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Dorota Czerwińska

Olśnienie

Pamiętam tamte zimy: wszystko naraz lśniło
w jasno oślepiającym, wyrazistym świecie.
Rześko zziajane konie parskały ku drzewom
dźwigającym ciężarnie wielkie jaśki śniegu
dla małego dzieciątka. Świat był tylko piękny
i jakie tam ryzyko pośród zasp utonąć,
albo wśród nocnej ciszy trafić w płot śnieżynką,
gdy za parkanem bałwan z czerwonym kulfonem,
obok niego zając ząbkami chrobocze                  
w kierunku marchewki słodkiej i uroczej,          
która jest aktualnie dla snowmana nosem. 

Jaka smutna refleksja może kogo spotkać,
kiedy śnieg taki czysty, kruchy jak opłatek,
dziadek napalił w piecu, babcia da rosołu,
a ty nareszcie brodą dosięgasz                               
do stołu.

Jan S. Milanowski

Zima

Gęstniejące godziny
szumią w spękane plecy domów
i w żelaznych uściskach
dyszą upalnym powietrzem.
Wśród nich nieświadomie
w wiatr ptak zamknięty 
pisklę otula pierwszym podlotem.

I krąży…

Puste popołudnia w śniegu
zieją płozami
na rozmyślnej połaci wynurzeń
rozdętej sinymi czołami
nieustająco nieświadomymi gdy--

na puszystym nieładzie psy
i gołębie rozrzucone
stygną ostatnim pokarmem.
I trawią obrazy
lotów i pogoni
by pod okryciem snu
zgasić promień poruszenia.

Nie burzą sekundy pokoju 
w niebo wycelowanym skinieniem
wszak nie chcą pokornie
Bogu głowy zawracać.

Niech dusza zwiedza szklarnie północy
czasem tylko w cień przeistoczy
i wiatr mroźnie wstrzyma
na oczach księżyca
czy zachwyci- potokiem latarni
a wnet śpiewnie senność zabrzmi.

Lucyna Dobaczewska

Iskra

Kiedy róża nie była już różą 
i musiała opuścić Ziemię
z odrobiną trwogi
pomyślała o bezmiarze nieba
pozbawionego 
tej uspokajającej wzrok 
kreski horyzontu 

Spakowała w podróżną torbę 
składaną mapę 
rozległej sieci linii papilarnych 
bożego palca 
i lustro

Nauczyła się że codzienny wgląd w zwierciadło 
uwalnia od iluzji oraz ułatwia nawigację

Chce trafić do miejsca 
które Hawajczycy 
nazywają Laniakea
Tam – w dolnym prawym rogu promienia
długiego łańcucha galaktyki
ktoś zaprószył życie

Kiedy poczuła że jest gotowa – wyruszyła bezzwłocznie

Była to bowiem podróż
do której należy przygotować się 
nie tylko starannie i mądrze 
ale również bez straty czasu

Rys. Martyna Kurowska

Katarzyna Dominik

Dziewczyna z mgły 

Roztrząsa myśli
pełne nanosekundy

łóżko śnieży

Wymazana z życia
wróci rykoszetem
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Adam Bujarski

Do Witka Różańskiego

Tyle mi brakuje

Miedze się poprzewracały
Od książek odbitych 
W błękitne szramy dla mądrości
w poprzek rówieśnych 
Telegraficznych wymion i zadów

Gdzie dziś cech
Kładek ku paleniu świeczki
Niepojętego gryfu o chruścianych strunach-
szczątek niejakiego Edwarda
czesany mgłą. Gdzie by zaś tu myśl - Ląd
stały, gdzie serce klinga niema i krótka
oliwkowo-zaślinionej ciszy i jej oślego skutku?

Pokrótce
Gdzie bezwstyd malowałby 
Stałość
Inną
Gwiazd kręconych 
w brodate potoki

Po czym sypałyby się
dalej w denko źrenicy 
- uważałem 
na zwłokę

Bogdan Łoś

Kakao

Znowu zobaczyłem  
wszystkie gatunki drzew
jabłoń wiedzy i poznania 

niezmiennie trwały 
cudny sad             

w kadrach zapisów światła 
nic nie uległo zmianom
i nie zwodziło 

wąż opodal stóp
i półnaga kobieta pod drzewem 
co rozłożyście łypała na mnie 

mogłem wszystko -
zrobić to jeszcze raz 

ubrać się i otulić kobietę 
przyodziać lnem

i jedwabiem -
aksamitem skóry 
przewrotnych węży
 
skupić uwagę na reszcie ogrodu.

Ten obraz raju
widziany od wewnątrz
ciągle w ruchu ożywiony 
mimo pozornej ospałości

zastygły w skupieniu 
spuściłem powieki -

lekkość.

Rozbiegane dzieci śpiewały
i śmiały się
wołając do mnie: tato! 

Uśmiechnąłem się 
poszedłem do kuchni

napiliśmy się kakao
w kuluarach edenu.

Jacek Jaszczyk

Astra

W powietrzu rysa. Wywietrzało słońce.
Cień na ścianie wypada z pamięci 
urzędników i tych co w kolejkach pocztowych, 
w przegubach znakiem orła rysują Polskę.
Przez otwarty dach zagląda gołąb.
Jest jak wyśpiewana kolęda,
którą można dotknąć a potem wysłać w przestrzeń, 
w której ulotny jak tlen, 
jestem jednobarwnym ptakiem.
Ludzie są jak świetlne punkty
rozsypane na mapie niefizycznej.
Ktoś woła i choć znam jego sny - jest zimno.
Jestem niespokojny, jak ostatni tydzień grudnia, 
odgrodzony nienapisanym wierszem. 

Paweł Wacek

O przekraczaniu cienkiej granicy

Oś podziału przebiega wzdłuż granicy naszych nadgarstków. Bez nich też sobie poradzimy,
ale sprowadź tu swoich znajomych. Jest wódka i są fajerwerki. Tak blisko, że może urwać ręce.
Dzisiaj można tańczyć, wy możecie tańczyć ile chcecie.

Ty mówisz, że ruski szampan wzmaga głód wrażeń, że wzmaga głód życia.
Ja, że to wszystko jebnie, punkty zwrotne, koła czasu, historia magistra vitae, wewnętrzne 
rozedrgania czarnym flamastrem obrysowują kontury tego co nadchodzi.
Ty mówisz, że spoko, znasz języki i masz plan B i możesz walić w tłum bez maseczki.

W drugim akcie dramatu odklejam plaster zrośnięty ze skórą.
Rana brzydsza niż perspektywa, strzały głośniej niż słyszysz, noc ciemniejsza niż widać.
Tylko zwierzęta nic sobie nie robią ze świętej osi podziałów.

31.12.21-02.01.22

- Tak, to było do przewidzenia (oszalałe zwierzę miotało się na przemian wirowaniem 
kąsając własny ogon). Odsuń się od ogrodzenia, trzeba go zastrzelić.

- Zastrzelić? Przecież to wilk!
- Właśnie, czyli leśny zabójca, widocznie pożarł akurat nie to, wytoczył pianę i się wściekł. 

Dobrze, że mamy szczepionki!
- Ale jeszcze wczoraj, kiedy go znalazłem we wnykach, był zupełnie łagodny, taki wręcz 

ludzki z mądrymi oczami.
- Ale dzisiaj jest obłąkaną bestią i gotuje mu się mózg. Właściwie to jest morderczą ma-

szyną i nie ma co się szczególnie przejmować – zwierzę musi nam służyć, a przynajmniej nie 
zagrażać. Jak nie, to kula w łeb i nowe bajki o czerwonych kapturkach i wyprawiona skóra 
nad kominkiem.

- Może jeszcze zaczekamy?
- To nie ma sensu. Wiele razy widziałem jak wilki zakradły się nocą do stada, daniele, 

owce lub kozy leżały jak rażone prądem, rozbebeszone z rozszarpanym gardłem, a po psie 
zostawała tylko krwawa plama, obroża i łań cuch. Na co czekać? Albo on albo my i nasze 
dzieci! Załaduj broń póki nie jest za późno i czegoś nam nie wywinie, a w ogóle ten wilk jest 
coraz dziwniejszy, jakby przypominał…

Poza tym za miesiąc będzie wielka nagonka, przyjedzie wielu ważnych gości licząc na 
trofeum. Będziemy czesać las, a potem kilka salw i pokot na śniegu przy dźwiękach rogów. 
Musimy się przy gotować i dobrze pokazać; tradycja, ogień, zimna wódka i gorący bigos, 
będzie wesoło.

No strzelaj w te krwawe, opętane ślepia! Gospodarz posprząta, a mózg do badania. 
Zamkniemy teren i zrobimy porządek. 

Tylko nie odwracaj się do niego plecami! Dalej, szkoda czasu – Dasz Bór!

Wilkołak (miniatura horrorrowa) 
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W 2009 roku poproszony zostałem przez 
Stefana Pastuszewskiego o administrowanie 
stroną „Akantu”. Stronę przejąłem wtedy 
od Marcina Wasilewskiego, który był projek-
tantem poprzedniej wersji systemu CMS i 
administratorem. Ta strona była wykonana w 
technologii Mambo, wtedy już dość archaicz-
nej platformy. W latach 2007/2008 Mambo 
przestało być aktualizowane od strony zabez-
pieczeń i z powodu braku aktualizacji miał 
dość dużą ilość błędów i luk programowych, 
dość łatwych do sforsowania przez hakerów.

System wymagał natychmiastowej mody-
fikacji głównie ze względu na bezpieczeństwo. 
Ze względu jednak na zakończenie wsparcia 
programistycznego wymagał tzw. migracji 
na nową platformę programistyczną. Sama 
migracja wiązała się z dość skomplikowanym 
procesem (wymagającej około 10 godzin pracy 
programistycznej). Zajmowaliśmy się dodawa-
niem artykułów na bieżąco. Strona „Akantu” 
była umieszczona na bezpłatnym i prywatnym 
hostingu firmy Telvinet. Domena miała wtedy 
następującą nazwę: akant.telvinet.pl i była 
subdomeną firmy hostingowej.

Ta sytuacja szybko się zmieniła, kiedy 
strona „Akantu” pewnego dnia zniknęła z 
internetu. Zaraz potem firma Telvinet poin-
formowała nas o wyłączeniu portalu, powołując 
się na własne bezpieczeństwo. Okazało się, że 
Telvinet znalazł kilkadziesiąt wirusów i plików, 
które zostały wstrzyknięte przez hakerów na 
nasze strony i bezpośrednio zagrażają całej in-
frastrukturze systemu. Bo jak wiadomo wirusy 
lubią się przenosić na inne portale (i nie tylko). 
W opinii Telvinetu skala infekcji była na tyle 
duża, że nie było już czego ratować, a koszty 
przerosłyby po wielokroć korzyści. Strona 
została więc wyłączona w trybie natychmiasto-
wym. Firma ratując się przed zainfekowaniem 
zablokowała dostęp do hostingu serwera i baz 
danych. 

Wyszukiwanie dziesiątek luk i wirusów w 
oprogramowaniu, aby ratować stary system, 
było przedsięwzięciem bardzo karkołomnym 
i trochę bez przyszłości. Postanowiłem więc, z 
własnej inicjatywy, że stworzę nową platformę 
opartą na nowoczesnych rozwiązaniach pro-
gramistycznych i część ze starych artykułów 
przeniosłem ręcznie. To oczywiście była akcja 
bardzo pracochłonna i żmudna, wymagająca 
miesięcy pracy. 

Nowy portal w tym okresie szybko się 
rozwijał i zbierał tysiące wyświetleń. Początko-
wo pracowaliśmy na znalezionej przeze mnie 
domenie akant.biz. Niebawem uruchomiłem 
również możliwości utworzenia kont użyt-
kowników, prezentacje wierszy, komentarze, 
wysyłanie wiadomości w obrębie portalu. Była 
to jeszcze era przed Facebookiem i wielu inter-
nautów poszukiwało platformy do prezentacji 
własnej twórczości. Po roku intensywnych prac 
dorobiliśmy się ponad 10 tys. rekordów i dużej 
bazy danych. 

Ten okres, czyli lata 2009-2014, należy 
do najlepszych w historii portalu. Dziennie 

Wojciech Hetman 

„Akant” w internecie

odwiedzało stronę około 1-2 tysięcy osób. Zasy-
pywani byliśmy setkami maili i wiadomości, nie 
tylko związanych z publikacjami w „Akancie”. 
Dochodziły wyceny i pytania o wydanie książek, 
kosztorysy. 

Można powiedzieć, że Instytut Wydawni-
czy „Świadectwo” monetyzował w tym okresie 
cały płynący z „Akantu” krąg odbiorców. Jeśli 
przyjąć modelowy charakter tamtego okresu, 
„Akant” nie przynosił dochodów i był deficyto-
wy. Za to IWS miał wtedy dość dużo chętnych 
i klientów. Po jakimś roku uruchomiłem 
również nową stronę dedykowaną tylko dla 
IWS. Stronę przekazałem do dyspozycji re-
dakcji. W tym celu przeprowadziłem szkolenia 
potencjalnych redaktorów. Ze względu na 
bardzo rzadko robione aktualizacje, projekt 
ten szybko został zaniechany, a strona skazana 
na zapomnienie.

Potem dostaliśmy kilka poważnych 
ostrzeżeń od dostawcy hostingu. Ponownie 
groziło nam usunięcie portalu, ze względów 
bezpieczeństwa i oczywista strata strony. Aby 
uratować „Akant” przez zablokowaniem, 
musiałem spędzić wiele godzin na szukaniu 
fragmentów kodów i usuwaniu wirusów. Ope-
racje te realizowałem w MySQL, co dodatkowo 
było pracochłonne i wymagało mozolnego 
odkodowywania i dekodowania. Wtedy też 
nasze serwery zostały wpisane na „czarną listę”, 
a z naszych kont wychodziło dziennie tysiące 
fałszywych maili reklamujących Viagrę i inne 
seksualne specyfiki. Problemem było ustabili-
zowanie ataków.

Ostatecznie walka z wirusami trwała 
kilka miesięcy. Powiodła się w 100%. Trzeba 
było jednak rozszerzyć front zabezpieczeń do 
maksymalnego poziomu. Musiałem godzinami 
ślęczeć nad kodem, wgrać wiele niekonwen-
cjonalnych skryptów i blokad jak: blokowanie 
stron po IP, zmiany DNS, specjalne skrypty do-
stępu, ukryte pliki, podwójne zabezpieczenia 
logowania, zabezpieczenia w plikach htacess i 
wiele komponentów związanych z poziomem 
security. To wszystko nieco skomplikowało 
interfejs systemu, ale pomogło w walce z prze-
ciwnikiem. Konieczne było również usunięcie 

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

***

Miesięcznik „Akant” od 25 lat nie-
zmiennie zachwyca i motywuje współcze-
snych twórców literatury. Młodzi i pełni 
pomysłów poeci z kraju mają możliwość 
zaprezentowania swojej twórczości. Wielu 
osobom otwierają się „wrota” do świata 
literatury, dzięki którym mogą poczuć się 
jak prawdziwi artyści.

Oprócz poezji na uwagę zasługuje 
ukazujący się od dziewiętnastu lat „Świat 
Inflant”. Jest to pismo literacko-naukowe 
wydawane przez Bractwo Inflanckie wspie-
rające polskie ośrodki na Wschodzie. W 
zamieszczanych przez nich artykułach 
mamy możliwość poznania ciekawych 
historycznie miejsc, które są opatrzone 
bogatymi zdjęciami z wypraw.

„Akant” jest udostępniany dla czy-
telników w naszej bibliotece i warto 
podkreślić, że cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. v

Biblioteka na Leśnym w Bydgoszczy

Kilka myśli o „Akancie” 

Był pierwszym periodykiem ogólno-
polskim, w którym zaczęłam prezentować 
swoje myśli. To czasopismo było i jest dla 
mnie najlepszym warsztatem twórczym. 
Tu pobieram do dziś „nauki” dotyczące 
szeroko pojętej literatury i ruchu literac-
kiego. Wystarczy czytać, a czytam od deski 
do deski przez 16 lat. Jest tu coś na wskroś 
ludzkiego w podejściu nowych twórców. 
Nikt nie pyta o staż literacki, o osiągnięcia, 
o tytuły odznaczeń i nagród. Liczy się tylko 
wysłany tekst. A ma to czasopismo „nosa” 
do twórców, jak grzybiarz do prawdziw-
ków. Dopracowało się czasopismo cieka-
wych form prezentacji zgromadzonego 
materiału, a już 13 numer, porządkujący 
roczne zestawienia, jest cennym podsu-
mowaniem dla piszących i jednocześnie 
kumulacją prac redaktorskich. Oby tak 
dalej. v

Anna Błachucka
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Otrzymałem nagrodę pieniężną „za 
osobiste angażowanie się w realizację zadań 
operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracy z osobowymi źródłami informacji”. 
Tak napisano w uzasadnieniu. Długo nie 
mogłem zrozumieć o co chodzi. Przecież to 
moja codzienna praca oficera operacyjnego 
Służby Bezpieczeństwa. Co znaczy „osobiste 
angażowanie się?”. A jakie ma być? Za czyimś 
pośrednictwem? 

W końcu pojąłem – dostali jakieś ekstra 
pieniądze i po przyznaniu ich sobie tak się 
spili, że rozdzielając innym spisywali z Instruk-
cji różne, na chybił trafił sformułowania. Byli 
zdyscyplinowani, bali się wyjść poza Instrukcję. 
Było to dla mnie sygnałem, że coś złego się w 
firmie dzieje.  

Przepoczwarzanie Służby Bezpieczeństwa 
rozpoczęło się od 1986 roku, kiedy generał 
Władysław Pożoga wraz z Jerzym Urbanem, 
inspirowani intelektualnie – jak to później 
zeznali – przez wywiad amerykański i Kościół – 
napisali do Wojciecha Jaruzelskiego memoriał, 
że trzeba rozpocząć reformy i podjąć rozmowy 
z opozycją. Jaruzelski odpowiedział słowami 
powszechnie uznanymi za obelżywe, ale zatrute 
ziarno zaległo w jego głowie. Kiedy wszystko 
znalazło się na ostrym zakręcie, ziarno zaczęło 
kiełkować. Także u nas. Wtedy to już oficjalnie 
zaczęto dzielić opozycję na lepszą, czyli zdolną 
do rozmów i na gorszą, czyli przeznaczoną do 
represji, oczywiście że bez więzień, a więc re-
presji mało skutecznych. Skończył się świat ze-
ro-jedynkowy, rozpoczął się slalom polityczny.  

Służba zaczęła trzeszczeć, a oddanym 
funkcjonariuszom ręce opadać. Nie wiem, czy 
byłem oddanym, raczej nie, ale, wychowany 
przez dziadka z przedwojnia, chciałem chociaż 
dobrze pracować. Tak więc i mnie opadły ręce. 

Formalnie nowa SB powstała 1 listopada 
1989 roku, gdy opracowano nową Instrukcję 
oraz zlikwidowano wydziały operacyjne: III, IV, 
V, VI, Inspektorat Z oraz Inspektorat Ochrony 
Przemysłu i Inspektorat Analityczno-Informa-
cyjny. Powołano Wydział Ochrony Konstytu-
cyjnego Porządku Państwa, Wydział Ochrony 
Gospodarki oraz Wydział Studiów i Analiz.  

Ja znalazłem się w tym trzecim. Nie 
mieliśmy niczego do roboty, więc dla zabawy 
kolega zrobił ze mną wywiad, jako z rzekomym 
znawcą przeobrażeń w służbach. Rzeczywiście 
od pewnego czasu z nudów robiłem na bieżąco 
notatki. 

Nagrałem. Oto jego zapis. K to kolega, J 
to oczywiście ja. 

K: - Jak to wszystko widzisz?
J: - Co?
K: - No, ten nasz koniec.
J: - Chaos i bezsiła. Dryf.
K: - Było nas przecież 24 tysiące.
J: - No i co z tego. Bez głowy.
K: - Nie mogliśmy przejąć władzy?
J: - Większość tresowana była do bezre-

fleksyjnej służby. Nie od rzeczy mówi się o 
policjantach, że są psami. Pies myśliwski zwie-
rzynę przyniesie i złoży u stóp pana. Nic więcej 
go nie interesuje. Najwyżej kolejna zwierzyna.  
Funkcjonariusze nie interesowali się efektami 
swoich działań. Rzadko chodzili na rozprawy 
sądowe.   

Stefan Pastuszewski 

Wywiad

pewnych funkcjonalności i zrezygnowanie z 
socjalnego charakteru portalu. Musieliśmy 
wyrzucić z portalu strukturę logowania się 
przez użytkowników. Dorobek kilku lat pracy 
nie został jednak utracony. Dzięki tym dzia-
łaniom ciągłość wydawania „Akantu” została 
zachowana.

Strona internetowa „Akantu” składa się z 
podstawowych filarów:

1. Domeny-akant.org
2. Hostingu
3. CMS - System Zarządzania Treścią 

(oprogramowanie)
4. Treści

Ad. 1 Domena (tutaj akant.org) jest formą 
dzierżawy określonego słowa bądź zbitki słownej 
od NASK lub innych instytutów zarządzających 
propagacją DNS. W przybliżeniu domena 
zamienia cyfrowe ciągi liczb i IP, (trudne do 
zapamiętania np. 192.168.60.33) na łatwe do 
zapamiętania nazwy generyczne. Z reguły umo-
wa wykorzystania domeny obowiązuje na rok. 

Preambuła czy preambubel?

LEPSZE WROGIEM DOBREGO!
W tekście wysłanym z okazji jubileuszu 

25-lecia „Akantu” napisałem chyba wyraź-
nie: „… pod koniec lat 70. ubiegłego wieku 
przeszedłem z redakcji „Kuriera Polskiego” 
(…) do PLL „Lot” na stanowisko rzecznika 
prasowego…”.

Tymczasem w druku (patrz numer 
jubileuszowy „Akantu”, akurat 313) w nie 
wiedzieć czemu do mojego (okrojonego) 
tekstu dopisanej (przez KOGO?) „preambu-
le” ze zdumieniem przeczytałem, że jakoby 
z zimą stulecia walczyłem „jako redaktor 
„Kuriera Polskiego”” i jednocześnie rzecznik 
prasowy „Lotu”!

   W dalszej części tegoż wstępu jego au-
tor(ka?) sugeruje, że owe zmagania z zimami 
(!) stulecia dotyczyły „bydgoskiego „Lotu””. 
Nigdzie tak nie napisałem, a rzecznikowałem 
(krótko) w Warszawie, w lotowskiej centrali.

Otóż nie jestem AŻ TAKIM megalo-
manem, żeby wierzyć, iż ktoś kiedyś wpisze 
te błędne dane do jakiegoś omówienia 
mojej twórczości „na tle” mojego życiorysu i 
wprowadzi przez to w błąd pokolenia czytel-
ników! Uważam jednak, że to, co się pisze, 
a zwłaszcza drukuje powinno się po prostu 
zgadzać z FAKTAMI.

„Wypadnięcie” sporego fragmentu 
mojego oryginalnego tekstu czyni też zu-
pełnie niezrozumiałym (i krzywdzącym!) 
porównanie ewenementu 25-lecia „Akantu” z 
pięciocentymetrową zaledwie warstwą śniegu 
„na londyńskim lotnisku”. Wygląda to wręcz 
na chęć umniejszenia sukcesu Redakcji. Pod-
czas gdy moja intencja była akurat WPROST 
PRZECIWNA.

I może najważniejsze: nie udzielałem 
– jak sugeruje „preambuła” – żadnej WY-
POWIEDZI. To ja przeprowadzałem (ongi) 
wywiady, a nie ze mną je przeprowadzano!

Takoż nie „przypisuję wydawnictwu” 
(„Akantu”) skrótu AN-25, co nie miałoby 
żadnego sensu. Tworzę natomiast analo-
giczny do skrótu nazwy samolotu An-24 (od 
nazwiska jego konstruktora Antonowa) skrót 
Ak-25 – od tytułu „Akant” –OCZYWIŚCIE. 

I oba te skróty piszę tylko z pierwszą 
wielką literą, jak to jest przyjęte dla skrótów 

Bogdan Piotr Kozłowski

Bukiet rymów

(Na Srebrne Gody „Akantu”)

Dzisiaj nie będzie wielkiej przemowy
Dzisiaj wprost z serca, dziś prosto z głowy
 Bukiety rymów, nadziei słowa
Proszę niech… pamięć Twoja zachowa:
Trwaj w wytrwałości i… w przyszłość skok!
(Był „Rok Norwida, Lema”…)
A może by teraz… „Akantu” rok?
Niechaj życzenia płyną rok cały
Niech piszą wielcy, niech pisze mały
„Akant” rozwieje pandemii mrok!     

Ad. 2 Hosting to serwer z oprogra-
mowaniem mający za zadanie dostarczyć 
w sieci stronę www. Do odbiorców.

Ad. 3 CMS, System Zarządzania Tre-
ścią, to oprogramowanie pozwalające na 
uproszczenie prowadzenia serwisu WWW. 
CMS wykrywa z jakiego typu urządzenia 
korzysta odbiorca (komputer, tablet, te-
lefon komórkowy), następnie dostosowuje 
wielkość czcionki, układ wyświetlania do 
wybranego ekranu. Strona jest wyświetlana 
poprawnie nie tylko na komputerach sta-
cjonarnych, ale również na urządzeniach 
mobilnych, smartfonach i telewizorach. 
Od 2018 roku jest to podstawowy wymóg 
ze strony Google. CMS decydują również 
pozycjonowaniu w Google i wyświetlaniu 
w określonej kolejności stów kluczowych.

Ad. 4 Treść (Content) to artykuły i za-
wartość tekstowa. Dochodzi również iden-
tyfikacja wizualna w postaci logotypu. v

od nazwisk radzieckich konstruktorów lotni-
czych: Tu – od Tupolewa, Ił – od Iljuszyna... 
Skrót AN – pisany dwiema wielkimi literami 
– może sugerować, że pełna nazwa składa się 
z dwóch słów – a tak przecież nie jest!

Cóż dodać? Nieraz obruszałem się i 
obruszam na znaczną ilość niby drobnych 
błędów w „Akancie” . Na ogół są to „tylko” tak 
zwane literówki, ale i one mogą sprowadzić 
rozumienie tekstu na manowce. Właśnie 
literówka uczyniła z jednej – co zgodne z 
logiką – „zimy stulecia” zimy liczne. A to 
przez opuszczenie litery „y” w dopełniaczu. 
W rezultacie w „preambule” napisało się  
„zim” zamiast „zimy”.

Dotychczas jednak – w całej mojej 
„karierze” – nie spotkałem się z takim, jak 
w opisanym tu przypadku dorobieniem 
„gęby” autorowi, który – poza marudzeniem 
o literówkach – nic chyba złego, jak dotąd, 
redakcji „Akantu” nie uczynił?

Wiadomo: wszystko można skrócić, wy-
rzucić, „podkręcić”, zredagować itp., itd., itp. 
Warto jednak zawsze pamiętać, że nader czę-
sto LEPSZE JEST WROGIEM DOBREGO!

A mój tekst BYŁ dobry! v

Z nieco obniżonym poważaniem
Aleksander Bukowiecki

dokoñczenie na str. 6
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nie zdążyli się zorganizować. A poza tym byli 
kontrolowani przez kierownictwo, którego 
szarą eminencją był generał Władysław Pożo-
ga. Fenomen – przetrwał w służbach od UB, 
w zasadzie cały czas manipulując kadrami. To 
on jako szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu 
MSW dogadywał się – za zgodą ZSRR zresztą – z 
USA.  Jego gwardią był Inspektorat Ochrony 
Funkcjonariuszy. Tam byli ludzie bezwzględni. 
Dla nich realizacja, bo tak nazywali to, co stało 
się z Popiełuszką, nie była problemem.

K: - Co więc ci frakcjonariusze robili?
J: - To, co zażarci Niemcy na zapleczu 

przesuwającego się frontu II wojny światowej. 
Podpalali.

K: - Co podpalali?
J: - Dosłownie – podpalali domy i fabryki 

oraz dokonywali innych aktów dywersji.
K: - Dosłownie? 
J: - No, w naszym przypadku niedosłow-

nie. Przeszkadzali w dogadywaniu się Partii 
z Solidarnością. Mieszali w wyborach. Małe, 
szczurze dywersje. Ja na przykład opluskwiałem 
Paszyńskiego. Inni kombinowali z teczkami. 
Teczką w kandydata na posła!

K: -  Dlaczego ta frakcja nie była liczna?
J: - Bo dogadywacze obiecali, że dla każ-

dego będzie miejsce w nowej rzeczywistości. 
Szczuli nas, jak psa, żarciem, o które w kryzy-
sie było trudno. Widmo bezrobocia. Tresura 
behawioralna. Poza tym byliśmy zmęczeni i 
sfrustrowani tym, że nasze zwycięstwo w walce z 
podziemiem zostało całkowicie zaprzepaszczo-
ne w latach 1986-1987. Mieliśmy wszystkiego 
dość. 

K: - Nie mogliście się przeciwstawić?
J: - Nie, bo jednak byliśmy psami. Więk-

szość. Mogliśmy pokąsać rękę pana, ale go nie 
zeżreć. Tresura.

K: - Pojawił się nowy pan?
J: - Nie od razu. Czekaliśmy na niego. 

Łasiliśmy się do kogokolwiek, kto wyglądał na 
pana. Nawet do tych, których do niedawna 
gnębiliśmy. Śmieszne. Żenujące…

K: - Czym się to skończyło?
K: - SB ochraniała przemiany oraz prze-

jęcie władzy przez aktywistów „Solidarności” 
i NZS-u, ale chyba przede wszystkim przez 
różnych cwaniaków wylazłych z głębokiego 
podziemia, w którym oczywiście nie byli…

Wywiad ten nie ujrzał światłą dziennego, 
bo nikt nie był zainteresowany jakąkolwiek 
analizą sytuacji. Wszyscy dawali się nieść wyda-
rzeniom. Wygrywał ten, kto pierwszy obudził 
się, wyszedł na ulicę i głośniej krzyczał. Żywioł. 
Wszystko zrobiło się tak zagmatwane i skompli-
kowane, że nikt nie był w stanie tego kontrolo-
wać. Nawet my – w rozkładzie. Poszło więc to 
wszystko swoją drogą i jak wyszło tak wyszło. W 
zasadzie stawało się samo przez się. Bez żadnej 
myśli i bez żadnej kontroli. 

Pod koniec zabawialiśmy się też porządko-
waniem akt. Tak, zabawialiśmy się, bo choć była 
specjalna instrukcja w tej sprawie, to nikt nie 
pilnował jej realizacji. Naczelnik rzucił hasło, 
powielił instrukcję i poszedł na zaległy urlop. 
Kierownicy coś tam próbowali uporządkować, 
ale nikt ich nie słuchał.

Miano powołać komisje, które miały oce-
niać dalszą przydatność posiadanych materia-
łów operacyjnych w nowej sytuacji. Nawet takie 
komisje powołano, ale zaraz okazywało się, że 
ten i tamten poszedł na urlop albo zachorował. 
Albo po prostu bez żadnego usprawiedliwienia 
nie pojawiał się przez kilka dni pracy. 

Niektórzy służbiści usiłowali trzymać się 
instrukcji i nie wydawali teczek na indywidu-

alne żądania, ale i oni często ulegali presji 
solidarności środowiskowej. Wiadomo było, 
że się wszystko kończy, że kończy się mariaż 
wielu funkcjonariuszy ze służbą a taka teczka 
czy inny dokument mógłby być przepustką do 
nowego życia, pomocą na starcie, bo już poja-
wiły się sygnały, że nowi włodarze Polski będą 
na siebie szukać haków. Walka o władzę jest 
bezwzględna. Z litości takie teczki wydawano. 
Nagle wszystkich ogarnęło poczucie dziejowej 
krzywdy, rodzące z kolei poczucie solidarności. 
Ci, którzy do niedawna prowadzili ze sobą 
wojny i wojenki, podkopywali się nawzajem, 
a nawet się niszczyli, nagle ujrzeli, że stoją 
jakby nadzy, a przynajmniej bezsilni przed 
nieprzeniknioną ścianą nieznanej przyszłości. 
Może nie tyle podali sobie ręce, co opuścili 
je bezsilnie, a to już było jakby podanie sobie 
rąk w geście zrównania się we wspólnym losie. 

To, że w ogóle ktoś przychodził do pracy 
wynikało z wiary w dość mglistą obietnicę o 
kontynuacji służby. Tonący, a raczej już zato-
piony, choć jeszcze dychający, już nie brzytwy, 
tylko nadziei się chwyta. Wokół szalał kryzys 
i wylazłe z głębokiego podziemia farbowane 
solidaruchy, widocznie tak szczelnie zakamu-
flowane, że nawet my o nich nie wiedzieliśmy, 
a przecież na papierze mieliśmy ich wszystkich 
rozpracowanych. Ci byli najgorsi, bo ci, z 
którymi mieliśmy do czynienia raczej machali 
na nas ręką i zabierali się do budowy nowego 
państwa albo własnej pomyślności, często na 
Zachodzie. Paszportów już nikt nie blokował. 

Ta nasza zabawa w teczki polegała na tym, 
że brało się papierzyska, przeglądało recho-
cząc, bo z perspektywy klęski ma się zazwyczaj 
wisielczy humor i albo niosło się do jedynej 
w komendzie niszczarki, stając grzecznie w 
groteskowej kolejce podobnych delikwentów 
z teczkami pod pachą albo rozpalało się na 
podwórku ognisko. Z tym drugim było gorzej, 
bo mieszkańcy okolicznych domów po czter-
dziestu latach strachu nagle nabrali odwagi 
i zaczęli biegać na skargę do „Solidarności”. 
Karnawałowe odwrócenie ról. Skargi na SB do 
tych, których SB do niedawna goniła. 

Ja też zadbałem o swoich. Zatarłem ich 
ślady dzięki koledze z działki, który miał w 
swojej altance kominek. Nazywało się to nisz-
czeniem dokumentów we własnym zakresie. 
Podstawową zasadą pracy z agenturą jest 
bowiem jej ochrona. Bo jak się rozniesie, że 
takiej ochrony nie ma, to nikt nie będzie chciał 
być agentem, a myśmy przecież cały czas żyli 
złudzeniami o kontynuacji służby.  Choć w 
nowych warunkach, to jednak bez agentów 
trudno się obyć. Dopiero agent wyposażony w 
odpowiednią wiedzę może wpływać na rozpra-
cowane środowisko.  

Chcieliśmy nadal służyć, tylko, że teraz 
komuś innemu. Państwu a nie Partii. Jakiemu 
państwu? Bez jakiejkolwiek partii? Nowy pre-
mier – fantasta i katolik, Tadeusz Mazowiecki 
mówił:

- Niepotrzebna nam polityka, niepotrzeb-
ne partie, tak naprawdę możemy się rządzić 
bez tych wynalazków Zachodu. 

Całe szczęście, że tajne służby nie były 
wynalazkiem Zachodu. Zaistniały w historii 
ludzkości od momentu zaistnienia życia pu-
blicznego, czyli hierarchii społecznej. Ci, co 
na górze chcieli wiedzieć, co dzieje się na dole, 
aby żaden turkuć podjadek…

10 maja 1990 roku Minister Spraw We-
wnętrznych wydał zarządzenie o zaprzestaniu 
działalności Służby Bezpieczeństwa. Formalnie 
została ona rozwiązana 31 lipca. v

K: - Wszyscy chcieli być psami?
J:- Ta rola jest bardzo wygodna. Pies od-

daje się panu w zamian za jego kierownictwo 
i opiekę.

K: - Wszyscy się oddawali?
J: - Nie wszyscy. Pojawiła się frakcja, która 

nie chciała być psami. Czuli swoją siłę, ale czy 
mieli głowę? Może i mieli, ale wprasowani byli 
w strukturę typu wojskowego, paramilitarną, 
hierarchiczną. Jeden rozkaz, jedno wykonanie. 
Dopuszcza się niedokładności wykonania, ale 
nie wykonanie sprzeczne, antywykonanie. Poza 
tym frakcjoniści musieliby zbudować jednolitą 
organizację z jednolitym dowództwem, a my 
byliśmy poszatkowani – na regiony, na wydziały, 
sekcje, biura, inspektoraty.

K: - „Solidarność” też była poszatkowa-
na… 

J: - Ale ich łączyła idea a myśmy nie mieli 
już żadnej idei. Przebywając, choć w sposób 
szczurzy w ludzkich domostwach, wiedzieliśmy, 
że idea nasza socjalistyczna się nie sprawdziła. 
Przegrała. W takich miazmatach, jak równość 
i sprawiedliwość może nie, ale w tym co byt sta-
nowi, czyli w ekonomii, przegrała z kretesem. 
Wystarczyło popatrzeć na formujące się w nocy 
kolejki przed sklepami.

K: - Jaką oni mieli ideę, ta „Solidarność”?
J: - Właśnie solidarność sprzeciwu. Nie – 

socjalizmowi, nie – Partii, konieczność zmiany.
K: - Jakiej zmiany?
J: - Jakiejkolwiek. Oni mimo tajnych kur-

sów, które sobie organizowali, nie byli w stanie 
określić stanu pożądanego. Balansowali między 
„trzecią drogą”, czyli chadecką wizją społecznej 
gospodarki rynkowej a liberalizmem. Więk-
szość skłaniała się ku liberalizmowi, bo pozor-
nie wiązał się on z wolnością. Stan wojenny i 
późniejsze regulacje odebrały im tę wolność, 
którą zachłysnęli się po Sierpniu. Pod tym 
względem stan wojenny był błędem.

K: - A pod jakim nie był?
J: - Przywracał porządek i gwarantował 

bezpieczeństwo. Polska była wówczas w stadium 
rewolucyjnego chaosu. Radykalizowanie się 
nastrojów, pojawienie się spiskowych teorii oraz 
naiwnych wyobrażeń o przyszłości, kłębowisko 
politycznych frakcji i w konsekwencji brak 
sterowności, dryf.

K: - Gdyby stanu wojennego nie wprowa-
dzono…

J: - Jaruzelski musiałby oddać władzę, jeśli 
nie chciałby skończyć jak Nicolae Ceaușescu. 
Frakcja twardogłowych była bardzo silna. 

K: - Ceaușescu zamordowano znacznie 
później.

J:- Ale mechanizm był taki sam. Rewolucja 
ma swoje niezmienne prawidła. 

K: - Władzy raz zdobytej się nie oddaje?
J: - Tak mówi się w systemach niedemokra-

tycznych. W demokracji władzę dają i odbierają 
wyborcy. U nas zgodzono się na wybory. Ame-
ryka dyktowała demokrację. 

K: - Czy wybory były konieczne?
J: - Alternatywą był pucz. Wojskowo-SB-ec-

ki, ale był on w zasadzie niemożliwy z uwagi na 
brak właściwej komunikacji i brak dowództwa. 
Poza tym pucz prędzej czy później musiałby 
oprzeć się na politykach, a u nas polityków nie 
było. Partia się nie liczyła. Robiliśmy w polityce 
a nie politykę. Psy.   

K: - Wróćmy do tej frakcji w SB, która nie 
chciała być psami. Co oni robili?

J: - Dynamika zmian była tak wielka, że 

Wywiad
dokończenie ze str. 5
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Rafał Jaworski

Gdy rozum śpi,  gdy śpi serce…  budzi się fałsz emocji

Sen jest lekarstwem – czytałem na 
tabliczkach w korytarzach sanatorium w 
urokliwie pięknych Pieniach. Jednak po 
ozdrowieńczym śnie trzeba zmierzyć się ze 
światem, poddać się jego dyktatowi, albo i 
nie. Można też śnić sen nowy, poza realną 
rzeczywistością, ale nie ma to nic wspólne-
go z byciem tu i teraz. W Apoftegmatach 
Ojców Pustyni czytamy: „Abba Arseniusz, 
kiedy żył jeszcze w pałacu cesarskim, mo-
dlił się do Boga: Panie, zaprowadź mnie na 
drogę zbawienia”. I usłyszał głos mówiący: 
Arseniuszu uciekaj od ludzi, a będziesz zbawio-
ny.” Można by powiedzieć, że w tej historii 
jawi się skrajna mizantropia radykalnych  
mnichów IV w. po Chr., wręcz odraza do 
ułomności międzyludzkich.  Chyba jednak 
trafniej można to odnieść do człowieka 
zbiorowego, uciekaj od zbyt skonsolido-
wanej zbiorowości. Wtedy był to odruch 
czystej wiary przeciwko chorej cywilizacji 
bizantyjskiej z jej przepychem i rozkładem 
tkanki organiczno-społecznej. Ciśnienie 
społeczne na pojedyńczą osobę zawsze było 
ogromne i jednak deprawujące - „ … jeśli 
kogoś  zobaczą o zdrowych zmysłach, to 
powstaną  przeciw niemu, mówiąc: „Jesteś 
szalony, bo nie jesteś do nas podobny” – 
mówił inny anachoreta.

Sentencja i historia z pierwszych wie-
ków naszej ery,”pasuje” jak prymitywny 
wytrych, do naszych „wspaniałych” czasów. 
Myślę, że również do większości kryzyso-
wych okresów dziejów ludzkich cywilizacji. 
Wprawdzie ks. Józef  Tischner wskazywał, 
że kryzys jest obecnie permanentny, ale 
są w dziejach szczególne momenty kiedy 
liniowa, stateczna funkcja upływu czasu 
wydaje się niewiarygodna. Pewnie w takim 
interwale przemijania przyszło nam trwać, 
przeżywać akty próby etycznej i wzrastać, 
więdnąć, ale i ostatecznie obumierać.

„Skup się na emocjach, nie na reflek-
sji” brzmi jedna z podstawowych zasad 
manipulacji zbiorowością i indywiduum, 
które wyliczył Marek Głogaczowski1. I da-
lej uzasadnia tezę następująco”: …użycie 
mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera 
drzwi do podświadomego zaszczepienia 
danych idei, pragnień, lęków i niepoko-
jów, impulsów i wywołania określonych 
zachowań.” Wzbudź odpowiednie upiory 
zacietrzewienia i „rozumnie” nimi steruj. 
Będziesz na topie. Świeżutkim przykładem 
jest sterowana z kuluarów biznesu  histeria 
klimatyczna czy rzekomy ucisk mniejszości 
seksualnych, kiedy to pozornie uciskani 
uciskają większość i pseudo-dobrem ter-
roryzują społeczność. 

