążyć w kosmicznym śmiet-
niku./ Czekać na otwarcie wrót czasu/ z których wyłoni 
się inność./ Może w niej/ będzie nowe odpuszczenie i 
zadośćuczynienie.  Na koniec wypada dopisać, że 
znaczącą zaletą twórczości Stanisława Chutkow-
skiego jest jej przystępność. 

Także swoista aktualność, bo poeta żywo 
i szybko reaguje na wydarzenia środowiskowe, 
społeczne i polityczne.

W innej sytuacji wobec wiersza znajduje-
my JÓZEFA ZDUNKA. Pisarza – zasłużonego 
historyka krotoszyńskiego regionu, redaktora 
i autora licznych publikacji, periodyków, ko-
lekcjonera ekslibrisów… Autor sześciu książek 
poetyckich…Tu także poeta poprzez słowo 
wstępne objaśnia swą twórczość:

/…Główny wątek stanowią zagadnienia filozo-
ficzne dotyczące ludzkiej egzystencji w świecie wielości 
wyborów prezentowane z pozycji różnych ról życiowych. 
Nie brak także odwołania do miejsc i sytuacji, także 
takich w których tracimy poczucie bezpieczeństwa i wol-
ności. Pojawiają się pytania, jaki człowiek ma wpływ 
na to kim jest i jego oddziaływanie na społeczeństwo w 
którym żyje. / A więc ,,bezpieczeństwo, wolność” a 
w końcu wstępu dopisana i ,,przyjemność”. Te 
stoickie pojęcia przywołują też postawy dawnych 
pisarzy, m.in. naszego renesansu… A więc nie 
,,ja, ja, ja” lecz Ktoś bardziej, Ktoś jeszcze. To 
twórczość zwrócona do tzw. szerokiego odbior-
cy. Klarowna, jasna, pełna dobra i optymizmu. 
Wiersze przeplatają autorskie zdjęcia – ulubiony 
pejzaż, znajoma uliczka, drzewo, koń… 

Książkę otwiera wiersz ,,Czas w bezkresie 
istnienia” / czas w bezkresie istnienia/ wypełnia 
człowiek i natura/ jeśli bezkres istnieje/ gdzie jego 
początek/ gdzie punkt wyjścia/ Jaki cel jaka przy-
czyna/ początek bez udziału/ człowieka/ odległy i 
niewyraźny/ jak mgła/ później historia/ zapisana 
w archeologii/ i księgach/ dla przyszłych pokoleń. 
Zgodnie ze swymi założeniami, autor obdarza 
czytelnika dobrymi radami, otwiera się na 
piękno, dobro. Niewątpliwym walorem książki 
są obrazy przyrody. Kolorowe, pełne świateł i 
zapachów… Matka Natura towarzyszy przeży-
ciom poety. Wszystko zależy od niej, człowiek, 
zwierzę, roślina. ,,Marsze demonstracyjne 
(…) pozostaje niesmak”. Ludzie przemijają 
jak chmury, jak u Horacego ,,Eheu Postume, 
Postume labuntur anni…” ,,cumulusy” / na 
niebie obłoki/ piękne cumulusy/ wypiętrzają się/ 
zmieniają kształty/ i znikają/ niewolnice wiatru/ 
pchane w nieznane/ budzą wyobraźnię/ i myślenie/ 
spokojne/ sympatyczne ptaki/ lecą donikąd. Często 
wraca w tych wersach motyw sumienia. To 
sumienie mówi najwięcej o człowieku, o jego 
świecie. I ten motyw Horacjański z prochem 
i cieniem… Mikrokosmos ( ,,Noc rześka…”): 
pająk, kromka chleba, łza i milczenie – mówią 
więcej o człowieku i jego świecie niż zapisane 
tomy – deklaruje autor. To również twórczość 
zwrócona do szerokiego czytelnika. Jasna, 
otwarta, programowo unikająca eksperymen-
tu, ryzykanckiego języka. Otwarte serce i Słowo 
patronują drodze twórczej Józefa Zdunka. v

Danuta Ewa Dachtera, Więź poza śmierć, Wydawnictwo 
Atena, Poznań 2021 r. 
Stanisław Chutkowski, Na rozdrożu, Wydawnictwo Kon-
tekst, Poznań 2020 r.
Józef Zdunek, Czas wypełniony, Wydawnictwo Rhytmos, 
Poznań 2021 r.
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woda i słowa
od zawsze były źródłem
Anna Tlałka

Wielką byłoby stratą dla mnie – tak 
sądzę - gdybym na wyboistej drodze poezji, 
nie zetknął się z liryką, ale i osobowością – 
jakże ciekawą – Lucyny Zofii Brzozowskiej 
z… Pisarzowic (powiat bielski). – Sama na-
zwa miejscowości zobowiązuje, bo pocho-
dzi od pisarzy ziemskich oświęcimskich, 
których wieś była uposażeniem. – Poetki, 
animatorki kultury. Członkini i założy-
cielki Polskiego Stowarzyszenia Haiku. 
Artystycznie wypowiadającej się poprzez 
fotografię, formy graficzne i multimedial-
ne. Organizatorki spotkań poetyckich, 
w tym pokazów łączących: słowo, obraz i 
dźwięk. Wędrowca górskiego zatopionego 
w buddyzmie zen.

Dotychczas opublikowała: Lawitacje 
i inne wiersze (1993), Przypięte do światła 
(2014), PrzenikaNIE WIEM (2014),  Jestem 
niewinna (2016). Są też publikacje haiku i 
wierszy w dziesiątkach almanachów i anto-
logii w kraju i rozsianych po całym świecie. 
O czasopismach nie będę wspominał.