Klasyczna definicja istoty wyjątkowości 
człowieka mówi o jego rozumie, ale też że 
charakterystyką  jego osobowości są rela-
cje między rozumem, wolą i sercem. Gdy 
serce śpi budzą się upiory – taka teza jest 
równie uprawniona, jak i fałszywa poprzez 
ograniczenie innych władz osoby. Również 
ta, że gdy wola śpi, dochodzą do głosu de-
mony – jest  uprawniona, zastanawiająca 
tylko w kontekście prawdy, że gdyby ludzie 
sumienia nie walczyli ze złem przez jeden 
dzień, ukochana Ziemia – ojczyzna ludzi, 

byłaby piekłem gorszym od dantejskiego.
Człowiek jako czysty rozum byłby 

monstrum gorszym niż stado demonów, 
które Zbawiciel wcielił w stado wieprzy z 
demony z  jednego tylko opętanego, a któ-
rych „Legion” skierował do wód Martwych 
(Mk 5, 1-16). Wyrozumowane, do granic 
cynizmu, działanie da się opisać funkcjami 
w czterech wymiarach i nie będą czysto 
abstrakcyjne, ale pełne krwi, okrucieństwa 
, nadrzędności interesu, pożądliwości wła-
dzy, zwykłej krzywdy.

Z kolei jednowładztwo serca, siedliska 
uczuć, może też rodzić ogromne zagro-
żenia. Z jednej strony serce może być 
„kłębowiskiem żmij”, kolebką nienawiści, 
z drugiej - w nadmiarze dobroci może 
przemieniać się w ułomny doloryzm , umi-
łowanie cierpienia, ale głównie w ckliwość, 
chorobliwą nad-tolerancję, sentymenta-
lizm,  indulgencję, dyktaturę względności 
moralnej. Ale jednak dominacja serca to 
coś innego, bardziej humanitarnego, niż 
terror emocji, najczęściej o podłożu czysto 
irracjonalnym.

Trzeba dodać na marginesie, że 
postawa konserwatywna jest faszystowską 
psychopatologią, nie zasługuje więc na 
tolerancję. Takie myśli propagował,  wpły-
wowy myśliciel XX-ego wieku Herbert Mar-
cuse. Jako właściwą wskazywał „tolerancję 
represywną”, czyli jedynie to, co jest „po-
stępowe” zasługuje na promocję, resztę się 
przemilcza, redukuje, skazuje na banicję. 
W tym kontekście słowny ryngraf: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” jest nie do przyjęcia dla 
postępowców glob-kultury. Trzeba pod 
pomnikiem żołnierzy, którzy oddali życie 
za wolność, promować bluźnierstwo typu: 
„Bób, Humus, Włoszczyzna”.

Wola jest sprawczą siłą ludzkiej oso-
bowości. Ona warunkuje działanie. Może 
być skierowana do realizacji dobra lub 
zła, albo i obojętności wobec krańcowych 
wartości: - w formie po co? Cofając się do 
Starego Testamentu trzeba stwierdzić pew-
ną dwoistość woli, którą Stwórca obarcza 
Adama. Daje błogosławieństwo, któremu 
towarzyszy władza nad światem zwierząt 
oraz obecność doskonałej towarzyszki 
życia, ale z drugiej narzuca brzemię ogra-
niczenia wolności człowieka:  „Nie będziesz 
spożywał… (Rdz 2, 17). Zaczyna się dramat 
egzystencjalny ludzkiej osoby, która trak-
tuje siebie jako osobę.

Dopiero  harmonia ludzkich sił jest 
twórcza. Napisałem twórcza, co nie znaczy 
kreatywna we współczesnym rozumieniu 
terminu, czyli na siłę przełamująca wszel-
kie bariery etyczne i konfesyjne. Trzeba 
dodać ważną uwagę: istnieje też siła intuicji 
człowieka. Niewątpliwie jest darem danym 
darmo, ale trzeba też na nią pracować chło-
nąc i trawiąc doświadczenie. Częstokroć 
intuicja znaczy sporo więcej niż rozum i 
serce razem wzięte.

Francisco Goya żył w czasach krańco-
wo wojennych, bonapartyzm i budzenie się 
świadomości narodowych dominowały nad 
rozumną  polityką koegzystencji. Dlatego 
genialny malarz, niezwykle uniwersalny 

w technikach przekazu obrazu, był zanu-
rzony również w sprawach społecznych. 
Wyrażał moralny, nawet metafizyczny bunt 
– jako buntu esencja. To generowało sporą 
część jego dzieł graficznych, te akwaforty 
z akwatintą. „Okrucieństwa wojny” są tego 
typowym przykładem. Oczywiście, cechują 
się humanizmem – tzn. oskarżają człowieka 
zbiorowego, hierarchicznego jednocze-
śnie, broniąc człowieczeństwa osoby i nie-
zależnych od propagandy tamtego czasu 
grup społecznych. Wydaje się, że choroby 
geniusza i jego głuchota zrodziły w dra-
stycznej formie „Kaprysy”,  urojenia świata 
demonów i uwodzenia poprzez kuszenie w 
wersji potępianej przez Inkwizycję.

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej” – 
śpiewał przed wielu laty Czesław Niemen. 
Fraza życzeniowa?  Czy tak jest obecnie? 
Nie jestem socjologiem, ale z prostej obser-
wacji osoby wrażliwej na to, co się zdarza, 
wynika wniosek, że wymóg konsumpcji 
doprowadził, że zdecydowaną większość 
populacji stanowią ludzie „letni”, „złotego 
środka”, przeżarci solipsyzmem. W stadnej 
masie mniej jest podmiotów jaskrawo złych, 
czyli ilościowo tyle, które  jawią się jako 
takie dobre. Równowaga dynamiczna, choć 
na „zdrowy rozum” upiorna.

Podeprę się na koniec tezą, którą 
stawia Bronisław Wildstein w swej ostatniej 
analizie cywilizacyjnej: „Wyobrażenie, iż 
sam rozum, a więc i dysponująca nim jed-
nostka, jest w stanie uchwycić świat w całej 
jego złożoności, a także zaprojektować na 
nowo jego idealny kształt, jest głównym 
źródłem kryzysu nowoczesności”. Wydaje 
się jednak, że rozum i moralne prawo 
naturalne przegrywa z technikami manipu-
lacji, których jest bez liku i będzie jeszcze 
więcej przy rozwoju i terrorze płynącym 
z mediów społecznościowych i jednobie-
gunowej hiper-tolerancji. Byle czkawka 
topornego  celebryty staje się wyznaczni-
kiem, wręcz imperatywem kategorycznie 
obowiązującym. Dlatego do kierowania 
społeczeństwem trzeba sprawić by „uwie-
rzyło, że to jest cool być głupim, wulgarnym 
i niewykształconym”. Efekty widać u części 
polityków, nawet u naukowców. To, że jest 
się świetnym informatykiem nie znaczy, że 
jest się człowiekiem „wykształconym”. Jest 
się tylko informatykiem, czyli specjalistą w 
dziedzinie. Wykształcenie to nie tylko wie-
dza i umiejętność, to całość jako „ukształ-
towanie się” człowieka w harmonii z innym 
człowiekiem i światem, ale i wobec zła, 
które generuje  jego wnętrze i bytowanie 
w różnorodnej zbiorowości. Trzeba dodać, 
że rozróżnienie między osobą wykształconą 
a tzw. „wykształciuchem”  jest zasadne lo-
gicznie i materialnie sprawdzalne.

Rozum, wola, serce – te trzy, w harmonii 
z płonną nadzieją na lepszy świat, prostują 
niebezpieczne wiraże drogi człowieka i jego 
zbiorów. Żadnych dominacji, żadnych też 
„złotych środków”, żadnych okrągłych stołów 
pełnych kantów, żadnych nadinterpretacji, 
które kuszą tych, którzy mówiąc starym języ-
kiem, chcą być rządcami naiwnych dusz, na-
rodów i wyjadaczami cywilizacyjnego miodu, 
bezkarności sytych i uprzywilejowanych. v

maj-czerwiec 2020

Przypisy:
1  Marek Głogoczewski „Zasady manipulacji opinią 

publiczną”, „Opcja na prawo” 3/140, 2015 s. 28
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Ktoś powiedział do kamieni: bądźcie             
bardziej ludzkie. Na to mu odpowiedziały: nie 

jesteśmy na to  jeszcze dość twarde.

Wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem. 
O godzinie 3.00 trzy transportery wymknęły się 
z Bazy pod osłoną nocy. Nie umknęło to jednak 
czyimś bystrym oczom i uszom. Mniej więcej w 
połowie drogi do celu (siódmy kilometr), trans-
porter wyposażony w amerykańską wyrzutnię 
przeciwpancerną trafiony został z granatnika 
w prawą burtę. Dwóch rannych, ludzie w po-
śpiechu wychodzą, dławiąc się gazami. Może 
dojść do zapalenia paliwa lub amunicji, co 
grozi wybuchem. Drugi rosomak z amerykań-
ską załogą zawrócił i zaczął strzelać w kierunku 
agresora. Było ich czterech, usadowionych w 
samochodzie terenowym chińskiej produkcji. 
Nie zdążyli oddać drugiego strzału z granatnika 
przeciwpancernego, ale ostrzeliwali się z ciężkie-
go karabinu maszynowego. Zrobili ten błąd, że 
nie wysiedli z samochodu – w wysokiej trawie 
byliby trudniejsi do namierzenia, zwłaszcza w 
nocy. Dwa strzały z działka o kalibrze 30 mm 
załatwiły temat. Stracono jednak dwa naboje 
tak potrzebne do niszczenia armat. Uszkodzony 
rosomak wraz z obsadą został na miejscu. Jeśli 
nie zapali się i nie wybuchnie, może jeszcze się 
przydać. O czym przekonano się już niebawem.

- Dajemy całą pydę, już nie musimy się 
obcyndalać, i tak o nas wiedzą – zawołał cho-
rąży Wypych do kierowcy, stojąc w obrotowej 
wieżyczce. – Uważaj tylko, abyś nie zderzył się 
ze słoniem lub z czymś takim.

- Tadeusz, ciężko będzie – pokręcił głową 
sierżant Zaremba – Co robimy najpierw: odpala-
my wyrzutnię czy strzelamy z działka? – Zaremba 
był operatorem wyrzutni ppk  (przeciwpancer-
ne pociski kierowane).

- To zależy na jaką odległość pozwolą nam 
się zbliżyć, ale do jasnej dupy czarno to widzę. 

- Jak będziemy na trzy kilometry od celu 
odpalam lalunię, a najlepiej wszystkie. Może nie 
zauważą nas tak szybko w tej cholernej trawie. 
W chwili odpalania musimy się zatrzymać. Z 
działka można strzelać w biegu.

- Też nie za bardzo – odezwał się działono-
wy – a ty myślisz, że ile mam nabojów? Zostało 
mi tylko osiem. Też nie chcę spieprzyć, bo psy 
będziecie na mnie wieszać.

- Gdyby nie jasnoniebieski kolor transpor-
terów, może by nie zauważyli nas tak szybko. To 
jest jakaś paranoja, żeby strzelać do oddziałów 
pokojowych ONZ. Nająłem się tutaj, bo to 
miała być bułka z masłem – stwierdził kierowca 
z niesmakiem. 

- Jest jeszcze dron bojowy, może go zo-
baczymy w akcji jak się rozjaśni. – westchnął 
Wypych.

Dron bojowy miał wspierać działania, ale 
został szybko zestrzelony ogniem zaporowym (ta 
zabawka jest dobra wtedy, gdy atakowany nic o 
tym nie wie). Dobrze, że na jakiś czas odwrócił 
uwagę przeciwnika. W tym czasie rosomak 
mógł wystrzelić spokojnie cztery ppk w stronę 
armat, a ciężki karabin maszynowy z drugiego 
transportera szył, robiąc zamieszanie i dając 
osłonę. Ale potem zaczęło się piekło. Wypych 

Dariusz Filinger

Misja (cz. IV) (1)

zarządził odwrót. Działko zdołało oddać osiem 
strzałów z obrotowej wieży. Nie dowiemy się, 
czy były celne. Uciekali szybko, ale doganiały 
ich samochody terenowe wroga, uzbrojone w 
ciężkie karabiny maszynowe rosyjskiej produk-
cji, bardzo podobne do amerykańskich (ktoś 
kiedyś komuś ukradł technologię). Tylko trans-
porter z amerykańcami mógł się ostrzeliwać. 
Nie wiadomo jednak, ile zostało mu amunicji. 
Wracali po swoich śladach, wygniecionych w 
trawie. Dopadli wreszcie naszego uszkodzonego 
transportera. Tam był sierżant Brown, stary wyga 
jeszcze z Afganistanu, skumał o co chodzi i przy-
witał celnym ogniem nadjeżdżające terenówki 
wroga (taki był spontaniczny plan). Trzy załatwił 
sprawnie, moment zaskoczenia, najlepszy przy-
jaciel żołnierza. Siedem następnych rozjechało 
się na boki.

- Wyskakiwać, natychmiast wyskakiwać z 
bronią, tyraliera – wydał rozkaz Wypych – nie 
dajcie się otoczyć! Nie grupować się w kupie. 

Szybko przeliczył: siedem samochodów, w 
każdym może być po pięciu ludzi. Mają przewa-
gę, ale i tak w walce wręcz mamy jakąś szansę. 
Przynajmniej nie będą mogli użyć ciężkich 
karabinów maszynowych.

- Zlokalizować szybko ich samochody, póki 
jeszcze nie wysiądą z nich i zniszczyć granatami!

- Dwóch ze mną, bierzemy samochód na 
jedenastej – krzyknął Zaremba.

Rozległy się dwa wybuchy – to granaty 
zaczepne. Dwóch samochodów mniej. Siły 
trochę  wyrównały się. Sudańczycy rozbiegli się 
po terenie. Nie zrobią już takiego błędu – nie 
będą siedzieć w samochodach. Walka w zaro-
ślach trawy słoniowej przypomina walkę na polu 
kukurydzy w Polsce. Można to sobie wyobrazić. 
Kto uzyska przewagę przy prawie wyrównanych 
siłach? Ten, kto ma większe doświadczenie 
bojowe. Strzelano do siebie z bardzo bliskiej 
odległości, miejscami dochodziło do walki 
wręcz. Stopniowo przewaga zaczęła przechylać 
się na stronę żołnierzy ONZ. Nikt w ferworze 
walki nie zwrócił uwagi na odgłosy niedalekich 
wybuchów, nikt nie zauważył myśliwców wielo-
zadaniowych na niebie. Armaty wroga, o które 
toczył się bój, przestały istnieć w oka mgnieniu. 
Jedna z rakiet została wystrzelona w kierunku 
walczących stron. Komputer pokładowy sa-
molotu prawdopodobnie namierzył jeden z 
samochodów  terenowych jako wrogi (chińskiej 
produkcji). Potężny wybuch przeżyło pięciu 
amerykańskich żołnierzy (w tym trzech ran-
nych). Nie było wśród żywych dowódcy – cho-
rążego Tadeusza Wypycha, starego lisa pustyni, 
który tyle razy z opresji wychodził obronną ręką, 
a który poległ na sawannie w jakiejś idiotycznej 
trawie… Był takim specjalistą, kurwa, że każdy 
oddział specjalny na całym świecie by go wziął za 
dużo większe pieniądze  z pocałowaniem ręki…

Radio okazało się sprawne. Rosomak ma 
trochę silniejszy zasięg niż zwykła krótkofalówka. 
Ci co ocaleli, z tej odległości powinni nawiązać 
kontakt z Bazą i czekać na ewakuację transpor-
terem medycznym. Z daleka widzieli łunę na 
zachodzie. Początkowo myśleli, że to wschód 
słońca, ale gdzie wschód słońca może być na za-
chodzie? To płonęła sawanna! Myśliwiec, chcąc 
zniszczyć moździerz, użył bomby zapalającej. 
Albo się pomylił, albo nie miał już na wyposa-
żeniu żadnej rakiety lub bomby kasetonowej. 

*
- Słyszę głosy zewsząd, że to nie był dobry 

pomysł z podejmowaniem akcji zaczepnych, 
że trzeba było zaczekać, aż samoloty załatwiłyby 
sprawę. Ludzie są niezadowoleni, morale siada 
– rozpoczął naradę major Hamilton. 

Czekam, co będzie dalej, ale łatwo się 
domyślić. Nie mam ochoty na kłótnie.

- Pułkownik Henry Anderson: Ja też 
straciłem swoich ludzi i Polacy również. Przy-
pominam, że to była wspólna decyzja, nie da 
się przewidzieć wszystkich niespodzianek. 
Natrafiliśmy na elitarnych i zdeterminowanych 
żołnierzy Sudanu, którzy są na świętej wojnie. 
Może mamy korzystać z usług wróżki, żeby takie 
rzeczy przewidzieć? – był wyraźnie przybity.

- Po co, mamy Szamana, który też poparł 
naszą akcję – stwierdził bezbarwnym tonem 
Adamski i wzruszył ramionami. 

- Nie ma chyba sensu dzielić włosa na 
czworo – odezwał się specjalista od uzbrojenia 
Carter  Thibodeau – Cieszmy się, że i tak mamy 
dużo szczęścia. Gdyby zerwał się silny wiatr z 
kierunku zachodniego, pożar sawanny mógłby 
też nas zniszczyć. Nie jest do tego potrzebny 
wróg na dwóch nogach.

- Szanowni zebrani, nie miałem zamiaru 
zabierać głosu, bo mi lekko nie jest – odpo-
wiedziałem szczerze. – Majorze Hamilton, 
zadaniem komandosów nie jest siedzieć cicho 
i bojaźliwie na dupie, aż ktoś za nich, w tym 
wypadku kobiety, odwalą całą robotę. Mamy 
tu ochraniać ludzi, a nie tylko własne tyłki. 
Chciałem jeszcze przypomnieć, że samoloty tak 
naprawdę zorganizowałem ja (to był mój orygi-
nalny pomysł) do spółki z porucznikiem Adam-
skim, z panem McDougall i z panią prezydent 
USA. Oficjalnie Stany Zjednoczone nie mogły 
użyć sił powietrznych, bo bezpieczeństwo naro-
dowe nie było zagrożone. Gdyby nie mały fortel, 
gówno byście mieli, a nie odsiecz z powietrza.  
Już by was nie było wśród żywych. Wszystkich, 
jak tu stoimy, do kurwy nędzy! – powiodłem 
wzrokiem po zebranych: dziewięciu oficerów i 
czterech podoficerów.

- Jak długo trwał ostrzał moździerzowy, 
pańskim zdaniem, majorze Hamilton i jakie 
poczynił straty wśród ludności cywilnej? – pyta-
nie zadał pułkownik. 

- No nie wiem, jakieś pół godziny. Kilkaset 
osób zabitych i trzy razy tyle rannych – ostrożnie 
odezwał się Hamilton, wyraźnie zbity z tropu. 

- To teraz sobie wyobraź ostrzał,  prowadzo-
ny czterema moździerzami przez pół godziny!

- A jeszcze lepiej, majorze, wyobraź sobie 
ostrzał prowadzony czterema moździerzami 
na przykład przez dwie godziny oraz sześcioma 
armatami do spółki. Zaraz potem atak pięciu 
nowoczesnych czołgów wraz z żądną mordu 
piechotą wroga. Nie musieliśmy przecież 
załatwiać pomocy z powietrza, prawda? – ode-
zwał się Adamski i jak to on zaczął czarować 
zebranych.

- Za wszystko odpowiadam ja i tylko ja – 
pułkownik zaczął mocno stukać się we własną 
pierś – i koniec dyskusji, bo się wkurwię i 
przestanę być dobrym wujkiem. Mało jest tu 
do roboty? Uprzątnąć mi tu zaraz pobojowi-
sko, trupy trzeba pochować! Zwłoki naszych 
żołnierzy trzeba skremować. Jak będziecie 
mieli zajęcie, to przestaniecie się bawić w głupie 
dyskusje. Kto będzie bruździł, dam mu służbę 
poza kolejnością i w dupie mu wywiercę drugą 
dziurę! Rozejść się! Zostaje kapitan Roundhill, 
kapitan Marchwicki i porucznik Samuels. v

cdn.
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Moje odbicie w dnie

Sól morska to tylko przyspiesza
za każdym razem dno szybciej wysycha
ryby jedzą azbest i promieniują 
a ja nie daję im niczego
ani planktonu
ani miłości

przyszłość jest sinym
brzuchem ryby

Może bogów nie ma

Patrzysz na niebo, ono było twoim dzieciństwem.
Obrazy powkładane
w mięśnie, stawy i płyny ustrojowe. Wszechświat
nie ma barwy, gdy nie patrzysz, a krew jest czerwona

tylko gdy masz czopki erythrolabe. Kichasz zawsze
40km na godzinę, nieważne czy umiera twoje zwierzę,
czy grzyby jedzą twój martwy naskórek. W Katarze
nie ma wojny, gdy wychodzisz po raz pierwszy
z jaskini Platona albo z brzucha matki.

Twoi przodkowie mieli przodków i silne wątroby,
więc ty jesteś, popielisz się szybko jak supernowa,
a pył z ciebie może lecieć na księżyce Neptuna
z prędkością 20000 km/h, by za 13 lat osiąść tam
i zbudować nowy mózg albo nerkę. Serca bogów

na ziemi musiały być
z tej samej materii
co gwiazdy

muzeum neonów

nic tu nie jest takie, na jakie wygląda
gardło jest suchą rynną
na dzieciach są zmarszczki
drzewa strzelają do siebie
ludzkie kształty nie są ludźmi

już jest się małym, ale jakby było się
mniejszym 50 razy

to może przeszłoby się przez dziurę w płocie
albo na czyimś pancernym bucie, ale nie
- oczy i tak by świeciły. niby to oznaka życia,
a jednak za dużo tych oczu w ziemi. za bardzo
się świeci błoto z moją zimną matką
jarzy trawa z moim głodnym ojcem
strach, że nas tam znajdą, ale i tak

świecimy do końca, do jutra, na raz, dwa, trzy

kiedyś będziemy w gablotach
pomiędzy dużą bitwą a małymi kotami

będziemy rozgrzeszać światło
neony łapać w dłonie, choć one
będą już jak lód

Plama na świecie

Czekanie jest o uldze
na przykład mogę przegrać z tobą w szachy,
nie wykonując jednego ruchu królem
umówmy się, że dopóki stoi w punkcie wyjścia,
nie przegrałam. Umówmy się też,

że każdy prezent jest trafiony, dopóki go nie otworzę
a zdjęcie ładne, chyba że śmietnik wejdzie w kadr
czerwone ślady na koszuli są farbą akwarelową
dopóki nie okażą się szminką lub fragmentem 
czyjegoś bólu - na przykład fretki czerwone nie płaczą

i plama na świecie jest dopiero wtedy
(jeszcze tego nie widzę), a światło na trawie jest słońcem
dopóki nie okaże się dyskotekową kulą
a jednak widzisz
wolałabym wiedzieć, kiedy rozwiąże się lęk

tak jak supeł chirurgiczny zdjęty z życia po decyzji matki
ona nie chce już trzymać tej ręki, mimo że oko mruga
i tak, otwiera się te oczy, by nie schły
a jednak widzisz, ja też wolałabym wiedzieć 
kiedy będzie godzina, w której wróci syn
który patrzy od roku w jezioro od drugiej strony 
umówmy się, że dopóki tam leży – żyje

ale niech wróci – jako worek albo relikwia z jego długich włosów
by w szufladach zacząć znowu układać swoje ubrania

najgorszy rodzaj ulgi – wyobrażać sobie ulgę

Małgorzata Osowiecka

moja matka jest gruba 

z głodu zje swoje mięśnie
autokanibalizm
nie jest zabroniony

woda z cytryną ma kalorie
więc Fear Food Challenge, biały chleb, hot dog, frytki
i oliwa zamiast sosiwa. jedzenie pizzy to norma
zobacz, ile jedzą ludzie w barach, twoja siostra, wróble, orangutany
zatrzymać w sobie spaghetti

matka nigdy nie je z głodu 

nogi ze szkła, fałszujesz swój wiek Asiu
dziecięca osteoporoza. brzydzę się tych przezroczystych rąk
kości blisko skóry
nie rosną paznokcie

psycholog: nie może do mnie chodzić
ja się nie znam
zrobię krzywdę
życzę szczęścia
przyjdzie, jak wyzdrowieje

za mało kalorii w uwadze

matka lubi siebie. fajna perfekcja. ładny motylek
ludzie toczą się ulicami
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Wysłana z Warszawy solidna koperta za-
wierała trzydzieści cztery fotokopie opubli-
kowanych tekstów poświęconych twórczości 
MARKA ChACZYKA. Nadawcą był on sam, 
publikacje pochodziły z lat 1986–2014, a 
wśród blisko trzydziestu (!) autorów znajdo-
wali się wieloletni obserwatorzy jego drogi 
artystycznej. Rozpoczął ją ponad czterdzie-
ści lat temu, ale wciąż jest zaabsorbowany 
nałożonym sobie zadaniem portrecisty… 
Portrecisty nas wszystkich. Niezidentyfiko-
wanymi twarzo-głowami „portretuje” stany 
wewnętrzne ujawniające się na moment w 
nieskończonej liczbie odmian.

Marek Chaczyk posługuje się najbar-
dziej osobistą z technik – rysunkiem. Podsta-
wą wypowiedzi jest niewielkich rozmiarów 
rysunek kształtowany pociągnięciami kreski. 
Powstaje z użyciem różnych narzędzi; cza-
sem uzupełnia go gwasz. Niekiedy pojawiają 
się monotypie, rzadziej kolaże. 

Z tak indywidualne zakrojonym stylem 
pracy koresponduje unikalny sposób zazna-
czania własnej fizycznej obecności. Z upły-
wem lat Marek Chaczyk stał się „postacią”  
wpisaną na stałe w stołeczne kręgi literacko-
-wydawniczo-artystyczne. Jako przechodzień 
jest łatwo rozpoznawalny w obrębie kilku 
ulic warszawskiego śródmieścia – Traugutta, 
Kredytowej (gdzie mieszka od roku 1963) i 
Mazowieckiej, ulicy dlań symbolicznej gdyż 
była miejscem kawiarni Mała Ziemiańska.

Marka Chaczyka poznałam w pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych, w typowych 
okolicznościach. Systematycznie odwiedzał 
wybrane z rozmysłem redakcje, aby zapro-
ponować do druku rysunki, które ze sobą 
przynosił.

W 2014 roku Jacek Syski wspominał: 
„Pamiętam to nasze spotkanie sprzed 
kilkudziesięciu lat, gdy wówczas młody i 
jeszcze nikomu nieznany człowiek przyszedł 
do naszej redakcji i położył mi na biurku 
kilkanaście swoich prac. Nie miał jeszcze 
nazwiska, te zdobył później, ale wkrótce, 
właśnie u nas”.

„Literatura” (wówczas tygodnik) oka-
zała się doskonała jako miejsce debiutu. 
Strategia Marka Chaczyka, dość ryzykowna, 
ale prowadzona z intuicyjnym wyczuciem 
przynosiła szybkie rezultaty. Publikował 
coraz częściej i w liczących się tytułach. 
Zarówno w typowych wówczas dla polskie-
go rynku prasowego wielkonakładowych 
pismach społeczno-kulturalnych, jak i w 
elitarnych, niskonakładowych o literackim 
i filozoficznym profilu.

Trwałe istnienie jako twórca uzyskał 
więc dzięki „papierowemu” , prasowemu 
rozpowszechnianiu. Ale cóż... Obecna 
sytuacja na rynku prasowym nie sprzyja 
tego rodzaju kameralnej, enigmatycznej w 
odbiorze twórczości. Od lat dwutysięcznych 
Marek Chaczyk coraz częściej podejmuje 
pracę nad książkami, preferując zbiory 
poezji i krótkiej prozy.

Wiele spośród przesłanych z War-
szawy tekstów stanowi reakcję na wystawę 
„OPIUM”.

W 2001 roku Marek Chaczyk wystawił w 
gmachu Biblioteki Narodowej wykonaną w 

1999 roku serię trzydziestu trzech rysunków 
formatu 40x30 cm, zainspirowanych szoku-
jącymi niegdyś wyznaniami Jeana Cocteau, 
złożonymi przez niego samego w książkę  
„Opium. Dziennik kuracji odwykowej” 
(pierwsze wydanie francuskie – 1931 rok, 
polskie – 1990 rok). Cykl „OPIUM”  najpo-
ważniejsze dotąd  zadanie artystyczne Marka 
Chaczyka, posiada wizjonerski charakter. 
To zsumowanie nasyconych cierpieniem 
„odkształceń” psychiki wiążących się z sytu-
acją narkotykowego uzależnienia. 

Choć opisany przez Jeana Cocteau bez-
ustanny wielowymiarowy ból opiumisty był 
jednostkowy, osobisty, na rysunkach Marka 
Chaczyka pozostaje on „tylko” ludzki. I w 
tym charakterze jest uniwersalny; nie po-
siada ani indywidualnego ani społecznego 
czy kulturowego kontekstu.

Uniwersalny charakter niby-portre-
tów mogę zaobserwować na zagranicznym 
obszarze. Gdy w Holandii przedstawiam 
jego prace profesjonalistom, nie słyszę 
skrywających arogancję pytań typu: „Więc 
tak wygląda polska sztuka?” lub ironicznych 
uwag w rodzaju „To z pewnością dobre, ale 
bardzo odległe od tego, co my tu robimy”.

Pokazując rysunki Marka Chaczyka 
posługuję się jedynie informacją „artysta 
mieszka w Warszawie”, przeczuwając, że 
dodatkowe informacje nie będą potrzebne. 
I rzeczywiście  nie są potrzebne. Prace zo-
stają od razu „wchłonięte” – bez dociekań, 
komentarzy, prób interpretacji. Tak jakby 
oglądający czuli się postawieni przed faktem 
dokonanym.

Ponad trzy dziesiątki recenzji, omó-
wień, esejów i szkiców stworzyły mi niespo-
dziewanie możliwość spojrzenia na nie jak 
na pewną całość.

Wypowiedzi są nieco dwoiste; nace-
chowane pietyzmem, ale też dążeniami, 
może raczej usiłowaniami, by tę nie mającą 
pierwowzoru twórczość „prześwietlić”, po-
chwycić jej wymykającą się wieloznaczność.

Jacek Syski, wnikliwy interpretator 
rysunków Marka Chaczyka określa je jako 
okruch metafizyki pochwycony w kilku 
kreskach, ale też (rok 2007) ostrzega: „Nie 
dajmy się zwieść pozorom. Tej zaaferowanej 
minie, na poły uśmiechniętej, a na poły – 
jakby – przepraszającej... jego wszechobec-
ności na łamach prasowych tytułów, jego 
uniwersalności... – Chaczyk to artysta, który 
w istocie tworzy wyłącznie dla siebie”.

Podobna, choć inaczej wyrażona jest 
opinia Marty Rakoczy z 2005 roku: „Chaczyk 
wprowadza swój rysunek w świat medialny, 
poddaje go mechanizmom nim rządzącym, 
a zarazem usiłuje mechanizmy te wykorzy-
stać, zagrać na przyzwyczajeniach odbiorcy, 
zaangażować go w konstruowanie sensu i 
zaskoczyć odmiennością własnej propozycji 
artystycznej”. 

Wojciech Kaliszewski mówi wprost 
(2006 rok): „Chaczyk stawia nam bardzo 
wysokie wymagania. Wyobraźnia patrzące-
go musi bowiem zastosować właściwy klucz 
do wydobycia wszystkich sensów i znaczeń 
(...)”.

Rzadkie okazały się w tym zbiorze tek-

stów próby usytuowania twórczości Marka 
Chaczyka w historycznym ciągu rozwojowym 
sztuki. Najwięcej uwagi poświęciła temu Jo-
anna Mansfeld przywołując (w 2012 roku) 
niemiecki ekspresjonizm, grupę Cobra, art 
brut oraz Nowych Dzikich. Dodała jednak, 
że Marek Chaczyk „...charakter swego rysun-
ku stworzył nie oglądając się w przeszłość”.

Autorzy chętnie podkreślają charakte-
rologiczne cechy artysty. Andrzej Skoczylas 
np. w 1998 roku pisze: „Chaczyk swym 
temperamentem artystycznym, smakiem, 
ideałami twórczymi jest przykładem perfek-
cjonisty. Bezkompromisowego, o mrówczej 
pracowitości, nieprzejednanego w doskona-
leniu tego, co robi (...)”.

Co do mnie – doszukiwałam się w jego 
twórczości preferencji ideowych. Pisałam w 
2008 roku: „Rysownik wybiera teksty arty-
stycznie zaliczane do gatunku tzw. trudnych, 
a zarazem ideowo opowiadające się mniej 
lub bardziej zdecydowanie – po stronie 
awangardy i społeczno-politycznej lewicy. 
(Również gdy sięga do XX-wiecznych kla-
syków jak Cocteau czy Brecht). Cechuje go 
upodobanie do – nazwijmy ich w skrócie 
„modernistów” – tych, którzy wolą podą-
żać nieutartymi artystycznie i społecznie 
szlakami”.

Zapewne z powodu wieloletniego 
pozostawania poza Polską, oczekiwałam 
– ale nie znalazłam – podkreśleń silnego 
emocjonalnego związku artysty z Warszawą. 
Dostrzegła go tylko w 2010 roku pozawar-
szawska autorka Elżbieta Wiśniewska z 
pisma „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”. 
Posłużyła się zdjęciem, na którym widzimy 
Marka Chaczyka w jasnym płaszczu zmierza-
jącego do windy w Pałacu Kultury i Nauki. 
Uśmiechnięty spieszy się na spotkanie 
kolegium redakcyjnego... Pismo chyba już 
nie istnieje, ale płaszcz prochowiec, służy 
mu nadal. v

Joanna Paszkiewicz-Jägers studiowała socjologię na 
Uniwersytecie Warszawskim (dyplom u prof. Marii 
Ossowskiej na temat konformizmu i nonkonfor-
mizmu). Pracuje jako dziennikarka. Zajmuje się 
krytyką artystyczną. Pisze krótkie utwory prozą. 
Mieszka w Holandii.

Joanna Paszkiewicz-Jägers

Wymykający się słownym opisom

Rys. Marek Chaczyk
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Opowiadanie ukazało się w Majn 
tatns bes-din-sztub – hemszejchim zamlung, 
red. Chone Shmeruk, Jerozolima 1996; 
pierwodruk w nowojorskim dzienniku 
„Forwerts” (25 XI 1955).

Mój brat1 przez cały dzień przebywał 
w Warszawie. Do domu wracał dopiero 
wieczorem. Ja tymczasem samotnie wałęsa-
łem się po Miedzeszynie. Z Biłgoraja przy-
wiozłem dzikie zwyczaje. Wdrapywałem się 
na drzewo i, usadowiony na grubym ko-
narze, zatapiałem się w lekturze. Szedłem 
sobie gdzieś do lasku i tam czytałem, śpie-
wałem, łamałem gałęzie albo zwyczajnie 
grzebałem patykiem w ziemi. Odpędzałem 
uganiające się za mną psy. Przechodzące 
w pobliżu zakochane pary przyglądały mi 
się z zaciekawieniem. Kładłem się na ple-
cach i spoglądałem w niebo. Świat był taki 
piękny! Odnosiłem wrażenie, że właściwie 
wciąż jeszcze w ogóle go nie opisano, ani 
przyrody, ani ludzkiej natury – istoty tego, 
co dzieje się w umyśle człowieka. Musiałby 
pojawić się jakiś pisarz, który by w pełni 
wypowiedział się o tajemnicy ludzkiego 
wnętrza, o tej całej burzy, jaka wzbiera i 
kotłuje w człowieku na jawie, a nawet i we 
śnie. Zabrałem ze sobą zeszyt i próbowa-
łem pisać, ale to nie było to.  

W moim odczuciu to dusza sprawia-
ła największe kłopoty. To w niej szalała 
seksualna burza. Potrzeba pisania przy-
brała we mnie charakter namiętności. 
Wiedziałem, że nie mam prawa prze-
siadywać u brata – sam był bez środków 
do życia – ale dokąd miałem się pójść? 
Co miałem robić? Chciałem się uczyć, 
studiować, ale na to naprawdę było już 
za późno. W dziełach literatury pięknej 
pisarze koncentrowali się najczęściej na 
jednym rodzaju ludzkiego cierpienia, na 
cierpieniu miłosnym. Ale ja cierpiałem 
z dziesiątków powodów naraz. Jednym z 
nich była nieśmiałość. Przestałem już pa-
radować w długim chałacie, a jednak wciąż 
pozostawałem chasydem. Poza tym byłem 
dumny. Chciałem zawierać znajomości z 
dziewczynami, ale przed nimi uciekałem. 
Moje niedbalstwo i roztargnienie przybra-
ły dramatyczne rozmiary. Brałem do ręki 
lusterko i w jednej chwili było stłuczone. 
Gubiłem różne rzeczy, zapominałem o 
ważnych sprawach. O wszystkim trzeba 
mi było przypominać: o myciu, zapinaniu 
guzików, o sznurowaniu obuwia. Do tego 
wciąż byłem dziecinny. Kiedyś przyjechał 
do nas Perec Markisz2 z drogocenną laską, 
ozdobioną przez snycerza, ze świecidełka-
mi. Dopiero co dostał ją w prezencie od 
kogoś zamożnego. Poszedł z moim bra-
tem na spacer, a laska została w pokoju. 
Wziąłem ją i wyszedłem przed dom. Rosły 
tam krzaki; wyobraziłem sobie, że są to 
wrogie wojska. Niczym bohater chciałem 
odzyskać dla Żydów Ziemię Izraela, ale 
Amalekici stanęli mi na drodze. Chwyci-
łem mocno laskę Markisza i zacząłem ich 
okładać; ścinałem głowy Amalekitów. Tak 
długo karczowałem i łamałem krzaki, aż z 
Markiszowej laski zostały dwie polówki...

Icchok Baszewis Singer

Spinoza i kabała 

Brat rozpytywał wszystkich swoich 
przyjaciół i znajomych o jakąś pracę dla 
mnie, ale w całej Warszawie nie było za-
jęcia, z którego mógłbym się utrzymać. 
Żeby zostać nauczycielem, trzeba umieć 
zachować zimną krew i potrafić zapano-
wać nad szkolną dziatwą. Pisarz Kacyzne3 
zaproponował, że wyuczy mnie na foto-
grafa, ale kiedy mnie zobaczył, wycofał się 
z oferty. Od razu się zorientował, że nie 
będzie ze mnie żaden fotograf. Postanowi-
łem, że się wezmę za pisanie, miałem już 
pomysł na niewielką książkę pod tytułem 
Spinoza i kabała. Zaczytywałem się w tym 
filozofie i miałem dość dobre rozeznanie 
w literaturze kabalistycznej. Podobieństwo 
między doktryną Spinozy a kabałą rzuca-
ło się w oczy każdemu, kto zapoznał się 
z obydwoma tymi systemami. Z tego, co 
dzisiaj wiem, na ten temat powstały już 
gruntowne opracowania. Wówczas na mie-
siąc przysiadłem fałdów i w ciągu dwóch 
tygodni zapisałem gruby zeszyt. Brat to 
przestudiował i wydaje mi się, że prze-
czytał także Markiszowi. Obaj byli mile 
zaskoczeni. Po pierwsze, napisałem to w 
dobrym jidysz, a po drugie – sensownie, 
logicznie i ze znajomością rzeczy. Także 
i dzisiaj jestem przekonany, że zawartość 
tego zeszytu jak najbardziej nadawałaby 
się do opublikowania... 

Ten zeszyt świadczył o tym, że nie 
byłem młodzieńcem, który walczy z 
krzakami, tylko „profesorem” całą gębą. 
Wyraziłem tam koncepcję, że Spinoza 
swoją filozofią nie wniósł niczego nowe-
go do kabały, ani nie wzbogacił jej idei, 
ani ich nie rozszerzył, wręcz przeciwnie, 
zawęził je, odzierając z ich wielkich treści. 
Dziesięć emanacji boskich znaczy więcej 
niż dwa atrybuty Boga w ujęciu Spinozy. 
Idea cimcum – wycofania się Boga z samego 
siebie, Jego rezygnacja z własnej mocy – 
jest próbą przedstawienia i wyjaśnienia 
dzieła Stworzenia poprzez powstałą dzięki 
wycofaniu się Boga przestrzeń. Dzisiaj z 
całym naciskiem stwierdzam, podobnie 
jak wtedy, trzydzieści lat temu, że kabała 
jest największą filozofią, najwyższą meta-
fizyką i najbardziej rozwiniętą myślą reli-
gijną. Spinozizm jest tylko jej skróconą i 
zubożałą wersją.

Ale co miałbym zrobić z tym zeszy-
tem? Kto go potrzebuje? Dla gazety był 
to materiał zbyt obszerny, zbyt szczegóło-
wy. Do wydania książkowego zbyt krótki. 
Mógłbym go opublikować w jakimś cza-
sopiśmie. Tylko w którym? Nie w „Cha-
liastre”4...    

Pewnego dnia brat dał mi na podróż 
do Warszawy, żebym spróbował znaleźć 
jakiegoś wydawcę. Kto wie, może uda mi 
się coś wskórać? 

Bratowa pomogła mi się wystroić. 
Następnie wziąłem zeszyt i poszedłem 
na stację. Ale zamiast wsiąść do pociągu 
jadącego do stolicy, wsiadłem do tego, 
który jechał w kierunku Otwocka. Nigdy 
nie zostałem profesorem, ale wtedy byłem 
roztargniony i podniecony jak dziesięciu 
profesorów naraz. 

Wysiadłem w Falenicy i znowu cze-
kałem na pociąg. Przez to zdarzenie stra-
ciłem tylko niepotrzebnie czas. Oprócz 
mnie na stacji było jeszcze wielu innych 
podróżnych. Każdy z oczekujących do ko-
goś się wybierał, miał jakiś cel, do którego 
podążał. Natomiast ja po prostu udawałem 
się do większego miasta. Z powodu własnej 
pomyłki musiałem wydać więcej pieniędzy 
na przejazd i dlatego nie zostało mi już 
nic na obiad. 