Mignęła mi kiedyś na Festiwalu Poezji 
Słowiańskiej – Czechowice-Dziedzice, ale 
bardziej jako kobieta niż poetka. Dopiero 
spotkania w Śląskim Rzymie pod arkadami 
Starej Wagi w czas czerwcowego salonu 
poetyckiego „Poeci są blisko”. Gdzie 
siedziała obok mnie – emanując kobie-
cością . - Na podorędziu wymyśliła haiku 
sytuacyjne (szkoda, że nie zanotowałem, 
przepadło). Zaprezentowanym lirykiem 
poruszyła publiczność do głębi. I dwa 
miesiące później w sierpniu na pierwszej 
nyskiej nocy poetów – strojna w setkę 
cieniutkich warkoczyków – kostiumem 
i mową wyróżniając się pośród trzech 
tuzinów poetów z całego kraju. Słowa 
płynące z głębi jej duszy niosły prawdę po-
tęgowane echem małej sceny im. Jerzego 
Kozarzewskiego w Nyskim Domu Kultury. 
Budząc noc i Wandę Pawlik z zadumy nad 
rękopisami.

Niespodziewanie zostałem obdaro-
wany trzema tomami poezji – to jednak 
całość – przez Lucynę Zofię Brzozowską. 
Wydanymi w 2020 roku z ciekawą infor-
macją: „Książka powstała  w inteligentnym 
systemie wydawniczym Ridero” – cokol-
wiek to znaczy ??? Wszystkie opatrzone 
dedykacjami. I tak: W każdym wierszu rysa; 
wiersze pochodzą z okresu od lutego do 
września 2017 roku. (1 x 3, Jerzemu z 
wyrazami czułej życzliwości), Popiół i noc-
na panna”; wiersze z okresu od września 
2017 roku do listopada 2018 roku. (2 x 
3, Czasem jest ciszej…, z uśmiechem), 
Jaskółka  tu przedział czasowy od listopada 
2018 roku do września 2020 roku. (3 x 
3, Po raz trzeci przymykając oko). Wszę-
dzie jest Lucyna, autograf poetki, data 
20.08.2021r. miejscowość Nysa. Wszystkie 
odziane w białą, skromną okładkę. De-
likatną – niemalże muśnięcie czarnego 
pióra – grafikę. Bardzo przejrzysty nadruk 

Jerzy Stasiewicz                                                      

Jaskółka… i popiół tajemnicy!!!

tytułów i nazwiska autorki. To do mnie 
naprawdę przemawia. Czuć skromność i 
ascezę – odnośnik buddyzmu. 

Trzy pokaźne, jednorodnie tema-
tycznie tomy, powstałe w ciągu czterech 
lat. – Okres krótki jak na plony tak obfi-
te. - Świadczy o niezwykłej pracowitości 
autorki. I ciągu twórczym jakim została 
tknięta przez Opatrzność - „powierzone 
dobro”. – A przecież pamiętać należy, że 
od debiutanckich  Lewitacji do w pełni 
dojrzałych Przypiętych do światła dzieli po-
nad dwadzieścia lat. Różne bywają okresy 
tężenia i krystalizacji. 

Wyobrażam sobie poetkę siedzącą 
przy ogromnym, dębowym, kuchennym 
stole – tylko przy takim w otoczeniu że-
liwnych garnków i kaflowego, chlebowego 
pieca z blachą na cztery fajerki, powstają 
wybitne wiersze – kreślącą zbędne wyrazy 
w gęsto zapisanym szkicu na białym jak 
pościel papierze. Po izbie unosi się zapach 
atramentu i placków na sodzie. W niefor-
malnym herbie wioski są dwa skrzyżowane 
pióra. To po prawej winno być urzędowo 
przypisane poetce bo: subtelne i ostre. 
Ale to tylko metaforyczne wyobrażenie 
Stasiewicza wiedzącego, że Brzozowska to 
inżynier nauk technicznych (na dzień dzi-
siejszy doktor habilitowany) rzadko uży-
wającej pióra. Klawiatura laptopa jest jej 
podstawowym narzędziem i przyrosła do 
dłoni jak starszym długopis. Mnie także… 
długopis. Sam układ wersów dobitnie o 
tym świadczy i niech nas nie zmyli „Czasem 
dotykam samotności błękitnym piórem 
(…) rozkołysana jak osika (…) tyle mnie 
zawartej w obłoku tyle w skałach”.

      Ale żeby zrozumieć teksty poru-
szające się obranym szlakiem w wielowy-
miarowej przestrzeni znaczeniowej, gdzie 
słowa grają wszystkimi akordami naraz. I 
działają na zmysły ze wszystkich kierunków 
jednocześnie. Trzeba pojąć umiejętność 
ich czytania a właściwie – jeszcze przed 
sięgnięciem po książkę – odgadnąć 
smugę paradygmatu zamyślenia poetki z 
poprzednich książek. Tutaj sięgniemy do 
wiersza „Urodziny” pomieszczonego jako 
pierwszy w tomie W każdym wierszu rysa. 