To był upalny dzień, ale najbardziej 
ze wszystkich zgrzałem się właśnie ja. 
Tonąłem we własnym pocie i całe moje 
ubranie było wilgotne. Czysta chustka, 
którą zabrałem ze sobą, wkrótce zaczęła 
wyglądać jak mokra ścierka. Na założony 
przed wyjazdem świeży kołnierzyk osiadła 
wydobywająca się z komina lokomotywy 
sadza i go pobrudziła. Przypadkowo zoba-
czyłem się w lustrze i mnie zatkało. „Muszę 
wziąć się w garść! Muszę wziąć się w garść!” 
– powtarzałem sobie w kółko. Nadjechał 
pociąg i wsiadłem do wagonu. Inni pasa-
żerowie natychmiast pozajmowali miejsca, 
wobec tego musiałem podróżować na 
stojąco. Niebawem pojawił się konduk-
tor i poprosił o bilety, ale mój gdzieś się 
zapodział. Przeszukiwałem bezskutecznie 
wszystkie kieszenie. 

– Aha, próbujesz jazdy na gapę! – wy-
krzyknął goj. – Znamy te sztuczki...

Nadaremno przysięgałem, że napraw-
dę kupiłem bilet. Goj porozumiewawczo 
mrugnął okiem, a młodzież, chłopcy i 
dziewczęta, odpowiadając mu tym samym, 
śmiali się ze mnie. Czasy, kiedy Żydzi 
ujmowali się za jakimś ubogim chłopa-
kiem, minęły. Społeczeństwo stało się 
nowoczesne i wszyscy byli przeciwko temu, 
kto próbował oszukać kolej. Żydzi rzucili 
wówczas pod moim adresem słowa, które o 
Żydach zazwyczaj wypowiadają antysemici. 
Zmieniło się nastawienie.

I nagle, kiedy konduktor zrobił już 
ruch w moim kierunku, żeby mnie chwycić 
za rękę i przekazać policji (lub być może 
wysadzić z pociągu na najbliższej stacji), 
bilet się odnalazł – pojawił się niczym 
królik z kapelusza. Podałem go do kon-
troli. Zdumiony konduktor przyglądał mu 
się uważnie z obu stron. Jego oczy jakby 
pytały: skoro masz bilet, to na co ci były 
te sztuczki? Młodzież, która dopiero co 
pozwalała sobie wobec mnie na przeróżne 
uwagi, przyglądała mi się ze zdumieniem. 

– Gdzie pan miał ten bilet? – pytano 
mnie.   

– Nie wiem. 
– Hej, młody człowieku, niech pan 

schowa wieszak, bo panu wystaje! – krzyk-
nął jakiś chłopak, wyglądający na subiekta. 

Zacząłem szukać przy mojej marynar-
ce wieszaka, wywołując tym ogólny śmiech 
i chichot. 

– Hej, młodzieńcze, wypadła panu 
jakaś kartka!     

To była stronniczka mojego rękopisu. 
Pochyliłem się, podniosłem ją i przesze-
dłem do innego wagonu.   

W Warszawie było upalnie, w powie-
trzu unosił się kurz i panował ogólny gwar. 
Wszyscy biegli do tramwajów, lecz ja nie 
miałem pojęcia ani dokąd, ani do kogo 
się udać. Oczywiście nie wiedziałem, do 

dokoñczenie na str. 12
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którego tramwaju wsiąść; postanowiłem 
więc pieszo iść na Muranów. Przekupki 
przekrzykiwały się w zachwalaniu owoców, 
placków ziemniaczanych, grochu i bobu. 
Żydzi handlowali arbuzami, lemoniadą i 
wodą sodową. Tragarze dźwigali pakunki. 
Nadjechał pośpiesznie zaprzęgnięty w 
konie ambulans pogotowia ratunkowego, 
a w środku tego harmidru wlókł się kon-
dukt pogrzebowy. Za nim biegła matka i 
unosząc ręce lamentowała:

– Takie młode drzewko5! Taki kocha-
ny ptaszek!... O ja nieszczęsna! Biada mi! 
Co ja pocznę? Oj, moje biedne życie się 
skończyło! To już koniec!

Wiedziałem, że według Spinozy dzieje 
się coś zupełnie zwyczajnego, ponieważ 
takie są wyroki boskie. Nie ma w tym żad-
nego sensu ani celu. Dla tej nieszczęśliwej 
matki nie ma żadnego wyjaśnienia; musi 
cierpieć i umrzeć z tym, ponieważ tak jest. 
Wedle kabały wszystko to prowadzi do 
dobra. Bóg musiał się wycofać z samego 
siebie, stworzyć klipa6 i ciemne moce, aby 
mógł stać się Stwórcą, Panem Miłosier-
dzia, Królem. Krótko mówiąc, potrzebo-
wał tego wszystkiego dla swoich własnych, 
boskich celów. A jednak w tym matczynym 
lamencie była jakaś doza niesprawiedliwo-
ści, z którą nie umiałem się pogodzić; nie 
dawała mi spokoju. Łzy napłynęły mi do 
oczu. Czyż Bóg nie mógł znaleźć lepszego 
sposobu na ukazanie swej wszechmocy niż 
poprzez niedolę tej udręczonej kobiety, 
której całe życie było  jednym wielkim 
pasmem nieszczęść – biedy, chorób i 
próżnych nadziei? Miałem ochotę chwycić 
rękopis i cisnąć go do rynsztoka. 

Moje własne cierpienia zlały się w 
jedno z bólem tej matki. W istocie oboje 
staliśmy się tacy sami i przeżywaliśmy te 
same udręki...

Nie mogło być odpowiedzi  na moje 
cierpienia, podobnie jak nie było odpo-
wiedzi na jej cierpienia... v

Z jidysz przełożył i przypisami opatrzył 
Mariusz Lubyk 

Przypisy:
1 Izrael Joszua Singer (ur. w 1893 r. w Bilgoraju 

– zm. w 1944 r.  w Nowym Jorku ), starszy brat 
z trójki rodzeństwa autora, pisarz i dziennikarz 
tworzący w jidysz. 

2 Perec Markisz (ur. w 1895 r.  w Połonnem – zm. 
12. 08. 1952 r. w Moskwie), poeta, prozaik, dra-
maturg, piszący w jidysz, rozstrzelany w ramach 
stalinowskich represji.  

3 Alter Kacyzne (ur. w 1885 r.  w Wilnie – zm. w 
1941r. w Tarnopolu), jidyszowy poeta, prozaik, 
publicysta i fotograf, zamordowany przez ukra-
ińskich nacjonalistów.

4 Grupa artystyczna, której powstanie w 1922 
roku Warszawie wokół jidyszowego czasopisma 
„Ringen” (Kręgi) to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w historii literatury jidysz. Nazwa wzięła 
się od kąśliwego epitetu Hilela Cejtlina, krytyka 
literackiego, pisarza i myśliciela. Do grupy nale-
żeli m.in. I.J. Singer i P. Markisz. Wydawali kilka 
pism m.in. „Chaliastre” (Hałastra).

5 Drzewo w judaizmie należy do najbardziej 
tajemniczych symboli. Według kabały wielkie 
drzewo boskiej energii znajduje odbicie w ma-
łym drzewie – człowieku. Złamane jest częstym 
elementem symboliki nagrobkowej.

6 Hebr., duchowa nieczystość, zło, zły duch.

Wakacje to taki dziwny okres czasu, w 
którym z jednej strony cieszymy się błogą 
wolnością, a z drugiej po kilku tygodniach, 
a czasem i nawet dniach, ta wolność i ogrom 
czasu bardzo mocno nas przytłacza. Na 
szczęście ja nie należę do tej grupy osób, 
ponieważ mam możliwość studiowania, 
a te wakacje w połowie przeznaczam na 
dokształcanie się w kierunku edytorskim 
poprzez praktykę w Redakcji ,,Akant”. Nie 
jest to może wybór wysokich lotów, ale trze-
ba cieszyć się z małych rzeczy, tak mówią (bo 
to nie tak, że był to jedyny możliwy wybór, 
to również nie tak, że pandemia trzasnęła 
wszystkim praktykantom drzwiami, tuż 
przed twarzą, zdecydowanie tak nie było!). 

Razem z dziewczynami z kierunku 
wchodzę po schodach, jakby do zupełnie 
innego wymiaru. Ciągłe skrzypienie i 
przerażająca cisza towarzyszy mi w podróży 
na samą górę. Pomieszczenie do którego 
udaję się wraz z grupą zasiaduje sekretarz 
wydawnictwa, Stefan Pastuszewski. Zdecy-
dowanie nie jest to osoba, której spodzie-
wałam się na tym stanowisku. Po chwili 
moją uwagę przykuwa wygląd miejsca, w 
którym właściwie jestem. Jest tu ciasno, 
duszno, wokół chaos, trudno jest tu zna-
leźć cokolwiek, co by do siebie pasowało. 
Z tego dumania wyrywa mnie niezręczna 
cisza. Na forum pojawiło się jakieś pyta-
nie, którego nie zarejestrowałam. Nagle 
pierwsza osoba zaczyna opowiadać czym 
jest felieton, poczułam się jak kilka lat 
wstecz, w technikum, zasiadając w ławce 
i czekając aż nauczycielka wybierze ko-
lejnego nieszczęśnika do odpowiedzi, no 
nieźle. W tamtym momencie naprawdę nie 
miałam ochoty na rozmowy, jedyne o czym 
marzyłam to sen. Godzina 09:00 nie jest 
sprzyjająca kiedy ostatnie trzy semestry na 
uczelni odbywały się zdalnie i każde zajęcia 
trwały od momentu włączenia komputera. 

Po dwóch godzinach tej udręki mam 
mieszane myśli w głowie, czuję niechęć. 
Jestem trochę przerażona ogromem pracy, 
którą nam zlecono, ale czego mogłam się 
spodziewać? Bo na pewno nie wakacji na 
praktykach (wielka szkoda). To nie tak, 
że brakuje mi ambicji, bardziej motywacji 
(którą swoją drogą podle uśpiła we mnie 
uczelnia). Powoli podążam jak cień w kie-
runku przystanku tramwajowego. Po drodze 
mijam pączkarnię. Na chwilę się ożywiając, 
idę z nadzieją na upolowanie ulubionego 
smaku pączka, który może poprawić mi 
humor. Już czuję w ustach jego smak, budyń 
i malina, jednak uśmiech szybko znika mi z 
twarzy kiedy podchodzę do witryny sklepo-
wej. Jeszcze bardziej zniechęcona czekam 
na przystanku tramwajowym, w oczekiwaniu 
na mój ulubiony środek komunikacji. Czy 
ten dzień może być jeszcze gorszy, myślę? 
Tramwaj spóźnia się już od dziesięciu 
minut. Mocno już podirytowana wstaję, 
aby udać się w drogę do domu pieszo. Na 
mój głupi fart, z oddali dostrzegłam swój 
spóźniony ,,powóz”, mam ochotę mlasnąć: 
,,No nareszcie!”, ale powstrzymuję się z po-
wodu starszych pań, które krzywo na mnie 
spoglądają.

Praktyki w Akancie
Patrycja Spachacz

Wakacje?

Droga niesamowicie się dłuży, a ból 
głowy już daje o sobie znać. Jest dopiero 
godzina 11:47, a ja już mam dość tego dnia. 
Mój poziom irytacji powoli sięga zenitu, kie-
dy na kolejnym przystanku wsiada grupka 
dzieci, z głośnikiem w ręku, manifestując 
zaciekle swój gust muzyczny. Na oko mają 
z trzynaście, może czternaście lat, ale to 
czego słuchają wprawia mnie w zakłopota-
nie! Gdzie są rodzice? Kto na to pozwala? 
Wiązanka przekleństw unosi się w rytmach 
rapu. Moją gonitwę refleksyjnych myśli 
przerywa przystanek, na którym kończy się 
moja ,,wspaniała” podróż. Zapominając już 
o niewychowanych i głośnych dzieciakach 
szybkim krokiem idę w stronę klatki scho-
dowej. Ostatkami sił wspinam się do góry 
po schodach (po roku nadal nie przyzwy-
czaiłam się mieszkać na czwartym piętrze).

Mija kilka godzin od tego felernego 
poranka, więc daję sobie szansę (budzi się 
we mnie ta ambitna strona) i próbuję usiąść 
do powierzonych mi zadań. Na początek 
coś prostego, więc zaczynam czytać felieton 
znanej poetki, Ariany Nagórskiej Edukacyjne 
przepychanki. Może jednak polubię się z tego 
rodzaju gatunkiem… Jednakże bardzo prze-
raża mnie fakt, że pod koniec praktyk będę 
musiała coś takiego napisać, totalnie nie 
mając o tym żadnego praktycznego pojęcia 
(niestety to też zostało pominięte w mojej 
edytorskiej edukacji). Ale na szczęście nie 
muszę się tym teraz martwić. To był dopiero 
pierwszy dzień, co prawda, będzie bardzo 
ciężko, ale mam jeszcze miesiąc czasu. Jakoś 
uporam się z tymi zadaniami, jednocześnie 
odliczając dni do końca, do wolności, która 
wydaje się tak bardzo odległa. Ale teraz nie 
czas na zmartwienia. Chwytam za kubek 
kawy i siadam do mojej ulubionej książki, 
dając odpocząć głowie i nie przejmując się 
ogromem pracy czyhającym tuż za mną. v
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Stanąłem przed masywnym, szklanym 
molochem i spojrzałem w górę. Lustrzana 
tafla odbijała stojące naprzeciwko budynki, 
pędzące za mną samochody, chmury i niebie-
skie niebo. Wszedłem po niskich schodach 
do środka. Pod stopami poczułem grząską 
wykładzinę, miała kolor beżowy i była prze-
tarta w niektórych miejscach – przy windach, 
okienku portiera i przy wejściu, w którym 
stałem. Drzwi od portierni uchyliły się i wy-
chynęła zza nich uśmiechnięta szeroko twarz.

– Dzień dobry – powiedziała twarz – Pan 
umówiony, prawda?

Rozejrzałem się dookoła i z racji tego, 
że stałem sam jak palec w przestronnym, 
beżowym lobby, zrozumiałem, że portier 
musiał zwracać się do mnie.

– Tak, tak, do pana mówię, halo! Słyszy 
mnie pan?! – krzyknął i zamachał ręką.

– Tak, słyszę pana.
– Pan umówiony, prawda? – facet 

wyszedł już ze swej nory i ruszył do mnie 
sprężystym krokiem.

– Tak, z panem Wiśniowskim.
– Na piętnastą? – zapytał.
– Tak, tak.
Zlustrował mnie podejrzliwie zza swo-

ich grubych jak denka od butelek szkieł, a 
następnie zaprosił do jednej z trzech wind. 
Gdy jechaliśmy na górę, przerwał milczenie.

– Pan jest tym pisarzem, prawda?
– Skąd pan wie?
– Swoje wiem – powiedział z widocznym 

zadowoleniem – Ludzie mi ufają i mówią, a 
ja słucham. Proszę spojrzeć na moje uszy – 
jego uszy były duże i owłosione. – To są uszy 
słuchacza i ludzie to widzą.

– I mówią panu o mnie? Ludzie, nie 
uszy.

– Niewiele się tu dzieje, wie pan – rzu-
cił, jakby zirytowany i ostentacyjnie siorbnął 
nosem. Chyba przez to zaswędziało go w 
nozdrzach, bo po chwili kichnął tak mocno, 
że aż mu okulary spadły.

Dojechaliśmy na górę i drzwi otworzyły 
się bezpośrednio do przestronnego biura. 
Wyszedłem z windy. Z trzech stron otaczały 
mnie okna, które ciągnęły się od podłogi aż 
po sufit. Naprzeciwko windy stało wielkie, 
szklane biurko, za którym siedział jakiś krępa-
wy mężczyzna. Światło padało na jego plecy, 
więc nie mogłem zobaczyć twarzy i widziałem 
tylko ciemną sylwetkę. Koło jego biurka stało 
jeszcze jakichś dwóch facetów. 

– Zapraszam, zapraszam! – wykrzyknęła 
sylwetka.

Podszedłem bliżej i mogłem się przyj-
rzeć dwóm stojącym mężczyznom. Jeden 
miał sporą łysinkę pośrodku głowy, okulary 
bez oprawek i za duży garnitur. Drugi był 
bardzo młody, miał jasny zarost na brodzie 
i przy uszach, lecz wąs miał zgolony. Spodnie 
garniturowe sięgały mu trochę ponad kostki 
i widziałem zwinięte, czarne skarpetki, które 
gdy naciągnięte, powinny zakrywać widoczną 
skórę łydek. 

– Proszę usiąść – sylwetka wskazała 
małe plastikowe krzesło naprzeciw biurka. 
Usiadłem.

– Wie pan, czemu pana zaprosiłem? 
Mówiono panu o co chodzi? – spytał.

Miron Kądziela

Parafraza

– Właściwie to nie. Znaczy szef coś mó-
wił, że chodzi o biografię.

– No… Nie do końca, nie o to chodzi 
– powiedziała sylwetka – W sumie nic pan 
nie wie. Jak przysłowiowe we mgle… Mogli 
powiedzieć panu dokładniej, żebym teraz 
nie musiał tłumaczyć. To w sumie nic nad-
zwyczajnego.

– Przepraszam, że panu przerwę, ale 
ciężko mi się z panem rozmawia, skoro nie 
widzę pańskiej twarzy.

– Jak to nie widać twarzy? Patrzy pan 
dobrze? Może tu za jasno… Weźcie stańcie 
za mną – zwrócił się do dwójki mężczyzn. 
Stanęli za nim i przysłonili bijące od tyłu 
słońce. – To moi doradcy – wyjaśnił.

Mogłem w końcu zobaczyć jego twarz. 
Była pomarszczona, pełna zwisających, 
tłustych fałd. Miał stanowczy wyraz twarzy i 
małe, świdrujące oczy.

– Nie ma pan pisać żadnej biografii, a 
na pewno nie mojej. Co ja niby jestem, żeby 
o mnie pisać… Ma pan na bieżąco opisywać 
co robię. Jaki jestem, co mówię, jak się za-
chowuję i tak dalej.

– Rozumiem. Czyli to nie jest biografia, 
tylko taki bardziej dziennik?

– Nie wiem, czy dziennik. Może sobie 
pan to nazywać, jak chce. Może być dziennik, 
jak to coś pomoże, ale nie o to chodzi.

– No jak dziennik, to lepiej, jakby pan 
sam pisał.

– Mówię, że nie dziennik przecież. To 
bardziej takie ten…

– Pan prezes pisze książkę o biznesie – 
wyjaśnił łysawy mężczyzna zza jego pleców.

– Tak, właśnie. Chodzi o to, że chcę 
poznać siebie z innej strony, jak wyglądam w 
oczach innych. Rozumie pan? Bo chcę pisać 
poradnik o biznesie i to będą takie porady, 
jak się zachowywać, jak poruszać, jak mówić 
i tak dalej. Chcę pokazać, jakie cechy musi 
mieć lider. To, co pan napisze się jakoś obro-
bi, pan będzie wiedział jak, i tak to wydamy. 
Poradnik lidera o liderach.Dla liderów.

– Ciekawy pomysł – stwierdziłem – Mam 
po prostu pana obserwować i opisywać to na 
papierze.

– Tak, dokładnie. Bingo, jak to mówią 
młodzi.

– Bingo! – krzyknął z uśmiechem młody 
chłopak zza jego pleców. Prezes powoli od-
wrócił się, żeby spojrzeć na jego rozanieloną, 
mechatą twarz i przeniósł wzrok z powrotem 
na mnie.

– No właśnie – powiedział.
– To kiedy mam zacząć?
– Od razu. Chciałbym, żeby pan zaczął 

już od dzisiaj. Ma pan wszystko, co trzeba? 
Jakiś komputer albo kajet?

– Mam laptopa – podniosłem torbę, 
żeby mógł zobaczyć – Wyciągnąć?

– Tak, proszę już się brać do roboty. 
Za pół godziny powinien tu przyjść facet na 
spotkanie.

Usiadłem w kąciku z kanapami na ma-
sywnym fotelu obitym czerwonym welurem. 
Położyłem laptop na kolanach i zacząłem 
obserwować. Prezes Wiśniowski zapalił papie-
rosa zapałką, a gdy zgasła, rzucił ją na blat. 
Gdy rozpoczął rozmowę z dwójką mężczyzn, 

zauważyłem, że ubrudził popiołem rękaw ma-
rynarki. Zacząłem opisywać całą tę sytuację, 
ale ten mankiet nie dawał mi spokoju.

– Panie Wiśniowski! Mam pewną proś-
bę. Mógłby pan wrzucić zapałkę do popiel-
niczki i wytrzeć rękaw?

– Czemu mam to zrobić? – spytał skon-
fundowany.

– Po prostu zależy mi na tym, żeby pan 
dobrze wypadł w książce, ale wolałbym nic 
nie przekręcać.

Prezes spojrzał na swój brudny rękaw.
– No dobrze… – wytarł mankiet i wrzucił 

zapałkę do popielniczki. Stojący za nim męż-
czyźni spojrzeli na mnie z wyrzutem.

Po kilkunastu minutach usłyszałem 
ruch windy. Drzwi otworzyły się i wypluły 
jakiegoś krzepkiego mężczyznę w średnim 
wieku, który ruszył szybkim krokiem w stro-
nę biurka. Miał na sobie szarą marynarkę, 
czerwoną koszulę i czarny krawat, a na nosie 
okulary z grubą oprawką. Idąc, zerknął w 
moją stronę i pośpiesznie skinął głową.

– Dzień dobry! Zapraszam, zapraszam! 
– krzyknął przez pokój prezes.

Zauważyłem, że składane, plastikowe 
krzesełko, na którym wcześniej siedziałem, 
stało teraz oparte o jedną z bocznych szyb. W 
jego miejsce postawiono obite, ciężkie krze-
sło z podłokietnikami i wysokim oparciem.

Przyglądałem się ich rozmowie i uważ-
nie notowałem wszystkie detale, każdy ruch 
prezesa, treść jego słów, to, jaką ma posturę 
i wyraz twarzy. Po mniej więcej dziesięciu 
minutach facet w czerwonej koszuli wstał i 
pośpiesznym krokiem ruszył do windy, którą 
zjechał z powrotem na parter. Prezes zapalił 
papierosa zapałką, po czym rzucił ją na blat.

– I jak? – zapytał, wypuszczając błękitny 
dym nosem – Notował pan?

– Tak.
– I? 
– Mam kilka uwag.
– Ale ja nie pytam, czy ma pan uwagi. 

Ja jestem od uwag. Pan ma tylko notować to, 
jak zachowuje się lider – usadowił się głębiej 
w fotelu i mocno zaciągnął się papierosem.

– Tak, tak, wiem o tym. Tylko wie pan, 
jeśli mógłbym coś dodać, mając na względzie 
dobro książki, którą mam napisać… – pre-
zes zerknął na mnie spode łba – Szczerze 
mówiąc, mogło być lepiej, siedział pan 
przygarbiony, ci dwaj panowie nieustannie 
zerkali zza pana pleców jak para gargulców, 
no i zdaje się, że nie przekonał pan tego 
mężczyzny, żeby spuścił z ceny.

– Trochę spuścił przecież.
– Tak, ale wydaje mi się, że najpierw 

zawyżył.
– No tak to już jest czasem, wie pan. Nie 

zawsze idzie po mojej myśli, taki jest biznes.
– Nie o to mi chodzi. Po prostu nie 

mogę czegoś takiego umieścić w książce, 
która ma być poradnikiem, jak się zachowy-
wać jako lider.

– Ale tak to wygląda! Rzeczywistość jest 
taka, że nie zawsze jest idealnie, wie pan.

– No dobrze, ale musi pan zrozumieć, 
że pan mi musi dać coś, z czym mogę praco-
wać. Z całym szacunkiem, ale ta książka nie 
będzie szczególnie ciekawa ani pomocna, 
jeśli będę opisywał spotkania tego typu. Z 
całym szacunkiem – podkreśliłem.

– To co mam pana zdaniem teraz zro-
bić? – spytał poirytowany.

– Zacznijmy od tego, że ci dwaj panowie 
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nie mogą stać za panem jak jakieś posągi, bo 
to jednak wygląda dość kuriozalnie.

– Ale to przez pana, bo tak słońce pa-
dało, że pan nic nie widział!

– Być może ja pierwszy na to zwróci-
łem uwagę, ale to nie znaczy, że problemu 
wcześniej nie było. Myślę, że powinien pan 
przesunąć biurko w inne miejsce.

– Proszę pana, pan nie będzie mi tu 
przestawiał mebli! Pan ma pisać o tym, co ja 
robię, a nie o tym, co pan chce, żebym robił. 
Co to ma być? Jaki jest sens pisania czegoś 
takiego, jak to już nie będzie o liderach przez 
lidera dla liderów?

– Mi tylko zależy na tym, żeby wykonać 
dobrą robotę i żeby książka się dobrze sprze-
dała – wyjaśniłem dyplomatycznie. – Będzie 
pan zadowolony, spokojna głowa.

Zamilkliśmy na chwilę. Łysy mężczyzna 
poprawił okulary i spojrzał na zegarek. Młody 
kaszlnął sucho.

– Po prostu – zacząłem – czasami trzeba 
trochę pozmieniać to i owo. Żeby książka 
lepiej wypadła, musimy zmienić to, jak się 
pan zachowuje. Myślę, że książka ma tu pew-
ne pierwszeństwo, bo to do niej będą mieć 
dostęp ludzie. Proszę tak o tym myśleć. To 
na potrzeby książki, tak? Wytrze pan rękaw, 
przestanie się garbić i od razu będę miał o 

czym pisać.
– Tak, ja to rozumiem… – prezes dalej 

miał gniewny wyraz twarzy, ale zamyślił się. 
– Nie jest to głupie, jakby nie patrzeć. Na 
pewno coś w tym jest… Tylko wie pan, ja nie 
chcę nic przekłamywać, nie o to tu chodzi, 
nie po to pan tu przyszedł, żeby odstawiać 
jakieś przekręty o liderach dla liderów.

– Nie, nie, nie. Nikt tu nic nie będzie 
przekłamywał, po prostu troszkę pozmienia-
my pana zachowanie, żeby na papierze to 
dobrze wyglądało. Wtedy na pewno nic nie 
będzie trzeba przekłamywać.

– W sensie, że pozmieniamy mnie?
– Jak nie chce pan nic przekłamywać, 

to pozmieniamy pana, tak. W sumie nic 
prostszego, prawda?

– No dobra, zobaczymy, co z tego wyj-
dzie. Za dziesięć minut powinien tu przyjść 
kolejny facet, powiedz mi pan jeszcze raz co 
mam robić.

– No to tak, po pierwsze uśmiech. 
Najlepiej, żeby pan wstał, podszedł przed 
biurko i podał rękę, a nie wrzeszczał przez 
całe pomieszczenie, jak, z całym szacunkiem, 
małpa. Później powinien pan przedstawić 
swoich współpracowników. Ja na przykład 
dalej nie wiem, jak się nazywają i kim są…

– Sekundkę, nie zapamiętam tego. 
Po prostu stań pan przy mnie i mów mi na 
bieżąco co i jak.

– Nie wiem, czy to dobry pomysł.

– Ale ja wiem. Stawaj pan za mną.
Stanąłem za nim, a łysy gargulec podał 

mi plastikowe krzesełko, na którym usia-
dłem. Młody kaszlnął kilka razy i odpalił 
papierosa. Łysy tymczasem podszedł do 
szafy, która znajdowała się w kąciku z ka-
napami i wyciągnął zza niej stojak i jakąś 
starą, wyświechtaną mapę, które rozłożył 
za prezesem. Okazało się, że to mapa tego 
konkretnego pomieszczenia, bardzo szcze-
gółowo opisana, z wyraźnie określonym 
umiejscowieniem każdego z mebli, w tym 
tego wielkiego, szklanego biurka.

– I już nie razi… – mruknął pod nosem, 
patrząc przy tym po nas, czy doceniliśmy jego 
inicjatywę. Prezes jednak tylko zerknął w jego 
stronę i bąknął coś niezrozumiałego.

– Wciąż uważam, że lepiej by było…
– Żadnych mebli nie przesuwamy – prze-

rwał mi Wiśniowski.
Niedługo później winda ruszyła i po 

chwili wyszedł z niej przysadzisty mężczyzna 
w jednolitym, brązowym garniturze z kami-
zelką i niebieskim krawatem. Zacząłem in-
struować pana Wiśniowskiego, co powinien 
robić. Zgodnie z moimi zaleceniami przed-
stawił facetowi mnie oraz dwójkę gargulców 
(Zbroniewicza i młodego Wiśniowskiego, 
jak się okazało). Okrągły pan wpierw był 
zdziwiony, że mówię prezesowi, kiedy ma się 
uśmiechnąć, a kiedy podać rękę, ale dalsza 
część spotkania szła na tyle gładko, że pra-
wie przestał zwracać na mnie uwagę. Raz na 
jakiś czas upominałem tylko prezesa krótkim 
„proszę się nie garbić”, „zwięźlej”, czy „proszę 
pamiętać o uśmiechu”. Gdy mężczyzna ruszył 
już windą w dół, pan Wiśniowski powiedział:

– I jak? Było świetnie moim zdaniem – 
po czym rozsiadł się zadowolony.

– Było perfekcyjnie, panie prezesie – 
pochwalił Zbroniewicz.

– Też myślę, że było dobrze – przyzna-
łem.

– No to świetnie, to idź pan to zanoto-
wać. Zaraz przyjdzie jeszcze taka pani, więc 
proszę się pośpieszyć.

Usiadłem na fotelu, przy którym zosta-
wiłem laptopa i zacząłem spisywać przebieg 
spotkania ze wszystkimi szczegółami. Oczy-
wiście notowałem tylko zachowanie lidera, 
pomijając swój udział.

– Jak już mamy ustalone zasady popraw-
nego zachowania, musimy tylko popracować 
nad pana zdolnościami erystycznymi i nego-
cjacyjnymi – zacząłem. – Nie jestem w tym 
ekspertem, szczerze mówiąc, myślałem, że tu 
pan mnie wyręczy, ale to możemy sprowadzić 
do jakichś prostych zasad: stanowczości, kla-
rowności, wyczucia drugiej osoby i tak dalej. 
Jakby co, to później uzupełnię ten temat 
wskazówkami z jakiegoś poradnika. To i tak 
jest wszystko to samo.

– No dobrze, dobrze, to w sumie naj-
ważniejsze – powiedział trochę zmieszany 
– To pan mi wszystko powie, co mam robić 
podczas spotkania z tą kobietą, co zaraz 
będzie. Tak, jak wcześniej z tym grubym. 
Może chodź pan już tutaj na krzesełko, bo 
powinna zaraz być.

Przesiadłem się obok prezesa. Młody 
podszedł i zwrócił do mnie paczkę papie-
rosów z otwartym wieczkiem. Papierek 
wewnątrz nie był oderwany, tylko uchylony, 
a zza niego wyzierało kilka papierosów z 
białym filtrem. Zrozumiałem, że chce mnie 
poczęstować, więc odmówiłem. Niedługo 
później winda ruszyła i wysiadła z niej pani 
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w średnim wieku. Miała rude włosy z siwymi 
odrostami, damski garnitur w kolorze szarym 
oraz zwykłą białą koszulę bez ozdobników.

Powtórzył się scenariusz z wcze -
śniejszego spotkania, ponownie po kolei 
mówiłem panu Wiśniowskiemu, co ma 
robić. Zdawało się, że zapomniał wszystko, 
czego nauczyłem go zaledwie kilkadziesiąt 
minut temu. Teraz, poza dyrygowaniem 
nim w kwestiach taktowności zachowania 
i sposobu wypowiedzi, musiałem jeszcze 
ingerować w treść jego słów. Pobieżnie za-
poznałem się z dokumentacją, która leżała 
przed nosem prezesa, żeby dowiedzieć się, 
jaki jest w ogóle powód spotkania. Naj-
pierw radziłem mu, w jakim tonie powinien 
mówić i jaką powinien obrać strategię w tej 
rozmowie, lecz zrozumiałem, że przez to 
zdradzam swoje zamiary pani po drugiej 
stronie szklanego stołu. Zacząłem więc 
dyktować mu, co dokładnie ma powiedzieć, 
a on powtarzał po mnie każde słowo. Reszta 
spotkania przebiegła w ten sposób. W koń-
cu kobieta pożegnała się, wsiadła do windy 
i pojechała nią w dół.

– I jak? Będzie dobre do książki? – spy-
tał spokojnie prezes.

– Tak, do książki to w sam raz. Myślę, że 
pani wyszła zadowolona i ogólnie spotkanie 
przebiegło bardzo w porządku.

– Tak, ja to wiem, byłem przy tym, wie 
pan. To proszę iść to zanotować. I na tym 
dzisiaj skończymy.

Usiadłem z powrotem na fotelu i zaczą-
łem pisać. W tym czasie Zbroniewicz i młody 
Wiśniowski zdążyli opuścić biuro. Za oknem 
zaczynało się robić ciemno, a w pomieszcze-
niu nikt nie zapalił światła. Jedynym jego 
źródłem był ekran mojego laptopa.

– No to co? Będzie coś z tego? – spytał 
prezes.

– Z czego?

Pewnego razu dwaj chłopcy, którzy 
byli braćmi, znaleźli na strychu ich starego 
domu wyblakłą książeczkę. Bracia bardzo 
różnili się od siebie wyglądem. Starszy był 
chudy i wysoki, miał włosy koloru złocistej 
pomarańczy i mnóstwo piegów na buzi, które 
wyglądały niczym chmara maleńkich muszek. 
Młodszy był niższy i pulchniutki, o włosach 
ciemnobrązowych, jak futerko kota, który 
mieszkał w ich domu. 

Chłopcy uwielbiali czytać książki, więc 
ucieszyli się ze swego odkycia. Szczególnie 
spodobał im się opis  krainy, gdzie spełniają 
się wszystkie życzenia. Byli jednak jeszcze 
za mali, aby tam powędrować. Godzinami 
rozmawiali o  tajemniczym kraju i snuli 
marzenia.

Kiedy bracia dorośli i mogli samodziel-
nie podróżować, pożegnali rodzinę i wyru-
szyli w drogę. Zabrali ze sobą mapę ze starej 
książeczki, która miała zaprowadzić ich do 
Krainy Spełniania Życzeń. Kiedy dotarli do 
pierwszego miasta owej krainy byli zachwy-
ceni. Przepiękne domy otaczały starannie 
wypielęgnowane trawniki, po jezdniach 
mknęły luksusowe limuzyny a ludzie ubrani 
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byli w eleganckie i drogie stroje.
Nie widzieli jednak nigdzie sklepów, 

budynków szkolnych, z których wybiegają 
dzieci ani parków, placów zabaw i skwerków. 
Nie było też autobusów, trolejbusów czy 
nawet tramwajów.  Przechodnie poruszali 
się szybko,  jakby mieli coś bardzo pilnego 
do załatwienia. Eleganckie auta śmigały jak 
wiatr.  Miasto nazwali Miastem Szczęśliwości.

Wkrótce odkryli sposób, w jaki można 
spełniać życzenia. Wystarczyło wcisnąć różo-
wy guzik maszyn, które stały na rogu każdej 
ulicy i wypowiedzieć swoje pragnienie. Z 
początku starannie obmyślali życzenia, długo 
się nad każdym zastanawiając. Później jednak 
widząc jakie to proste, zamawiali niewiele my-
śląc przeróżne rzeczy i dobra. Kiedy posiadali 
już kilka domów, wiele drogich aut, własne 
helikoptery, odrzutowce, łodzie podwodne, 
które zanurzały się w ogromnym  jeziorze, 
nie mówiąc już o górze ubrań, komputerów, 
smartfonów, dronów i innych przedmiotów, 
młodszemu z braci zaczęła nudzić się taka 
zabawa. Przyjrzał się wszystkiemu co posiada i 
wybrał tylko mały samolot z kabiną dla dwóch 
osób. Skrzydła samolotu pomalowł we wzór 

ptasich piór i zaproponował bratu wspólną 
podróż, aby poznać świat i nauczyć się cze-
goś nowego. Brat jednak odmówił, bowiem 
wymyślanie i  błyskawiczne spełnianie się 
wszystkich  życzeń bardzo mu się podobało.

Młodszy wyruszył więc tylko z kotem ze 
swego dzieciństwa, który się pojawił na jego 
życzenie.

Po wielu latach odwiedził znów Miasto 
Szczęśliwości w Krainie Spełniania Życzeń.

Zaszły tam duże zmiany. Ludzie coraz 
bardziej się spieszyli. Porzucali domy, aby 
zamieszkać w nowszych i lepszych. Wszędzie 
stały nieużywane auta,  niepotrzebne odrzu-
towce i helikoptery. Mieszkańcy  przestali ze 
sobą rozmawiać i uśmiechać się, bo nie mieli 
na to czasu. Starszy brat, choć ucieszył się na 
widok młodszego, zamienił z nim tylko kilka 
słów i popędził wypróbować nową rakietę.

Wtedy młodszy z braci rozpłakał się 
żałośnie. Zwrócił ku niebu twarz mokrą od 
łez i zawołał z całych sił: Nie!!!!!

I ...chłopcy obudzili się na strychu swego 
rodzinnego domu, ze starą książeczką na 
kolanach, której strony były tak spłowiałe, 
że nic nie dało się już wyczytać. v

– Czy będzie z tego dobra książka? Z 
tych pana notatek.

– Och, tak, myślę, że tak. Tylko że to 
właściwie będzie poradnik dobrej prezencji, 
zachowania, negocjacji i tym podobne. Ale 
chyba o to właśnie chodziło. O liderach dla 
liderów, przez lidera i tak dalej. Dorzucę 
tu jeszcze coś w stylu: „zawsze miej przy 
sobie gumę, żeby kogoś poczęstować” albo 
„w wolnym czasie myśl pozytywnie o swojej 
przyszłości”, takie rzeczy. Sprzeda się, pro-
szę mi wierzyć.

– To pan przekłamie. Ja nic nie mówi-
łem o żadnej gumie – zaoponował.

– Nie, nie, pan nie musi nic takiego 
mówić, nigdzie nie napiszę, że to pan po-
wiedział.

– No dobrze… Przyjdzie pan jeszcze 
jutro? Dobrze nam dzisiaj poszło, no nie?

– Jutro? Nie wiem czy to potrzebne, 
pewnie niewiele się zmieni – odpowiedzia-
łem. Nie spodziewałem się, że następnego 
dnia prezes mnie pozytywnie zaskoczy i sam 
z siebie będzie odpowiednim źródłem wiedzy 
do książki. Mogłem oprzeć się na notatkach 
z tego dnia, rozciągając ich treść do granic 
możliwości, ale wiedziałem, że większością 
książki będą wypełniacze, banały i proste 
porady.

– Tak, tak. A ten… Nie potrzebuje pan 
zanotować tego, jak taki lider zachowuje się 
poza biurem?

– Nie wiem, czy to konieczne – zdziwi-
łem się.

– Nie mówię, że konieczne. Ale można 
spróbować.

Spojrzałem na niego. Patrzył prosto 
na mnie swoimi nieruchomymi oczami. 
Odwrócił wzrok. Wróciłem do pisania i gdy 
spojrzałem na niego ponownie, zauważyłem, 
że zaczął powoli spluwać – jego gęsta ślina 
ściekła ciurkiem do popielniczki. Szybko 

odwróciłem się do ekranu komputera. Nie 
mogłem uwierzyć, że to ten sam facet, któ-
rego poznałem po południu.

– Czyli dobrze wypadłem, tak? Tam w 
książce.

– No bardzo dobrze, jak mówiłem.
– Może dobrze wypadnę też poza biu-

rem, co? Spróbujmy, zapłacę panu przecież.
– Mam iść z panem i opisywać, co pan 

robi u siebie w domu?
– Na przykład w domu albo na przyjęciu 

jakimś, w różnych miejscach. Pan to spisze 
wszystko po prostu. Tylko musi mi pan mó-
wić, co mam robić, żeby to dobrze wypadło 
w książce, co ją ludzie będą czytać.

– Ale to też ma być w tej pana książce?
– Panie, nie wszystko się chyba zmieści 

w jednej książce, tak? Może pan już zacząć 
nową. Pozmieniamy mnie trochę, wie pan, 
na potrzeby tej nowej książki. I zobaczymy, 
jak to wyjdzie. Może ludzie mnie przeczy-
tają, znaczy tę książkę o mnie przeczytają 
i nie wiem… będą chcieli tu pracować. 
Dobra, bierz pan laptopa i chodźmy już 
stąd. Zapłacę przecież, więc nie wiem, 
o co chodzi. Czy może za dużo ma pan 
pieniążków?

Wstał i zgasił papierosa w popielniczce. 
Podszedł do windy i zaprosił mnie ręką.

– Chodź pan!
Schowałem laptopa do torby, podsze-

dłem do prezesa i weszliśmy do windy, w 
której czekał już na nas portier. Spojrzałem 
jeszcze w głąb biura i zobaczyłem majaczący 
zarys postrzępionej, dziurawej mapy. Gdy 
drzwi windy zamknęły się, zniknęła mi z oczu.

– I jak panom poszło? Udana współpra-
ca? – portier spytał uśmiechnięty.

– Dobrze było – odpowiedziałem.
– Tak, tak, dobrze było – odpowiedział 

Wiśniowski, po czym nachylił się do mnie i 
powiedział cicho. – Zapisz to pan później. v
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Ariana Nagórska

przedświąteczne miłowanie

w związku z trzynastym grudnia władze bogobojne
miłować nieprzyjaciół na własnym przykładzie
uczyły zdrajców, tchórzy, kretów, konfidentów
tęczowych, kolorowych, czerwonych, zielonych

miłowanie rozgrzało radia i ekrany
szczytowania niezłomnych, dziennikarskie spazmy
trzydziestolatek zbeształ sześćdziesięciolatka
że stan wojenny wspomniał nie dość patetycznie

też ci co się wzajemnie zwą patriotami
podejrzewali nieraz swoich że są obcy
w ojczyźnie i poza nią węsząc wrogów hufce
serce jak dzwon mieć trzeba by tylu miłować

wniosek: by nieskalanych zły świat nam nie zbrukał
przynajmniej z polityki warto ich wykluczać

                                                   14 – 15 XII 2021

Grzegorz Chwieduk 

DROGA

droga do babci
nie zarosła ciszą

coraz bardziej
drogi głos
jest mój

coraz bardziej
wtapiam się
w drogi czas

droga babciu
ten wiersz o tobie
wisiał w powietrzu

napisała go droga

Grzegorz Chwieduk 

Producent

trójka synów 
rozwija się  
podręcznikowo

żona częstuje go
pocałunkami
a nie ścierką

pakt o nieagresji
zawarł z trudnym bratem

jest bardzo pomysłowy
w produkowaniu
tak zwanej normalności
 

Joanna Kamińska

Mam to za sobą

Rozległą pozę rozwlekłych kończyn
Zwleka męczennie
„Zabierz się wreszcie od którejś strony”
Gniecie sumienie

Przyszłość z odwiecznym napisem „constans”
mija się z Tobą
Tam koniec z końcem daje się wiązać
Tutaj zwątpiono

Tam, gdzie poczęto nieszczęścia szukać
Umiera z głodu
Wykoślawiona, mądra po skutkach
Sztuka wyboru

Rafał Jaworski

Zdjęcia z poetami

Nareszcie jakaś dobra nowina –
To, że skasowano
dwunastu murzynków Agaty Christi,
było właściwym wstępem
do aktów postępu.

W kraju tulipanów i eutanazji,
Spinozy i Rembrandta,
otwarto urząd z Mysiej: –
cenzurowano Dantego Alighieri.
Zabobon  literatury zniweczyła tolerancja.

Pod Santa Croce, nad toskańskim Arnem,
zrobiłem sobie zdjęcie z posągiem Poety;
w Górskiej Krynicy i we Lwowie, 
Przemyślu nad Sanem, Dębowcu pod Jasłem 
i w królewskim Krakowie,
Bóg jeden wie gdzie jeszcze,
z Mickiewiczem.

To nie świadczy
o niczym. 

Cenzurowano Florentczyka.
Dobrze, że zwał swe dzieło
tylko

Komedią

Tomasz Gos

Opis krzesła

Zbiera kurz. 
Zmienia kształt nóg człowieka. 
Emocjonalnie związane jest ze stołem. 
Ludzie przechowują pod nim jedzenie. 
Nie sika. 
Stanowi przedłużenie nóg. 
Po dłuższym kontakcie z człowiekiem traci równowagę. 
Wychodzi na spacer tylko raz w życiu i już nie wraca.

Tomasz Gos

Urwany film 

Powiedzieli mu, że się uda. 
Ale tępy nóż odcinał każdym dniem kawałek flaka 
nabitego bezglutenowym szczęściem. 
Podsuwali mu je do wódki. 
Na zagrychę. 
Potem zaczął zagryzać własnym mózgiem, 
mięśniem sercowym, 
zapchanymi żyłami makaronu 
i wątrobą. 
Nie powiedzieli mu, że ten film się kiedyś urwie.
Jak stara komedia w cuchnącym kinie.
Jak cuchnąca stara z kina bez komedii.
Jak bez w komedii ze starego kina. 
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Na różnych etapach kształcenia po-
znajemy twórczość i życiorysy, znaczących 
dla naszej historii i literatury, autorów. 
Urodził się, żył, umarł – z datami. Co napi-
sał, ewentualnie czy miał rodzinę. Jakim był 
naprawdę człowiekiem, jak sprawdził się 
w trudnych sytuacjach, nie mamy pojęcia. 
Oczywiście, można gdybać na podstawie 
tego, co napisał, ale przecież inspiracją 
twórczą mogą być własne przeżycia, jak i 
marzenia, wyobrażenia, przeżycia innych, 
a nawet frustracje.

Nieporozumieniem wydaje mi się 
zgłoszony parę lat temu pomysł, aby w 
życiorysach sławnych ludzi ujawniać ich 
orientację seksualną. Zazwyczaj nie można 
tego wnioskować z ich twórczości, bo prze-
cież artysta, często utożsamia się ze swoimi 
wymyślonymi bohaterami. Jeśli sami tego 
nigdy nie nazwali, to niech tak zostanie. Jak 
mylne mogą być różne domysły.

 Natomiast o tym, jakie wspaniałe 
rzeczyoniuczynili, powinniśmy wiedzieć.

 Niedawno koleżanka pożyczyła mi 
gawędy Barbary Wachowicz Siedziby wiel-
kich Polaków wydane w 2013r. Stwierdziła, 
że mnie one zainteresują. Ha, i to jeszcze 
jak! Boże, przecież właśnie to powinniśmy 
o autorach naszych lektur wiedzieć.

Ilu Polaków, nawet tych parających 
się literaturą wie, że Maria Konopnicka 
w latach 1894-1896 korzystała z niezwy-
kłego stypendium przyznanego jej przez 
Henryka Sienkiewicza z zasobów, jakie 
on otrzymał od anonimowego darczyńcy. 
W jak bardzo godne ręce to stypendium 
trafiło, udowodniła pani Maria. Gdy po 
Strajku Dzieci Wrzesińskich (maj 1901 r.) 
nie tylko napisała:

Bijcie dzwony, bijcie serca,
Niech drży Prusak przeniewierca,
Niech po świecie krzyk wasz leci
- Prusak męczy polskie dzieci!
ale zorganizowała wielki protest ko-

biet wszystkich krajów i zebrała tysiące 
podpisów we Włoszech, Francji, a nawet 
Niemczech.

 Myślę, że ten akt odwagi i determi-
nacji zaważył na dalszych losach autorki O 
krasnoludkach i o sierotce Marysi.

 Gdy w 1902 r. za sprawą Elizy Orzesz-

Katarzyna Jeziółkowska 

Tacy wielcy Polacy, a tak mało znani

kowej, Henryka Sienkiewicza i Adama 
Krasińskiego (wnuka Zygmunta) ukonsty-
tuował się komitet obchodów 25-lecia pracy 
twórczej Marii Konopnickiej, dołączyli do 
niego, Włodzimierz Tetmajer i Lucjan 
Rydel. W Krakowie 18.października 1902 
r. złożyli jej hołd przedstawiciele całej 
podzielonej zaborami Polski. Jubilatka 
otrzymała w darze nie tylko „jedno swoje 
własne drzewo i tyle ziemi, ile ono korze-
niami obejmie”’, alew Żarnowcu całkowicie 
umeblowany i urządzony dom z ogrodem. 
Ogród potrzebował rąk właścicielki.

 25. października tego samego roku, 
jubileusz twórczości Marii Konopnickiej 
świętował Lwów, gdzie „brylantem słów 
cudnych” przemówił do niej Jan Ka -
sprowicz, a wśród składających hołd byli 
siwowłosi już powstańcy styczniowi, matki 
wrzesińskich dziecii student – Kornel Ma-
kuszyński.

O, jak bardzo Onabyła tego hołdu 
warta! Ilu z nas wie? Warta i to nie tylko ze 
względu na swą twórczość.

 Chociaż ma własnych dzieci sześcio-
ro (z których niektórzy, choć już dorośli, 
przysparzają jej wiele kłopotów,na szczęście 
pozostali są dla niej zawsze wsparciem), z 
oddaniem poświęca się wiejskim dzieciom. 
I na szczęście, Jan Baculewski w tomie: 
Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej 
zebrał wspomnienia żarnowieckich dzieci, 
które zawdzięczają poetce i mieszkającej 
z nią malarce – Marii Dulębiance, wy-
kształcenie. To one udzielały im lekcji, 
przygotowywały do gimnazjów, pisały listy 
polecające, wypożyczały książki, a gdy było 
trzeba, to wyposażały w niezbędną odzież 
-nawet, gdy okazywało się, że kandydat do 
gimnazjum musi przywieść ze sobą wszyst-
kiego z bielizny po sześć sztuk. Dziewięcio-
ro dzieci z rodziny Ziemskich ukończyło 
studia, a Jan Ziemski, absolwent Uniwersy-
tetu Lwowskiego, pisze tak: „Wyczuliśmy, 
że to jest moment otwierający przed nami 
drzwi w daleki świat.(…) Konopnicka i jej 
przyjaciółka pomagały wszystkim dzieciom, 
które pragnęły się uczyć”.

Pomogła też sierotom Turkom: Józef 
Turek został nauczycielem (zginął w Da-
chau), Władysław – rzeźbiarzem, Adam 

– stolarzem.
Pani Maria nie tylko pięknie pisała o 

biednych dzieciach: „W piwnicznej izbie”, 
„Jaś nie doczekał”, ale zrobiła dla nich 
ogromnie dużo. Kto o tym wie? Jak wielu 
z nich ukończyło szkoły wyższe? Przynaj-
mniej kilkunastu.

Ponieważ wokół przyjaźni, wspólnego 
zamieszkiwania i współpracy Marii Konop-
nickiej z Marią Dulębianką, czasami krążą 
niestosowne domysły, postanowiłam złożyć 
samą siebie w ofierze na ołtarzu prawdy i 
nauki.

Oświadczam: Jestem heteroseksualna 
i mam trzech synów. I co z tego? Już wiele 
lat temu rozmawiałam z koleżankami na 
temat (zważywszy statystyczną prawdę, że 
mężczyźni żyją dużo krócej), że chętnie 
(w takim przypadku) zamieszkałybyśmy 
razem. Dlaczego?

Miałby nam kto w razie choroby podać 
lekarstwa i herbatę.

Miałybyśmy z kim porozmawiać, czy 
pójść na spacer lub do teatru.

Każda po sobie posprząta i rzeczy na 
miejsce odłoży.

Gdy zobaczy, że kurz, to go zetrze.
Gdy zobaczy, że szyby wymagają umy-

cia, to się za to zabierze, a inne dołączą.
Obiady gotowałybyśmy na zmianę.
Co do usług seksualnych, nie okła-

mujmy się, po sześćdziesiątce już nawet 
nie pamiętamy, o co w tym chodziło. Nasi 
mężowie pozwolili nam się odzwyczaić. 
Skoro przyzwyczajenie, to druga natura, 
to my tylko wracamy do naszej pierwotnej, 
co wydaje się być łatwiejsze. Dlaczego po-
mieszkując z podobnie myślącą kobietą, 
miałybyśmy sobie tę błogą niezależność 
zepsuć poprzez szukanie doznań do tej 
pory nam obcych?

Takie niestosowne posądzenia dotyczą 
też innych twórczych kobiet.

Gdy mówimy Henryk Sienkiewicz, 
widzimy: Michała Wołodyjowskiego, Jana 
Skrzetuskiego, Pana Zagłobę, słyszymy 
brzęk szabel… . Przepojone miłością Ojczy-
zny i poświeceniem dla niej strony, napisał 
prawnuk Adama Cieciszowskiego – pisarza 
wielkiego koronnego, szefa gabinetu króla 
Stanisława Augusta, posła ziemi liwskiej. Po 
jego wczesnej śmierci, żona – Teresa z Le-
lewelów Cieciszowska , mimo że obarczona 
piątką małych dzieci, rozpoczęła, i w ciągu 
trzech lat ukończyła. budowę kościoła w 
Woli Okrzejskiej. „Świątynia światła i jasno-
ści pełna” wyróżniała się od innych tym, że 
nie oddzielono w niej ław kolatorskich, ” by 
wszyscy w Domu Bożym równymi byli.” Toż 
kościół ukończono w 1793r., czyli 2 lata po 
uchwaleniu Konstytucji 3-Maja. To w kuch-
ni Woli Okrzejskiej opatrywano rannych w 
bitwie pod Maciejowicami. Tu opatrzono i 
stąd do Petersburga uprowadzono samego 
naczelnego wodza – Tadeusza Kościuszkę.

Kościół poświęcił w 1806 r. brat pra-
dziadka Henryka Sienkiewicza – arcybiskup 
Kacper Kazimierz Cieciszowski. W uroczy-
stości brał też udział kuzyn dziadka Hen-
ryka – dwudziestoletni wówczas Joachim 
Lelewel. W tym też roku, syn Teresy – Adam 
Cieciszowski żeni się z hrabianką – Felicja-
ną Rostworowską i są to właśnie dziadkowie 
Henryka Sienkiewicza. 

To ich córka Stefania „znalazła sobie 
w Sandomierskim jakiegoś Sienkiewicza i 

dokoñczenie na str. 18
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Drżenie liści na wietrze nie było złudzeniem. 
Przybył tu.
Szum fal, jakiś ciepły lecz zdecydowany głos, 
pies bawiący się plażową piłką.
Świat barw. 
Dziecko. Mały człowiek. Dziewczynka ubrana 
w różową sukienkę z białymi falbankami stoi 
przed matką i gryzie czekoladowe ciastko. 
Umorusana koncentruje się wyłącznie na sło-
dyczy trzymanej mocno w drobnej, pulchnej 
dłoni. 
Młoda kobieta uśmiecha się patrząc jeszcze 
na dziecko. 
Mężczyzna o ciepłym lecz zdecydowanym 
głosie obejmuje ją, jego słowa wypowiedziane 
z czułością wpadają do jej kształtnego ucha 
ozdobionego trzema perłowymi kolczykami.
Pies porzuca kulistą zabawkę, która uporczywie 
wymyka się jego kłom, siada na rozgrzanym 
piasku i zdaje się patrzeć rozumnie w stronę 
sinego horyzontu gdzie nad bielejącymi w 
słońcu trójkącikami żagli zbierają się już ciem-
ne chmury.
Beztroska jednak trwa. 

Waldemar Jagliński 

Na piasku

Młoda kobieta nie zwraca już uwagi na dziecko, 
które sięga po kolejne ciastko i brudzi czeko-
ladą różową sukienkę. 
Mężczyzna mówi o nowym samochodzie, o 
zagranicznych wojażach. 
Potępieni na szerokiej drodze.
Odrzuceni przez wolną wolę. 
Kto zwycięży w tym wyścigu?
Czy można w ogóle pytać? 
Pies podrywa się nagle, jakby chciał jeszcze 
zdążyć przed nadciągającą zmianą, podbiega do 
dziewczynki i zaczyna lizać jej dłonie zabarwione 
mieszaniną czekolady i jasnego kremu. 
Młoda kobieta rozkłada gazetę. Lekki wiatr 
rozwiewa jej piękne włosy gdy uśmiecha się 
zalotnie do mężczyzny. 
Bezkres cierpień trwa gdzieś dalej.
To straszne. Fizyka i duchowość to tak bardzo 
odległe od siebie bieguny!
- Raut wieczorem? – głos mężczyzny rozmawiają-
cego teraz przez telefon znów wpada do kształt-
nego ucha kobiety.  – Oczywiście będziemy!  
Po chwili mężczyzna wstaje i odchodzi do 
stojącego nieopodal sportowego samochodu 

pokrytego modnym, czarnym lakierem. 
Są ich miliony, myśli przybysz stojący za niedale-
kimi drzewami. Idą wstęgą drogi niczym uśpieni. 
Dziewczynka zaczyna tarmosić psa. 
Ostrzegawcze warczenie.
Dziecko nie przerywa swojej czynności. 
Ciężkie łapy uderzają w drobną pierś. 
Dziewczynka upada uderzając głową w poręcz 
fotela matki. Nad szeroką równiną plaży unosi 
się jej płacz. Miesza się z szumem fal. 
- Ami, siad! – krzyczy kobieta odrzucając w 
końcu gazetę. 
Pochyla się nad dzieckiem, tuli je i uspokaja. 
Wprawnym ruchem składa barwny leżak, bierze 
płaczące wciąż dziecko za rękę i szybko odchodzi 
w stronę mężczyzny stojącego obok sportowego 
samochodu.
Wkrótce sylwetki ludzi, ich psa i maszyny znikają 
za grzbietem wydmy.
Przybysz wychodzi zza drzew i niespiesznie roz-
gląda się dookoła: pustka. 
Nieskończony Ocean jednak trwa a szum fal 
przybiera na sile.  
Ponad Oceanem zbiera się coraz więcej burzo-
wych chmur. 
Przybysz odchodzi z plaży i rozpływa się w cie-
płym powietrzu. 
Duch pociesza.  v

Piła, wrzesień 2001 – kwiecień 2021 

idzie za niego. Nie znamy nic.” Mniej wię-
cej tymi słowami w 1843 r. powiadomiony 
został Joachim Lelewel o ślubie rodziców 
Henryka. Sam autor Trylogii w 1901r. 
przedstawia rozkaz króla Zygmunta III, w 
którym czytamy, iż pułkownik Piotr Oszyk 
Sienkiewicz, komendant Kamieńca Podol-
skiego – w roku 1589 „z Tatarami mężnie 
i wzorowo walczył”. Z takiego pradziadka 
się wywodził. 

Jednakże sam pan młody był synem 
nadleśniczego, co w owych czasach uznawa-
no za mezalians, bo panna była z wysokich 
rodów. Z wysokich, czy nie, ale kończyła 
już 29 lat. Wbrew wszelkim przewidywa-
niom, małżeństwo Stefanii i Józefa było 
udane, rodzina i liczna gromadka dzieci 
szczęśliwa. W 1900 r. sam Henryk Sienkie-
wicz oświadczył: „Co się tyczy pociągu do 
literatury (…) to odziedziczyłem go chyba 
po matce, która pisała wiersze”.

Lech Ludorowski pisze o Stefanii 
tak: „Z macierzyńskim poświęceniem ro-
biła wszystko, aby jak najlepiej wychować i 
wykształcić swoje dzieci. Była ich pierwszą 
nauczycielką. (…)”

Natomiast w listach do przyjaciela - 
studenta medycyny - Konrada Dobrskiego 
, Henryk pisze: „Chcę walczyć w imieniu 
tego co nazywają idealnym, pięknym, 
dobrym.” 

Na echach jego pochodzenia, dzieciń-
stwa spędzanego w Woli Okrzejskiej i tych 
wszczepionych mu ideałach opiera się siła 
jego utworów. Postaci nie są plakatowe, 
sztuczne. Odważni, bohaterscy i honoro-
wi mężczyźni i piękne zaradne kobiety są 
nakreślone bardzo realistycznie.

Nie tylko piórem nasz wspaniały literat 
walczy o realizację tych ideałów. Gdy dowie-
dział się, że zawiązał się komitet obchodów 

25-lecia jego pracy twórczej, który wypadał 
w 1898 r., sam zaproponował w liście do 
przewodniczącego tego komitetu – księcia 
Michała Radziwiłła, aby ten rok pozostawić 
największemu naszemu wieszczowi, a dla 
niego najlepszym prezentem jubileuszo-
wym będzie odsłonięcie w Warszawie po-
mnika Adama Mickiewicza. Sprawie tego 
pomnika poświecił Sienkiewicz prawie 
cały rok, odrywając się od swego pisania. 
Dopiął celu i 24. grudnia 1898 r. stanął po-
mnik Adama Mickiewicza na Krakowskim 
Przedmieściu.

Jubileusz prac twórczej Sienkiewicza 
odbył się dopiero 22. grudnia 1900 r., a 
głównym prezentem był dar od narodu, 
czyli majątek z pałacykiem w Oblęgorku na 
Kielecczyźnie. Budynek wymagał remontu, 
a majątek nie przynosił dochodów, tak że 
jubilat musiał z własnej kieszeni go wyszyko-
wać, a potem utrzymywać, ale jego rodzina 
bardzo polubiła to miejsce. 

Powtórzę za Barbarą Wachowicz: „Był 
człowiekiem niezwykle hojnym i szczo-
drym. Całe życie utrzymywał rodzinę – ojca 
i siostry, zwąc się żartobliwie „familijną 
mennicą”. Gdy po ukończeniu Trylogii 
otrzymał niezwykły dar – 15 tys. rubli w 
złocie z dedykacją: „Henrykowi Sienkie-
wiczowi – Michał Wolodyjowski” – sumę 
przeznaczył na stypendium dla artystów 
cierpiących biedę czy chorobę. (…) Ko-
rzystali zeń prawdziwie wielcy a potrzebu-
jący –Tetmajer, Konopnicka, Witkiewicz, a 
Wyspiański mógł napisać Wesele.

Na początku 1906 r. w liście do pro-
boszcza w Chełmcach – parafii Oblęgorka 
Sienkiewicz pisze: (…) Niewątpliwie oświa-
ta jest jednym ze środków ratunkowych 
(narodu przyp. K.J.), należy więc zakładać 
szkoły.

 I tak czyni. Własnym kosztem buduje 
i zakłada w Oblęgorku ochronkę, która 
jest właściwie tajną szkołą. Chodzi do niej 
siedemdziesięcioro dzieci. Założono też 

szpitalik. Ponoć do dziś w Oblęgorku o 
Sienkiewiczu mówi się „nasz pan”. Jak bar-
dzo był ich, dowiedli w 1944r., gdy gestapo 
aresztowało jego syna podejrzewając, że jest 
jednym z dowódców AK. Gdy żona skaza-
nego dobiegła na stację ,transport do KL 
Auschwitz już odjechał. Stała przerażona, 
gdy usłyszała nagle szept, że pan Sienkie-
wicz już pojechał do domu. Na olbrzymią 
łapówkę złożyli się chłopi z Oblęgorka i 
Igo Moś (wielkopolski kupiec, wielbiciel 
Sienkiewicza, który zebrał największy 
zbiór sienkiewiczanów i zorganizował na 
początku lat siedemdziesiątych w Poznaniu 
przy narożniku Starego Rynku i Zamkowej 
muzeum Henryka Sienkiewicza). 

Pisarz, jeśli otrzymywał jakąś nagrodę 
(jak francuską Legię Honorową), zawsze 
wykorzystywał okazję, by .eksponować swoją 
polskość” Gdy w 1905 r. otrzymał pierwszą 
w dziejach literatury słowiańskiej Nagrodę 
Nobla, w swej mowie dziękczynnej wielo-
krotnie podkreślał, że jest synem Polski, tej 
Polski, która podobno nie istnieje. Na sali 
oprócz króla Szwecji byli ambasadorowie 
wszystkich trzech naszych zaborców.

  Po 1905 r., mimo że tak chora na 
serce, iż musi zażywać nitroglicerynę, je-
dzie do Warszawy i udaje jej się dostać do 
kazamatów Cytadeli, gdzie więzionych jest 
około tysiąca ludzi w tym dzieci i młodzież 
za roznoszenie niedozwolonych pism.  Pew-
nie widok ogromnych ran spowodowanych 
kajdanami, podsuwa jej pomysł zbierania 
pieniędzy na podkładki do nich. Kupuje 
podkładki również dla osadzonych w po-
zostałych więzieniach Warszawy i jej okolic.

Na jej apel i ręce, Związek Polek w 
Ameryce, którego Konopnicka jest hono-
rowym członkiem, przesyła znaczne sumy, 
a ona rozdziela je, krążąc „po narach 
nędzarzy na wolności”. Pieniądze dostają 
dotknięte niedolą i głodem rodziny robot-
nicze oraz dzieci więźniów politycznych. v

Tacy wielcy...
dokończenie ze str. 17
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Pogłębiająca się polaryzacja społe-
czeństw jest jednym z efektów przeciąga-
nia liny z prawej strony na lewą stronę. 
Zabawa, często towarzysząca ludziom 
podczas letnich festynów, przybrała nader 
poważny charakter. Do tego stopnia po-
ważny, że podanie ręki, tym, którzy upadli 
przez tych, którzy stoją o własnych siłach, 
jest odbierane za obrazę. Gdzie się podział 
niewinny duch zabawy? Architekci nowej 
rzeczywistości zapomnieli, że zabawa jest 
nieodłączną częścią życia człowieka, a 
radość z uczestniczenia w niej jest stanem 
pożądanym i naturalnym ludzkiej naturze.

Zabawę zamieniono nam w tanią roz-
rywkę, z góry zakładając, że człowiek nie 
udźwignie intelektualnej zabawy. Jest zbyt 
głupi? Nieoczytany? Niewyedukowany? 
Dlaczego architekci nowej rzeczywistości 
nie stawiają nam wyżej poprzeczki? Czyżby 
nie zależało im na naszym rozwoju? Obser-
wując otaczającą mnie rzeczywistość mam 
nieodparte wrażenie, że coraz bardziej 
promuje się, ba- celebruje się słabości. 

Zacznijmy od edukacji. Od lat ob-
serwuję galopujący przyrost przeróżnych 
schorzeń czy dysfunkcji, których nazwy 
czasem przytłaczają. I tak mamy dzieci 
i młodzież skażone ADHD, dyslekcją, 
dyskalkulią, dyspraksją, dysgrafią, dysor-
tografią… Na uczelniach wyrastają nowe 
kierunki studiów, żeby nadążyć kształcić 
nauczycieli, pedagogów, którzy będą w 
stanie sprostać pracy w chorej szkole. 
Szkole, która próbuje  znaleźć rozwiąza-
nia na złożoność tych problemów. System 
nakazuje indywidualizowanie nauczania, 
dostosowywanie wymagań do indywidual-
nych możliwości dziecka, nauczyciel dwoi 
się i troi, by w czasie 45 minut, a obecnie 
zdalnie zindywidualizować pracę dwu-
dziestu kilku podopiecznym, by potem 
system ignorując cały trud i wysiłek wrzucił 
wszystkich uczniów do jednego worka, 
nakazując dzieciom zdawanie tego samego 
egzaminu. Człowieka ogarnia bezradność. 
Czuje się jak Syzyf. Tylko za co ta kara? 
Nie przypominam sobie, by nauczyciel 
kiedykolwiek chwalił się tym, że pił nektar 
i jadł ambrozję z pańskiego stołu. A na-
stępne pokolenia? Cóż, nie muszą umieć 
pisać i czytać. Te umiejętności zostały już 
zastąpione urządzeniami technicznymi. A 
co z czytaniem poezji? Co z rozumieniem 
tego, co między wierszami? 

Proces dewaluowania nauki w oczach 
społeczeństwa trwa w najlepsze. Po co 
nam wiedza, po co naukowcy? Dziś byle 
celebryta staje się ekspertem w każdej 
niemal dziedzinie. Ludzie zapatrzeni w 
ekrany nie odróżniają faktów od opinii. 
Bezkrytycznie przyjmują cudze zdanie za 
pewnik i wygłaszają je przy stole, uświa-
damiając resztę biesiadników do swoich, 
czyli cudzych racji. I tryumf przemawiają-
cego trwa do chwili, gdy padnie pierwsze 
pytanie. Wtedy w jego oczach pojawia się 
lęk, bo oto ktoś oczekuje, że on będzie 
wiedział. Wtedy on staje się pretensjo-
nalny, by ukryć fakt, że nie ma bladego 

pojęcia o tym, że tylko powtórzył to , co 
usłyszał i nic więcej za tym nie stoi, żadna 
wiedza, żadna głębia. Potem przyjmuje 
autorytatywny ton. Mówi co raz głośniej, 
a z tonu, jakim wygłasza zasłyszane banały, 
przebija co raz więcej agresji. I strach, 
strach, by jego niewiedza, jego niekom-
petencja, jego pustka intelektualna nie 
zostały zdemaskowane. Ostatecznie, jak 
pisze Aleksander Nalaskowski w książce 
„Wielkie zatrzymanie. Co się stało z ludźmi”, 
jego „celem jest udowodnić, że niczego się nie 
boi, ponieważ tak naprawdę wszystko napawa 
go śmiertelnym strachem.”.

Już nie radość, ale strach towarzyszy 
przeciąganiu liny z lewej na prawą, czy z 
prawej na lewą. Strach przed upadkiem, 
przed porażką. Z jednej strony proletariat 
i rozdawnictwo pokazywane jako zmiana 
dystrybucji dóbr, z drugiej kapitalizm i 
jego pazerność. Brak rzeczowej dyskusji 
na argumenty. Zamiast niej wojna i pogłę-
biająca się polaryzacja z jednoznacznym 
wskazaniem na tych, którzy są po stronie 
dobra i tych, co po stronie zła. Obrońcy 
uchodźców przeciw ksenofobom i rasi-
stom, obrońcy kobiet przeciw męskim 
szowinistom, obrońcy homoseksualistów 
przeciw homofobom, obrońcy zwierząt 
przeciw tym, którzy jedzą mięso, itd. A 
przecież wszyscy jesteśmy ludźmi. Takimi 
metodami architekci budują nowy ład. 
Ktoś powie, że wszystko odbywa się poko-
jowo. Lina, którą przeciągają nie zabija. 
A jednak jesteśmy świadkami śmierci. 
Umiera indywidualność, mały biznes, 
kreatywność, prywatna własność, wolność!

Pokazuje się nam świat chory, słaby 
i buduje utopijny obraz rzeczywistości, w 
której człowiek będzie wolny od słabości 

Renata Diaków

Audiatur et altera pars 

Marek Wołyński

Taki dziennik
 
 
Dziennik pamięci coraz grubszy,
a na kolejnej jego karcie – 
choroba, pogrzeb, zapach lasu,
kolejna podróż, morskie fale.

Na wielu stronach są poprawki, 
wciąż nanoszone tam przez lata – 
zwykłe drobiazgi, przerabiane
w wieczną groteskę albo w dramat. 

Są w tym dzienniku też zakładki,
gdzie coraz częściej pamięć wraca – 
lekcje rodziców o prawości
lub patriotyczne pieśni dziadka.

Tutaj poprawek nie ma wcale – 
jedynie słowa podkreślone, 
zawsze pod ręką – dobre chwile,
by je smakować wciąż na nowo:  

jak pajdę chleba, który babcia
dawnymi czasy piekła w domu,
a na pożółkłej kartce przepis
do dziś pozostał niezmieniony.

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

dzięki technologii, dzięki sztucznej inte-
ligencji, który nie będzie musiał szukać 
rozwiązań, ale dostanie je gotowe, by 
mógł wybrać, to, co system mu podpo-
wie, uznając to za najlepsze rozwiązanie. 
Słabość stała się bardziej realna niż siła. 
A przecież, żeby przetrwać potrzeba siły. 
Mimo wszystko to wciąż od nas zależy 
czy wybierzemy drogę bohaterów książki 
Jules’a Verne’a „Tajemnicza wyspa” czy pój-
dziemy tropem „ Władcy much” Williama 
Goldinga. Mimo wszystko, nadal mamy 
wybór.v
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (23)

21 grudnia
Na basenie wybieram dłuższe tory (50 m), 

bo mogę wtedy dłużej płynąć w zamyśleniu, bez 
konieczności zawracania. A szczególnie bez 
tych natrętnych telefonów nad uchem.

22  grudnia
Młodzi są najbardziej narażeni na po-

czucie zagubienia, braku sensu i stabilnych 
wartości. Widzę to po nich, jak się nie cieszą 
z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 
Dla nich Boże Narodzenie, czyli szczególna 
atrakcja, jest w każdej chwili, w każdym miejscu 
i w każdej komórce.

Coraz szczelniej zamykamy się w naszych 
egoistycznych twierdzach. Młodzi – głównie 
w komórkach i smartfonach. Technologia 
dyktuje styl życia.

23 grudnia
Trwa czytelnicza praca nad Dziennikiem 

czasu zarazy. Jacek Moniuk twierdzi, że poszcze-
gólne noty powinny być dłuższe.

Rozumiem. On – wiem – ma czas, lubi 
czytać. A inni?

Poza tym bywają dni krótkie w zdarzenia i 
myśli. Jedzie się poprzez poszczególne miesiące 
jak po grudzie, nie asfaltem.

24 grudnia
Wszystko jakby powtórzone z ubiegłego 

roku. I to nie we fragmencie jakimiś, tylko w 
całości. Zupełnie jakby cały rok spłaszczył się 
niczym harmonijka i pozostała jedna tylko 
wigilijna pocztówka.

25  grudnia
Pan Bóg dał na pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia przepiękną pogodę. Śnieg, mróz, 
jaskrawe i niskie słońce oślepiające oczy. Czy 
może być lepsze antidotum na jesienne i mgli-
ste grudniowe dni?

Goszczenie chorego, samotnego człowie-
ka. Narzeka, że mu ta samotność coraz bardziej 
doskwiera. Chcemy go przetrzymać, a on - pro-
wadząc uregulowany tryb życia - odmawia, gdyż 
zawsze wraca o określonej porze do domu. Czy 
cierpienie samotności nie wiąże się, chociażby 
po trosze, z własnym wyborem?  

Wieczorem – Ukraińcy. Fotografują się z 
choinką w tle, a potem – trochę przeze  mnie 
przymuszeni – śpiewają polskie kolędy. Śpie-
wają też dwie ukraińskie, jakże odmienne. Są 
one hieratyczne, z pokornym dystansem wobec 
świętości. W prawosławiu człowiek może tylko 
wyrażać radość z przyjścia Boga na ziemię, a 
nie użalać się nad Maluśkim, któremu jest zimno w 
żłobie a jego matusia jest tak uboga, że okrywa go tylko 
rąbkiem. W treści kolęd uwidacznia się różnica 
między teofanią prawosławną a katolicką.

Gdy wspominam, że kolędę Bóg się rodzi 
śpiewa się na melodię poloneza, to dwuna-
stoletnia córka bierze ojca za rękę i uczy go 
poloneza, bo miała już takie ćwiczenia w szkole. 
Akompaniamentem do tańca jest mój śpiew, 
trochę ochrypły. Najważniejsze, że trzymam 
rytm.

26 grudnia
Powtórka wczorajszej pogody. Aż chce się 

żyć. Wyraźnie czuję, że jestem heliotropem.

Stół. Rozmowy przy stole. Obowiązek 
rodzinny i konieczność egzystencjalna, bo co 
zrobić z tym końcowym świątecznym czasem? 
Ale i tak trochę przez święta poczytywałem i 
pośpiewywałem.

27 grudnia
Pewna pani mówi, że całe jej małżeństwo 

to pomyłka.
- Tak nie można mówić. Są jeszcze dzieci. 

One z nieba nie spadły – komentuję. 
- Żeby pan wiedział! – słyszę w odpowiedzi 

z szerokim, szczerym radosnym uśmiechem.                                          

28 grudnia
Kiedyś „Delikatesy”  w mieście były tylko 

jedne. Nie formalnie, ale zgodnie z niepisanym 
zwyczajem, przyznawano ten szyld najbardziej 
szykownemu, tudzież w towarach, sklepowi 
w mieście. Teraz takich szyldów na różnych 
sklepikach jest na pęczki. Demokratyzacja nie 
tylko konsumpcji, ale też świadomości i języka.

 
29 grudnia 
Piękne zakończenie roku. Uroczystość 

odsłonięcia znaku 18 południka w Bysławiu 
gmina Lubiewo powiat Tuchola. Dzięki sta-
raniom sołtysa Wojciecha Słupińskiego przy 
przelotowej ulicy Głównej 30 stanął kamień 
z wyliczeniem miejscowości leżących na 180E 
i z „kosmicznym” kierunkowskazem. Obecna 
jest lokalna elita i telewizja publiczna. Prym 
wiedzie Bractwo Inflanckie w osobach: Leszek 
Droszcz, Jarosław Janczewski, Henryk Kałużny, 
Wojciech Sobolewski, Henryk Tokarz, Tadeusz 
Topczewski i moja osoba.

Kolejna atrakcja turystyczna w Borach 
Tucholskich po Koślince, Starym Suminie, 
Cekcynku. Atmosfera iście burszowska, wysoki 
poziom rozochoconych rozmów.

30 grudnia
Hipokryzja covidowa w Filharmonii 

Pomorskiej. Na bramkach dziewczyny mają 
sprawdzać bilety i szczepienia. Część słuchaczy 
pokazuje dowody i paszporty covidowe, część 
robi okrągłe oczy ze zdumienia. Konsternacja, 
bo mało kto dziś czyta sprzeczne informacje 
o pandemii. A co z widzami bez paszportów? 
Ano, muszą wypełnić dokument, na którym 
jest wybór: byłem lub nie byłem szczepiony. Wszyscy 
podkreślają, że byli. Dziewczyna bierze taki pa-
pier do ręki i, nie czytając, wrzuca do stojącego 
obok kosza. Bzdurny obowiązek spełniony. 

Koncert jazzujących kolęd w wykonaniu 
zespołu Enjoy dość dobry. Wzruszający moment 
z niewidomą dziewczyną, którą dopuszczono 
na estradę, bo bardzo chciała coś zaśpiewać. 
Dała radę. 

31 grudnia
Kończy się rok bardzo rozdwojony. Po-

przedni też był covidowy, ale za sprawą  epide-
mii strachu rozsiewanej przez władze  i media, 
był w miarę  jednolity. Mijający rok podzielił 
natomiast  ludzi na pół. Takich, którzy boją  się 
wszystkiego i takich, którzy wszystko mają za 
nic. Zresztą władze nie ukrywają swojej perfidii 
w dzieleniu społeczeństwa. W obawie przed 
utratą poparcia, nie chcą uchwalić ustawy o 
obowiązkowych szczepieniach, skądinąd mało 

skutecznych. Zdecydowały się więc na przymus 
psychologiczny. Z jednej strony namawiają, z 
drugiej straszą. Nie chcą wiedzieć, że zmiany 
w psychice są groźniejsze niż w somie. A może 
im to odpowiada? Łatwiej rządzić spłoszonymi 
owcami niż ludźmi, którzy myślą i odważnie  
borykają się z bytem. Produkować i konsu-
mować – oto zadanie dla współczesnych mas. 
Nic więcej. O resztę zadbają manipulatorzy 
społeczni i ekonomiczni. 

1 stycznia
Piękny, półsłoneczny dzień. Piękny sam 

w sobie. Żadna zapowiedź, bowiem przyszłość, 
jaka będzie taka będzie. Zawsze jest zakryta.

Późniejsza niż zwykle wędrówka do 
kościoła (10.30). Noc sylwestrowa była pełna 
napięcia, bowiem trzy godziny przed Nowym 
Rokiem urodziła mi się druga wnuczka. Patry-
cja z córki Pauliny. Nerwy, komplikacje. Moje 
złe przeczucia zaczęły się nieco sprawdzać, ale 
potem wszystko - jakby po ucięciu noża - się 
wyrównało. 

Niepokoi mnie, że z roku na rok mam 
coraz silniejszą intuicję. Wołałbym mniej wie-
dzieć. Nieosiągalny, a przynajmniej dla mnie, 
syndrom szczęśliwego głupka.

2 stycznia
Przy biesiadnym stole z Włochami. Bar-

dzo sympatycznie, tylko zdziwienie budzi fakt, 
że kiedy  rozmowa na chwilę grzęźnie, to oni 
natychmiast wyciągają telefony mobilne zwane 
komórkami i klepią niczym omniworyści, czyli 
wszystkożercy, którzy cały czas muszą być czymś 
zajęci. Robię wszystko, aby te przerwy trwały jak 
najkrócej, czyli wygłaszam rózne prowokujące 
do rozmowy teksty.  Lepiej byłoby, aby trochę 
się ponudzili. Nuda nie jest stanem dla psychiki 
aż tak niekorzystnym.

3 stycznia 
Potężny nowy gmach Delegatury Instytu-

tu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Ogromne 
hole i klatki schodowe. Czytelnia niczym aula 
a sam jeden w niej siedzę. Kto z tego będzie 
korzystał? Kto i za co to wszystko ogrzeje? Ob-
szar tematyczny, którym zajmuje się IPN jest 
ograniczony, bardzo specjalistyczny. Niedawno 
podczas rozmowy z pewnym czterdziestolat-
kiem zorientowałem się, że on bardzo mało 
wie o sprawach sprzed 1989 roku i tylko z kur-
tuazji  prowadził ze mną dialog. Wydaje się, że 
tak wielki gmach IPN-u potwierdza słuszność 
hasła wyborczego Aleksandra Paszyńskiego, iż  
budownictwo jest kołem zamachowym gospo-
darki. Czy w związku z tym trzeba zabudować 
cały świat?

4 stycznia 
Wpłynął taki oto list do Dziennika, więc 

go publikuję:
„Trudno jest przejść obojętnie  po prze-

czytaniu 19-go odcinka Dziennika czasu zarazy.
Znając osobiście autora (wiele lat) jestem 

bardzo zaskoczony jego podejściem do życia i 
innych ludzi. Myślę, że czas zarazy najbardziej 
odbił się na samym autorze. Wszystko co go 
otacza jest prowincjonalne, niedoskonałe czy 
nawet jest manipulacją. Ostatnie daty Dzien-
nika obejmują czas wycieczki, w której autor 
brał udział (bez przymusu). Ten czas także 
powoduje w autorze zniesmaczenie starością, 
otyłością, szukaniem przez uczestników im-
pulsów do życia, próbą nawiązania z autorem 
przyjaznych kontaktów. Sądzę, że każdy po-
trzebuje odmienności od codzienności bez 
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względu na wiek. Wycieczki są wspaniałym 
czasem ładowania akumulatorów do dalszego 
działania. Ciekawe, dlaczego tylko ta wycieczka 
tak autora sfrustrowała? 

Drogi autorze, nie tylko pan wrócił do 
pracy młody, z celem przed sobą! 

Wszyscy mamy wiele zadań do wykonania 
bez względu na wiek i wygląd i tylko Bóg może 
postawić temu kres jak uzna, że już czas.

Mam nadzieję, że epidemia się szybko 
skończy i czas depresyjny minie, czego panu i 
innym serdecznie życzę. Jest pan człowiekiem 
bardzo wartościowym i proszę nie marnować 
darów, które pan otrzymał, na ocenianie in-
nych, tym bardziej na łamach prasy.

Leszek Droszcz

Pewne nieporozumienie wynika z faktu, 
że w nocie z 30 września 2021 roku nie ocenia-
łem świetnie zorganizowanej przez L. Droszcza 
wycieczki na Lubelszczyznę i w Bieszczady, ani 
jej uczestników, tylko opisałem bolesny fakt 
wędrówek starych ludzi jesienną porą. Pisarz 
nie ocenia, a jedynie opisuje.

5 stycznia
Osoba do której dzwonisz jest niedostęp-

na. Wyobrażasz więc sobie Bóg wie co, a tu 
nawet Bóg nie wie. Trzaska cisza, oślepia biały 
wzrok. Następnego dnia rano świat znów chce 
zawirować 

Hej, jak się masz?

6  stycznia
Chcąc się przypodobać starym i kobie-

tom, uchwalono horrendalne mandaty za 
wykroczenia drogowe, niezależne – jak to na 
Zachodzie bywa -  od statusu majątkowego 
kierowcy. Policja od razu wyszła na ulice, by 
media miały co na czołówki wrzucić. Mały, 
prowincjonalny kraj wciąż szuka atrakcyjnych 
bodźców, aby się ożywić. Całe szczęście, że 
policja ma niedobory kadrowe.