Jestem dzieckiem późnej zimy i jeszcze 
późniejszej
wiosny przypadkowo z miłości choć za-
pewne ciut
lub więcej ciążyłam dorosłym jestem mam 
twarz
ręce brzuch nogi atrybuty kobiecości dwa 
imiona
tak mi ładnie ze światłem z mądrością
bywa że po drodze

Jestem dorosłą z nieprzypadków wielu 
dotykam
ścian wyjmuję z nich cegły z siebie gwoź-
dzie buduję
dom wołam na kilka głosów dziecko
do siebie przytulam rodziców
w sobie zatracam zgłoskami między zęba-
mi zgrzytam

co mi po tym poezji słowach niesłownych 
zamilknięciach
bezgłosie na wydechu oczach szeroko po 
horyzont po
firanki

To inwokacja gdzie oczy poetki 
zwrócone są na słowo (człowieka) jako 
duchowego patrona.  Stąd mityczne 
postacie rodziców (gniazdo), dziecka – 
spełnienie macierzyństwa, przedłużenie 
rodu. –Domu budowanego zgodnie z 
wielowiekową tradycją rodzinną. A w 
nim dom życia zawierający archiwum, 
bibliotekę, szkołę. Dom boży zgodny z 
Dekalogiem będący światłem i oddalający 
horyzont aż po granicę tajemnicy – do osi 
cienia. Gdzie człowiek – tu liryczne „ja” 
poetki – stosuje przywracanie obrazów 
zamkniętych w bycie niepamięci?! Z całą 
chronologią wielopłaszczyznowego czasu 
i powiewu – ciągle obecnej – reinkarnacji 
jako zamkniętego koła. A przecież w na-
szej świadomości tak głęboko zakorzenio-
ny jest początek i koniec (Alfa i Omega, 
niewzruszony autorytet, pierwotny w Biblii 
o Istocie Boskiej « Apokalipsy, 1,8;22,13», 
wg Proroctwa Izajasza ,41,4: „Ja, Pan, 
jestem pierwszy i ostatni.”) „Ona ma 
głos cichszy od szmeru kropel podobnie 
zbrukany / piaskiem smarem ulicznym 
szumem nieustająco drżącym pomiędzy 
/ krawężnikami // Tam nie ma  nicze-
go w kałużach odbija się wieża katedry 
/ dzwony / słychać gdy zamiera deszcz 
przemierzają echem najskrytsze kaplice / 
od jednej krawędzi do drugiej (…) Głos 
niósłby się gdybym umiała krzyknąć a po-
trafię / jedynie dotknąć zimnej tafli wody 
w przypływie rozpaczy / rozrywać wnyki” 
– z pytaniem – „aż tyle kropel / mieści się 
na źdźbłach.” Do tych splecionych przeze 
mnie fragmentów wierszy odnoszą się jak 
weneckie zwierciadło dwa końcowe wersy 
jankunu Jana Paliczki – „odnajdywanie 
siebie / w głębi spojrzenia.” To spojrze-
nie Lucyny Zofii Brzozowskiej na własną 
egzystencję literacką poprzez płomień i 
popiół chropowatej powierzchni życia. 
Będącej w dzieciństwie – wydaje nam się 
zawsze – sielanką. Tu obrazy takie jak: 
świniobicie z całym rytuałem ogłuszenia 
zwierzęcia obuchem siekiery, upust krwi, 
ćwiartowanie mięsa, alkohol lejący się gru-
bym strumieniem pod smażoną świeżyznę: 
(…) przygląda(ła)m się / (…) tobie gdy 
wycierałeś / siekierę i nóż w szary fartuch 
w plamy mówiłeś / nic się nie stało nic 
się nie stało po co przyszłaś nic // Ale 
ja widziałam i widzę codziennie byłam 
świnią wiszącą / na hakach cielakiem by-
łam i kurą skaczącą / po placu bez głowy 
wszyscy się śmialiście / byłam tym kotkiem 
jednym drugim trzecim którym rzucałeś 
/ o ścianę stodoły byłam tą kobietą któ-
rej nienawidziłeś”. Wędrówki dziadka po 
wiosce do kobiet (ponoć miał ich wiele). 
Co nie kolidowało z dbałością o rodzinę, 
gospodarstwo, umiłowaniem koni. Jest 
walizką ziemskich przeżyć poetki ale i kre-
acją, kostiumem i twarzą sobowtóra, którą 
przyobleka często. Nie ma tu zachwytu 
nad życiem – jest dzień powszedni, mo-
zolność i mgła przeszłości niosąca wspo-
mnienia fragmentami jak z czarno-białego 
filmu, których umocowania czytelnik musi 
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szukać na kartach całej triady.

Wczorajszy dzień to prehistoria ja jestem 
sekwoją i pamiętam
chciałabym skruszyć skały piasek strząsnąć 
z korzeni przenieść
się w inne miejsce ale trwam przyrośnięta 
do czasu
coraz mniej życiodajna
coraz bardziej w kamień wzięta

    „Mieszkam w Wąwozie Samaria 
jestem kamieniem spalonym / przez 
słońce i wymytym przez wzburzone wody 
potoku jeśli / się potkniesz to o mnie”. 
Wąwóz Samaria – miejsce duchowego 
osiedlenia poetki – najdłuższy, najbardziej 
malowniczy wąwóz w Europie (Góry Białe 
w południowo-zachodniej części Krety). 
Zachwycające urwiska, górskie potoki i 
malownicze polanki strojne w różnobarw-
ne kwiaty. Widok, którym się syci i zatapia 
poetka. Chciałaby go przenieść do ogólnej 
świadomości współczesnego człowieka. 
Znającego w przeważającej większości as-
falt, beton, szkło i aluminium. Złudność 
głębi płaskiego ekranu i melodię z płyt 
CD. Wiew chłodu z klimatyzatora, zapach 
z butelki. Zachwyt, który przesiąknął ciało 
Lucyny stał się prywatnym obszarem me-
tafizyki. Jej Olimpem, ale i Wieżą Babel. 
Pisarzowicami cichej medytacji (zasie-
dzenie) – koncentracją myśli na jednym 
punkcie i kontemplacją prawdy życia. Do 
odzyskania świeżości umysłu, gdzie myśle-
nie staje się przejrzyste jak woda u źródła: 
Pisarzówki, Słonicy, Czerwonki. Mówiąc: 
„pamięcią wody zaspokoję własny głód 
pośród / bezsennej nocy // więc pójdę 
wyjdę z błękitu”.