7 stycznia
Wracając wieczorem z lodowiska jadę 

nieoświetlonymi ulicami. Awaria czy kryzys?

8 stycznia
„ Nie było takiej rzeczywistości” – to stwier-

dzenie rodem z auli uniwersyteckiej brzmi 
groteskowo w ustach polityka , a równocześnie 
dowodzi, że nauka mniej  lub bardziej spóźnia 
się wobec rzeczywistości.

Nie wiem tylko, czy to stwierdzenie jest 
jednoznacznym zaprzeczeniem faktu, czy 
sprytnym wybiegiem notorycznego kłamcy.

9 stycznia 
Doprawdy, ale trudno uprawiać socjolo-

gię bez psychologii. Socjolog Marian Duma 
dziwi się, („Plus Minus” 2022, nr 11, s. 4-7), 
że zaszczepieni są bardziej przestraszeni niż 
niezaszczepieni. Według jego badań wśród 
zaszczepionych strach deklaruje niemal 40 
procent, a spokój 25 procent. Tymczasem 
wśród niezaszczepionych spokój deklaruje 
poniżej 40 procent, a strach zaledwie 15 
procent. Globalnie, tych, którzy mówią, że są 
przerażeni, jest mniej więcej 32 procent,  a 
tych co odczuwaj spokój 29 procent. Reszta 
ma mieszane uczucia.

Te wyniki wyjaśnia psychologia. Ludzie 
bojaźliwi zawsze będą uciekać,  a tym razem 
uciekli w szczepionkę. Gdy okazało się, że nie 
jest ona wcale gwarantem bezpieczeństwa, to 
włosy dęba stanęły im na głowie. Znów się boją.

Jest jeszcze inny psychologiczny aspekt 
pandemicznych zjawisk w społeczeństwie 
polskim.

Zarówno antyszczepionkowcy jak i en-
tuzjaści nowego preparatu, choć przecież 
nie szczepionki głoszący wielki triumf nauki 
zdająsię być ludźmi szukającymi schronienia 
w jakimś uzależnieniu, czy to magicznym czy 
racjonalnym. Chcą się schronić w bunkrze 
schematu i swój strach bądź niezrozumienie 
świata  tłumaczyć owych schematem. Obydwie 
strony, boć to przecież strony, są coraz bardziej 
zajadłe, wręcz nienawistne wobec siebie. Nie, 
nie pozabijają się jeśli pandemia potrwa dłużej, 
ale wytworzą w sobie sekciarską skorupę i będą 
nieszczęśliwi. Niedawno rozmawiałem z panią, 
która już dwa lata ukrywa się przed covidowymi 
pershingami i zrozumiałem jej szczęście w nie-
szczęściu, bowiem wreszcie swą niechęć wobec 
świata i swoje życiowe niepowodzenia ma czym 
tłumaczyć. Nie swoimi błędami czy brakiem 
talentów, tylko złym, zewnętrznym światem. 
Trzęsie się w tej swojej skorupce strachu i – o 
dziwo – jest jej dobrze. Bo niczym slimak ma 
skorupkę.

10 stycznia 
A jednak dziś słońce wstało. Wiele wska-

zywało, że to nie wstanie. Tak to jest, kiedy 
człowiek budzi się za wcześnie i zbyt silnie 
łaknie światła. Syndrom ptaka.

11 stycznia
Są ludzie, którzy dobrze radzą sobie z 

nawałem świąt. Po prostu lubią się lenić i ko-
rzystać z pracy innych. - „My tacy już jesteśmy” 
– mówią ziewając.

12 stycznia
U samotnego kolegi, który przechodzi 

rehabilitację po udarze mózgu. Pasjonuje się 
tym. Na rozłożonej kanapie, wkłada stosiki 
papierów dotyczących różnych leków i róż-
nych operacji rehabilitacyjnych. Wydaje się, 
że Pan Bóg jednak zesłał mu antidotum na 
jego samotność.

13 stycznia
Coraz więcej młodych ludzi na pierwszym 

miejscu w hierarchii wartości stawia wolny czas 
z pakietem różnych rozrywek.  „Nie poddam się 
kieratowi codziennego wstawania”, „Nie dam 
się wkręcić w żadne nowoczesne niewolnic-
two”, „Nie mam poważnego stosunku do pracy. 
Moi rodzice ciężko pracowali i co z tego mają?”.

Różne są przyczyny takich postaw, ale 
podstawowa tkwi w tym, że maszyny, media 
wirtualne i roboty, wyręczają człowieka. Inna 
rzecz, że wyznawcy kultu czasu wolnego muszą  
mieć warunki ku temu. Są to najczęściej ludzie 
bezdzietni i zamożni albo pozostający na utrzy-
maniu państwa, które – aby zapewnić obroty 
na wolnym rynku – rozdaje pieniądze. Więcej 
w tej grupie jest ludzi młodych, pozostających 
na utrzymaniu starych, naiwnych rodziców.

14  stycznia
Po drodze - rozpromieniony, szczery 

uśmiech dziewczyny całującej się na przystanku 
tramwajowym z chłopakiem. Twarzy chłopaka 
nie zauważyłem. Chwilo trwaj!                                                            

15 stycznia
Na kartce ciszy ktoś pisze list bez adresu. 

Słońce niczym dżdżownica cierpliwie drąży 
otwór w ziemi chmur. Wiatr twoją ręką wzrusza 
wodę zieleni. Jesteś i tu i tam. Twój oddech 

słychać. Narasta jak stukot pociągu jak pożą-
danie. Tama myśli pęka. Rozsypane dzwonki 
niewypowiedzianych słów rozpryskują się 
niczym odłamki granatu.

16 stycznia
Dużo różnych wierszy a raczej  wier-

szyków. Mniej lub bardziej zgrabnych prób 
uchwycenia chwili. Tylko, ze po tych chwilach,  
a także tych wierszach niewiele pozostaje. Cała 
Polska pisze, tego dotąd nie było, ale pisze 
płasko, bez gór i przepaści.

17 stycznia 
Poeci, a więc ludzie zazwyczaj wiecznie ze-

stresowani i depresyjni potrafią być w relacjach 
bezpośrednich bardzo wulgarni. To – według 
mnie – odreagowanie nadmiaru subtelności, 
która – jakby na to nie patrzeć – bywa sztucz-
na. Oto jak 25 lutego 1985 roku Kazimierz 
Hoffman (1928-2009) odpowiedział listownie 
na brutalny atak: „Jeśli chodzi o ton Pańskie-
go listu, jestem szczerze zmartwiony. Więcej: 
zażenowany faktem, że w liście tym  nader 
skutecznie przeciwstawił się Pan oczywistej 
prawdzie, iż poezja to nie tylko pisanie wierszy, 
ale i sposób bycia poza tekstem”.

18 stycznia
Coraz więcej w urzędach młodych, le-

niwych ludzi. Traktują petenta jak intruza, 
który zakłóca im zgniły spokój. Od starych 
przejęli urzędnicze porzekadło: „Im później 
przyjdziesz, tym wcześniej wyjdziesz”.

Jest to – wypisz wymaluj – potwierdzenie 
noty z 13 stycznia. v

Konkurs Poetycki 
o statuetkę KOS-a

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy zaprasza do udziału w trzeciej 
edycji Konkursu Poetyckiego im. Kazimie-
rza Hoffmana o statuetkę KOS-a. Konkurs 
adresowany jest do autorów, którzy w roku 
2021 wydali swój tom poetycki. Ma na celu 
promocję wyróżniających się poetów i ich 
twórczości. Książki do Konkursu mogą być 
zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę 
prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje 
na udział w Konkursie, w szczególności 
przez: członków kapituły konkursu, autorów, 
wydawnictwa, instytucje kultury, media o 
charakterze literackim. Zgłaszane do kon-
kursu książki winny być wydane pomiędzy 1 
stycznia a 31 grudnia 2021 roku. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 
wraz z sześcioma egzemplarzami wydawnic-
twa to 28 lutego 2022 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów:
· wyboru książek wchodzących do konkursu,
· wskazania 5 książek nominowanych do 
nagrody,
· wskazania laureata. 

Prace konkursowe oceni kapituła w składzie:
· Iwona Smolka – przewodnicząca
· Anna Janko
· Wojciech Banach
· Grzegorz Kalinowski
· Robert Mielhorski

Uroczyste wręczenie nagrody połączone 
z promocją tomiku planowane jest w czerw-
cu, w miesiącu urodzin Kazimierza Hoffma-
na. Zwycięzca otrzyma statuetkę KOS-a oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.
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Adam Bujarski

Sieroctwo

siedząc na skraju drogi
zamknąwszy oczy
badałem takt kamienia
aż w motyli stopień
mi się odchylił

Aleksandra Gardysiak

Cynie

dziś rano  
pijąc kawę
patrzyłam przez okno
jak zakopujesz w ogrodzie
martwego królika 

odgarnąłeś nadgniłe liście 
grudy ziemi 
lepiły się do szpadla
kot patrzył z odległości 
siedząc posągowo zamyślony
nie podbiegał jak zawsze
plątać się pod nogami
próbować 
swoich kocich zaczepek
emanował powagą skupieniem
świadomością wszechrzeczy 
po wszystkim
gdy odszedłeś
podpłynął dostojnie
obwąchał z ostrożna
świeżo zruszoną ziemię
pokręcił się chwilę 
wykopał dołek 
i wysikał się
dokładnie go potem zasypując

z dachu garażu spoglądało
tubylcze stado 
kotów bezpańskich 
wygłodniała trójca
orszak zawiedzionych padlinożerców

na wiosnę 
posieję tam cynie
pięknie kwitły tego lata
nad psem
obok jabłonki

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Lucek

Maria kilka nocy nie śpi
harcują strachy
w szczelinach jęk kotów
poćwiartowane sylaby

zniknąłeś
ktoś zapomniał podłączyć kroplówkę
zapisać leki
już nie będziesz 
miauczeniem przywoływał poranka

Ona
głaszcze kamień w ogrodzie

Ignacy Krzemiński-Iwan

***

Rwący zimowy potok
Porwał bezszelestną pieśń Kolibra
Jego cichy pisk
Zamilkł pośród rubinowych fal

Jeszcze ostatni trzepot skrzydeł
Ostatnie odbicie piór
Pozostawiło głęboką pustkę
Coraz mocniej zachodzącą bielą

Krople odrzucone przez wodospad
Spadają na złoty mech
Mgliste powietrze
wgryza się w lodowate kamienie

Jacek Wilkowski

Śmierć kamieni

Z naszego centrum świat jest wyłącznie nam poddany 
ale przecież każda rzecz to osobne centrum świata.

Kamienie mają go za miejsce nieomal doskonałe 
i nie potrzebują fałszywych zmysłów do istnienia.
Na nic im ciepło słońca szeleszcząca wilgoć deszczu
kształt w rzeźbie lub na polnej drodze bez znaczenia 
gdzie odrzuci je ręka nurt rzeki lub górska lawina.

Kamień pytany o śmierć chciałby ulec erozji powolnej
od wiatru i wody dwóch bóstw kamiennej śmierci
śnią mu się złote piaski w klepsydrach czasu
kamienieje pod gwałtownym uderzeniem młota.
Czy wciąż myślisz że daleko nam do kamieni?

Marek Wołyński

Spotkania autorskie 

Głazom
czytał wiersze
widząc jak w nich
promienieją
ziarenka piasku

a później głazy
zebrały się w lawinę
i zasypały przepaść
darując życie
samobójcy    

Drzewom
czytał wiersze
słysząc w ich dziuplach 
pomruki zadowolenia

a później drzewa
rozkładały gałęzie 
i wyrywały się 
z korzeniami
ku Niebu

Przyjacielowi
czytał wiersze
wiedząc o jego
niespełnionej miłości

a później przyjaciel
mocno go uścisnął
mając w oczach 
tę zasypaną przez głazy 
przepaść

Paweł Wacek

Dzieci

Dzieci wyrwały trawę z korzeniami
położyły ją na dużym kamieniu w ogrodzie
ciekawe czy zapuści korzenie – mówiły

Dla pewności, że nie zechce wrócić do ogrodu
kamień otoczyły drutem

robiło się coraz zimniej
i nie mogły już codziennie pilnować swojego gościa
dla większej pewności, że nie wróci do ogrodu
zbudowały ogrodzenie

Pewnego zimowego dnia
jak zobaczyły pusty kamień
nie zadając pytań zmieniły zabawę 
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Dariusz Kadyszewski

To słychać, widać i czuć

To słychać 
Jak skrzypi pod butami mroźny poranek. 
Za oknem srebrzy drzewa styczeń. 
Przyjemnie gdy czeka rozgrzany kominek 
Drewnami trzaska i sypie iskrami. 
Wiewiórka płotem przebiega na skróty 
Zła że śnieg pochował jej skrzętne kryjówki. 
Gdy wrócę złamię chleb w chwili co zawsze ostatnia. 
Postanawiam mnożyć ostatnie okruchy 
Po to by starczyło wygnanym donikąd.  
Żeby odnaleźli obrane kierunki. Roztrwonione w drodze 
Światy wizerunki. Oszalała igła co rządzi kompasem.  
A za pasem nogi biegną – oszalałe. 
Bez celu.

To widać  
Zerwane dzwonki wietrzne obwisają smętnie.  
Zmagań z wiatrem niewinne ofiary.  
Gałęzie udręczone samobiczowaniem 
– wyroki wydane sędziowie nieznani. 
Puchowa pierzyna tuli domów dachy.  
Wirują w tańcu płatki niczym obietnice.  
W liczbie wielo-mnożnej. W sytuacji trwożnej. 
Ich forma pomiędzy widmem a westchnieniem.  
I nie do odtworzenia są te pąsy jak nadzieje.  
Jak słowa nieskładne rzucone na pokuszenie. 
Jak niezniszczalne dary z serca co płoną wiecznym żarem. 
Niespełnienia.

To czuć 
Jak zima wbija mroźne igły w miejsca nadwrażliwe.  
Tłumaczą znaki z nieba odciśnięte tropy.  
Niebiańskich paktów z człowiekiem ulotne pieczęcie. 
Przebiegła sarna. 
Obdzieliła parnym oddechem zaszklone powietrze. 
Powracam do domu z odległych spacerów.  
Z wydeptanych ścieżek wciąż zasypywanych. 
Sprawdzam chwil przebytych odwieczne rachunki.  
Liczy stary rachmistrz-zegar wygrane i straty.  
Na ścianach zaległy wymowne warunki (te niepożądane). 
I tylko nieboskłon tak piękny choć pusty.  
Jak oczy wpatrzone w nieobecne słońce. 
W sercu znów coś zgasło.

Jadwiga Pstrusińska

Liście paproci

Jesienią Czeczenka przykryła liśćmi paproci swe dzieci zmarłe na granicy  
Zamarzając na bagnach polsko-białoruskich lasów zrobić możesz tylko to
Zet. mawiał do mnie i zimą i latem: obyś miała suknię z mchów i paproci
Ale jemu chodziło o zgoła inną scenografię, zgoła inne okoliczności leśne 
Ja miałam szczęście, ja mogłam położyć latem jasnego chłopca w trumnie
Dać nowe czarne buty typu oxfordzkiego, brązowe całkiem mu się zdarły
Czarne mają numer czterdzieści trzy, czy są już dostatecznie rozchodzone
Co włożyć mu do kieszeni marynarki, ulubione wiersze chyba i te okulary
Tam w odwieczności, wspomina jeszcze łąkę w Oxfordzie i nasze rowery
Szkołę i kolegów z odległych kontynentów świata, barw skóry i wyznania
Jeden został genialnym pianistą, inni chcieliby zapisać dal nierozpoznania

Bydgoszcz, 23 październik 2021.

Paweł Wacek

***

Najpierw zwiędły kwiaty
które miały jeszcze jakiś czas cieszyć oko
Później wiało tak, że latały dachówki
Jeszcze nikt nie krzyczał
No chyba, że media, media muszą krzyczeć

Trochę później zamknęli nas w domach
i ubrali w maski
powolne ruchy drążące ziemię
pchały masy na północ

W sumie tak było i wcześniej
ale teraz i u nas było widać, że każdy chce żyć

Nieco później sucha ziemia
przestawiła wektory
i każdy chciał chociaż być

Między powodzią a suszą
grillujemy piątkowego steka

Piotr Kolasiuk

akordeon

prószy parking, chłonę z żabki na Hochlandzie i z Morliną
dwa hot-dogi na musztardzie i zapijam je Mirindą. z Trójki płyną
wersy twarde, ktoś wspomina o Jacksonie i zachwyca się Godardem,
nutką ckliwą Weeknd każe mi nie płakać, potem Abba nęci tańcem
pod katedrą stoi ławka, a na ławce pan z kubeczkiem
na kolanach akordeon a spod palców „cyganeczka”
„szła dzieweczka”, „jarzębina”, „krakowianka” – nie znam reszty
no i słucham na parkingu tej melodii, kiedy brzęczy
jazgot krzyków, dwa klaksony i promocja na Da Grasso
że jak kupisz dwie hawajskie to ta druga jest za darmo
słyszę nutki, widzę palce, co telepią się w zmarzlinie
ten kubeczek prawie pusty i nostalgię za dzieciństwem
w rytm melodii z teledyskiem ktoś się z tyłu zalał Costą,
na trawniku pod kościołem gość zaciąga się Marlboro
pejzaż w słońcu, czarnym smogu, wśród plakatów z małym płodem
wśród barberów, wśród maseczek i dzieciaków z hulajnogą
a ja siedzę na parkingu pod katedrą – już ze Spritem
i nie myślę nic o reszcie, bo mam koncert na lockdownie

Joanna Wicherkiewicz

***
 
 
toniemy w drżącej kropli życia
głusi i ślepi 
wypieramy bełkot rzeki 
 
 
stabilne wydaje się dno 
(ale to kolejne kłamstwo)
dno jest początkiem 
kolejnego bezmiaru 
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Teatr Dziadowski

Na scenie stojący wieszak. Kanapa z M całko-
wicie przykrytym kocem; M w szlafroku. Wchodzi W 
Niesie mundur. W trakcie mówienia rozwiesza go na 
wieszaku. 

W – (wchodzi z boku) A tu znowu drzwi 
otwarte. Nie nauczy się. A potem zawiewa do 
środka i brud nanosi. Co prawda z brudu po-
wstałeś i w brud się obrócisz, ale co za dużo, to 
niezdrowo. Ale tu nic nie ma. Nikogo. To co ja 
będę tak chodził i do siebie gadał, jak tu nikogo 
nie ma. Nie chce mi się tak samemu chodzić i 
gadać! Nie będę tak chodził, tylko tymczasem 
rozwieszę mundur, żeby się nie gniótł. Ubranie 
nie człowiek, swoje prawa ma, nie wszystko 
zniesie. (westchnienie kolegi spod koca) Tu nic nie 
ma? Tu coś ma. Znaczy – jest. Coś mi tu sapie, 
wzdycha. Trzeba by się obrócić, sprawdzić. Ale 
to strach się odwrócić... tak w pustkę - to strasznie 
jest. A jak ona westchnie?! To może na trzy się 
odwrócę, dla odwagi: raz… dwa…
M – Jestem.
W – Dwa dopiero było.
M – (rozespany) Za wcześnie? A myślałem, że 
zaspałem. Bo rozespałem się, przysnąłem...
W – Przysnął kolega… A sen to brat śmierci, a 
sen to śmierci brat!
M – Co śmierdzi?
W – Nie, ja po prostu myślałem, że tu jakaś taka 
pustka.
M – Jaka kapustka? Kapustka śmierdzi? Nic 
nie czuję...
W – A gdzie kolega był, że taki przysenny jeszcze?
M – Na zewnątrz, tam byłem, śniłem.
W – Co tam jest na zewnątrz?
M – A co ma być. Normalnie. Drogi donikąd. 
Domy na piasku. Ludzie chodzą, brodzą…
W – Ludzie chodzą -to już jest coś. To dobrze, 
bardzo dobrze.
M – Czemu dobrze?
W – Bo by mogli pełzać na przykład.
M – Jak „pełzać”?
W – Jak „jak pełzać”? No, tak pełzać… (pokazuje) 
A jak można pełzać? Na stojąco?
M – Chyba, że czasami. W sensie metaforycz-
nym, na przykład przed kimś pełzać.
W – „Chyba, że czasami?” Widzę, że język u 
kolegi giętki tak, jak u gęsi głowa. Jakiego języ-
ka kolega używa? Myśli może, że to się komuś 
spodoba?
M – Chyba „komu?”
W – Co to za uwstecznienie? Wydaje mi się, że 
przyszedł kolega tu wyprostowany, na dwóch 
tylnych nogach pan „przyszłeś”… Przyszedłeś?
M – Przyszedłeś.
W – Przyszedłeś. I co pan przyniosłeś?
M – Butelkę.
W – A więc jednak pełzał kolega.
M – Jako i my pełzać będziemy. 
W – A co to?
M – A to, co zwykle. (wyciąga butelkę wódki)
W – To dobrze. Od tego, co niezwykłe, mam 
wzdęcia. Miałem niezwykłą dziewczynę.
M – A ja właśnie sen taki piękny miałem. Ona 
mi się śniła.
W – Trudno, co zrobisz. Napijmy się. Trzeba 
dobre pić i dla siebie dobrym być, by nie zbrzy-
dła życia nić (popija) O, dobra wilgoć. I jest 
gość - czyli wil-gość. Taki jestem poeta, niech to.

Wojciech Trzciński 

Wzbudzenie

M – Ona tu dziś na pewno do mnie przyjdzie. 
Taka dobra, piękna, inteligentna i z sercem…
W – A, to się śniło. To będzie bolało. Czeka 
kolegę pasmo rozczarowań.
M – Nie, dlaczego? Ona w końcu przyjdzie, 
tyle już czekam. Bo ja jestem pod jej wielkim 
urokiem, kolega rozumie.
W – Jak tak kolega wyśnił, to dodam tylko, że te 
kobitki to jednak powinny rządzić całym świa-
tem. Co ja mówię: światem. Wszechświatem, a 
nie tylko czarnymi dziurami, nie tylko facetami. 
M – Zasadniczo zgoda. Ale dlaczego?
W – Są konkretne. To chyba przez to, że mają 
dzieci. Trzeba, żeby było ciepło, jedzenie, coś 
na grzbiet. Bez filozofii. A faceci tylko myślą, 
jaki jest sens życia, czy istnieje Bóg, co po końcu 
świata, a co przed początkiem… Co osiągnęli, co 
znaczą, czy jeszcze dadzą radę! My się nadajemy 
tylko do religii, polityki i kopulacyi. To ostatnie 
zresztą coraz mniej. Miękcy jacyś tacy się robimy, 
wrażliwi strasznie, niech to.
M – No, przepraszam, a co złego, że mężczyzna 
wrażliwy? Ja jestem dość wrażliwy na przykład. 
To widać po szwach. Mam też w głowie meta-
lowa płytkę.
W – Metalową, taaa… (sprawdza) No, rzeczywi-
ście, jest metalowa płytka!
M – I szwy.
W – I szwy. To ja się napić muszę z wrażenia 
(pije) Ale to jednak sisi świętej Marcysi, co my tu 
pijemy. Jednakże kim my jesteśmy, żeby oceniać. 
Albowiem słomkę w oku brata widzisz, a belki 
w swoim nie.
M – No, belkę to bym chyba zauważył. A słomkę 
w butelce, to zawsze.
W – Ja tylko słomę z butów widzę, u innych oczy-
wiście. (podaje butelkę) A co do tej płytki - jak tam 
było, w tym szpitalu? (zaczyna przebierać spodnie 
na mundurowe)
M – Nudno. Jak we śnie po tych lekach. Spaceru-
je się wokół palmy. Nie można mieć nic ostrego, 
nawet słoików z ogórkami. I ciągle by się paliło 
tylko, cały czas się myśli, od kogo by papierosa 
dostać. A po lekach do pokoju nie można trafić.
W – Odwiedzała?
M – Raz odwiedziła. To potem mi leki musieli 
zwiększyć. Cicho! (nasłuchuje, zrywa sie) To chyba 
ona? Nie, wzbudziłem się tylko niepotrzebnie.
W – Znowu mnie kolega zestresował. Nie ma co 
się zapalać, jeśli o babki chodzi. Ja tu nie chcę 
spłycać tematu, ale jednak trzeba było tego 
jabłka nie brać.
M – Jakiego jabłka? Nic nie rozumiem, mam w 
głowie płytkę ze szpitala.
W – W raju. Ale one są ciekawskie, baby te, 
niech to. Chłop to by chodził po tym ogrodzie, 
jabłuszek dużo. I co, że z jednego drzewka nie 
można, że zakaz jest? To jakiś problem robi? 
Nawet nie za ładne na tym drzewku, co to nie 
można z niego, psiury takie. Tamte lepsze na 
przykład. I by sobie poszedł na spacer na nagusa 
dalej. A kobieta od razu do niego: wracaj mi tu, 
Roman… Roman mu było?
M – Madam, Adam…
W – No, Adam. Wracaj mi tu, Adam, mówi 
madam. Chodź tu. A czemu mi właśnie z tego 
nie można? A ja chcę z tego, co nie można. Bo 
jak mi nie można, to mi się to nie podoba. I 
jeszcze jej to syczące sznurowadło podpowiada, 
jaka nieszczęśliwa, że nie może. 
M – Tak, one lubią, co niedostępne. Moja 

polubiła terapeutę jednego. A ja go wódką 
częstowałem. Tu jednak powinienem się wyrazić 
wulgarnie chyba. 
W – Ja też bym się wyraził. I co?
M – Terapeuta opuścił pacjentów. Ale nie tę 
pacjentkę.
W – Empatyczny taki.
M – Bo to ona go opuściła. Jak przestał być 
zakazany, tylko taki zwykły, dostępny. Nigdy nie 
będę zwykły!
W – Wierzę, jak na kolegę patrzę. Co niektórzy 
nie zrobią, żeby się nakręcić. Mnie dla przykładu 
buty wyglansowane nakręcają. Można pastę?
M – Fakt, nie wyglansowane u kolegi. Jaką pastę 
? Widziałeś ty panie u mnie kiedyś pastę do 
butów? Mam trochę czarnej do zębów. Weź ty 
panie sobie, jak pan chcesz. (podaje tubkę pasty)
W – (czyta) „Pasta czarna do zębów na noc”. 
Czarna od zębów - do butów? Kolega myśli, że 
ja tu ten glans to po co niby robię? Dla żartu? 
Tu nie ma żartów. Ja się na akademię szykuję. Ja 
koledze powiem, co to jest akademia. Akademia 
to jest COŚ. To się gra tylko raz. Na akademii 
nie ma poprawek. Tak jest. Taka to jest po-
ważna sprawa. Raz tylko się gra, bez prób, bez 
poprawek. Jak wejdziesz w brudnych butach, 
to nie cofniesz się doczyścić. I już w brudnych 
jesteś, i chuj!
M – Dobra, dobra, po co się wyrażać, kolego. 
Pasta czyści?
W – Czy czyści, to się jeszcze zobaczy. Jakaś 
szmatka by się przydała do czyszczenia (szuka 
po kieszeniach, wyciąga damskie majteczki) A co to? 
W mundurze ? (ociera nimi pot) Kolega chce też? 
M     (M bierze majtki, ociera pot i chowa do kieszeni 
szlafroka) To ja na potem.
W – Ale jeszcze zamykając wątek – ten gość z 
raju też taki posłuszny, od razu od niej wziął to 
jabłuszko. A nie można było powiedzieć: ja nie, 
ja dziękuję, nie ta odmiana, ja tu zostaję. Te 
chłopy takie posłuszne, z ręki babkom jedzą, a 
potem dramat.
M – Nie ma co się dziwić. Do czego my teraz 
jesteśmy paniom potrzebni? Zarabiają. Kariery 
robią. Się domagają. Pieniądze z banku. Plem-
niki z banku. Chyba się napiję.
W – Ale trochę sobie kobiety problem zrobiły, 
przyzna kolega? Przycięły nas na krótko, a teraz 
jęki, gdzie prawdziwi mężczyźni, he,he…
M – Nie jestem pewien, czy jest się z czego 
cieszyć.
W – A, bo kolega to się nie umie cieszyć z 
małego. To ja tymczasem – po krawacik (po 
drodze uderza się w kant krzesła i trzyma za krocze) 
Ułała! Moja noga!
M – Jeśli to w nogę, to w złym miejscu kolega 
się trzyma.
W – To w nogę miłości, niech to. Mam serce 
powstańca, gorzej, że też jajca, taki jestem 
poeta, niech to.
M – Ból minie jak wszystko. Świata postać 
przemija - i to przeminie.
W – (biorąc krawat) Inteligent, inteligenta 
tu mamy. Pewnie Brahmsa słucha, a może i 
Haydna, Prousta sobie czyta, a może nawet 
Schopenhauera. Kolego, jak nic nie boli, to 
albo człowiek nie żyje, albo serca nie ma! Boleć 
musi. Filozof…
M – A tak, filozofuję i za to ona mnie kocha. Bo 
ja mam życie wewnętrzne wielopłaszczyznowe, 
złożone, skomplikowane, wielowarstwowe. 
Tyle, że płytkie.
W – Krawacik też jakiś taki płytki. Krótki znaczy. 
Nawet do pępka nie dojdzie. Umie kolega wią-
zać krawaty? Bo ja jak 15 lat temu zawiązałem, 
tak tylko przez łeb ściągam.
M – Niestety. Mnie była żona wiązała.
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W – Co zrobisz, każdy ma w miłości swoją tech-
nikę. No jednak by się jakaś kobitka przydała 
do zawiązania. (rozgląda się) Ech, lepiej nie, 
jeszcze trzeba będzie na kolację potem zapro-
sić. Kolego, kobiece intrygi nie zniszczą naszej 
męskiej znajomości.
M – Nie zniszczą. Sami ja zniszczymy. (zrywa się) 
Cicho! Coś słyszę! Ona tam jest! (w stronę pu-
bliczności) Wzbudzam się znowu…! (wzbudza się)
W – (komentując)
Stał raz przy barze mężczyzna samotny 
Szukał uczucia, choć trochę przewrotny 
W mroku i w lepkim wódczanym oparze 
Przysuwał się do tej, o której wciąż marzy
M – (w uniesieniu)
Któż odpowie za serca głębie zasupłane 
Przy kolejnym trunku w sobie wymacane
W – Chciał więc te bogactwa ofiarować damie 
Co na kutym krześle mózg nad piersią łamie 
A pierś piękna, wypukła, na niej złożyć czoło 
Pragnie żołnierz, co tęsknie patrzy wkoło 
I choć ranny, a także życia ciut nadużył… 
(M i W razem) –Lecz pomimo tego wiernie 
będzie służył!
M – To ona! Ona, ją, jej, dla niej, o niej, z nią, 
w nią!
W – Gdzie? Nie, to łysy jakiś. Kolega łyknie na 
dobudzenie. To groźne jest, wzbudzenia te.
M – To na pewno ona.! Poznaję upięcie 
włosów.
W – U łysego upięcie? U wygolonego na gło-
wie? A właśnie, gdzie jest moja maszynka do 
golenia? Gdzieś tu zawsze była. Ma kolega może 
moją maszynkę ?
M – Jaką maszynkę? Widziałeś ty panie u mnie 
kiedyś maszynkę do golenia? U mnie?!
W – Niech poszuka, no proszę. Moją maszynkę, 
może ją ma. 
M – Poszukam, ale tylko dlatego, że kolega na 
tę akademię… O! No i mam! (wyjmuje maszynkę 
do golenia) To cud prawie jakiś.
W – Cud nie cud, ale jest brud. Brudnawa 
jakaś (chowa ją)
M – To kolega się nie będzie golił?
W – Ja? Nie, skądże. Skąd to koledze do głowy 
przyszło?
M – To po co ta maszynka?
W – Dobrze mieć tak po prostu. Będzie się 
szło ulicą, podejdzie jakiś człowiek albo ktoś i 
zapyta: przepraszam, ma pan może maszynkę 
do golenia? A ja na to: i owszem, mam, proszę. 
Trzeba być uczynnym dla ludzi, niech to. Bez 
maszynki ciężko w życiu. Człowiek w biegu, 
zapomni się, wyjdzie na miasto bez – a ja będę 
miał. I mu dam.
 M – To wzruszające nawet. A w przypadku ko-
legi nawet niebywałe. Gdyby nie to, że czekam 
na nią, to bym się tym dłużej zajął. Ale tak, to 
nie. Tyle, że mogę się w związku z tym napić.
W – Dobre i to. (piją) Kolego, ja mam pytanie 
takie od pewnego czasu: gdzie kolega czuje to 
wzbudzenie ? Do niej, znaczy?
M – Tu gdzieś. I to się rozchodzi takimi krę-
gami. Aż mnie coś za gardło chwyta. I płytka 
w głowie wibruje, (wzrusza się) aż jestem nieco 
zażenowany tymi swoimi wynurzeniami. Zano-
żowany wymarzeniami. Zważony wyrażeniami. 
Zanurzony w marzeniach.
W – Niech to… W każdym razie tam, gdzie 
kolega się wzbudza, to ja mógłbym się wzbu-
dzić… o, do tamtej pani. Albo do tej. (wybiera) 
Zdecydowanie do tej. Zresztą to proste jest. 
(wkłada marynarkę od munduru) Nasze recep-
tory przekazują percepcje zmysłowe, które są 
rozpoznawane w korze nowej, nasycane emo-
cjonalnie w układzie limbicznym i na podstawie 
posiadanych wcześniej śladów pamięciowych 

interpretowane, oczywiście przy udziale neu-
roprzekaźników typu noradrenalina. (cisza)
M – Tak, o to mi chyba chodziło. Ale nie jestem 
pewien, bo mam w głowie płytkę ze szpitala, 
choć jestem wrażliwy.
W – Jakiś przykład na tę wrażliwość w końcu 
może?
M – Wiersz miłosny. To dla niej!
W – Nie, bo się kolega znowu wzbudzi! Serce 
nie wytrzyma nadmiaru uczuć!
M – Za późno! Wzbudziłem się ostatecznie! 
Płytka wibruje!
W – Kryć się! Kryć się!
M – Wiersz dla niej: W nocnej podróży koleją 
do ciebie, w strasznej poniewierce. Stop pociąg. 
Stop światło. Stop głosy. Stop serce.(zastyga)
W – Kolego, kolego. Nie reaguje. Wzbudzony 
na kamień. Tak to jest – kobiety odporne jak ze-
garki szwajcarskie, można bić w kamień, topić 
w fontannie i nic, działają. A mężczyzna wraż-
liwy jak zegar słoneczny: odrobina chmurki i 
wystarczy. Ratować go trzeba. Butelka. Wlew. 
Niech pije. Przecież widać, że to to nie umie 
serca obsługiwać, bezpieczniki przepala (pojąc 
M. z butelki, mówi): niech zapamięta kolega: 
Serce jest hełmem, co ma cię chronić. 
Przyjmować dobre, przed złem cię bronić! 
(zaczynają powtarzać wspólnie, coraz głośniej)
M – Serce jest hełmem... bronić... chronić… 
dobrze, dobrze już…
W – Udało się. Dobrze, udało się.
M – Co się działo? Nie pamiętam, bo mam 
płytkę w głowie. 
W – Wzbudził się kolega wierszem. 
M – Ale ładnie było chociaż?
W – Ładnie było, podobało mi się. Coś mnie 
tu nawet zgniotło. Umie kolega pocisnąć w 
uczucia, niech to.
M – To się cieszę. Naprawdę się podobało?
W – Podobałoby się bardziej jeszcze, gdybym 
nie zapomniał wyjąć wieszaka z marynarki. 
(wyciąga) Na początku myślałem, że to kręg 
szyjny mi się od tego krycia przesunął, ale 
potem wymacałem wieszak.
M – Nie mógł go kolega wyciągnąć? Wyjąc... 
wyjąć?
W – Tak przy ludziach wieszak wyjąc wyjąć? 
Jeszcze by pomyśleli, że to coś znaczy. Zresztą, 
miał swoje dobre strony, bo mnie pionizował.
M – Chyba poziomował, jak to wieszak.
W – Chyba lepiej wiem, co mi robi wieszak. 
Pionizuje. To znaczy najpierw poziomuje, 
żeby potem pionizować. Wie kolega, tą główką 
zagiętą taką.
M – Ale chwileczkę. Bo ja tu się odsłoniłem 
jednak, przykład na wrażliwość dałem, jak 
kobietę zdobyć. A jak kolega to robi?
W – U mnie to tak: „lubię cię tylko wtedy, gdy 
ty lubisz mnie - bo jak ty nie, to mi się zbytnio 

nie chce”. Ja to taki, że się męczyć nie lubię. 
Jak tak od niechcenia przyjdzie, to tak. Przy 
okazji, boczkiem tak.
M – Potworna technika. To z kolegi też straszny 
zbir. Ja myślałem, że mój romantyzm jest moc-
no krwiożerczy: złapię na uczucia i dociskam 
śrubkę. Ale kolega to ma też technikę.
W – Bo ja lubię, jak tak płynnie, bardziej na-
turalnie idzie. Bez tych wzbudzeń kolegi nie-
potrzebnych. Od niechcenia, bez zmęczenia.
M – Zmęczony to ja chyba właśnie teraz jestem. 
Chyba sobie spocznę. 
W – Ależ proszę. Okryć kocykiem kolegę ?
M – Tak i jeszcze sobie popatrzę. Taki ładny 
widok. Ona przyjdzie, prawda?
W – Przyjdzie. Ona zawsze w końcu do każdego 
przychodzi.
M – Dobrze mi słowa kolegi robią. Jakbym 
przysnął, to mnie kolega obudzi, jakby przyszła? 
Bo ja mam w głowie sztabkę ze szpitala. I spać 
dużo muszę.
W – Kolega obudzi. (troskliwie przykrywa M.) I to 
tyle prawie. Co tu jeszcze by powiedzieć. Każdy 
kocha, jak potrafi. Ja potrafię słabo. Szybko się 
nudzę, niech to. Potem staję się humorzasty, 
nieprzyjemny taki. Mundur zobowiązuje he 
he…
M – (spod koca) A ja to jak już zdobędę kobie-
tę wrażliwością, to taki mały tyran ze mnie 
wychodzi.
W – No, właśnie. Ale niech kolega śpi już spo-
kojnie, bez wzbudzania się. O czym ja tu… A! 
Mundurek… Ja to w nim tak z obrony przed 
lękiem. A mundurek strukturę daje, wzmacnia. 
„Nie lękajcie się”, powiedział klasyk. Łatwo 
mówić. My tu z kolegą już z pięćdziesiąt lat 
się męczymy. 
M – (przez sen) Pięćdziesiąt dwa, nie ma co 
ukrywać.
W – Nie ma, ale niech kolega śpi, się nie 
wzbudza. No, więc tej prowizorce się męczy-
my. Zaraz, jak to było, kiedyś to słyszałem. 
Był stary ksiądz na wsi. I go zapytali, po tylu 
latach słuchania spowiedzi, co myśli o lu-
dziach. Powiedział, że dwie rzeczy myśli – po 
pierwsze: wszyscy są bardziej nieszczęśliwi, niż 
udają. Po drugie: że nie ma ludzi dorosłych. 
Więc może dobrze choć trochę bardziej życz-
liwie do siebie? Życzliwie, nic więcej. A w nas, 
we mnie - tyle wrzasku. Coraz więcej wrzasku 
w nas na siebie! Technika do przodu, a my 
do tyłu! Życzliwie… Nie da się, co? No, jak 
się nie da, to się nie da ! (zaczyna wychodzić) 
Ale mundur za to – pierwsza klasa! „Obszyt, 
obryt i z liokka napit”. I ja teraz sobie na 
akademię idę. I teraz ja koledze te drzwi jak 
należy zamknę. I nie będzie nic mu wiało. 
I nie będzie mu brudu nanosiło. Bo ja na 
akademię idę, niech to!!! v
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Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

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

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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Bartosz Zych

MODLITWA DO MALARZY

Dzięki Ci

- za uśmiech sfumato
bądź sfumato uśmiechem okraszone, da Vinci

- za świat barwny
z cienia tajemnicy łowiony, Caravaggio

- za krągły kolczyk
w ucho perły wczepiony, Vermeer

- za ulotność chwil
łapanych przez lata, Monet

- za noc rozgwieżdżoną
Twym smutnym zachwytem, van Gogh

- za złoto secesji
kwietny pocałunek zdobiące, Klimt

- za destrukcję ciała
i nieudolne składanie, Picasso

- za sens wszystkiego
w prostocie kwadratu zamknięty, Malewicz

- za w ogniu żyrafy
z wyobraźni szuflad wypełzające, Dalí

za to wszystko Wam
i przez wieków wieki
niech się stanie…

Dariusz Kadyszewski

Obraz

Skopiuję coś z Picassa 
Śmieszną trójkątną twarz z ostrego kąta 
Postrzegania 
Dodam trochę Dalego oniryczną 
Przestrzeń sponiewieraną czasem 
Ku zmyleniu pamięci 
Do tego przesycone zwidy poranne 
Dla abstrakcyjnego efektu 
Moje własne 
Walnę głową w ścianę 
By sąsiedzi należycie docenili walory 
Sztuki
 
Wy nieuki! 
I niech ktoś mi zabroni cieszyć się opinią 
Wziętego malarza

Ewa Kłobuch

Caravaggio

tyle świętych twarzy
i twoja nieświęta
dłoń skora do bijatyk 
prowadziła przez płótna wybranych
 
czy nie mieliby ci za złe 
muz z których czerpałeś
pospołu z innymi mężczyznami
 
czy ja nie mam
 
Maryi z Dzieciątkiem na biodrze
tak prostej
jak prosta była pozująca dziewczyna 
 
albo pędzla którym kolejny raz
wpychałeś Tomaszowy palec
w otwarty bok Jezusa
 
dróg i bezdroży 
na których wcześniej zapada mrok
spada z konia
gdy akurat skupiasz się na świetle 

Idalia Gaudyn

BODY ART NA FRESKU

doszła do ściany i to był kres
w sam raz na dobry początek

to będzie trwałe pomyślała
nawet bez poprawek i zmian 

miejscami odpadał mokry tynk
przezierało w nich arriciato

miała przed sobą cały dzień
słoneczny blask i żywe kolory

po nałożeniu ich na siebie 
przylgnęła twarzą do muru

powoli wsiąkała w intonaco 
piersiami brzuchem i udami

następnego ranka murarz zdjął
wciąż jeszcze ciepłą
warstwę organiczną

z uznaniem przyjrzał się freskowi
jego uspokojonej linii 
i wiekuistym barwom

Stanisław Topaz

Karawana

Fabuła 
nie została dokończona, 
trzeba dopowiedzieć końce do początków.
Miedzioryt, kwasoryt,  staloryt, drzeworyt  i glinoryt
przemienić w czereśnie miłości, w  fascynacji pejzaż.
Uwiecznić w prozie życia „Wschód słońca”  Moneta
i „Gwiaździstą  noc nad Rodanem”  Van Gogha.
Zobaczyłem się w lustrze bez  szkła;
w złoconych ramach ujrzałem słonecznik Van Gogha 
wydziobany  miejscami, jak na tarczy strzelniczej,
w polach oznaczonych liczbami 4 i 5.