„Między ziarnami słów” jest ogromna 
przestrzeń wykorzystana do ostateczności. 
Odwrotnie niż u James’a Joyce’a – wyko-
rzystanie słowa. – Pozwala nam Brzozow-
ska uchwycić warkocz połączeń, gdzie 
każdy włos splata się z każdym innym. 
Tuzin pozostawionych tropów w lirykach 
każe przez ponad dwie setki stronic brnąć 
do zarzewia płomienia. Podającego dopie-
ro klucz; do aluzji, odniesień, motywów, 
wizji wielowymiarowych posadowionych 
w kulturze dalekiego wschodu. Opartych 
jednak na tradycji chrześcijańskiej wy-
niesionej z domu. Lektura poezji Lucyny 
Zofii Brzozowskiej daje rozkosz tylko czy-
telnikom wrażliwym na słowo, ale umoco-
wanym intelektualnie w wielu kulturach i 
czerpiących wrażliwość z tych kultur.

U nasady tej poezji – „Mówię do cie-
bie światłem i poza nim w cieniu / ciszy 
zachłyśnięciu nocą wydobywam kolejne 
/ kadry bezsłowia” – leży złożona natu-
ra poetki, świadomy wybór poetyckiej 
samotności, osadzenie w indywidualnej 
czasoprzestrzeni. No i moc sprawcza przy-
pisana duchowi pióra (takim obdarzonych 
niewielu). Z miejscem – dom poetki – 
prawiecznego zakola czucia, ale i myśli 
nakierowanej na świat dzielony przystan-
kami reinkarnacji – „przesypuje się piasek 
/ wrócisz tu jeszcze” - z nie zdjętym bólem 
odkupienia Boga – Człowieka. v

Lucyna Zofia Brzozowska, W każdym wierszu rysa, 
ss.64; Popiół i nocna panna, ss.86; Jaskółka, ss.82, 
Wydawnictwo Ridero, Pisanowice 2020 

MAJA BACZYŃSKA jest autorką książki 
Pióra dzikich. Jej zawartość nie jest jednorodna 
- mamy tutaj wiersze, ale przeważającą część 
stanowi krótka proza. Ten zbiór zainspirowa-
ny został rodzinną tragedią. Nagła śmierć ojca 
autorki pogłębiła jego kontekst. Książka jest 
nietypowa, gdyż skupia się prawie wyłącznie 
na emocjach i  wyobraźni. Niestety - kosztem 
jasnego komunikatu. Próżno szukać tutaj 
typowych historii spiętych logiczną klamrą. 
Oczywistość jest ostatnią rzeczą, jaką można 
znaleźć w tym pisaniu. Zastępuje ją magia i 
„koronkowa czułość”. A wszystko to w scenerii 
drzew, kwiatów, i ptaków. Te ostatnie wydają 
się być szczególnie bliskie autorce. Ich pióra, 
gniazda, perspektywa lotu, stają się synonima-
mi delikatności, bezpieczeństwa, szybowania 
w dojrzałość. Oto fragment tekstu:

Wczoraj rozmawiałam z dzikimi kaczkami. Nie 
ufały mi dopóki nie spostrzegły, że dzioba i skrzydeł 
używam w ten sam sposób, co one, tyle że z większym 
rozmachem. Obiecałam im, że wspólnie możemy 
być wspólnotą samotników na jeziorze i że któregoś 
dnia biel moich skrzydeł je zachwyci /muszę tylko 
dorosnąć/ i zapewniłam, że nie będzie to zwiastun 
zimy, przed którą się trwożą. Poprosiłam też na przy-
szłość o zwrot błękitu, nieba odbitego w wodzie./.../

Podobną estymą autorka obdarza drze-
wa. Wspomina o nich w przedmowie. Nie 
są one tylko częścią  rodzinnego ogrodu. 
Ale czymś istotniejszym. Ich obecność rzuca 
głębszy, symboliczny cień na jej życie. To w 
ich gałęziach „wicie gniazda trwa”, to z nich 
czerpie „mądrość rośnięcia”. Porastający je 
mech, żywiczne soki  - podkreślają organicz-
ną witalność. A ich długowieczność - ludzką 
kruchość i tymczasowość. Poetka sadzi zatem 
drzewa, dogląda ich, pielęgnuje w pamięci. 
Jakby w ten sposób chciała wraz z nimi „wzra-
stać, by coś znaczyć” /”Rosnę”/. Ten sam wątek 
odnajdziemy w wierszu „Jestem”, chociaż ten 
tekst jest bardziej osobisty. Przywołuje bowiem 
dalekie, emocjonalne relacje. Ostatecznie  i 
boleśnie przez los „przypieczętowane”. Oto ten 
wiersz:

W pniu płyną słojami minuty, godziny i lata.
Gdy pierwszy raz spojrzałeś,
gdy pierwszy raz uczyniłeś krok,
gdy pierwszy raz dotknąłeś moich jasnych włosów.
W twojej dłoni płynęło to samo światło,
które złącza korzenie z ziemią, a wierzchołki z 
niebem.
Tymczasem modrzewie nadal trwają nieporuszenie
u brzegu ludzkich poruszeń.
Oddychają moją i twoją przeszłością, 
pieczętują żywicą czas, ilekroć tylko wpuszczą go 
w swoje pędy,
a w mroźną zimę pozwalają odejść wspomnieniom 
igieł,
choćby były miękkie jak puch

Przez te wiersze i opowiadania przewija 
się uroda ziemi. Od wierzchołków modrzewi, 
buków i brzóz, po pracowity żywot leśnych 
mrówek. Zachwyt nad tą różnorodnością jest 
kołem zamachowym tych tekstów. Ale rów-
nież kutyną, za którą ukryta jest odrębność 

Ludwik Filip Czech

Poezja w cieniu ogrodu      

„ciepłych samotników”, których wrażliwa natura 
jest w konflikcie z dzisiejszością. Sama autor-
ka przypomina dziecko, które w przyszłości 
chce zachwycić sobą świat. Dojrzeć, wbrew 
wszystkiemu - dorosnąć.  Stąd powtarzający się 
motyw brzydkiego kaczątka, które przeistacza 
się w łabędzia. W wierszu „Czuję” znajdujemy 
ową, kłócącą się ze światem wrażliwość. Tutaj 
drewniana podłoga jest nie tylko powierzch-
nią użytkową. Płaskim, martwym stosem 
desek. Stanowi część żywego lasu, zapamię-
tanego z dzieciństwa ogrodu. Jest skarbnicą 
kształtów, zapachów, roślinnych faktur. Przy-
toczę ten wiersz:

Dotykam stopami drewna,
bardzo starannie, 
w ten sposób rozpoznaję pień wiśni,
oddycham zapachem modrzewia,
jaśnieję kolorem brzozy.
Nie smakuję owoców.
I wspomnienie igieł nie istnieje.
Nie rzeźbię brzozowych krzyży.
Nie robię nic. Idę po podłodze

W „Piórach dzikich” można znaleźć dużo 
więcej. Wymieniłem tylko to, co dla mnie naj-
ważniejsze. Mnóstwo tutaj „zmysłów i wymysłów, 
zmyśleń i zwymyśleń”. Dlatego czytelnik może 
mieć problem. Napotka bowiem świat zlepio-
ny z fantazji, rzadko przystający do realnego. 
Autorka dzieli się z czytelnikiem „podmuchami 
wyobraźni jak uparte dziecko”, prowadzi go przez 
„świat dziwny i splątany”/”Oddaję się”/. Jedynie 
ona posiada klucz do jego bram. Do tych ogro-
dowych furtek, leśnych uroczysk i labiryntów. 
Czasami przekazuje go w nasze ręce, ale tylko 
na chwilę. I raczej niechętnie.

Książkę polecam. v

Maja Baczyńska, Pióra dzikich, Fundacja czAR(T) Krzywo-
gońca, Krzywogoniec 2021, ss. 61
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Parę lat temu pisarz, krytyk, historyk 
literatury, profesor UKSW, WOJCIECH 
KUDYBA (r. 1965) opublikował pierwszy 
tom swojej powieści historycznej pt. Puła-
scy. Aut vincere, aut mori! (PIW, Warszawa 
2020). Zapewne pomysł napisania dzieła, 
w lwiej części traktującego o konfederacji 
barskiej, inspirowany był 250-leciem począt-
ku tego buntu (Bar, 1768 r). Dzisiaj do rąk 
czytelników trafia t. drugi Pułaskich, noszący 
łaciński podtytuł Non aliusregit („Niech obcy 
nie rządzi”). Toteż konfederacja barska 
wreszcie doczekała się godnego upamięt-
nienia artystycznego, niejako paralelnie do 
odsłonięcia pomników w Białej, Zagórzu czy 
Lanckoronie. 

Niewątpliwie W. Kudyba, pisząc o Pu-
łaskich stylizowany utwór fabularny, chciał 
doszlusować do grona takich pisarzy, jak 
np. Józef I. Kraszewski czy Henryk Sien-
kiewicz, a z nowszych Antoni Gołubiew, 
Waldemar Łysiak czy Ryszard Zieliński. I tak 
się stało! Druga część Pułaskich jest bowiem 
prostoliniową kontynuacją t. pierwszego, 
acz sprawia wrażenie książki pisanej jakby 
trochę pośpiesznie i nazbyt wybiórczo. 
Prawda, to drugie określenie jest niezbyt 
fortunne i nieprecyzyjne, skoro biografista 
zawsze ma prawo wyboru określonych fak-
tów z pominięciem innych, to normalne. 
Niemniej tutaj rodzi się pytanie, dlaczego 
autor zrezygnował z pewnych spektakular-
nych wydarzeń historycznych (np. głośna 
klęska konfederatów w bitwie pod Lancko-
roną 23 maja 1771 r. lub zdobycie i obrona 
Wawelu w lutym-kwietniu 1772), które na 
pewno dodałyby barwności i dramaturgii 
jego opowieściom. Odpowiedź jest prosta: 
żaden Pułaski w nich nie uczestniczył. Fakt, 
ale… odwołując się do innych epizodów, od-
malowanych na marginesie, można by i dla 
TAMTYCH znaleźć sprytne uzasadnienie. 

W ogóle odnoszę wrażenie (być może 
mylne), jakoby w narracji autor celowo i 
świadomie unikał bezpośrednich opisów 
scen batalistycznych, nie chcąc podążać 
śladami wspomnianego Sienkiewicza czy 
Jarosława M. Rymkiewicza (który wręcz 
lubuje się w makabryczności motywów 
wojennych). Kudyba zdaje się tu prefero-
wać relacje z drugiej ręki, stosując formę 
korespondencyjną (list) lub gawędziarską 
(świadectwo uczestnika). Unika w ten spo-
sób pomówienia o epatowanie odbiorcy 
krwawymi scenkami lub gloryfikowanie 
mięsa armatniego, lecz zgodnie z zasadą 
«coś za coś» (odnośne opisy na pewno tracą 
na ekspresji i plastyczności). Przy okazji do-
dam, że po cichu liczyłem, iż bliska memu 
sercu Lanckorona stanie się w omawianym 
tomie miejscem godnie wyeksponowanym, 
skoro w tutejszym zamku główny bohater 
(K. Pułaski) wielekroć odbywał narady z 
rodakami i Francuzami (już po dymisji Ch. 
Dumourieza). Niestety, nazwa Lanckorona 
pojawia się tu zaledwie 5 razy (vide str. 
91, 92, 150, 151, 155), co nie jest meryto-
rycznym zarzutem, ale moją afektywną(!), 
indywidualną reakcją. Jeśli na świat przed-
stawiony patrzy się z perspektywy kosmicz-

Stanisław Chyczyński

Pułaskich ciąg dalszy

nej, która pozwala widzieć jednocześnie 
Warszawę, Kazań,  Częstochowę, Lubliniec, 
Paryż czy Charleston, trudno się dziwić, że 
maleńka Lanckorona niknie w oczach!...