Na karcie tytułowej napisałem rylcem
w twardej glinie tylko jeden wyraz: 

„Karawana”.

Krystyna Morawska

Ukąszenie

Z rozsypanych lat układam całość.
Czuję ciężar, gdyż greckie Mojry 
nici splątały. Oparte o drewnianą ramę 
obrazu przepowiadają zyski i straty.

Dlatego tęsknię do starego świata,
do części przeznaczenia, gdzie kij
pielgrzyma zostawia ślady. 
Kolejny raz wypuścił młode  listki,
które idą w stronę życia

i chociaż  zawierzyłam oczom,
wciąż jestem za młoda, aby zrozumieć 
tryptyk Boscha o nieskończoności.

Katarzyna Dąbecka

Góra męczenników

 
zamyślony… niknie powoli 
w absurdzie absyntu 
zielony ogień krąży, zdziera rozum, daruje sny 
pomarszczenia dnia, nieprzystosowania 
jak płócien ręce 
szarpią szaleństwem 
żądają zatracenia 
kształtem, kolorem, prawdą

kobiety wielu przejść
przy ścianach, w objęciach
bohomazy niepojęte
ktoś zapalił w nerwie, skrzywiony pogardą
śmiech rozrywający
w dali szalony
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Odkryj znikomość mowy królewską moc gestu
Z. Herbet
…dawały one (filmy) doskonałą okazję do
pokazywania wszystkiego, nic nie ujawniając.
S. Kracawer, Od Caligariego do Hitlera
Bo wy z Niemcem…
Wy – z Niemcem, a ja nigdy z Niemcem…
Nigdy!
Julian Tuwim, Kwiaty polskie

1
Leży przede mną trójjęzyczny, angielsko-

-niemiecko-francuski album zatytułowany 
„60 Years of Photojournalism”. Fotografie 
wyselekcjonował i ułożył tematycznie Hendrik 
Neubauer czerpiąc z archiwów amerykańskiej 
agencji fotograficznej Black Star, która po-
wstała w latach 20-tych w Niemczech. Wydało 
album w 1997 roku niemieckie wydawnictwo 
Könemann mieszczące się w Köln.

Fotografia prasowa jest dokumentem i 
wagę swą czerpie z dokumentowania, w tym jej 
rola się zamyka, na nim się kończy. Dla dobrej 
fotografii podobnie jak dla dobrej literatury 
wrogiem jest fikcja, którą posiłkuje się fotogra-
fia artystyczna upozowana wedle schematów, 
wytwornie kiczowata. Najlepsza jest ta, która 
nie ma autora, tzn. rezygnuje z aranżacji, jeśli 
ma wydobywać tak zwaną obiektywną prawdę 
o obiektywnej rzeczywistości. Operator filmo-
wy Karl Freund (Waletr Ruttmann, Symfonia 
wielkiego miasta, 1927) na pytanie, czy uważa 
„dokumentarne” zdjęcia za sztukę odpowia-
da: To jest jedyny typ fotografowania, który 
jest prawdziwą sztuką. Dlaczego? Ponieważ 
dzięki niemu można portretować życie. […] 
Realizm! To jest dopiero fotografia w swej 
najczystszej formie.

Jedyna fotografia prasowa, która wisi w 
moim domu, w moim pokoju, na tym regale, 
na którym zgromadzone są najdroższe mi 
książki, to czarno-białe zdjęcie o niewielkich 
wymiarach wycięte w latach osiemdziesiątych 
ze Sterna i podpisane: Hungerndes Kind in 
Somalia. 

2
Autor ułożył materiał w pięć grup tema-

tycznych: Kreig und Krise, Jäger und Sammler, 
Schnappschuss und Sinnbild, Idylle und verlorenes 
Paradies, Kleine Leute – grosser Auftritt. Z uwagi 
na cel jaki sobie stawiam, zajmę się tylko grupą 
pierwszą, tzn. porównaniem dokumentacji 
fotograficznej kilku największych wojen na 
obszarze całego świata, poczynając od wojny 
chińsko-japońskiej (1937-1945) kończąc na 
wojnie wietnamskiej (1964-1975). Ściślej: 
brakiem proporcji w „unaocznianiu” tych 
wojen, a zwłaszcza drugiej wojny światowej 
wywołanej i przeprowadzonej przez Niemców, 
jak również tendencyjnym doborem, selekcją 
fotografii.

Jeśli założymy, co wydaje się ze wszech 
miar logiczne, że ilość fotografii „prezentu-
jących” dany konflikt powinna być wprost 
proporcjonalna do jego rozmiaru czasowego i 
geograficznego, do liczby jego ofiar czyli licz-
by zbrodni, to spotykamy się tu z zastanawia-
jącą, zdumiewającą niekonsekwencją, która 
z całą pewnością nie jest dziełem przypadku.

Tak więc wojnę chińsko-japońską, która 

Janusz Gryz

Pokazać, aby ukryć

pochłonęła ponad 20 mln ofiar (w tym 17,5 
mln cywili) po stronie chińskiej i 1,1 mln po 
stronie japońskiej dokumentuje 6 fotografii, 
w tym m.in. zdjęcie rejestrujące przerażające 
skutki japońskiego nalotu bombowego na 
park rozrywki w Szanghaju oraz to, na któ-
rym widzimy scenę rozstrzeliwania o świcie 
chińskich jeńców stojących z zawiązanymi 
oczami i skrępowanymi z tyłu rękami przed 
murem w Nankinie. Wojnę domową w Hisz-
panii (1936-1939), w której poległo ponad 
500 tysięcy ludzi dokumentuje 8 fotografii. 
Wojnę w Wietnamie – 10 fotografii. Przy 
czym żadna z nich nie przedstawia żołnierzy 
amerykańskich, mówiąc metaforycznie, w 
złym świetle. Oglądając te fotografie ma się 
wrażenie, że oni nie zabijali, lecz że tylko ich 
zabijano, że tylko oni cierpieli, rozpaczali, 
modlili się, pisali listy. Dokumentacyjny cha-
rakter tych w większości znakomitych zdjęć 
pozostaje w oburzającej sprzeczności z ich 
nieobiektywnym, niedokumentacyjnym wybo-
rem. Są tu zdjęcia z nabożeństwa polowego, z 
przeszukań wioski, z transportowania rannego 
towarzysza, z odwiedzin sajgońskiego burdelu. 
Oto na stopniu schodków siedzi zmęczony 
generał Schwarzkopf, dobrze wykonał swoją 
wojenną robotę, zezuł buty, wypoczywa. Nie 
ma natomiast ani jednej fotografii zabitego 
żołnierza Vietcongu, spalonej napalmem 
wioski, zwęglonego trupa wietnamskiego 
dziecka. Z opisu dowiadujemy się, że w wojnie 
tej zginęło 47 tysięcy żołnierzy amerykań-
skich, 300 tysięcy zostało rannych, natomiast 
informacji o stratach przeciwnika na próżno 
szukać. Czyżby krew Amerykanina miałaby być 
cenniejsza od krwi Wietnamczyka? Ta pełna 
pogardy pycha szokuje, budzi protest, przypo-
mina starożytność rzymską i jej wielkopański 
stosunek do niewolnika, którego życie mniej 
warte od życia ulubionego pieska. A przecież 
każde życie jest równie cenne, z równą tro-
ską, pieczołowitością winniśmy je chronić, 
o nie zabiegać niezależnie od tego, czy jest 
to życie chłopa z wietnamskiej dżungli, czy 
najświetniejszego generała najpotężniejszej 
armii. Niech więc zostanie zapamiętane to, 
co świadomie pominięto: straty Vietcongu to 
900 tysięcy żołnierzy, blisko milion cywilnych 
Wietnamczyków, na temat liczby rannych 
brak danych.

3
Da capo (jakże niewinne łacińskie 

„capo” nabiera w niemieckim złowieszczej 
treści „kapo”; Sprache ist mehr als Blut). 

Dojście Hitlera do władzy „unaoczniają” 
dwie fotografie przedstawiające gęsią skórkę 
tysięcy niewyraźnych aryjskich głów z pierw-
szoplanową postacią Führera w samochodzie 
z uniesioną w faszystowskim pozdrowieniu 
ręką (jakże niewinnie uniesiona ludzka ręka 
nabiera złowieszczego znaczenia, gdy jest to 
ręka niemiecka).

Antysemityzm w przedwojennej Europie 
obrazują cztery fotografie, w tym trzy z getta 
warszawskiego i jedna z wiedeńskiego.

Getto warszawskie
Pierwsza fotografia. W kwadratowej 

ramie okienka w żelaznych drzwiach prze-

krzywiona głowa w kaszkiecie, z brodatą 
twarzą, z wypełnionymi strachem zezującymi 
oczami, która skryła się tu w ucieczce przed 
pogromem. 

Druga fotografia. Ulica w getcie. Na 
tle witryny sklepowej i drzwi z wywiniętą 
secesyjnie ukośną rurą poręczy (pamiętam 
z dzieciństwa takie poręcze), na tle skrawka 
oświetlonej słońcem obłupanej ściany i zary-
glowanego masywną żelazną kratą wejścia do 
sąsiedniego sklepu kilka postaci. Dwaj mija-
jący się mężczyźni w długich płaszczach, na 
rękawie jednego biała opaska, w kapeluszu i 
czapce, dwie nieruchomo stojące dziewczynki 
w obszarpanych ubraniach wpatrujące się w 
fotografa i trzy idące kobiety, z których jedna, 
najbliższa, w wielkich zniszczonych buciorach 
na chudych nogach, w porwanym płaszczu 
niesie niemowlę. Jej usta wykrzywia udręka 
krzyku, którego nie słyszy nikt, nawet Bóg.

Trzecia fotografia. Na gołej ziemi leży 
podobny do faworka zagłodzony na śmierć 
przeraźliwie chudy szkielet. Drugi, równie 
nagi, głową w dół układają na dwukołowym 
wózku odwróceni tyłem dwaj mężczyźni.

Getto wiedeńskie
Stary Żyd z brodą moczy pod strumie-

niem wody z ulicznego hydrantu czerstwą 
ćwiartkę chleba.

A gdzie dokumentacja z terenu Niemiec, 
gdzie fotografie choćby Nocy Kryształowej 
(Kristallnacht albo Reichspogromnacht), 
w czasie której nazistowskie bojówki spaliły 
1.300 tysięcy synagog, splądrowały 7,5 tysiąca 
żydowskich sklepów, zabiły co najmniej 91 
Żydów. Aresztowano wtedy 30 tysięcy Żydów 
i umieszczono w kacetach w Dachau, Buchen-
waldzie i Sachsenhausen. Nie, Niemcy antyse-
mityzmu nie znali, żadnych tam Judenhetzen, 
skądże znowu.

A polski antysemityzm był w latach 30-
tych imitacją tego, co działo się w Niemczech.

4  
II wojna światowa
Najpierw trochę statystyki, trochę po-

uczającej nudy, materiału wysuszonego jak 
archiwa, w których jest przechowywany. Staty-
styki, która odrzuca pojęcie indywidualności, 
uznaje tylko zbiory. Dane zetlałe, zasuszone 
jak liść w pamiętniku, którego dzisiaj poza 
weteranami i historykami nikt nie czyta, zajęty 
agonem, konsumpcją, pogonią za rozrywką. 
A więc wydobądźmy tych kilka nabrzmiałych 
cierpień i śmiercią do granic niemożliwości 
abstrakcyjnych wielkich liczb, ten obojętny 
szereg cyfr zamykający w sobie to, co niepoję-
te, co przekracza granice ludzkiej wyobraźni, 
co przez swe doświadczenie zepchnięte zosta-
ło w milczenie.

Szacuje się, że w wyniku działań wo-
jennych, oraz popełnionych podczas wojny 
zbrodni, życie straciło – i tu mamy różne dane 
– od 55 do 60 mln ludzi (Britannica), 72 mln, 
z tego 74 mln cywilów (Wikipedia). I dalej za 
Wikipedią (ograniczając się do Europy, do 
niektórych tylko jej krajów): Polaków – 6 mln 
(w tym 3 mln 200 tysięcy obywateli polskich 
pochodzenia żydowskiego), Rosjan – 23 mln 
100 tysięcy, Jugosławian – 1 mln 27 tysięcy, 
Francuzów – 562 tysiące, Anglików – 450 
tysięcy, Żydów będących obywatelami innych 
państw – 3 mln, Niemców – mln 293 tysiące. 

Wróćmy na chwilę do wojny w Wietna-
mie i przypomnijmy liczbę ofiar i fotografii, 
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których użył autor, by ten konflikt przedsta-
wić: w wojnie tej zginęło, sumując liczbę ofiar 
po obu stronach, odpowiednio: 1 mln 900 
tysięcy Wietnamczyków i 47 tysięcy Amery-
kanów, co daje w przybliżeniu 2 mln; autor 
wojnę tę ukazał na 10 fotografiach.  

Ile więc zdjęć winien użyć, by zachowując 
proporcje przedstawić drugą wojnę? - 360. A 
ile w albumie zamieścił – 43.

A teraz podzielmy te fotografie na dwie 
grupy: działania wojenne i popełnione pod-
czas wojny zbrodnie i zobaczymy, jak to się 
przedstawia liczbowo i jakie to są zdjęcia.

5
Działania wojenne
Rok 1939, wrzesień.
Kampania wrześniowa - 1 fotografia.
W walkach z Niemcami zginęło 66 tysięcy 

żołnierzy polskich, rany odniosło 134 tysiące, 
a 420 tysięcy dostało się do niewoli. Autor 
„zilustrował” tę wojnę fotografią, która przed-
stawia wóz drabiniasty na drewnianych kołach 
z obręczami wypełnionymi bierwionami, na 
których siedzi nakryty kapotą dziesięciolatek, 
za nim wypchany kanciasto juchtowy worek, 
brzozowa miotła, wyszczerzone na bok trzy 
drewniane zęby grabi.

Rok 1940, wiosna.
Inwazja Niemców na Norwegię - 1 fo-

tografia.
Liczba zabitych żołnierzy alianckich 

– 3.734. Fotografia przedstawia wtuloną w 
szczelinę skalną kobietę, która zasłania twarz 
kołnierzem płaszcza.

Rok 1940, lato- rok 1941, maj.
Bitwa o Anglię – 1 fotografia.
W wyniku niemieckich nalotów do końca 

maja 1941 roku straciło życie ponad 41 tysię-
cy osób cywilnych, ponad 52 tysiące zostało 
ciężko rannych. Fotografia przedstawia rów, w 
którym ukryła się przed nalotem bombowym 
gromadka dzieci.

Rok 1941, wiosna.
Kampania Bałkańska (Jugosławia, Gre-

cja) - żadnej fotografii. Wskutek ataku lotni-
czego na Belgrad – przez zaskoczenie, bez 
uprzedniego wypowiedzenia wojny Jugosła-
wii - zginęło około 24 tysiące osób. Ogólna 
liczba zabitych Jugosławian – ponad milion. 
Starty greckie: 13 tysięcy zabitych, 63 tysiące 
rannych.

Rok 1941, 22 czerwca – rok 1945, 9 maja.
Wojna z ZSRR- żadnej fotografii.
Pierwszy łeb złożyła pod radziecki topór 

germańska hydra pod Moskwą (październik 
1941- styczeń 1942), drugi w bitwie stulecia 
pod Stalingradem (23 sierpnia 1942 - 2 lutego 
1943), trzeci w największej bitwie pancernej w 
historii świata na Łuku Kurskim (4 lipca - 23 
lipca 1943). I okrwawiona, z przetrąconym 
grzbietem, zabijając po drodze wszystko, co 
niewinne i bezbronne, popełza do berlińskie-
go barłogu, by tam zdechnąć wśród dymów 
i poskręcanych w ogniu rumowisk. Liczba 
zabitych idzie w miliony. Tylko w samych 
walkach o Dom Pawłowa w Stalingradzie straty 
niemieckie były wyższe niż przy wzięciu Paryża.

Rok 1941, 7 grudnia- rok 1945, 2 wrze-

śnia
Wojna na Pacyfiku – 3 fotografie.
Pierwsza fotografia. Japoński atak bom-

bowy na Perl Harbor (7 grudnia 1941). 
Kłęby czarnego rozświetlonego pło-

mienistym ogniem wybuchów dymu nad 
lotniskiem zastawionym kruchymi modelami 
samolotów.

Druga fotografia. Grzyb atomowy po 
wybuchu bomby nad Nagasaki (9 sierpnia 
1945). Dodajmy gwoli przypomnienia: 75 
tysięcy zabitych.

Nie ruiny i zwęglone trupy, lecz este-
tyczny ogromny biały balon unoszący się 
majestatycznie nad chmurami.

Trzecia fotografia zamieszczona obok i 
przez to bezczeszcząca pamięć ofiar drugiej: 
wizyta w zamtuzie zwycięsko uśmiechniętych 
żołnierzy amerykańskich obmacujących bez 
żenady pokornie uległe japońskie prostytutki.

6
Działania wojenne. Ciąg dalszy.
Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu 

wszystko i nic. I to więcej nic niż wszystko. 
Spośród pozostałych 36 fotografii pominę 
te, które przedstawiają dramat rzeczy. Nie 
wspomnę, bo cel mam inny, ruin domów i 
ulic, dramatu mebli w tych domach, poście-
li, firanek, obrazów, dziecięcych zabawek… 
[Napisano tysiące książek o tragedii ludzi w 
tej wojnie, wypadałoby napisać choć jedną 
o dramacie zwierząt (Klemperer: odebrano 
nam [Żydom] nasze zwierzęta domowe: psy, 
koty, a nawet kanarki, i zabito je) i roślin, 
tych milionów zastrzelonych, spalonych 
koni, krów, świń, psów. (J. Tuwim, Kwiaty 
polskie: Za psy bombami rozszarpane / Za 
zmarłe pod strzaskanym domem, / Za te, co 
wyły nad swym panem, / Drapiąc mu ręce 
nieruchome;), ptaków (J. Tuwim, Kwiaty 
polskie: I z tego wzgórza ponad stawem, / Na 
którym, w owym wrześniu krwawym, / Ptaki, 
od huku oszalałe, / Przed śmiercią – jeszcze 
pożegnały / Łabędzią pieśnią swą Warszawę!), 
tych milionów drzew, zbóż, traw ogarniętych i 
unicestwionych płomieniami]. A więc co my 
tu jeszcze mamy?

Oto trzy Włoszki ogolone za kontakty z 
Niemcami prowadzone ulicami Bolonii wśród 
natrząsającego się z nich tłumu.

Oto czterech alianckich żołnierzy w 
płytkich hełmach, transportuje na noszach 
kamienistą ścieżką rannego w rękę towarzysza. 
Ranny towarzysz pali papierosa, uśmiecha 
się i zdaje się beztrosko pogwizdywać. Ładny, 
taki można powiedzieć krzepiący harcerski 
obrazek pełen troskliwej opieki pośród skąpej 
roślinności.

Oto prowadzony pod karabinem ulicą 
Utrechtu gefrajter z uniesionymi – Hände 
hoch! – rękami. (Jeszcze 3 zdjęcia tego rodza-
ju z północnej Italii). Dla nas, powojennych 
dzieci, wojna, w którą się stale bawiliśmy, 
składała się z ruin, wygrzebanej z tych ruin 
broni i kilku niemieckich słów wykrzykiwa-
nych z gardłową wściekłością. Do najczęściej 
używanych należały: Hitler kaput, raus, hände 
hoch, schnella, schnella…

Oto młodzi schludnie odziani pod-
strzyżeni Niemcy w obozie internowania 
zgromadzeni w sali kinowej, poddani pro-
cesowi denazyfikacji: oglądają film z obozu 
koncentracyjnego.

Oto znów obóz internowania (6 zdjęć) 
czy raczej obóz harcerski i życie w tym obozie. 
Żeński personel biurowy Wehrmachtu w po-

staci czterech dorodnych Lorelei w skąpych 
strojach plażowych opala swe wdzięki pod 
gorącym słońcem Florencji. Szeregi namiotów 
z rozwieszoną na sznurkach suszącą się bieli-
zną. Scena przy kuchni polowej: rozebrani do 
połowy, w krótkich spodenkach, z menażkami 
w rękach uśmiechnięci żołnierze otaczają ku-
charza z chochlą. Hier trifft sich München täglich 
um 20 Uhr – mówi tabliczka na słupie – nie-
mieckim dębie. Pod słupem trzej mężczyźni 
z tęsknie uniesionymi głowami kontemplują 
ten napis i jakoś tak we wrażliwym sercu wi-
dza budzi się współczucie, żal mu tych ofiar 
rozdzielonych z rodzinami, z żoną i dziećmi, 
z pięknym bawarskim Vaterlandem, zwłaszcza 
z jego piwiarniami.

Oto jakieś dziewczęta naciągające na 
długie zgrabne nogi nylonowe pończochy – 
uda odsłonięte aż po koronkę majtek, jakieś 
kobiety z dziećmi spacerujące po pokładzie 
statku, jakiś Churchill przed żołnierskim 
frontem, jakiś grzęznący w błotnistej drodze 
soldat w płaszczu na tle ośnieżonych wzgórz.

Oto na trawie dwie całujące się pary 
splecione w mocnym miłosnym uścisku. Obok 
trzeci żołnierz, samotny voyeur, lorgneur 
przyglądający się tamtym z pożądliwą cieka-
wością. Doceńmy takt dokumentalisty, że nie 
poczekał kilku minut, mielibyśmy bowiem 
czystą już pornografię. Przypomina się w tym 
miejscu znakomity wiersz Czycza „Brama”.

Jak więc widać wszystkie te zdjęcia uka-
zują, co by nie powiedzieć, drugorzędne, 
uboczne skutki wojny, jej obrzeża. Autor 
albumu stosuje kamuflaż, kieruje oczy widza 
na zdarzenia mimo wszystko marginalne, by 
odwrócić uwagę od „epoki pieców”, by zmini-
malizować, rozmyć winę. Używa eufemizmów, 
które „sytuację straszną pozorują na coś 
spokojnego”. Zdjęcia te robią wrażanie jakby 
autor wybierając je starał się niby to pokazać 
prawdę o wojnie, w istocie jednak po to, aby 
ją ukryć. Zeigen, dass verbergen. Wszystkie 
one są jak kręgi zaprzeczenia otaczające 
bestialstwo.

7
Popełnione podczas wojny zbrodnie.
Według publikowanych obecnie (New 

Jork Times - za Onetem z dnia 3 marca i 6 
marca 2013 r.) wyników badań prowadzonych 
przez amerykańskich badaczy z „Holokaust 
Memorial Museum” w Waszyngtonie, Geof-
freya Megargee′a i Martina Deana w Europie 
w okresie nazizmu było 42.500 miejsc kaźni, 
w tym 30 tysięcy obozów pracy, ponad 1.100 
żydowskich gett, prawie tysiąc obozów kon-
centracyjnych, 500 domów publicznych, w 
których zmuszano kobiety do uprawiania 
prostytucji, a także bliżej nieokreślona liczba 
ośrodków zwanych przez Niemców „centrami 
opieki”, w których kobiety siłą poddawano 
zabiegom aborcji i zbrodniczym ekspery-
mentom medycznym. Nebenbei bemerkt: 
pierwszy wiersz jaki opublikowałem w wieku 
lat dwudziestu nosił tytuł „Ravensbrück”. W 
obozach tych zginęło od 15 do 20 milionów 
ludzi, w tym ponad 6 milionów Żydów. Co z 
tej hekatomby przedostało się do albumu? 
Jedno zdjęcie!

Może przedstawia ono tę odciśniętą 
w pamięci zbiorowej scenę, na której żoł-
nierz „szlachetnego” Wehrmachtu mierzy z 
karabinu do stojącej tuż przed nim młodej 
kobiety z niemowlęciem na ręku? Nie. Może 
konferencję w Waansee z 20 stycznia 1942 
roku, na której niemieccy prominenci hitle-
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rowskiej służby państwowej naradzali się nad, 
jak to eufemicznie określono, „rozwiązaniem 
kwestii żydowskiej”? Nie. Może – wie es in 
Celans „Todesfuge” hieβt: ein Grab in den 
Lüften – kominy Auschwitz, Birkenau, Bełżca, 
Sobiboru, Treblinki, Chełmna nad Nerem, 
Majdanku, Płaszowa, Stutthofu, Gross-Rosen, 
Bergen-Belsen, Oranienburga, Theresien-
stadt? Nie. Może anus mundi, komorę gazową 
Auschwitz? Nie. Może Himmelfahrtstrasse 
Treblinki? Nie, może doły Treblinki wypeł-
nione polanymi naftą tysiącami płonących 
ciał? Nie. Może Amona Götha, komendanta 
obozu w Płaszowie, tego z „Listy Schindlera”, 
który z balkonu swojej wilii uwielbiał strzelać 
do więźniów? Nie. Może Powstanie War-
szawskie i wymordowanie Warszawy (ponad 
200 tysięcy zabitych)? Nie. Może jakąś jedną 
spośród dziesiątek, setek, tysięcy w okrutny 
sposób spacyfikowanych wsi i miasteczek? Nie. 
Może jeden z symboli Endlösung-Warszawskie 
Getto? Nie. Może ową dreiβig Jahre alte 
Frau z Warszawskiego Getta, die vor Hunger 
dem Wahnsinn veefallen war i która hat aus 
der Liche ihres zwölfjährigen Sohnes einen 
Gesäβteil herausgeschnitten und zu verspei-
sen versucht? Nie. Może jedno z 30 tysięcy 
dzieci Zamojszczyzny, które zostały odebrane 
rodzicom, ukradzione, wyrwane z rąk na ulicy 
w celu germanizacji bądź eksterminacji? Nie. 
Może jednego małego Polaka z około 250 
tysięcy, którzy przebywali w domach Lebens-
bornu? Nie. Może rozstrzelanie ponad 100 
tysięcy Żydów w Babim Jarze (E. Eбмушенко: 
Наг Бабьим Яром шелест гиких траб)? Nie. 
może jeńców, robotników przymusowych 
skazanych na katorżniczą głodową pracę, w 
wyniku której masowo ginęli w dziesiątkach 
tysięcy obozów? Nie. Może to zdjęcie mojej 
matki, wtedy czternastoletniej dziewczynki 
pochwyconej 22 czerwca 1942 roku na ulicy 
Królewskiej w Kutnie przez urzędniczkę – 
blondhaarige Hitlerchen o złowrogim spoj-
rzeniu niebieskich oczu – Arbeitsamtu (urząd 
znajdował się przy równoległej do Królewskiej 
ulicy Podrzecznej, poniżej kościoła św. Waw-
rzyńca) i wywieziony na roboty do Niemiec 
(Ostdorf über Eckenferde, Schleswig-Hol-
stein), gdzie pracowała do końca wojny w 
gospodarstwie bauera Heinricha Krolla? Nie. 
Może to zdjęcie mojej babci Rozalii, chłopki 
ze wsi Ruda pod Mińskiem Mazowieckim, 
która woziła żywność do głodującej Warszawy i 
którą poszczuł psem rasy owczarek niemiecki 
folksdojcz- bahnschutz na stacji Dębe Wielkie? 
Pies wabił się Barry, jak ten należący do jednej 
z bestii Treblinki, Kurta Franza. Niedługo 
potem bahnschutz wyrokiem podziemia 
skazany na karę śmierci został wypchnięty 
przez dwóch młodych mężczyzn z pędzącej 
kolejki w słoneczny letni dzień, wierny Barry 
skoczył za swoim panem. Wiele lat po wojnie 
oglądałem blizny na jej nogach, na łydkach 
i udach – ślady po tamtym pogryzieniu. Nie. 
Może to zdjęcie zakatowanego w Radogoszczy 
męża cioci Marii z Łodzi? Nie. Może…?

Może…? Może…? Nie! Nie! Nie!
Więc, co przedstawia ta jedna jedyna fo-

tografia? Otóż przedstawia ona wnętrze anoni-
mowego obozowego baraku z kratownicą nar, 
z których wychylają się ostrzyżone do skóry 
skrajnie wygłodzone głowy więźniów. Przy tych 
głowach miski, w tych głowach nieżywe czarne 
oczy bezdennie puste, choć ludzie jeszcze 
prawie żywi. Zdjęcie nuży powtarzalnością 
tych ułożonych na pryczach głów i podobne 
jest do wypranej z emocji, odpersonalizowa-

nej, zdehumanizowanej ludzkiej tapety. Jakaż 
przerażająca ilustracja nienawiści nazistów 
do humanizmu, psychologicznie chłodnej, 
wyrachowanej fascynacji rodem z Marinettie-
go – tu w zgodzie z bolszewizmem- masami, 
wyrażonej expressis verbis przez Majakowskie-
go w poemacie „Włodzimierz Iljicz Lenin” 
[Владимир Ильиг Ленин]

Jedinica- wzdor, [Единица-бэдр,
jedinica- nol, eдиница-ноль,]
(Jednostka- bzdurą, jednostka- zerem)
Obraz zastępuje setki słów. Pamięć 

przechowuje obraz, podczas gdy słowo dawno 
rozwiał wiatr zapomnienia. Tym większa od-
powiedzialność za to, czym karmi się oczy, za 
to, czym karmi się uszy. Nie przypadkiem pisze 
Herbert: Odkryj znikomość mowy królewską 
moc gestu. Jednak słowo nabiera siły obrazu 
wtedy, gdy jest narzucane przez milionkrotne 
powtarzanie i przez to przyjmowane – jak 
obraz – mechanicznie i nieświadomie. W 
rozprawie z 1920 roku „O prirodie słowa” 
(O naturze słowa) Osip Mandelsztam pisze: 
Po suszczestwu, niet nikakoj raznicy mieżdu 
słowom i abrazom. Słowo jest uże obraz za-
pieczatannyj […]” 

W istocie rzeczy nie ma żadnej róż-
nicy między słowem i obrazem. Słowo to 
zapieczętowany obraz.) [O рыгирoде cлова: 
По сущеcтву, нет никакой раэницы между 
слоом и образом. Слово ecmь уже oбраз 
запечатaнный…]

Fotografia dokumentalna obok pod-
stawowego jej waloru poznawczego, niesie 
niewymuszony ładunek emocjonalny. Czy-
telność tego ładunku zależy od kulturowo 
ukształtowanej wrażliwości serca. Wiedząc 
to, autor tak dobiera zdjęcia, by wzbudzić 
współczucie przede wszystkim do Niemców, 
których przedstawia w roli ofiar wojny. Jedyne 
dwie fotografie dokumentujące nagą śmierć – 
„Meister aus Deutschland” jak nazywa ją Paul 
Celan – to dwa wyszczerzające zęby zdjęcia na 
ściółce apenińskich lasów (zima, 1944), na 
każdym trup niemieckiego żołnierza w hełmie 
z paskiem podtrzymującym opadłą szczękę, z 
krzyżem żelaznym pod martwą brodą.

Na próżno szukać w albumie Goldfasa-
nów, blond bestii, udekorowanych teutoń-
skich morderców z „denn heute gehört uns 
Deutschland und morgen die ganze Welt” 
na ustach, nigdzie ani cienia fanatycznego 
esesmańskiego gada z syczącymi błyskawica-
mi  SS na klapach, ani śladu gestapowskiego 
zwierza w czarnym mundurze z trupią czaszkę 
na otoku wytwornej czapki, ze swastyką na 
przedramieniu (za Klempererem, L.T.I. No-
tizbuch eines Philologen: To coś w rodzaju 
damskiej podpaski), z napisem „Gott mit uns” 
na klamrze pasa.

Tak, to Niemcy posługując się gumką eu-
femizmu czyli uniku, kamuflażu, dezinforma-
cji, przemilczenia, fałszu, kłamstwa wycierają 
z historii prawdę o najbardziej bestialskiej, 
najstraszniejszej w dziejach ludzkości zbrodni, 
której się dopuścili na narodach Europy.

Ale, na szczęście, nie wszyscy. Trzy przy-
kłady: Günter Grass: Historia, historia, którą my 
Niemcy nieustannie kalamy, ta historia jest jednym 
wielkim zatkanym wychodkiem. Wciąż spuszczamy i 
spuszczamy wodę, a gówno nadal wypływa. Berliń-
ska wystawa Wehrmachtu, która udowodniła, 
że zwykli niemieccy żołnierze Trzeciej Rzeszy 
popełnili przerażające zbrodnie.

G. Grass zmarł 13 kwietnia 2015 roku w 
wieku 88 lat. v

Kółko się wykrzywiło i zamieniło się 
w ósemkę jak koło roweru po zderzeniu 
z murem. Agencja przeszła na całkowitą 
komercję, wprawdzie świadczącą usługi 
także politykom, ale nie robiącą już wła-
snej polityki. Przestała być usamodzielnio-
ną agenturą, jak określali nas narwani, 
acz osamotnieni łowcy wrogów narodu i 
poszukiwacze sensacji. Coraz mniej ich 
zresztą depcze nam po piętach, całe szczę-
ście. Agencja sprywatyzowała się. Przejął 
ją syn pułkownika Arnolda. Wprawdzie 
pozostała w kręgu naszego etosu, ale to 
już nie było to samo. Powoli zresztą od-
chodziła, bo pociąg rzeczywiście pojechał 
już dalej. Nowoczesne instalacje śledzące 
i analizujące. Sztuczne mózgi. Wirtualne 
kartoteki w kilka sekund podające poszu-
kiwaną informację. Gdzie się podziało to 
emocjonalne deptanie za wciąż wymykają-
cym się figurantem, lornetkowanie drzwi 
i okien podejrzanych domów, wyważanie 
drzwi, gdy nie było już innej możliwości.

Służba Bezpieczeństwa, po 1990 roku 
już tylko jako środowiskowa formacja, za 
sprawą biologii i gospodarki oraz dwóch 
karygodnych Ustaw przeszła ostatecznie 
do historii. Pozostali tylko, coraz mniej 
liczni, jej udziałowcy. W tym ja. 

Ustawy były fatalne, choć perfidnie 
opóźnione, ale pozwoliły nam zrobić ra-
chunek sumienia. Też spóźniony, bo wie-
lu, bardzo wielu nie mogło go już zrobić.

Czasem się zastanawiam, jaki jestem? 
Bo kim, to wiadomo. Imię i nazwisko, 
konkretne ciało, konkretna psychika, 
temperament i inne cechy osobowości. 
Pewna, choć degradująca się z czasem 
całość. Kulka naftaliny powoli czeznąca.

Ale jaki jestem, to znaczy – najogól-
niej rzecz biorąc – jakie są moje relacje z 
otaczającą mnie rzeczywistością? Co robi-
łem i co robię dobrego i złego, o ile oczy-
wiście w tym panującym dziś relatywizmie 
można takie kryteria zastosować. A także, 
jak wyglądam przy innych kryteriach; 
weźmy na przykład: czynu i zaniechania. 
Najważniejsza jednak jest moja relacja w 
stosunku do drugiego człowieka. Chrystus 
tę relację ustawił aż nazbyt jednoznacznie.

Kiedy przyszło mi walczyć z rewolucją, 
czyli kiedy z rewolucji proletariackiej stali-
śmy się, nie, nie nieoczekiwanie, tylko po 
dość długotrwałym procesie wysferzania 
się i alienacji, kontrrewolucją, to ktoś w 
Partii wymyślił genialne w swojej istocie 
ale fałszywe jeśli idzie o przypisanie do 
przedmiotu opisu: „Partia jest ta sama, 
ale nie taka sama”.

Jestem jak ta Partia. Po 1990 roku 
zmieniłem się, bardzo się zmieniłem. 
Dobrze, że w prawodawstwie cywilizowa-
nych państw jest instytucja przedawnienia, 
oparta o psychologiczne prawo przemiany 
człowieka. Człowiek nie tylko ma prawo do 
przemiany, ale rzeczywiście się zmienia.

Cóż z tego, z powyższego, skoro cze-
kista zawsze pozostanie czekistą. Przekleń-
stwo Dzierżyńskiego. v

Stefan Pastuszewski 

Przekleństwo Dzierżyńskiego
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***

Nienarodzony, choć kiedy przyłożyć mi lustro do ust,
oddam ciepło szarą mgiełką, będziesz mogła rysować na nim
uśmiechnięte minki lub napisać list, który przeczytam gdy otworzę oczy.
Gdy już oboje.
 
Nienarodzony, choć cały gotowy do startu.
Zaraz mięsień wtłoczy mi ducha w pusty krwiobieg,
różem obleje policzki.
Jeszcze chwila i życie wypełni mnie jak czarkę.
 
Lecz zanim jako ten pierwszy ujrzę cud stworzenia,
wyśpiewam pierwsze psalmy, na cześć swego mistrza.
Zanim stanę sam ze sobą i zrozumiem
czym jestem a czym nie, poczuję głód.
I brak.
 
I chłód ogarnie moje usta, a z nim bojaźń,
bo nie znam jeszcze słów, dzięki którym mógłbym to poskromić.
Zasnę zmarznięty pierwszy raz, wpadnę w letarg.
I śnił będę o tobie, nie mając pojęcia.
 
I wtedy, choć jeszcze niczym nie zdążę zasłużyć,
stworzenie się dokona - po siedmiu próbach,
w końcu idealne, jak antymateria.
 
Będę wielbić cię w tajemnicy, bo nie wiem czy mi wolno
i wtedy zrozumiem, ale tak prawdziwie
czym są chwytne dłonie i krew w arteriach,
pulsująca tożsamo z oddechem przy uchu.
 
To w twoich ramionach ułożę pierwsze wersy,
które będę zapętlał w modlitwach jak wierszach,
dopóki nie przyjdą kolejne przymrozki,
a jabłka nie zaczną spadać z drzew
 
I gnić.

Szymon Gowor

Kochanka diabła

zbuntowany od pierwszych kroków
opiekun twojej zagubionej duszy
opuścił rajski ogród, odszedł

w snach przywołać można wiele
najpiękniejsze kwiaty w zielniku
i suchą martwą pustynię 
 
zbłąkany w swojej drodze
podarował najcenniejszy dar
przyniósł światło i musiał odejść

kończy się dzień a ty ponownie
zaczynasz nową podróż
uważaj co może cię pojmać tym razem

w kręgu ósmym było najtrudniej
przyjemność kosztowała więcej
krótka chwila warta była ceny

poranna gwiazda rozbłysła na niebie
nigdy jaśniej niż tego dnia, 
wreszcie doczekał się spełnienia

niebywała 
okazała się kochanka diabła

Zuzanna Suliga

Dziwna przyjemność płynąca z bycia z Tobą w masie, pomiędzy ludźmi, 
zapamiętywanie zmysłowe, poznawanie znanych miejsc jakby na nowo, 
przyglądanie się uważniej miastu, wsiadanie z ciekawości do przypadkowych 
środków transportu, uczucie jakby bycia w filmie, jakby się nie znało wcześniej 
danego miejsca, czysta ciekawość dziecięca i pierwotna, bezwstydna

Słońce przeszło łukiem i teraz będziemy za nim długo, długo tęsknić
nie zaprosiłam Cię tutaj żebyś mi wtapiał suche ręce w kark
zesłałeś na to miasto brak prądu, a nie nauczyłeś nikogo pisać listów
właściwie rozpuściłeś ten stary, śmieszny sposób formowania perspektywy 
na wszystko, co 
widoczne z okien tramwaju
ziścisz się za kwadrans i znowu każdy mural będzie o Tobie mówił
i każdy wiatr będzie przyjemniej czesał włosy 
i każdy esej to nie to co z Tobą miasto haustem
i tylko tęsknić, tęsknić

Katarzyna Dominik

Nieosiągalny

Kiedy odchodzisz jest tak zimno.
Wchłaniam każdy detal,
aby nie rozpadł się choćby atom.
W prezbiterium starych drzew,
odartych z nagości, nic nie ukryję:
senne rojenia, które zbieram,
szelest spadającego liścia,
kanwę, którą igła lubi przebijać,
lawendę w stęchłej szafie
pachnącą wiosenną świeżością.
Lodowatą różę wyrzeźbioną na szybie
przez mroźny oddech
wypuszczony z płuc,
które ukrzyżowano na czarnej sośnie.
To przeorane myśli, którym
bliżej do Tartaru, niż na Elizejskie Pola,
kwitnące pośrodku płatka czasu. 
Kiedy jesteś obok widzę blask źrenicy, 
jak z nagła przez sekund parę, 
by zamilknąć.
Nie licząc nasycenia, iskry ponad pożar,
błagając o jeszcze, choćby w półśnie,
ze śladami paznokci na plecach, odsłaniam
twoje strzeżone, mroczne oblicze.