Trzeba też mocno podkreślić, że – 
zgodnie z tytułem dzieła – powieść Kudyby 
nie jest prezentacją losów wyłącznie Ka-
zimierza Pułaskiego, o nie! Epizodycznie 
pojawia się jego mać, wdowa po Józefie 
(słynnym przywódcy konfederacji), czyli 
pani Marianna. Dość regularnie widzimy 
jego siostrę Annę, w „klasztorze p.p. kanoni-
czek warszawskich”, które dziarsko kibicują 
„rycerzom Maryi”. Dosyć często śledzimy 
erotyczne przygody brata Kazimierza, Anto-
niego Pułaskiego, który podczas zesłania w 
Rosji zostaje wręcz modelowym ulubieńcem 
małżonek wysokich czynowników, by finalnie 
zaciągnąć się do… armii carskiej – w trakcie 
pacyfikacji powstania Pugaczowa! Podobnie 
jak poprzednio, tak i tutaj spotykamy mnó-
stwo autentycznych postaci, od hr. Mau-
rycego Beniowskiego począwszy, poprzez 
np. X. Franciszkę Krasińską, płk. Etienne’a 
de La Serre’a, młodego Józefa Zajączka h. 
Świnka, czy gen. Iwana Drewicza, a na Stani-
sławie Strawińskim i Walentym Łukawskim 
skończywszy. Ci dwaj ostatni waszmościowie 
to zuchwali porywacze Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, którzy uprowadzili króla w 
nocy 3 listopada 1771 r. 

Warto dodać, iż autor ewidentnie 
opowiada się za hipotezą rehabilitującą K. 
Pułaskiego, któremu chyba gros historyków 
nadal przypisuje odpowiedzialność za tę 
nieszczęsną „imprezę”. A przecież nowsze 
badania źródłowe pozwalają suponować, że 
de facto porwanie pomazańca h. Ciołek było 
raczej cyniczną i skuteczną prowokacją, ma-
jącą skompromitować barszczan w oczach 
szlachty. Udało się, gdyż za Marszałkiem do 
końca życia wlokło się odium królobójcy. 
(Wszak później bezskutecznie ubiegał się o 
etat w armii francuskiej lub tureckiej, a do 
amerykańskiego wojska dostał się tylko za 
protekcją Beniamina Franklina). 

Kudyba doprowadza akcję powieści do 
pamiętnej, tragicznej bitwy pod Savannah 
(wrzesień 1779), w której generał Pułaski 
odnosi śmiertelną ranę. Pisarz, posiłkując 
się słowami tajemniczego dra Paula Ben-
tala (alias Bentalou), wyznaje przed nami: 
„(...) Dokładałem starań, by w tej książce 
wybrzmiał głos Pułaskich, a nie mój własny”. 
Ba, myślę, że to właśnie w dużej mierze 
udało się autorowi, który miast celować w 
śmiałych opisach brawurowych szarż (spora 
pokusa przy rekonstruowaniu przebiegu 
konfederacji barskiej), uprawiał «psycholo-
gizowanie», czyli przedstawianie racji, celów 
i emocji swoich bohaterów. „Do diabła! Jesz-
cze dziś nóż mi się otwiera w kieszeni, kiedy 
pomyślę, że los najdzielniejszych z nas może 
czasem zależeć od paru gryzipiórków, którzy 
ze świata rozumieją tylko to, co mieści się 
w księgach przychodów i rozchodów” (str. 
293). Czyż ten okrzyk stracił cokolwiek na 
aktualności? W taki oto sposób „bajanie” o 
starowieku staje się przykładem i przestrogą 
dla obecnych polityków i decydentów!

Śmierć Pułaskiego to definitywny finał 
dylogii, z czego wynika, że dalszego ciągu 
nie będzie, a szkoda, bo chciałoby się jeszcze 
posmakować kolejnych epickich pomysłów 
Kudyby. Zgoda, męczennikiem perfekcjo-
nizmu on nie jest (exemplum: kontaminacja 
George Waszyngton…), ale Pułaskich czyta 
się naprawdę jednym tchem, nie mogąc 
oderwać się od lektury. Wojciech Kudyba to 
utalentowany prozaik, równie dobrze czują-
cy się we współczesnej polszczyźnie, jak i w 
archaizujących stylizacjach, których śmiałe i 
udane podejmowanie stanowi wyższą szkołę 
jazdy literackiej. Śmiem nawet twierdzić, że 
napisanie wzorowej powieści historycznej 
jest większą sztuką, niż kreatywne utrwalanie 
żargonu małolatów i nowomowy dorosłych, 
panoszącej się w telewizji, w internecie i w 
życiu. Dlatego 2-tomowe dzieło o rodzinie 
Pułaskich stawiam na honorowej półce 
biblioteki, gdzie od dziesięcioleci trzymam 
książki wybitne i szczególne. I bliskie memu 
sercu!... v

Wojciech Kudyba „Pułascy. Non aliusregit”, PIW, War-
szawa 2021, ss. 320    

Ten zbiór daje czytelnikowi więcej 
satysfakcji niż poprzedni („Akant” 2019, 
nr 10, s. 30).

W poprzednim wykryłem tylko jeden 
wiersz mnie satysfakcjonujący, w tym kilka. 
Polecam wiersze o tytułach: Niedziela, Nocna 
elegia, Do... wiary, Żal, xxx śniłam o tobie.

Są to utwory delikatne, liryczne, kon-
fesyjne bez wątpienia jak pozostałe, ale 
bardziej już oderwane od impulsu, który je 
wywołał. Bo poezja, wprawdzie zrodzona na 
ziemi naszych zmysłów, myśli i doświadczeń, 
musi jednak fruwać samodzielnie. Musi 
posiadać wartość dodaną a sama być nową 
jakością.

Nie jest dobrze, gdy pisząca wiersze 
użala się nad swoim losem, wyje z tęsknoty, 
śpiewa z zachwytu. Są to czynności same 
w sobie i jako takie stanowią wartość. Nie 
mieszczą się w literaturze bez dokonania 
ich gruntownej transformacji.

Poza tym zasób słów. Są rzeczowniki 
i czasowniki z jednej strony nazbyt atrak-
cyjne, z drugiej nazbyt trywialne, które nie 
nadają się do literatury wysokoartystycznej. 
Jakie to słowa i pojęcia? 

Proszę bardzo: piękność, alternatywne 
emocje, przepiękny, czule szepcze, szczodrość, 
niezwykłość, waleczność, spontaniczność, skoła-
tana głowa, szczęśliwy, fałszywe nadzieje, sens 
macierzyństwa, namiętność współistniejąca, 
niesłychanie czule, najukochańsza brzoza.

Doprawdy, ale trzeba mieć niezwykły 
talent albo doświadczyć niezwykłego przy-
padku, aby to wszystko poumieszczać w 
dobrych wierszach. v

Danuta Krupecka, Idę po kamieniach, Ożarów Mazowiecki 
2021, Wydawnictwo Komograf, ss. 58

Stefan Pastuszewski

Coraz lepiej
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„Nauczyłem się jej na pamięć / żeby 
nigdy nie odeszła” to najlepsze słowa, 
by rozważyć temat miłosnych obrazów w 
poezji. Tymi samymi słowami autor, oma-
wianego zbioru, rozpoczyna swoje pisanie. 
Obecnie obserwuje się dominację pędu, 
gonitwy i całkowitego zatracenia w komu-
nikatorach, mediach społecznościowych 
czy, ogólnie, w  świecie wirtualnym. Na 
pierwszym miejscu stawia się krótkie, rze-
czowe, informacje z emocjami wyrażony-
mi, tylko, przez emotikony przesyłane wraz 
z wiadomością. Współczesne trendy sku-
piają wokół siebie twórców, zakładających, 
iż czytelnik oczekuje wierszy chwytających                                                                               
i ściskających mocnym przekazem, silnym 
słowem czy skondensowanych w sobie 
do minimum. Takie założenie często 
odgórnie odsuwa na bok wiersze, któ-
re, w bardziej dosadny sposób, mówią 
o przeżywaniu uczuć wyższych, używają 
bezpośrednich zwrotów, czy pojedynczych 
słów, by je wyraźniej nakreślić. 

Książka poetycka MARKA WOŁYŃ-
SKIEGO „Miłosne abecadło”, która ukaza-
ła się nakładem Wydawnictwa ANAGRAM 
w 2018 roku, pozwoliła przekonać się, 
iż poezja nie zatraciła swego liryzmu. W 
sposób klarowny przekazuje czytelnikowi 
emocje podmiotu lirycznego, jest formą 
spisanych uniesień i opisu sytuacji, które 
miały miejsce w jego życiu. Autor pozwala 
odbiorcy wejść w świat ekscytacji swojego 
bohatera. Oczywiście mowa tutaj o miło-
ści, bo „Miłość / nie zna jednego imienia” 
a niejednokrotnie mówienie o niej wprost 
wiąże się z zawstydzeniem i niepewnością. 
Wołyński przedstawia perypetie podmiotu 
lirycznego, który doświadczył w swoim 
życiu różnych obrazów tego uczucia, od 
tych, które pojawiły się nagle i czasami wy-
starczył jeden gest, spojrzenie, gdy „Leżysz 
naga / w pełnym słońcu / W rysunku nóg 
i ramion / nie ma pokory”, by uderzyły 
z dużą siłą. Wówczas nie panuje się nad 
pożądaniem, chce się otrzymywać więcej 
i więcej, a za jego zaspokojenie „niespeł-
nieni kochankowie / a są ich miliony / 
oddaliby / cały swój majątek”. Pojawia 
się nagła, niezrozumiała początkowo, fa-
scynacja i widzi się całą przyszłość właśnie 
obok niej. Oczywiście, uczucie zaurocze-
nia może zostać pomylone z miłością, gdy 
pojawia się pierwszy emocjonalny kontakt 
i pozostają „słowa taksówkarza o świcie / 
kiedy poprosił / by mocniej / zatrzasnęła 
drzwi”. Wszystkie te perypetie ukazane są z 
czułością  i dużym zaangażowaniem. Poeta 
nie neguje żadnej postawy, nie krytykuje, a 
tym bardziej nie ocenia. Podmiot liryczny 
otrzymuje dowolność w podejmowaniu 
decyzji związanej z tym co będzie dalej, w 
jaki sposób się zachowa, jak przyjmie to 
co przyniosło mu życie.