Szymon Florczyk

Splatany

mam wrażenie, że głuchnę,
kiedy echa rozmów płowieją,
pokrywając się niepewnością i formułami 
zaprzeczenia, że o tej godzinie jeszcze jest 
otwarte. bo załóżmy, że tylko zapomniałaś
zamknąć drzwi, choć każda minuta 
czekania odcina tlen. ale załóżmy

że dam plamę cokolwiek napiszę, choćby ten wiersz, w każdym razie 
chcę cię przeprosić, że gdzieś w tym wszystkim nadal 

słyszę lirykę. 
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Po czym można poznać śmierć? Po 
odgłosie jednego, samotnego, rzuconego 
z rezygnacją pęku kluczy. Jeszcze poprzed-
niego dnia dziewczynka słyszała odgłosy 
dwóch rzuconych na półkę przy drzwiach 
pęków kluczy, w sobotę już tylko jednego. 
Tego, który należał do jej matki. Klucze jej 
ojca tym razem nie zadźwięczały radosną 
wiadomością, że oto już wrócił do domu, 
do niej, do swojej małej, ukochanej có-
reczki. On umarł. Umarł i tyle. A przecież 
dotąd w soboty wybierał się na weekendo-
we zakupy. Dawał się uwodzić wciąż tymi 
samymi smakami, pulsującymi w nim pew-
nie od czasów własnego dzieciństwa. Oto 
wyszukiwał w sklepie korniszony, chrzan, 
tłustą śmietanę, bochenek przaśnego chle-
ba, wędzonego łososia, bliny i śledzie. A 
potem porzucał wiktuały gdzieś w kuchni 
i zasiadał szybko do pisania, by nie uciekły 
przed nim w popłochu nowe pomysły na 
kolejne sceny, dialogi, postacie dzieci z 
dziwacznymi imionami. 

To była jakaś inna sobota, choć zaczęła 
się tak, jak każda poprzednia. W tą sobotę 
- 5 listopada 1977 roku, jej matka przywlo-
kła do mieszania tylko nienaturalną ciszę, 
zaczepioną o jej trzęsące się palce. Po klu-
czach ojca dziewczynki została tylko ta ci-
sza, niczym futrzasty breloczek – pompon, 
którego nie słychać nawet po upuszczeniu 
z wysokości na podłogę. Dziewczynce wcale 
nie podobała się perspektywa dorastania w 
domu z brelokiem z pomponu ciszy, więc 
uparcie przywoływała w myślach dźwięk 
dwóch pęków rodzicielskich kluczy. Wciąż 
i wciąż od nowa. Ale słyszała tylko ten 
jeden, samotnie sobotni. Momentami był 
taranem, który próbował rozwalić jej drzwi 
wejściowe do komnat zdrowego rozsądku. 
Wkładała więc watę do uszu, próbując 
zniwelować ból duszy, ale wata nie tłumiła 
krzyku tęsknoty. Jednak Anne jeszcze wów-
czas nie rozumiała, czym tak naprawdę jest 
śmierć. Pytała nawet matki na jak długo 
umarł jej tatuś. Dopiero po pewnym cza-
sie pojęła, że śmierć oznacza „już nigdy”. 
Jednocześnie uświadomiła sobie, że odgłos 
jednego pęku kluczy całkowicie pozbawił 
ją beztroskiego dzieciństwa. Odtąd zazdro-
ściła postaciom w książkach i komiksach, 
stworzonych przez jej ojca, gdyż oni prze-
cież dorastali w pełnych, szczęśliwych ro-
dzinach. Jej ojciec René Goscinny – jeden 
z najzdolniejszych twórców komiksów oraz 
autorów książek dla dzieci - jako twórca 
nie uśmiercał swoich najważniejszych 
bohaterów. W stworzonym przez siebie 
królestwie przygód Mikołajka, Dzikiego 
Zachodu, Asteriksa i Obeliksa – tylko on 
jeden umarł. Czy to nie swoisty paradoks? 
Los się zaśmiał, kostucha zrobiła psikusa. 
A może tak miało właśnie być, tak było mu 
pisane, tak przez Opatrzność wyznaczone?

A śmierć przyszła do niego zdyszana, 
spocona, gdyż próbowała dogonić jego 
pędzący w miejscu, stacjonarny rower 
– zlokalizowany w gabinecie lekarskim. 
Pewnej soboty jego kardiolog namówił go 
w końcu na banalne badanie – scenarzysta 
z mackami elektrod, przyklejonymi na na-

Anna Kokot-Nowak

Ćwiczenia z konturowania postaci

gim torsie, wziął udział w rutynowym teście 
wysiłkowym serca. Ani lekarz, ani on, ani 
towarzysząca mu żona nie wiedzieli, że jest 
już od długiego czasu śmiertelnie chory 
na dusznicę bolesną. Zabić go mógł każdy 
wysiłek, nawet niewielki. Zmarł jednak pod 
okiem kardiologa, który na jego skargę, że 
czuje ból w ramieniu i klatce piersiowej – 
polecił mu pedałować na rowerze jeszcze 
piętnaście sekund. Goscinny nie dokończył 
badania, zmarł na oczach swej żony, która 
początkowo jeszcze łudziła się, że zemdlał. 
Anne miała później do matki wielki żal o 
to, że ta opowiedziała jej całe zdarzenie z 
tak bolesnymi szczegółami, którymi znisz-
czyła jej dzieciństwo. Z biegiem lat wyba-
czyła jednak matce nadmierną szczerość, 
uznając śmierć ojca za przewrotną ironię 
losu: „(…) umrzeć na zawał u własnego 
kardiologa! Cóż za piękna śmierć dla 
humorysty!”. Jako osiemnastolatka -cór-
ka Goscinnego zapisała się podstępem, 
przy użyciu panieńskiego nazwiska matki, 
do tego samego kardiologa, który w jej 
przekonaniu uśmiercił ojca. W gabinecie 
lekarskim - spoglądając na rower stacjo-
narny pytała, czy to właśnie na nim umarł 
jej ojciec (lekarz nie wiedział, a ona mimo 
to czule pogłaskała metalowe cielsko we-
hikułu). A potem udawała, że w kieszeni 
płaszcza ma naładowaną broń. Kardiolog 
przyznał, że zdarzenie z jej ojcem głęboko 
nim wstrząsnęło, przez trzy lata nie był w 
stanie wykonywać swego zawodu i musiał 
zawiesić praktykę lekarską. Z czasem jed-
nak uznał, że ta śmierć Goscinnego była 
nieunikniona. Sugerował, że w zasadzie 
uratował życie nie tylko Anne, ale i jej 
matce, gdyż ojciec mógł dostać zawału 
siedząc za kierownicą auta, z nimi dwiema 
we wnętrzu. Osieroconej dziewczyny nie 
przekonały jego słowa – wyjawiła lekarzowi, 
że matka w zasadzie umarła razem ze swoim 
mężem. Każdego dnia opowiadała jej bez 
końca o tej straszliwej chwili w gabinecie: 
René upada, a ona przytula do siebie jego 
nagi tors z podłączonymi elektrodami. 
Upiorne elektrody z opowieści matki 
przykleiły się do wnętrza jej myśli i odtąd 
nie dawało się ich w żaden sposób odkleić. 
Codziennie torturowały ją psychicznie, pa-
troszyły z młodzieńczego optymizmu. Tors, 
nagi tors z elektrodami – wizja niepokojąca 
i nieco futurystyczna, wciąż rozbłyskała pod 
jej powiekami, choćby nie wiadomo jak 
mocno je zaciskała. 

Być może René Goscinny miał prze-
czucie, że jego życie powinno pędzić, 
przyspieszać, gnać, bo zostało mu niewiele 
czasu? Uchodził za tytana pracowitości, 
trudno go było oderwać od maszyny do 
pisania, którą posługiwał się zresztą z za-
dziwiającą szybkością. Wymyślał, tworzył, 
powoływał do życia, a także realizował – jak 
wspominała Anne. Gdy pracował, córeczka 
miała zakaz wchodzenia do jego pokoju. 
Mimo to kiedyś wdrapała się w tym twór-
czym pokoju na jego kolana i z wdziękiem 
prawdziwej, małej kokietki, namówiła 
go do zakupu dziwacznej, falbaniastej 
sukienki, o której zamarzyła. Pamięć ojca 

została w podarunkach, które jej ofiarował: 
złotym łańcuszku z literką A (zgubionym), 
niewielkim zegarku na zamszowym, brązo-
wym pasku, w dołeczkach jej przyszłej córki 
Salomé, które ta z pewnością odziedziczyła 
po swoim jakże często uśmiechniętym 
dziadku. Została we wspomnieniach wy-
praw, na które ją zabierał – w Los Angeles 
do Disneylandu (gdzie bardziej chyba za-
brał siebie niż ją) i wujka Borysa, którego 
kazał jej nazywać Bernardem, do Buenos 
Aires, gdzie bawili się na placu San Martín 
(Anne straciła zęba, a tata udawał prze-
rażenie i żartobliwe symulował, że szuka 
dla niej szpitala), do Jerozolimie (Ściana 
Płaczu) – gdzie po raz pierwszy widziała go 
w jarmułce, gdy wkładał między szczeliny 
muru niewielką karteczkę. Swe nieliczne 
wspomnienia córka przez następne lata 
po jego śmierci zbierała jak najcenniejsze 
puzzle. Na jednym z nich widziała ojca, 
który co niedziela ofiarowywał żonie róże. 
Na innym – mężczyznę, który tańczył z 
wdziękiem po klawiaturze maszyny do pi-
sania, na kolejnym – uśmiech i dołeczki. 
Choć jednak bardzo się starała – wiedziała, 
iż jej układanka nigdy nie będzie komplet-
na. Mimo to dopasowywała poszczególne 
kawałki i wmawiała sobie, że one jej o 
nim opowiedzą. Nadstawiała nawet uszu, 
aksamitne płatki drgały nerwowo ocze-
kiwaniem słów. Nadaremno. Obraz ojca 
wciąż był zdekompletowany, niepełny. W 
zasadzie w każdym z puzzli tkwił jej ojciec, 
ale położone jeden obok drugiego, zaklesz-
czające się ciasno bokami – tworzyły jakąś 
zniekształconą, fragmentaryczną postać, w 
której jakoś nie mogła wyczuć ukochanego 
taty. Nie wiedziała, jak być osobą dorosłą, 
skoro na wieki zostanie sierotą bez ojca. 
Czuła raczej, że chyba na zawsze pozostanie 
w stanie pomiędzy, egzystując jako stare 
dziecko - tylko, że bez jego niewinności. 
Ojciec pozostał jej brakiem. Pozostał tajem-
niczą kieszenią pogrzebowego garnituru, w 
której wnętrzu ukrył się narysowany przez 
nią obrazek. Będzie go przecież nosił przez 
całą wieczność. Tylko czy obrazek dostanie 
się wraz z nim na drugą stronę, czy doświad-
czy łaski przejścia tam?   

Czy można pisać o kimś bliskim w 
zasadzie przede wszystkim przez pryzmat 
jego nieobecności? Czy można poznawać 
jego osobowość wyłącznie przez uczucie 
dojmującej tęsknoty? Czy można wreszcie 
wyprzeć ze świadomości czyjeś istnienie, by 
ostatecznie każdego dnia szukać jego cech 
u każdego napotkanego mężczyzny, który 
wydawał się mieć jakiś rys charakteru zmar-
łego? Anne Goscinny, córka pisarza i scena-
rzysty René Goscinnego uważa, iż można. 
W książce „Tato”, łączącej w sobie jej list do 
ojca „Odgłos kluczy” oraz powieść „Wiecz-
ny ojciec” – kreśli z niezwykłą subtelnością 
i wrażliwością obraz ojca, który zmarł nie-
spodziewanie, gdy ona miała zaledwie dzie-
więć lat. Pustki po nim nie zdołała nikim i 
niczym zapełnić, pustkę po nim starała się 
tylko w jakiś sposób opisać i dzięki temu 
może choć po części zrozumieć. Pustkę po 
nim niosła jak drogocenny skarb w swoich 
pracowitych dłoniach pisarki, obracała ją w 
palcach, smakowała, próbowała powąchać. 
Tak, właśnie zapachem przywoływała ojca 
po jego śmierci. Pewnego dnia włączyła 

dokoñczenie na str. 32
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w domu jedną z taśm VHS z nagranym z 
ojcem wywiadem – a potem słuchała go 
uważnie, wpatrując się w jego przywołaną 
wspomnieniem sylwetkę. To nadal jednak 
nie był jej tata, tylko jego celulozowa kary-
katura. Spryskała więc ekran telewizora z 
obrazem ojca jego ulubionym zapachem z 
flakonika „Moustache” i jeszcze raz obser-
wowała swoją reakcję na jego przywoływa-
nego miłością ekranowego ducha. Niestety, 
w perorującym mężczyźnie nie dostrzegła 
tego, kogo szukała i kochała. Gdy wraz z 
matką pojechały po drugiego mieszkania 
René w Cannes, w którym często samotnie 
tworzył, z nadzieją szukały go wzrokiem po 
wnętrzu pomieszczenia. I choć zobaczyły 
ledwo rozpoczętą butelkę Chivas, widok na 
morze, jego gabinet i modele statków, nie 
zobaczyły tego, którego pragnęły. Do domu 
przyjechała z nimi jego ulubiona, zielona 
kamizelka, ale nawet w jej przytulnym 
wnętrzu nie pozostał zapisany kształt jego 
ciała. Matka Anne tłumaczyła jej, że nie 
musi szukać ojca tylko na cmentarzu, pod 
milczącą, kamienną powierzchnią. Na jej 
dziecinne pytania o to, gdzie jest tata, od-
powiadała: „Tata jest teraz wszędzie”. Ona 
sama nigdy nie eksmitowała go z myśli, ani 
z serca. Do końca życia nosiła na palcu jego 
obrączkę, którą przytrzymywała swoją dam-
ską, ciaśniejszą obrączką. Szła z nimi przez 
życie jak z niezwyciężoną tarczą. A córka 
zastanawiała się z niepokojem: czy można 
być na zawsze poślubioną zmarłemu? Jesz-
cze wówczas nie wiedziała, że najwyraźniej 
można, gdyż prawdziwa miłość jest wieczna, 
heroiczna i beztrosko pokonuje nawet ba-
rierę śmierci. Potrafi spajać uczuciem dwa 
osobne światy, odrębne rzeczywistości. Nie 
daje się nikomu unieważnić. 

Matka Anne na stałe usadowiła się na 
krześle z napisem „Wdowa po René Go-
scinnym” (w zasadzie czuła się do końca 
życia mężatką) i zapomniała o podstawowej 
definicji szczęścia. Cieszyły ją tylko okre-
ślone rzeczy, gdyż samo szczęście – bez 
żadnego przymiotnika, zamknęła w trum-
nie ze szczątkami męża. Zarządzała pozo-
stawionym przez niego archiwum, została 
menedżerką jego pamięci. W roku 1985 
zorganizowała na wieży Eiffla trzytygodnio-
wą wystawę poświęconą jego twórczości. 
Anne codziennie po szkole chodziła w to 
miejsce i słuchała nadawanego z głośników 
głosu ojca. Poznawała go inaczej, uczyła się 
rozpoznawać w swoim ojcu nie ojca tylko, 
ale przede wszystkim uwielbianego przez 
mieszkańców Francji artystę. Poszukiwała 
go w napisanych przez niego książkach, 
czytała je sumiennie, jakby odrabiała zada-
nie domowe: „Znajdź dziesięć podobieństw 
pomiędzy René ojcem a René artystą”. 
Podczas lektury bała się nawet śmiać, choć 
przecież jej tata nie pisał nekrologów, ale 
był humorystą. To, że dorobek jej ojca żył 
w popkulturze – zamiast dumny, częściej 
przysparzało jej cierpienia. Musiała nałożyć 
szczelną maskę na swoją rozpacz. Musiała 
nauczyć się wszystkiego na nowo – niedziel 
bez ojca, wakacji bez ojca, mamy bez ojca. 
By odzyskać równowagę ducha, chciała go 
nie tyle zapomnieć, ile anulować. Czuła się 
też zazdrosna, ojciec wydawał się należeć 
do swoich czytelników, fanów jego opo-

wieści i postaci z komiksów, ale już mniej 
do niej. Wiele jego powiedzonek weszło 
we Francji do języka potocznego, ludzie 
cytowali jego anegdoty. Anne czuła się 
pozbawiona intymności kontaktu z ojcem, 
który był jako ikona popkultury obecny 
niemal w każdym francuskim domu, tylko 
nie w jej własnym. Odnalazła go na dobre 
chyba dopiero w czasach dorosłości, gdy 
sama zaczęła pisać książki. To w liście do 
ojca, swojej „ojcocentrycznej” powieści – 
buduje z nim relacje bliskości w słowie, 
łączy się z nim poprzez linijki kreślonych 
nieutuloną tęsknotą zdań. 

Zanim jednak do tego dojdzie, po 
okresie poszukiwania umykających w jej 
wspomnieniach śladów po tacie – przycho-
dzą lata całkowitego wypierania jego istnie-
nia. Skoro pamięć o nim ją bolała, uznała, 
iż niepamięć będzie łatwiejsza, może nawet 
bezbolesna? Jak bardzo się myliła! Przecież 
nikt nie jest w stanie zwiać przed bólem 
żałoby, można go co najwyżej odroczyć w 
czasie, ale wówczas uderzy w nieszczęśnika 
niespodziewanie jeszcze gwałtowniej, z 
jeszcze większą furią. I będzie bił w niego 
ze wściekłym zapamiętaniem tak długo, aż 
biedak upadnie całkiem bez sił psychicz-
nych i fizycznych. Zanim Anne się o tym 
przekonała, próbowała jednak blednące 
wspomnienia o ojcu zastąpić realnymi męż-
czyznami, oczywiście wyłącznie w świecie 
swojej bujnej, dziecięcej wyobraźni. Victor 
– lekarz, który w szpitalu przez długi czas 
zajmował się jej problematyczną nerką, 
przez siedem lat (aż do jej siedemnastych 
urodzin) – stał się jej wyimaginowanym 
ojcem. Codziennie pisała do niego czu-
łe listy, ale nigdy ich nie wysyłała. Za to 
co dwa lub trzy miesiące kreśliła suche 
zdania, udające korespondencję – i takie 
beznamiętne notatki ośmielała się posyłać 
lekarzowi. Odpowiadał jej w podobnym 
tonie. W myślach obsadzała go jednak 
w roli czułego ojca, doradzającego jej w 
codziennych trudniejszych i łatwiejszych 
wyborach. Jak pisała po latach – ciało Vic-
tora służyło jako ojcowskie opakowanie jej 
fantazji, która łudziła ją co wieczór, że tata 
przecież wcale nie umarł. Manipulowała 
swoim wyobrażonym ojcem w wyobraźni 
jak marionetką - i w tym teatrzyku kukieł-
kowym Tatusia oraz Córeczki czuła się w 
pełni bezpieczna. To ona w końcu rozpi-
sywała role w tym przedstawieniu, będąc 
jego jedynym reżyserem. Żaden nagły zwrot 
akcji w postaci pojawienia się na scenie 
śmierci, nie miał prawa się wydarzyć na 
deskach jej prywatnej sceny. A jednak się 
wydarzył – jej mama nieopatrznie związała 
się z Victorem, choć bez miłości, z pobu-
dek bardziej pragmatycznych. On miał się 
opiekować jej córką, a matka nim (Anne 
po latach napisała, że matka zajmowała 
się Victorem, chuchała na niego, jakby 
był zaledwie hodowlanym pomidorem). 
Po wielu latach uśmierciła w wyobraźni 
Victora jako swego wyimaginowanego tatę, 
jej mama też nie utrzymała z nim związku. 
Jednak na miejsce Victora przyszli kolejni 
wyobrażeni ojcowie Anne (tym razem już 
nie za sprawą jej matki) – Christian, An-
dré, Olivier, Pierre. W swoich wyborach 
miłosnych kierowała się bardziej uczuciami 
ojcowskimi, jakie wzbudzali w niej mężczyź-
ni, niż porywami namiętności. Dopiero po 
latach zrozumiała, że doświadcza tego, co 

Zygmunt Freud nazywał przeniesieniem 
i przeciwprzeniesieniem. Musiała więc 
przestać żyć w świecie wyobraźni i ułudy, 
stawić czoła rzeczywistości, w której jej 
ojciec – René Goscinny, naprawę nie żyje 
już od wielu lat. 

Nie była w żaden sposób przygoto-
wana na jego śmierć. Choć zdawała sobie 
sprawę z tego, jak to okrutnie brzmi – to 
raczej oczekiwała śmierci matki. Rok przed 
nagłym odejściem jej ojca – matka zachoro-
wała na raka piersi. Leczenie nowotworów 
w tamtych czasach więcej miało w sobie 
z siły wiary – niż siły medycyny, a jednak 
kobieta przetrwała nie tylko leczenie, ale 
znacząco odroczyła wizytę pani z kosą. 
Napędzana siłą miłości męża i do męża, 
walczyła i po jego śmierci, może nawet 
szczególnie wtedy. Była przecież opieku-
nem jego dorobku literackiego, artystycz-
nego, to były jej energetyczne kroplówki 
antyrakowe. Choć czuła się opuszczona i 
samotna bez najważniejszego mężczyzny 
w jej życiu, a jej ciało ją zdradziło, emocjo-
nalnie naładowana była chęcią zachowania 
pamięci o René. Córka potrafiła wytykać 
jej zapatrzenie w dzieło męża, które osta-
tecznie nie pozwalało jej na samodzielne, 
odrębne życie. Ona jednak nie widziała 
potrzeby, by eksponować wszem i wobec 
swoje uzdolnienia, całkowicie wystarczało 
jej życie w cieniu zmarłego małżonka. 
Była cieniem, ale szczęśliwym cieniem. 
Przynajmniej w tych chwilach, w których 
mogła przygotowywać zdjęcia na wystawy, 
będące retrospektywą jego twórczości, 
gdy mogła uczestniczyć w uroczystościach 
nadania imienia męża kolejnym szkołom, 
bibliotekom czy mediatekom. Pragnęła, by 
jego imię i nazwisko wciąż pojawiało się w 
przestrzeni publicznej, falowało w pralce 
mass mediów, słyszane było w eterze. W 
takich chwilach miała zapewne wrażenie, 
że René wciąż jest gdzieś w pobliżu, choćby 
nawet jego ulotna obecność miała charak-
ter pulsacyjny czy incydentalny. To musiało 
jej na tym świecie wystarczyć, tym się żywiła, 
dzięki takim chwilom swobodniej oddycha-
ła. Skupiona tak bardzo na zmarłym mężu 
i jego dorobku, oddała mu ostatnie siły, 
przygotowując mu wspomnianą już wystawę 
na wieży Eiffla. Wkrótce po niej okazało się, 
że rak dostał się już do kości. Mama Anne 
dalej nie chciała się poddać, mimo uczest-
nictwa w tym trudnym misterium bólu, w 
którym pojawiającymi się rekwizytami była 
peruka, protezy, cierpienie, zmęczenie, 
zawiedziona nadzieja. Tym razem ostatecz-
nie śmierć zabrała jej wszystkie rekwizyty i 
uniosła wraz z sobą ku wieczności. Anne to-
warzyszyła jej w najtrudniejszych chwilach 
odchodzenia, ciesząc się w duchu, że ojciec 
już tego nie musi oglądać i przeżywać. 
Jednocześnie wyrażała nadzieję, że może 
skoro ona widzi jak jej matka odchodzi, 
ojciec dostrzega jak ona ku niemu przy-
chodzi. Do ostatnich chwil bezustannie 
ją zagadywała, by matka na tamten świat 
zabrała choć jej głos. Ale wkrótce przeko-
nała się, że głos został tu, na tym świecie, 
podczas gdy matka była już na tamtym. Tuż 
przed śmiercią matka miała jeszcze wizję 
pięknego chłopca, a przecież w pokoju 
nikogo takiego nie było. Po latach Anne 
zrozumiała, że matka ujrzała przyszłość – 
urodzonego wiele lat później syna Anne. 
Ostatecznie żona René Goscinnego zmarła 

Ćwiczenia...
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17 lat po swoim mężu, gdy była w tym sa-
mym wieku, co on w chwili śmierci (51 lat). 
Czy był to rodzaj przypadku? – zastanawiała 
się przez lata Anne. Wolała chyba myśleć, 
że to jakiś rodzaj miłosnej symetryczności 
śmierci rodziców, wzajemne dopasowanie 
aż po krańce ostateczności. Widząc, że jej 
mama już znalazła się w ramionach swojego 
męża, kołysząc ją czule, szepnęła jeszcze, by 
uściskała od niej tatę. I od tej chwili córka 
zaczęła odgrywać po swoim ojcu podwój-
ną rolę – sieroty i wdowy. Tak właśnie się 
czuła. Często mówiła znajomym, że ojciec 
umierając – zabrał nie tylko matkę, ale i ją 
ze sobą. Na ziemi została tylko jej sylwetka, 
właściwie złudzenie. A co zabrała ze sobą 
matka? Może i sam zarys córki? Nie, matka 
nie była taka zaborcza, nie tylko nic jej nie 
odebrała, ale na dodatek oddała jej własny 
cień. Odtąd córka, choć wciąż niewyraźna, 
blada, istniejąca w zarysie – mogła nieco 
pewniej osadzić się w doczesności. 

Modlitwa nie przynosiła jej ukojenia, 
cicho szeptanymi pacierzami nie potrafiła do-
trzeć przed czułe oblicze Pana Boga. Odwie-
dzała ojca na cmentarzu żydowskim w Nicei. 
Ale te wizyty nie przynosiły jej spodziewanej 
ulgi psychicznej. Jakimś rodzajem pociechy 
był dopiero widok osób regularnie, czasami 
nawet codziennie odwiedzających cmentarz 
i pielęgnujących z oddaniem groby bliskich. 
Tak, taki obrazek rzeczywiście w jakiś niewytłu-
maczalny sposób pomaga, choć do końca nie 
wiadomo dlaczego. Może jest dowodem na 
to, że miłość można wyrażać zawsze, na różne 
sposoby – nawet przy pomocy konewki, gra-
bek, miotły, ścierki i wiaderka z detergentem? 
Miłość najwyraźniej nie potrzebuje podmiotu 
widzialnego, by nieprzerwanie mogła trwać. 
Nic sobie nie robi z tych wszystkich marmu-
rowych nagrobków, pomników, sztucznych i 
prawdziwych kwiatów, zniczy, grudek ziemi 
przemieszanej z litrami łez o różnej tempe-
raturze. Ona po prostu sobie istnieje albo 
sobie nie istnieje. 

Po latach zaistniała także w ruchliwych 
ciałkach dwójki dzieci Anne: Simona i Salo-
mé. Gdy Simon był kilkulatkiem, usłyszała 
słowa syna w czasie omawiania przez niego 
przygód Mikołajka René Goscinnego. Z po-
wagą w głosie powiedział do kolegi, że choć 
jego dziadek nie żyje i tak jest zabawny. Jego 
odpowiedź uznała za dość frapującą, a jedno-
cześnie taką, jaka spodobałaby się i jej ojcu. 
W końcu po dziś dzień swoimi komiksami 
z Asteriksem i Obeliksem, czy książkowymi 
przygodami zabawnego urwisa Mikołajka, 
rozśmiesza dzieci i dorosłych na całym 
świecie. Anne choć straciła go cieleśnie jako 
dziewięcioletnia dziewczynka, przez całe życie 
odzyskuje pamięć o nim, sprawując pieczę 
nad jego spuścizną artystyczną. Jest pisarką, 
autorką piosenek i krytykiem literackim, pu-
blikowała między innymi w „Paris Match”, „Le 
Figaro littéraire” , „L’Express” , „Le Magazine 
littéraire” , „Pilote”. Opublikowała także 
damską odpowiedź na przygody Mikołajka 
René Goscinnego – to przygody Lukrecji. 
Sumiennie odrobiła wszystkie ćwiczenia z 
konturowania postaci swego ojca. Nadała mu 
w końcu właściwy kształt i ma całe życie na 
to, by wypełnić go stosowną treścią barwnej, 
nietuzinkowej osobowości. v

Bibliografia:
Anne Goscinny, „Tato”, Wydawnictwo Znak 
Emotikon, Kraków 2013. 

Ks. P.S. Głowacki urodził się 26 V 1958 
r. w Dobrem na Kujawach, jest kapłanem 
diecezji włocławskiej. Od dzieciństwa intereso-
wał się sportem. Był m.in. piłkarzem „Startu” 
Radziejów. W latach 1979-1985 kształcił się w 
Wyższym Seminarium Duchownym we Wło-
cławku. Wyświęcony został w czerwcu 1985 r. 
przez bpa Jana Zarębę. W latach 1988-1990 
odbył teologiczne studia specjalistyczne na 
ATK w Warszawie, które uwieńczył dokto-
ratem  w 1994 r. broniąc pracy pt. „Życie 
duchowe na podstawie pism bł. Honorata 
Koźmińskiego”. W latach 1992-1996 pracował 
w swoim macierzystym seminarium duchow-
nym jako wykładowca (teologia duchowości) 
i ojciec duchowny. Prowadził też przez wiele 
lat zajęcia dydaktyczne na Papieskim Wydziale 
Teologicznym Oddział we Włocławku. Pełnił 
funkcję wikariusza w Sieradzu-Męce i w Kaliszu 
(parafia św. Mikołaja), następnie proboszcza w 
Dobrowie (w miejscu kultu bł. Bogumiła), a 
od 2003 r. jest proboszczem parafii św. Urszuli 
w Kowalu i tamtejszym dziekanem. W 2011 r. 
mianowany został honorowym kanonikiem 
kapituły uniejowskiej.

Dotychczas autor ten wydał cztery tomiki 
wierszy: Odwieczna klepsydra (2006), Bóg jest ka-
pitalny (2013), Bogu rzucam się na szyję (2016) 
i Perły rozmaitości (2019). W czasach, kiedy był 
jeszcze klerykiem, publikował swoje wiersze 
pod pseudonimem Aleksander Powszechniak 
w „Ładzie Bożym”, a później pod własnym 
nazwiskiem w „Awersie”, ogólnopolskim 
dwumiesięczniku literacko-społecznym wyda-
wanym w latach 90. XX w. we Włocławku oraz 
w różnego rodzaju almanachach i antologiach 
poetyckich.

W pierwszym tomiku czytelnik znajdzie 
utwory, które powstawały w dość długim prze-
dziale czasowym, bo jest to okres sięgający 
lat blisko trzydziestu. Większa część tekstów 
została napisana w latach 80. i 90. XX w., a więc 
podczas pobytu poety w seminarium oraz w po-
czątkowych latach jego pracy duszpasterskiej. 
Stanowią one nie tylko zapis refleksji, fascynacji 
i olśnień, głównie natury religijnej, ale także 
interesujące dokonania stricte poetyckie. Autor 
długo zwlekał z ich publikacją, ale ostatecznie 
uznał, iż przetrwały one zwycięsko próbę czasu. 

Problematyka, wokół której oscyluje więk-
szość utworów zebranych w tym tomiku, wiąże 
się z fenomenem wiary, ukazywaniem relacji 
Bóg – człowiek, próbą zrozumienia, przeżycia 
i zastosowania prawd, które głosił Syn Czło-
wieczy, a także wpatrywaniem się w postawę 
świętych i błogosławionych oraz widzeniem 
spraw Bożych w codziennym, zwykłym życiu. 
Kontemplacja religijna u poety zaczyna się 
od szczególnego widzenia natury. Nie jest to 
kwestia szczególnie oryginalna, wszak u wielu 
twórców bliski kontakt z przyrodą, zgłębianie 
jej tajemnic i urody nakierowuje na tematy 
transcendentne, religijne. Przywołajmy tu 
choćby poetyckie wynurzenia Karola Wojtyły w 
Pieśni o Bogu ukrytym czy Pieśni o blasku wody. U 
ks. Głowackiego bliski kontakt z naturą nie wią-
że się pięknem gór, dzikich ostępów leśnych, 
ale z kujawskim krajobrazem urodzajnych pól 
okolic Dobrego i Radziejowa, gdzie się urodził 
i wychował. Widoczna szczególnie w początko-
wych wierszach wrażliwość na urodę tego świata 

Arkadiusz Ciechalski 

Z życia do życia (1)

sytuuje autora w gronie piewców tego regionu, 
jakimi byli choćby Feliks Jaskólski, Jan Kaspro-
wicz, Franciszek Beciński czy Leon Stankiewicz. 
Zauważyć jednak trzeba, że piękno rodzimych 
stron, a także uczestnictwo w trudzie i znoju 
pracy rolnika niewątpliwie podprowadzają 
autora do świata sacrum. W realne tu i teraz 
wkrada się wyraźnie element ponadczasowy, 
transcendentny i religijny. Pojawia się tu, np. 
postać Niewiasty zbierającej ziarna na „Bochen 
Ostatniej Wieczerzy”, występuje symbolika żni-
wiarza pracującego u Pana Żniwa. Stąd jakże 
blisko już do rzeczywistości eucharystycznej, 
dlatego uprawnione są takie metafory: 
idziesz
wśród dojrzałych kłosów zbóż
sytością Chleba
nadając sens wszystkim głodom
  (Taka sobie gawęda...),
Z kielicha słońce wypadło
Rozrzucając snop promieni.
  (Upadek uświęcający)

Otóż właśnie nie świat - by tak rzec - ze-
wnętrzny, realny, nawet z całą jego fascynującą 
urodą, znajduje się w polu największego zainte-
resowania poety, ale fundamentalną dlań spra-
wą jest kategoria wiary. To, co kusi bogactwem 
natury (fauny, flory, świata nieożywionego), a 
także pozorami wolności, przygody i beztroski, 
musi odejść na drugi plan, by można było bez 
reszty skupić się na tym, co naprawdę ważne. A 
są to przecież kwestie porywające, które – jeżeli 
im się szczerze oddać – potrafią zawładnąć 
człowiekiem do głębi:
Biblio księgo moja – celu wypraw samotników
po rajski korzeń
[...]
Dozwól wpłynąć w częstotliwość przyjaznych 
prądów
- żeglarz nie pragnie do portu wrócić gdy się 
zachwyci
lecz rzuca się w pion by go pogrążył
las koralowych raf.
  (Biblia)

Dlatego z całą dociekliwością uczonego 
- wszak nieprzypadkowo autor swoje studia 
teologiczne zwieńczył doktoratem - jako artifex 
doctus pragnie zanurzyć się w jej Cudowność i 
Tajemnicę. Czyż dla poruszania się w tej ma-
terii język poezji nie jest najodpowiedniejszy? 
Suchy, zobiektywizowany, nasycony termino-
logią teologiczną przekaz naukowy ucieka w 
abstrakcję i daleki jest od przeżycia indywidu-
alnego, od żywej tkanki wzruszenia. Dlatego 
tekst poetycki stawał się często odpowiednią 
formą, po którą sięgało wielu mistyków, teo-
logów i filozofów (por. choćby teksty takich 
autorów jak: św. Franciszek z Asyżu, św. Jan 
od Krzyża, św. Teresa z Ávila, św. Jan Paweł II, 
Dżelaluddin Rumi, Søren Kierkegaard, William 
Blake, Fryderyk Nietzsche, Anioł Ślązak, Maciej 
Kazimierz Sarbiewski, Tadeusz Kotarbiński, 
Henryk Elzenberg). Ona pozwala ukazać to, 
co tak trudno wyrazić, umie zasugerować kie-
runek myśli, oddać uczucia, drżenie emocji. 
Porównania, metafory, a także oksymorony i 
paradoksy lepiej potrafią ukazać skompliko-
waną materię doznań duchowych, tak przecież 
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trudnych do uchwycenia i wyrażenia. 
Podmiotem refleksji i wzruszeń w tekstach 

tego tomiku są tajemnice: Zwiastowania, Męki 
i Ofiary Pańskiej na Krzyżu, zesłania Ducha 
Świętego, moralnej przemiany celnika Za-
cheusza, chodzenia Piotra po wodach jeziora 
Genezaret. Autor z pietyzmem pochyla się 
nad fenomenem świętości, która jakże często 
złączona została z męczeństwem, upartym trwa-
niem przy najwyższych wartościach wbrew złu 
i podłości. Zarówno czasy odległe, jak i współ-
czesność, dają przykłady owego heroizmu. 
Stąd pojawiające się na kartach tego zbiorku 
postacie świętych i błogosławionych, których 
wybór nie jest przypadkowy. Promieniują więc 
swym charyzmatem: apostoł Piotr i papież Jan 
Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, biskupi 
Wojciech z Czech, Stanisław ze Szczepanowa, 
ponadto Józefat Kuncewicz i Michał Kozal, 
uczone karmelitanki Teresa z Ávila i Edyta 
Stein, jezuita Andrzej Bobola, franciszkanin 
Maksymilian Maria Kolbe, ks. Jerzy Popiełusz-
ko i Karolina Kózkówna.

Poeta pragnie patrzeć na świat przez 
pryzmat miłości: „katalogiem Twych źrenic / 
i na wspak” – pisze w wierszu Miłość. Bóg jest 
przecież miłością, a każdy człowiek zrodzony 
na Jego obraz i podobieństwo, to ukochane 
przez Niego dziecko. Zrozumienie i wypełnie-
nie treścią tej prawdy stanowi apogeum tego, 
„co można chcieć”. Wierszy, w których zawarta 
jest miłość do Boga i bliźnich, znajdziemy tutaj 
wiele. Niosą one ze sobą duży ładunek wzrusze-
nia, wyrażają konieczność trwania w tej cnocie, 
mówią też o niełatwych wyzwaniach, którym - w 
jej imię - trzeba sprostać: 
Panie – miłości moja,
tak trudna, niedostępna,
do końca niezdobyta,
co siebie innym każe dać
o nagrodę nie pytać.

Miłości moja - Ty Jedyna,
Mistrzyni boskich cnót,
Błogo ciszo sumień;
Jakże Kochający Jest Bóg.
  (Czy rozumiem?)

Obok miłości poeta podkreśla, że ważną 
wartością wynikającą z poszanowania deka-
logu jest czyste sumienie, określane również 
jako stan niewinności. Stanowi ono istotny 
probierz wiary, a także człowieczeństwa. Dla 
życia duchowego jest to stan wręcz nieodzow-
ny. Wspominał o tym już Jan Kochanowski 
w Pieśni II („Ale to grunt wesela prawego, / 
Kiedy człowiek sumienia całego...”). Każdy 
błądzący ma szansę dostąpić pojednania, a 
najwartościowsze, co może po nim pozostać, 
to jest czyn moralny, „wybielony grzech”. Owe 
prawdziwe bogactwo duszy człowiek jest w 
stanie osiągnąć, ma je w zasięgu ręki, wystarczy 
chcieć i umieć patrzeć. Kopalni złota nie ma 
sensu szukać „poza własną głębią”. Każdy z 
nas przecież „sam jest cudem, / który ziemia 
na swych rękach nosi”. Jednak aby cieszyć się 
z owego skarbu, istota ludzka, która posiada 
wszak wolną wolę, musi umieć dokonywać 
właściwych wyborów i być im wierna - tak jak 
pisał Jerzy Liebert w wierszu Jeździec: „Uczyniw-
szy na wieki wybór / W każdej chwili wybierać 
muszę”. Człowiek powinien podjąć wysiłek i 
trud budowania swego życia wewnętrznego, 
opartego na niekwestionowanych wartościach. 

Stąd rodzi się konieczność odrzucania pozor-
nych wielkości, modnych i popularnych idei, 
postaw czy zachowań. Taka optyka pozwala na 
dystans wobec otaczającej nas rzeczywistości, 
zdominowanej przez wszechobecne media i 
konsumpcjonizm, uczy krytycyzmu i przywra-
cania sprawom ich właściwej rangi i proporcji. 
„Niekoniecznie trzeba wierzyć temu, co piszą w 
podręcznikach, że wiedza i postęp przyczyniają 
się do prawdziwego dobra człowieka”– stwier-
dza autor rozmyślając o problemie dzieci 
nienarodzonych w kontekście paradoksalnej 
nierówności, niekoniecznie matematycznej: 
„jeden plus jeden mniejsze od zera”. Z kolei w 
wierszu Virtus in medio stat znajdziemy:
Dzisiaj nowe idzie
choćby z hasłem
„Media Markt
nie dla idiotów”
i w tandetę wpada
wszystko co świeci się jak złoto

Poszukiwanie i znajdowanie prawdziwych 
wartości wymaga koncentracji, a nade wszystko 
ciszy. Dzięki niej można wniknąć w głąb siebie 
i próbować odczytać właściwą strukturę świata. 
Stąd tak często w tych wierszach pojawia się 
ona jako przestrzeń, w której dzieją się sprawy 
najistotniejsze. To właśnie: „W ciszy pachniało 
zwiastowaniem”, poprzedzało je „obcowanie 
z ciszą”, „cisza doń pukała, cisza w niej rosła”, 
by wreszcie: „Ukojenie czuwało u progu / Aby 
Magnificat / Ciszą w Ain–Karim / Szeleścił w 
Wiecznym Jeruzalem”. Gdzie indziej czytamy: 
„Absolutna Treść przenika ciszą / najrozle-
glejszą próżnię słów”. Cisza może grać, może 
być najcichsza, jest także odwieczna, jak w tym 
litanijnym wierszu:
Ciszo mego sumienia
Ciszo najcichsza
Ciszo przecudna
Ciszo przepastna
Ciszo wiekuista
  (Ciszo odwieczna...)

W kontemplacji ciszy, w samym środku 
dziewiczego lasu, kiedy śnieg prószy, w jed-
nostajnym szumie morskich fal ginących na 
piaszczystej plaży tak, jak w rozważaniach Jana 
Pawła II o potoku w Tryptyku rzymskim, pojawia 
się owo mistyczne przekonanie i najpewniejsza 
pewność: odwieczna klepsydra, przemijanie, 
ma sens, ma sens...

Poezja ks. P.S. Głowackiego, pełna au-
tentycznego przeżycia, a zarazem napięcia 
intelektualnego, przesycona jest bogactwem 
różnorodnych refleksji. Warto zwrócić choć-
by uwagę na ujawniające się w niej akcenty 
autoteliczne i stosunek autora do własnej 
twórczości. Daje się tu zauważyć radość i trud 
pisania, a także rozziew między ideą zamysłu 
twórczego a jego realizacją. Zaznaczona jest 
potrzeba ponawiania wysiłku służącego zapi-
sywaniu przeżyć i refleksji, gdyż nie zakopuje 
się talentów, ale należy je pracowicie rozwijać. 
Rysem znamiennym u tego autora jest jednak 
fakt, iż poczucie wyjątkowości, dumy z tego, 
że się jest poetą, że wytycza się „własny, fosfo-
ryzujący szlak”, zostaje przecież okiełznane i 
podporządkowane zadaniom, jakie stoją przed 
„zarozumiałym uczniem” Stwórcy, a przede 
wszystkim kapłanem. Pisanie nie jest zatem 
celem samym w sobie, ma ono czemuś służyć, 
np. powinno budzić sumienia. Autor tu nie jest 
najważniejszy, dlatego np. wiersz Prośby zaczyna 
się od apostrofy: „Spraw bym poetą specjalnie 
nie był znanym”. Ks. Głowacki jest świadom, że 

w artyście jest coś z błazna, że jest „kożuchem 
dumy”, dlatego gotowy jest wyzbyć się ambicji 
twórczej, odsunąć nawet dar tak cenny jak 
talent (jak zrobił to chociażby św. brat Albert 
Chmielowski), aby tylko zachowane zostało w 
nim drżenie „dostojnej ciszy” i aby mógł opla-
tać: „żywioł który we mnie tli się”. Poeta wie, 
że Bóg ocala najdroższe wartości, jeżeli się jest 
gotowym - w Jego imię - poświęcić je, tak jak 
to widzimy chociażby w starotestamentowej 
historii o Abrahamie i jego synu Izaaku.