Wiersze w zbiorze Marka Wołyńskie-
go są niczym puzzle, kompozycja układa-
jąca wiersze w taki sposób, aby oddawała 
to, co często w życiu następuje po sobie, 
by po złożeniu przedstawiły cały obraz 

Sylwia Kanicka  

Miłość i jej obrazy

borykającego się człowieka. Bohater spo-
tyka na swojej drodze osoby, które mniej 
lub bardziej odciskają się w pamięci. 
Podmiot wspomina lata młodzieńcze i 
pierwsze miłosne rozkosze, gdy „serce mi 
bije / jakbym biegł do ciebie / przez cały 
sen / a to tylko duch / i twoja / rozpięta 
sukienka”, dochodząc do bardzo dużego 
zaangażowanie, podczas którego „Tak 
często i mocno / przytulali się do siebie 
/ że stworzyli / całość”, i gdy wydawać 
mogłoby się, że już nic nie ulegnie zmia-
nie, przychodzi moment rozczarowania 
lub pojawienia się nowego uniesienie. 
Ułożenie utworów pozwala dostrzec pro-
ces poszukiwania, odnajdywania (nawet 
jeśli jedynie na chwilę), a następnie, po 
pierwszej fali ożywienia, przejście do sza-
rej rzeczywistości. Bohater nie kończy na 
momencie, kiedy wydawać by się mogło, 
że na jego drodze staje miłość wyśniona, 
wymarzona, gdyż oprócz niej pojawiają się 
inne pokusy, które  na chwilę powodują 
drganie tej wewnętrznej struny, przedsta-
wionej „… nienarodzonym motylem / w 
kokonie związanym / skrytymi marzenia-
mi”. Wówczas świat wywraca się do góry 
nogami, a potem następuje rozczarowa-
nie, bo „Miłość bywa jak ból / co odcięty 
od ciała / udaje anioła” i „Nie potrafimy 
już / podać sobie / jednego dobrego / 
słowa”. Podmiot liryczny Wołyńskiego nie 
zatrzymuje się i pozwala by w jego życiu 
wciąż pojawiały się wstrząsy związane z 
emocjami. Wygląda to trochę,  jakby nie 
był, z jednej strony, zdecydowany na stabi-
lizację, z drugiej, uważa, że nie miał obok 
siebie tej jedynej miłości, więc cały czas 
dąży do tego, by ją odnaleźć. Na końcu 
czytelnik może zobaczyć obawę bohatera 
wierszy, iż decydując się na poprzestanie 
w poszukiwaniu, jego życie straci barwy. 
W „Postscriptum” przeczytać możemy: 
„Czekam na ciebie / dniami które napiszą 
/ kolejne wiersze / dniami które zaglądają 
/ głęboko w oczy / dniami ubranymi / 
w szarą sukienkę / dniami jak nierealny 
/ pląs do wytańczenia”, co potwierdza 
ciągłe dążenie do znalezienia tej czystej 
fascynacji. Podmiot nie ukrywa swoich tę-
sknot, bo, jak mówi: „tak niewiele pragnę 
/ jedynie kropli wina / z ust ukochanej”. 
Te przedstawione w wierszach obrazy 
komplikują się, bo „… dobrze wiemy / że 
nie takiego / smaku szukamy”. Te kom-
pozycje podmiot traktuje jak wyzwania, z 
którymi musi się zmierzyć. Im dłużej suka, 
tym więcej obrazów zapisuje się w jego 
pamięci, do której, po latach, sam może 
wrócić, bo jak pisze:
„związek dwojga to najpierw poezja, póź-
niej proza, a na koniec – nader często 
dramat”

Cały zbiór dostarcza czytelnikowi tych 
wszystkich emocji. W prostocie utworów 
Wołyński zawarł cały zawiły świat miłości.

Po przeczytaniu całego zbioru rodzi 
się pytanie, jak taki obraz emocjonalnie 

przeładowanej, a jednocześnie spokojnej 
(bo mimo wszelkich zawirowań towarzy-
szących podmiotowi, nie wyraża on swoich 
uczuć w sposób gwałtowny) poezji ma 
się do współczesności? Niektórzy uznać 
mogliby go za przesłodzony, potocznie 
mówiąc. Odsłanianie miłości, gdy na 
świecie panuje nieopisana walka z jej oka-
zywaniem, szczególnie gdy jest inna niż 
ta najlepiej znana, osobie obserwującej, 
forma, to bardzo trudne zadanie. Jedno-
czesne mówienie o własnych uczuciach, 
to rzecz, o której czytelnik nie powinien 
zapominać. Poeta, myślę, że zdawał sobie 
sprawę z poprzeczki, jaką postawił przed 
swoimi wierszami. Rozważanie sytuacji,                  
w jakich może się znaleźć  jego bohater, 
to również dobre lekcje (dla czytelnika) 
oceny siebie. Być może, wbrew opinii, od 
współczesnej poezji obecnie oczekuje się 
czegoś wysublimowanego, nie tylko nowo-
modnego rozpisania wersów  . 

Ważną informacją jest fakt, że opisy-
wany zbiór, wydawać by się mogło, niedzi-
siejszej poezji, został przetłumaczony na 
język angielski przez Zenona Miernickie-
go i w takiej właśnie formie dwujęzycznej 
został wydany. Zostawiłam tę informację, 
z premedytacją, na sam koniec, aby stało 
się to przysłowiowa wisienką na torcie. 
Świadczy to o zainteresowaniu taka forma 
poezji w dzisiejszych czasach, a wiersze  
Marka Wołyńskiego nie potrzebują dosad-
nej reklamy, by wśród czytelników znaleźć 
swoich odbiorów. v

Marek Wołyński, Miłosne abecadło, Wydawnictwo 
ANAGRAM, Warszawa 2018
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