Warto zwrócić także uwagę na sposób 
organizacji materii poetyckiej zawartych w tym 
tomiku wierszy. Ich język jest specyficznie skon-
densowany, pełen skrótów myślowych, gęsty od 
nagromadzonych znaczeń, które odsyłają czy-
telnika do różnorodnych kontekstów. Przypo-
mina to metodę używaną przez C.K. Norwida, 
ale również – poprzez stosowanie konstrukcji 
eliptycznych, bogatej metaforyki, dynamizmu 
wyobraźni, urozmaiconego ukształtowania 
wersyfikacyjnego, różnorodności rymów, 
w tym odległych – widać, iż temu twórcy w 
dziedzinie warsztatu literackiego bliskie są za-
sady zaproponowane przez poetów awangardy 
krakowskiej. Wprowadzenie wspomnianych 
metod kreacji świata przedstawionego w tych 
utworach pozostawia duży obszar do odbior-
czej konkretyzacji. Wymaga to jednak od 
czytelnika pewnego wysiłku intelektualnego, 
a że nie zawsze jest on podejmowany, poezja 
ta z natury rzeczy adresowana jest raczej do 
elitarnego odbiorcy.

cdn.

Z życia...
dokończenie ze str. 33

3 lutego (czwartek), godz. 18:00,
Salon Hoffman KPCK, 

pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy, 
wstęp wolny

 
Grzegorz Kalinowski – autor opowiadań, re-
cenzji, esejów, rozmów z pisarzami. Publikował 
w ogólnopolskich pismach literackich, w latach 
1997–2012 redaktor „Kwartalnika Artystycznego. 
Kujawy i Pomorze”. Opracował i przygotował do 
druku „Dziennik” Kazimierza Hoffmana, współ-
redaktor wyboru wierszy poety; juror Ogólno-
polskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza 
Hoffmana „Kos”. Zasłużony Działacz Kultury. 
Oba jego zbiory opowiadań, „tylko biel” (2010) 
oraz „ciemne wody” (2018) zostały uhonorowane 
Bydgoską Nagrodą Literacką Strzała Łuczniczki, 
a zbiór „nieme skrzypce” jest ich dopełnieniem.
 
„nieme skrzypce” zawierają  sześć utworów. 
Autor posługując się narracją pierwszoosobową 
hybrydycznego narratora-bohatera (puer-senex), 
kreuje mitologię małomiasteczkowego dzieciństwa. 
Zdarzenia rozgrywają się na pograniczu jawy i snu. 
Oniryzm współistnieje tu z realizmem (także z jego 
odmianą – realizmem magicznym) i naturalizmem, 
baśniowością. Jest to proza poetycka nawiązująca do 
tradycji dwudziestolecia międzywojennego. Synteza 
różnych tendencji artystycznych tworzy niepowta-
rzalny styl narracji, który uwiarygodnia realistyczny 
detal opisu. Świat przedstawiony zamknięty w 
autonomicznej wizji przenika metafizyka śmierci.
„To starcy objawili nam, że są Księgi Światła i 
są Księgi Ciemności. A my, narażeni na pokusy 
cielesne i duchowe, błądziliśmy w tym świecie, 
błądziliśmy w nas samych, błądziliśmy na jawie i w 
snach, w poszukiwaniu tych Ksiąg. A świetliste dni 
były jak kosmiczne latarnie świecące w lodowatym 
i czarnym wszechświecie”. (fragment opowiadania 
„Starcy”)

Promocja zbioru opowiadań 
Grzegorza Kalinowskiego 

„nieme skrzypce”
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Po pracy poszliśmy na zasłużone piwo. 
„Luksusowa” była zamknięta z powodu re-
montu. Zmiana anturażu czy coś takiego. 
Postanowiłem wybrać dla nas „Kolorową”. Nie 
było tam tak chmielnego piwa ani urokliwych 
kelnerek, ale ceny były całkiem przystępne. 
O tej porze dnia, w skwarny dzień lokal był 
pełen osób spragnionych wrażeń smako-
wych, jednak udało się znaleźć wolny stolik. 
Ludzie zawsze chodzili do „Kolorowej”. A 
tłum przyciągał nowych klientów. Niewielu 
potrafiło się temu sprzeciwić. Może kiedyś 
ktoś o dużym autorytecie zdecydował, że 
właśnie „Kolorowa”, do której chodził, będzie 
najbardziej obleganym miejscem w nocy w 
mieście. Nie wiem.

Ja namawiałem do „Luksusowej”, z róż-
nymi skutkami.

Usiedliśmy w trójkę przy stoliku. Począt-
kowo chodziliśmy w dwójkę, ale to trochę 
dziwne, budziło podejrzenia. Trzy osoby 
to już coś innego, bardziej skomplikowany 
organizm, wzbudzający mniej kontrowersji. 
Dokooptowaliśmy Michalaka. Chłopak pojęt-
ny, od roku pracujący na produkcji, uczył się 
reagować na nasze zachowania. Jego młodość, 
mimo wszystko, nie była dla nas problemem, 
został zaakceptowany jako swój. To już jakieś 
wyróżnienie. Nie każdy pracujący w tym 
samym zakładzie po godzinach pracy może 
być „swoim”.

Zresztą ciekawie było z dołączeniem do 
nas Michalaka. Kiedy szukaliśmy trzeciego, 
padały różne nazwiska. W zakładzie było 
kilku nam podobnych. Byli atrakcyjni pod 
różnymi względami. Jedni robili najlepsze 
kawały, drudzy mieli ciekawe dojścia w mieście 
i poza nim, trzeci proponowali swoją znajo-
mością jeszcze coś innego. Poddawaliśmy 
ich różnym  próbom, które wszyscy oblewali, 
nie zdając sobie sprawy, przed jak prestiżową 
szansą stoją. Tracili chęć do zaangażowania, 
a trzymać z nami znaczyło coś więcej niż tylko 
dobrze spędzać czas.

Właściwie kandydaturę Michalaka zapro-
ponował Malinowski. Wychwalał chłopaka, 
bo miał z nim dobry kontakt w zakładzie. 
Byłem wtedy zrezygnowany nieudanymi po-
szukiwaniami, machnąłem ręką, dając mu 
zielone światło. Michalak nie zrobił na nas 
najlepszego pierwszego wrażenia. On także 
nie zdawał sobie sprawy, o co toczy się gra. 
Ale z biegiem czasu zdobył moje uznanie. 
Był wysokim brunetem z trochę przygłupim 
wyrazem twarzy, ale sprawiał wrażenie czło-
wieka, któremu można zaufać. Postanowiłem 
poddać go próbie.

Umówiliśmy się w trójkę na wyjście w 
sobotni wieczór. Młody nie wiedział o naszych 
planach, nie pytał przez szacunek dla star-
szych stażem. Dopiero zaczął pracę, nie miał 
jeszcze określonej pozycji w zakładzie. Trochę 
się nawet denerwował, gdy spotkaliśmy się 
w wyznaczonym miejscu, ale to akurat dobrze 
świadczyło o nim. Ja na jego miejscu też nie 
ufałbym bezgranicznie obcym facetom. Przy-
witaliśmy się, idąc w wyznaczonym wcześniej 
kierunku. Chłopak nie znał dobrze miasta, 
przyjechał tu z wiochy oddalonej o kilkadzie-
siąt kilometrów, więc niczego nie podejrzewał. 
Nie mówiliśmy mu o niczym, żeby został sam 

ze swoimi domysłami.
Nasza droga wiła się miedzy krętymi 

uliczkami. Światła elektrycznych lamp były 
coraz słabsze. Często dochodziło tam do 
awarii oświetlenia. Młody sprawiał wrażenie 
zdecydowanego pójść za nami i to dodało mi 
otuchy. Zresztą Malinowski poczuł to samo, 
co ja, widziałem to w jego oczach. Sporo ryzy-
kowaliśmy, ale nie było innego sposobu, żeby 
ostatecznie przekonać się do tego chłopaka. 
Trudniejsza próba cechuje się większym pre-
stiżem, przyzwyczaja do niewygód.

Zaszliśmy wystarczająco daleko, żeby nie 
można było już się cofnąć. Czułem jednak 
w kościach, że w końcu może się udać, że to 
może być właściwy człowiek – ten Michalak. 
Zwolniłem kroku, aby moi kompani zrobili 
to samo. Chłopak rozglądał się na wszystkie 
strony, ale zdawał się być spokojniejszy niż 
na początku. Nie mógł jednak zauważyć 
olbrzyma rzucającego się na niego zza ple-
ców. Dołączyło do niego kilku podobnych 
osiłków, uzbrojonych w pięści. Spojrzałem na 
chłopaka. Walczył. Nie uciekał. Wszyscy trzej 
zaczęliśmy się bić. Na miarę możliwości na-
szych mięśni i znanych sztuczek technicznych. 
Tamci mieli przewagę przez nasze, mimo 
wszystko, zaskoczenie. Chyba było ich pięciu, 
ale ciężko było liczyć w ferworze walki. Biliśmy 
się jak oszalałe zwierzaki chcące uniknąć nie-
chybnego kresu z rąk myśliwych. Serwowałem 
ciosy przeciwnikom na podobieństwo moich 
kompanów. Moi kamraci robili to samo na 
moje podobieństwo. Zaczęliśmy ze sobą 
współpracować. Stanęliśmy w zwartej grupie, 
stykając się plecami. Jeden drugiemu poma-
gał, gdy przeciwnik okazywał się zbyt bojowo 
nastawiony. Tamci trochę zwątpili, widząc 
naszą gotowość i siłę. Nic tak nie jednoczy 
jak wspólny wróg.

Zobaczyłem, że Michalak ma rozcięty 
łuk brwiowy, że broczy mu krew z warg, ale 
nie poddawał się. Wtedy już byłem pewny. 
Zerkałem pełen dumy na jego pracujące 
mięśnie, odpierające tamtych. Wypunktowa-
liśmy ich naszą spójnością, zaangażowaniem 
w sprawę. Tracili koncentrację, a przez upływ 
krwi siły. Zaczęli wycofywać się, zdając sobie 
sprawę z przegrywania pozycji, a my na nich 
napieraliśmy. Tamci ze zrezygnowania opuści-
li nawet ręce, ale my nie przestawaliśmy ich 
gonić. Uciekli do pobliskiej bramy, by zniknąć 
w kamienicy tak samo niespodziewanie, jak się 
pojawili. Daliśmy im już spokój.

Spojrzeliśmy na nasze porozdzierane 
koszule, którymi tego wieczoru mieliśmy cza-
rować dziewczyny. Zaczęliśmy się śmiać, a był 
to zdrowy śmiech, wypływający z samej esencji 
życia. Objąłem Michalaka ramieniem, a on 
poczuł ciężar tego gestu. Chyba dopiero wtedy 
do niego dotarło, co to znaczy być ,,swoim”.

Piwo w ,,Kolorowej” nie było tak dobre 
jak w „Luksusowej”, ale co mogliśmy zrobić? 
Upiłem z kufla trochę pianki, a kompani 
mechanicznie powtórzyli za mną tę czynność. 
Byłem liderem z racji kierowniczego stanowi-
ska i niebywałych zdolności organizacyjnych. 
W końcu po coś skończyłem liceum i studia… 
Michalak był tylko po technikum, ale zarabiał 
niewiele mniej. A Malinowski chyba po zawo-

dówce, jednak w gruncie rzeczy to nie żadna 
ujma. Znał się na rzeczy, naprawiał wszystkie 
maszyny w zakładzie. Przy odrobinie lepszym 
urodzeniu mógłby skończyć technikum, a 
nawet zrobić karierę. Zawsze częstował mnie 
papierosem kiedy sam palił, przez co zdobył 
mój szacunek. Nigdy nie chciał niczego w 
zamian. Uśmiechał się tylko i był nad wyraz 
koleżeński.

Znaliśmy się już od kilku lat. Dawniej, 
kiedy jeszcze nie byłem kierownikiem, pra-
cowaliśmy razem w zakładzie. Nauczył mnie 
wtedy wielu czynności, przekazał fachową 
wiedzę. Był bardzo cierpliwy i wyrozumiały. 
Kiedyś przypadkowo wygadałem mu się na 
temat mojego hobby – modelarstwa. Na 
szczęście nie powiedział o tym żadnemu pra-
cownikowi w zakładzie. Może uznał to za mało 
istotny szczegół, ale nie sądzę. W każdym razie 
miał na mnie haka, przez co musiałem jeszcze 
bliżej z nim trzymać… Oczywiście nie była to 
znajomość bezowocna. Przyzwyczaiłem się do 
jego przyciętego wąsa, zazwyczaj kamiennej 
twarzy i bystrych oczek. W wielu sytuacjach 
mogłem na niego liczyć, a on na mnie. Jednak 
ciągle prześladował mnie strach przed wy-
śmianiem w zakładzie z powodu modelarstwa.

Gdy awansowałem, jego pozycja z oczy-
wistych powodów także poprawiła się. W go-
dzinach pracy byliśmy kierownikiem i  ro-
botnikiem, ale po pracy kolegami i wszyscy 
o tym wszyscy wiedzieli. Na pewno zazdrościli, 
lecz nie dawali nic po sobie poznać, rozma-
wiając za naszymi plecami. Chodziliśmy na 
piwo, mecze, kilka razy nawet pojechaliśmy 
na… polowanie. Malinowski był zapalonym 
myśliwym, szefem jakiegoś koła łowieckiego. 
Znaliśmy się na tyle dobrze, że wiedzieliśmy 
już, o czym możemy sobie wzajemnie mówić. 
I ten układ był dobry, choć niepełny.

W tle słychać było muzykę. Obcy dla 
nas ludzie ściskali swoje ciała w nierównych 
pląsach. Znałem ich wszystkich, pochodzili 
z tej samej części miasta, ale nigdy nie byli 
z nami, po jednej stronie barykady. Nie 
sprzyjałem im, wywoływali wstręt. Nie sprzyjali 
nam. Byli niebezpieczni z punktu widzenia 
zajmowanego przeze mnie stanowiska, dla 
naszego przywiązania, dla naszej przyjaźni. 
Jakiekolwiek kontakty, ich namowy na wspól-
ne wyjścia mogły skończyć się źle. Zagrażali 
dobru naszego przedsiębiorstwa, zbiorowości. 
Wszyscy byli jednakowo zdeprawowani. Nie 
przedstawiali żadnych indywidualnych cech. 
Nie to, co u nas w zakładzie. Nawet osoby, z 
którymi rzadko rozmawiałem, miały swoje 
cechy szczególne. Taki na przykład Myszkow-
ski - lubił oglądać w telewizji skoki, choć zimą 
narzekał, że mu za zimno. Różnorodność 
sprawiała, że dobrze pracowało się u nas, a 
sukcesy nie były dziełem przypadku. W ostat-
nim miesiącu nawet wzrosły normy produkcji, 
co jeszcze wzmocniło nasze morale zespołowe.

- Zdrowie kierownika! - zawołał Michalak, 
siląc się na neutralność. Nigdy nie powiedział 
do mnie po nazwisku – Malczewski, choć było 
to dopuszczalne po godzinach pracy.

Wypiliśmy, co innego mogliśmy zrobić?
- Jeszcze po jednym – zwróciłem się do 

przechodzącej kelnerki. – Nie zaszkodzi nam 
– dodałem pełen przekonania do kompanów.

Pokiwali głowami.
- Patrzcie na tych, co tam tańczą – kon-

tynuowałem.- Jak można się tak poruszać? 
Przecież to nie cyrk czy jakieś zoo! I ta muzyka. 

Bartosz Dłubała  

Zachowania (nie)ludzkie

dokoñczenie na str. 36
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Co za rzępolenie! To nie jest muzyka! Przy 
takim czymś, to nawet piwo gorzej smakuje.

- Święte słowa – potwierdził Malinowski. 
– Ostatnio do czegoś takiego to bawiłem się 
na weselu bratanka, ale potem tego tylko ża-
łowałem. Na drugi dzień głowa mnie bolała... 
Gdybym to ja odpowiadał za muzykę, to byłaby 
o wiele lepsza.

- No, a jak, ty to się znasz na zabawie 
– mrugnąłem do niego, policzkując własne 
myśli.

- Bo my to w ogóle mamy lepiej, bo pra-
cujemy razem – zauważył Michalak. – Tamci 
nie, więc muszą tańczyć ze sobą, podskakiwać 
obok siebie. A nam to nie potrzebne. Dobrze 
mówię, kierowniku?

-Bardzo dobrze, z ust mi to wyjąłeś– po-
chwaliłem go, dostrzegając korzyści wynika-
jące z takiego działania. – Widzę, że się pod 
naszym bokiem dobrze rozwijasz. I to się 
chwali. Zobacz jak naszemu zakładowi świet-
nie się powodzi. A wiesz, z czego to wynika? 
Doskonale wiesz. Mamy w sobie siłę i umiemy 
reagować na siłę innych. Zakład cię obroni, 
gdy cię ktoś zaatakuje. A gdy ty zaatakujesz 
zakład, to zakład się obroni i jeszcze ci solid-
nie przy…

Zaśmialiśmy się. W sumie dobry żart. 
Postanowiłem zapisać sobie te słowa na lo-
dówce, żeby codziennie przypominały mi o 
swojej prawdziwości.

- A widzicie tamtego faceta pod ścianą? 
– zapytałem,by natychmiast dodać oskarżyciel-
sko. – To odczepieniec!

Rzeczywiście facet nie mógł znaleźć 
miejsca przy żadnym stoliku. Jakiś czas temu 
odłączył się od służb. Że niby miał problemy 
zdrowotne. Nikt dokładnie nie wiedział jak 
było. Problemy zdrowotne to dość ogólne 
stwierdzenie. Od tamtego czasu krążył między 
stolikami w różnych knajpach. Wszędzie bu-
dził niepokój. Odczepienieńcy byli najgorsi. 
Nigdy nie wiadomo, co takim siedzi w głowie 
i za którą racją się opowiedzą. Przesiąknięty 
był innym światem, a kto raz nasiąknął, ten już 
będzie patrzeć inaczej, z dwóch perspektyw 
– dawnej i obecnej. Co prawda uśmiechało 
się do niego wielu obcych, lecz był to tylko 
ukłon w stronę służb, do których dawniej 
należał. Gest przyzwoitości z ich strony. 
Próbował kwestionować swoją obcość w tym 
lokalu, manifestując przywiązanie do kolejno 
poznanych gości ,,Kolorowej”, czym budził 
coraz większą odrazę.

Wypiliśmy za jego zdrowie, a gest ten był 
darem naszej wielkiej wspaniałomyślności. 
Podobnie poruszały się nasze gardła, kiedy 
przełykaliśmy alkohol. Równie często zmie-
nialiśmy ułożenie na krześle i zerkaliśmy na 
przesuwające się wskazówki zegara. Michalak 
i Malinowski byli związani z naszym zakładem, 
dlatego byli związani także ze mną. Zawsze 
kojarzyli mi się z pieniędzmi, co miesiąc 
wypłacanymi. Z racji kolejności alfabetycznej 
nazwisk, byliśmy blisko siebie w kolejce po 
pensję. I po premię. Gdy nie otrzymywaliśmy 
bonusów, a taka sytuacja nie powinna mieć 
miejsca, to tylko z uwagi na to, że nie można 
ciągle dostawać tego, co się chce. Czasami 
trzeba zacisnąć pięści i walczyć o przekrocze-
nie kolejnych limitów produkcji.

Do lokalu weszło dwoje młodych: on i 
ona. Chłopaka kilka razy mijałem na ulicy, 

ale nie wiedziałem, jak się nazywa. Chyba 
nie należał do zbiorowości otwartej na uroki 
tego miasta. Albo wybierał inne ścieżki tam 
prowadzące, całkowicie własne, nie podpo-
rządkowane autorytetom. W jego zachowaniu 
czuć było nonkonformizm, choć zachowywał 
się tak, jak należy. Może wyczułem to przez ten 
jego nonszalancki sposób patrzenia na świat, 
o którym zapomniałem, że w ogóle istnieje.

A ona była z innego świata. Nie pasowała 
do miejsca, gdzie spoceni ludzie pili piwo, 
a muzyka puszczana była z odtwarzacza. Mogła 
mieć siedemnaście, może osiemnaście lat. 
Była od niego trochę młodsza. Patrzyliśmy na 
nią urzeczeni. Na jej ruchy, smukłą sylwetkę 
i blond włosy łaskoczące plecy. Śledziliśmy 
każdy jej ruch. To jak siadała na odsuniętym 
przez niego krześle. Jak przeglądała bez nad-
miernej ekscytacji menu. Jak przemawiała 
do chłopaka słowami, których nie mogliśmy 
usłyszeć, z uwagi na dzielącą nas odległość.

- Co myślicie, panowie? – zagadnąłem, 
gdy spostrzegłem, że moje zainteresowanie 
jej osobą było także ich zainteresowaniem. – 
Dziesiątka – oceniłem.

- A tam dziesiątka – machnął ręką obu-
rzony Michalak. – Prawdziwa jedenastka!

Zaśmialiśmy się, ale mimo młodego 
wieku miał rację. Prawdziwa jedenastka. O 
takich dziewczynach śni się, nie przyznając so-
bie prawa do rozmowy z nimi o codziennych 
szarych sprawach. Była taka młoda, ale to my 
zachowywaliśmy się niedojrzale. Chyba przez 
tę jej nastoletniość. Promienieliśmy, patrząc 
na to młode ciało. Żałowaliśmy, że coś odeszło 
bądź nigdy nie nadeszło.

Złożyli zamówienie przed tęgawą kelnerką. 
A potem długo patrzyli na siebie. Trochę nie-
śmiało, trochę zalotnie. Bez dostosowywania się 
do reguł otoczenia, składającego się z pijących 
piwo bądź tańczących. Ich rówieśnicy o tej porze 
bawili się w innych częściach miasta. Ta dwójka 
w tym swoim siedzeniu w ,,Kolorowej” przy sto-
liku była indywidualna. Nie chciałem dopuścić 
do głosu tej myśli, ale zdawała się być prawdą. 
Nie zakrzyczaną przez muzykę i brzdęk szkła.

Nie zdawali sobie sprawy, że znajdują się 
pod ostrzałem naszych oczów. Sami się tego 
wstydziliśmy, ale nie można było inaczej. Nie 
można było nie patrzeć. Zabierali nam miej-
sce w dobrze znanym świecie tylko dla siebie. 
Kompletnie zgłupiałem. W tej nowej sytuacji 
powinienem jako autorytet dać przykład, jak 
się zachować. Jaki status przyjąć, na jakie zmiany 

można im pozwolić. Patrzyłem. I wewnętrznie 
płakałem z powodu ich odmienności. Spojrza-
łem na dziewczynę, której wystąpił rumieniec 
na policzku po miłym słówku tamtego. Chłopak 
łaskotał jej dłoń swoimi palcami.

- Chłopak zna się na rzeczy – powiedzia-
łem. 

Wypadło to dość brutalnie. Zabrało in-
tymności ciszę.

Kompani pokiwali głowami.
- No, a jak! – odparł wesoło Michalak. – 

Dziewczyna jak marzenie.
- Sam miałem kiedyś taką, na Mazurach… 

- wtrącił Malinowski.
Na te słowa uśmiechnęliśmy się pełni uzna-

nia. Ale nawet Malinowski nie wierzył, że ją miał. 
Para doczekała się swojego zamówienia. Pili sok, 
patrząc sobie w oczy. Picie soku wydało mi się 
nagle czymś niezwykłym, lecz nie potrafiłem 
tego nazwać. Bałem się nad tym zastanawiać, 
żeby nie dojść do, mimo wszystko, spodziewa-
nych odpowiedzi. Zamiast tego uczestniczyłem 
w pogawędce z kompanami. Rozmawialiśmy 
o mało istotnych sprawach, bojąc się odkryć 
przed innymi dzikie myśli krążące po głowach. 
Siedzieliśmy w ten upalny wieczór w ,,Koloro-
wej”, przegryzając zdania przecinkami, popijając 
piwo. Co innego mogliśmy zrobić?

Para zapłaciła za rachunek. Szykowali się 
do wyjścia. Ona poprawiła włosy, upewniając się, 
czy wciąż wygląda olśniewająco. On uśmiechnął 
się, aby potwierdzić, że wszystko w porządku. 
Wyglądało to niezwykle naturalnie. Przed 
naszymi oczami zaczynało się coś nowego, 
jeszcze niezdefiniowanego. Powoli wytwarzał 
się sinusoidalny kształt, pięknych wspólnych 
chwil i upadków na duchu. Co do jednego nie 
mieliśmy wątpliwości…

- Będzie… – uśmiechnął się znacząco na 
widok wychodzących Malinowski.

Zaśmialiśmy się rubasznie. Stało się to 
przyczynkiem do snucia niestworzonych historii 
o tym, jak we wcześniejszych latach było z nami.
Głosy plątały się ze sobą. Nie mogłem stwierdzić, 
które słowa należą do mnie, a które do nas. Ile 
w tym wszystkim było z Michalaka i czy był w 
ogóle Michalak. Może stworzyliśmy go na po-
trzeby tego trzeciego, do chodzenia i spędzania 
czasu. I czy byłem jakiś Ja? Na ile moje własne 
zachowania były moje…

Długo piliśmy piwo albo już nie piliśmy. 
Wychodziliśmy z lokalu późno bądź już było 
wcześnie. Wracaliśmy do domu lub dopiero 
szliśmy do pracy v

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Zakazane Miasto  
godzina  niespokojnego turysty  

Złote łby ćwieków w drzwiach Bramy Południowej
Błyszczą jak czaszki
Śmierć rządziła tu długo
Dojrzewając przez wieki jak dżin w kryształowych fiolkach
Krążyła w szepcie eunuchów
Sprytnie omijając Godzinę Szczura czy Godzinę Węża 
Liczne nałożnice pieściły ją nawet na swoich kolanach 
(naiwnie sądząc, że mają do czynienia z oseskiem) 

Śledzę 
Jak ponad dachami pawilonów
Szybuje seladonowy puchar księżyca
Wznosi toasty za dynastyczne duchy 
Opuszczam 
Zakazane Miasto – martwe miasto
                Pusty wydrążony odwłok wielkiej cykady 

Warszawa,  (19-20 września 2021, wspomnienie z 1995)          

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXV

1
Zima wróciła znad morza.
Zamieć zasypała nasze rozmyślanie o wiośnie.
Nad wysokimi płotami ptaki 
szukają swojego powrotu.
W ich wydeptanych ścieżkach 
jestem winny wszystkich zasypanych słów 
i zmrożonych kul, rzucanych przez listonoszy w niebo.

2
Na ulicy tłumy ciekawskich śniegu.
Ktoś mówi o Nostradamusie i spóźnionym pociągu z Galway.
Kobiety żądają chleba na wypadek końca świata. 
Mężczyźni alkoholu – gdyby zabrakło wody. 

3
Stoję w przejściu między światami
 – twoim z filmu o Ewie Braun i moim, 
coraz bardziej szorstkim.
Opowiadam o zimie stulecia przed rokiem 
i mroźnym powietrzu z Syberii.

Kobieta z paznokciami w kolorze mandarynek
zapowiedziała przez megafon, 
że dziś nikt nie wygra bliźniaczych figur w loterii.

Składamy marzenia w torebce na zamek błyskawiczny.
Przeliczamy płatki śniegu na powiekach 
i kolejne siwe włosy marca.

4
Z każdym szeptem wiatru
słychać dźwięki skrzypiec.
Zapach tytoniu wydmuchiwanego przez sąsiadów
i poranione nuty Pieśni Filaretów.

W pęku słów – twój uśmiech.
Zamykam tobą dzień. 

Małgorzata Osowiecka

Zima w Sydney

Przy wjeździe do Australii trzeba mieć czyste buty.
Bio-degraduję więc podeszwę 
pełną bałtyckich ości w samolotowej toalecie,
a oni mówią: nie przyniesiesz nic nowego,
my tu mamy pomniki kangura i koali,
a nasze jeziora pachną eukaliptusem.

Kiedyś mały Marokańczyk
chciał zabrać kawałek down under dla siebie,
więc wyrywał nóżki paziowatym motylom
i wkładał do słoika – chabrowe skrzydła jak trofea.
One potem stały w biurze naszego szeryfa i gniły.

Dotykasz tu wszystkiego,
dzielisz się chlebem bananowym z Aborygenami,
tańczysz z winem na ich świętej ziemi,
wyjeżdżasz z Sydney i całujesz pomarańczowy piasek
na spodzie butów, ale barwnik tej ziemi będzie
jak oskarżenie, bo ich już nie da się uprać.

Gdy wejdziesz w ten gorący pył i on zacznie
krzyczeć, coraz ciszej na twoich rękach,
to już zawsze będziesz cieniem
w tym ołowianym powietrzu.

Zima w Sydney,
krztusi się lutowe miasto
ogniem eukaliptusa.

Piotr Szczepański

wódka zmrożona przedwcześnie

Przepraszam, że tak mało konfetti wyrzucałem 
z okna. Stałem dzień cały 
w starej okiennicy.  
Czasem bywam mało kuszący,  
jakby zamrożony na nieostrym zdjęciu.     

Czekałem na kroki, śmiech 
i krzyk. Każdy dzień już taki będzie? 
Wyczekujący? Prawdopodobnie większość życia  
marzłem, tupiąc obcasami. 

Wciąż wyglądałem 
za oznakami żwawego ruchu,
patrzyłem za skrótem, 
szybkimi nieostrożnymi słowami 
i wolnością, przenoszoną na kartonach.

Wiatr wyrywał guziki 
jedwabnej koszuli. Uparcie stałem, 
jak osioł na ostrym zakręcie.

Szkoda że nie tańczyłem 
tak pewnie jak urodzeni sambiści.  
Że nie podrzucałem 
głębokiego talerza 
zamiast tamburynu. 

Że nie mrużyłem oczu jak oni, 
uśmiechając się do przechodniów. 
Już każdy ranek taki będzie, 
dotykający piersi 
chłodną dłonią?
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Przebiegł przez ulicę. Kiedy wchodził 
do baru, kobiety siedzące przy stolikach 
na zewnątrz, mimo że miały towarzyszy, 
spojrzały na niego kokieteryjnie. W środku 
jedna pani na jego widok odgarnęła wło-
sy za ucho i poprawiła się na krześle, jak 
przed rozmową o pracę. Czekała aż na nią 
spojrzy, żeby móc uśmiechnąć się zalotnie. 
Ale on miał to gdzieś, chciał tylko odebrać 
zamówienie i pojechać do parku zjeść. Był 
piękny, ciepły dzień.

Usiadł na ławce pod drzewem i spoj-
rzał w górę. Tutaj niepodzielnie rządziły 
gołębie.

Niech tylko któryś spróbuje – pomyślał.
Odkręcił zimną colę zero, postawił 

przed sobą na ziemi i zabrał się za jedzenie.
Młoda, ładna mamuśka na ławce na-

przeciwko zerkała na niego spod rzęs.
Może to jakiś celebryta? Na pewno ktoś 

ciekawy i bogaty, skoro tak dobrze wyglądał.
Żarł łapczywie czując, że go obserwuje.
Wiedział, że jest uznawany za przystoj-

nego, choć sam tego nie widział. Twarz, jak 
twarz. Potrafił powiedzieć, czy kobieta jest 
ładna, ale facetów, łącznie z sobą, nie był w 
stanie ocenić w takich kategoriach. Po jaką 
cholerę zresztą. Uważał, że każdy jest wart 
tyle samo. Co za różnica, jaką ma powłokę. 
Jego przecież skrywała przeciętną osobę.

Zjadł, wrzucił opakowanie do kosza 
i zerknął na mamuśkę. Przestała się nim 
interesować, kiedy zobaczyła jak wpieprzał.

Uśmiechnął się i poszedł w stronę 
morza.

Czas na lody.
W lodziarni obsługiwała pani przy 

kości, na oko niewiele młodsza od niego.
– Dzień dobry. – Uśmiechnął się do 

niej.
– Dzień dobry – odpowiedziała i odwró-

ciła wzrok. – Co podać? – rzuciła, patrząc na 
półki pod ladą, żałowała, że tu wlazł.

– Poproszę trzy gałki.
Chwyciła gałkownicę i czekała oparta o 

blat, jak sprzedawczyni w mięsnym z czasów 
PRLu. Nie cierpiała klientów, którzy mogli 
wsuwać tyle lodów, ile dusza zapragnie, a i 
tak wyglądali jak hollywoodzcy aktorzy. Jak 
ten tu, gwiazdor.

Ja pierdzielę ile tego jest.
Taki był nażarty, że ciężko mu było się 

zdecydować.
– Już pan wie, co pan chce?
– No właśnie nie, przepraszam, nie 

wiem co wybrać. Jednak będą dwie gałki, 
nie udźwignę trzech.

No kurde, może klasycznie, czekolada i 
wanilia?

– Może szybciej?
To nie był żartobliwy ton. Spojrzał na 

nią.
– Ile się można zastanawiać? – dodała.
– Przecież nie ma nikogo za mną. Śpie-

szy się pani gdzieś?
– Rano przed lustrem też pan jest taki 

niezdecydowany, którym kremem buźkę 
nasmarować?

– Co pani, zwariowała? Dlaczego pani 
jest niemiła?

Bruno Kadyna

Projekcje zawiści

– Ja? To nie ja zachowuję się jak książę 
przy wyborze lodów i stroję fochy, kiedy ktoś 
zwróci uwagę. – Nie będzie sobie myślał, że 
może tu gwiazdorzyć. Nie przy niej.

Normalnie odwróciłby się i wyszedł 
bez słowa, ale nie tym razem. Domyślił się, 
o co chodzi.

Co za głupia baba.
– Jak by tu stał ktoś grubszy, jak pani, 

byłaby pani miła, prawda?
Byłoby jak trzeba.
– Jak pan śmie. – Zapowietrzyła się.
– Jak można przez własne kompleksy 

tak traktować innych?
– Kompleksy? Pan jest śmieszny.
– Można być uprzejmym dla każdego 

niezależnie jak wygląda i co o sobie myśli. 
Nie wiedziała pani o tym? – Odwrócił się i 
wyszedł.

Grubaska stała z rozdziawioną japą, 
nienawidząc „takich ludzi” jeszcze bardziej, 
bo pan ładny na dodatek uważał się za mą-
drzejszego od innych.

Jeszcze żebym ją podrywał czy coś i pomyśla-
ła, że sobie z niej żartuję.

Myślał kiedyś, że dla większości wygląd 
nie jest tak ważny, przynajmniej nie w co-
dziennych kontaktach. Ale się mylił.

Popieprzony świat.
Najgorsi są ludzie sami uznający siebie 

za brzydali. W ogromnej mierze budują 
podziały. Karmią własne kompleksy, żywiąc 
wrogość do ludzi kategoryzowanych jako 
ładniejszych, z góry traktując niesprawiedli-
wie. Im bardziej zakompleksiony człowiek, 
tym dla kogoś, jego zdaniem wyglądającego 
lepiej, złośliwszy i bardziej gburowaty.

Jestem zwykłym typem!
Szedł w kierunku samochodu i patrzył 

na przechodniów.
Głupi ludzie.
O ile niewiele znaczące kontakty mógł 

olać, to kiedy miał cokolwiek załatwić u 
takiej zakompleksionej osoby, przez jej 
skupienie na wyglądzie stawało się to nie-
możliwe, a przynajmniej nieprzyjemne.

A dla niego rozmowy z obcymi już same 
w sobie były wyzwaniem.

Zawsze mu się wydawało, że „brzydsze” 
osoby są mądrzejsze, bo mają więcej oleju w 
głowach i ciekawsze zainteresowania od pu-
stych, wypacykowanych pięknisiów skupio-
nych na wyglądzie. Nic bardziej mylnego. 
Przekonał się o tym, kiedy pragnął związku 
i szukał kogoś o pięknym wnętrzu.

Czasami żałował, że nie miał innej 
gęby. Z tą fryzurą już wyglądał jak frędzel. 
Ale to widać za mało. Chodziło mu nawet 
po głowie, żeby olać ćwiczenia i utuczyć się 
jak wieprz. Ale nie czuł się dobrze z tym, 
że miałby przestać być sobą, żeby kogoś 
zadowolić. Chociaż może święty spokój był 
tego wart.

O, ja. – Przewrócił oczami, bo przy-
pomniał sobie, że miał iść wieczorem do 
Zagórskich.

Ze znajomymi nie było lepiej. Podświa-
domie chcieli jego towarzystwa, bo dobry z 
niego chłop. Ale kiedy tylko się pojawiał, 
kobiety zaczynały się do niego wdzięczyć, 
a z facetów wychodziła zawiść. Po części z 

powodu swoich kobiet, bo nie zawsze po-
trafiły ukryć kokieterii, ale głównie przez 
jego wygląd i sposób bycia.

Natalia Zagórska wpatrywała się w nie-
go, jak w pączka do kawy, a Michał udawał 
kolegę.

Po co oni mnie zapraszają?
On ich lubił, ale po jaką cholerę oni 

się męczyli? Jakiś masochizm? Bardziej 
Michał się męczył, bo Natalia wyglądała 
na zadowoloną i to pewnie jej zasługą były 
zaproszenia. Brakowało tylko, żeby zaczęła 
go smerać pod stołem girą po kroczu.

Zatrzymał się.
Mogłem być milszy. Z tego nic dobrego nie 

będzie – pomyślał o sprzedawczyni lodów.
Zerknął na zegarek. Do spotkania 

sporo czasu.
Może tam wrócić? – pomyślał o lodziarni.
Nie wiedział, jak miałby zareagować, 

żeby ta kobieta potraktowała go sprawie-
dliwie.

Mogę spróbować. Może się pomyliłem i 
miała zły dzień albo okres i wcale nie chodziło o 
mnie? Piękniś zasrany.

Nie chodziło też do końca o nią. Chciał 
poczuć się lepiej. Kontakty z obcymi były 
wyzwaniem, a po tym wydarzeniu mógłby 
znowu się jakoś zblokować. Cieszył się, że 
z wiekiem nauczył się szydzić z własnej nie-
śmiałości, jak z głupiej siostry. Nie chciał 
tego stracić.

Poszukał kwiaciarni, kupił bukiecik 
i wrócił do lodziarni. Poczekał, aż wyjdą 
klienci i wszedł.

Kobieta zmarszczyła się na jego widok. 
Zależało mu, żeby mieć jak najpoczciwszy 
wyraz twarzy, ale musiałby sobie chyba ten 
ryj, niczym wyrzeźbiony przez artystę, wy-
smarować błotem.

– Chciałem panią przeprosić. Brzydko 
się zachowałem. To dla pani.

Wyciągnął ramię, żeby podać kwiaty, 
ale kobieta ani drgnęła. Milczała chwilę, po 
czym wyraźnie zadarła nos.

– Phi – zaświstała z obrazą, myśląc, że 
pewnie zrobił to, bo nie mógł znieść, że ktoś 
może myśleć o nim źle, nawet obcy.

Powstrzymał się, żeby nie parsknąć 
śmiechem.

Jak księżniczka z bajki.
– Położę tutaj. Nie znam pani i nie 

oceniam po wyglądzie, ale na pewno jest 
pani ciekawą i wartościową osobą.

Trzeba tylko odrzucić syf i to odsłonić.
Kwiaty spoczęły na ladzie, a on wyszedł. 

Liczył na jakąś rozmowę, w której pokazałby, 
że jest taki sam jak ona. Ale jak to mówią, 
„nie zesrasz się”.

Ech, zapomnieć.
Nawet jeśli niczego nie zmienił w tej 

pani, czuł się lepiej.

Nie miał ochoty iść do Zagórskich, 
szczególnie po wiadomości od Michała, z 
której dowiedział się, że mieli być jeszcze 
Dużyńscy.

Ci mnie dopiero nie lubią.
Korciło go, żeby odwołać wizytę, ale 

wtedy Michał powiedziałby Dużyńskim, że 
to przez nich go nie będzie i gigant obraza 
gotowa.

Pójdę. Najwyżej szybko się zawinę.
Żadnego ze swoich nielicznych znajo-

mych nie mógł nazwać przyjacielem i do 
niedawna bardzo go to męczyło. Nawet nie 
zauważył, kiedy przestało. A samotność stała 
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się bezpieczną strefą komfortu.
Mył zęby i patrzył w lustro.
A idź pan z tym ryjem. – Chciałby, żeby 

inni widzieli to, co on.

Po wyjściu z domu wpadł na pomysł.
Powinna jeszcze być otwarta.
Była. Drzwi kwiaciarni trąciły dzwone-

czek u góry.
Ciekawe, co powie – pomyślał o Patrycji 

Dużyńskiej wybierając bukiecik.
Nie lubiła go, bo przyznał kiedyś, że 

jest gruba. Nie ze złośliwości, ale w durnej 
rozmowie po alkoholu, którą sama wywołała 
z wyraźnym oczekiwaniem, żeby zaprzeczył, 
że nie ważyła sto kilo. A przecież ważyła!

– Poproszę dwa takie.
Jak można oczekiwać kłamstwa, zamiast 

zacząć się odchudzać albo chociaż przestać 
żreć jak świnia, jeśli wygląd był tak ważny i 
nie sposób skupić się na wnętrzu albo mi-
lionie innych, ciekawych rzeczach.

A jak się wkurzy? – pomyślał o jej mężu. 
– Trudno.

– Dziękuję pięknie. – Zapłacił i wyszedł.

– Łukaszku, mój drogi! – zawołał Mi-
chał po otwarciu drzwi.

– Czego się drzesz na całą klatkę? – Łu-
kasz wręczył bukiet. – A, nie. To dla ciebie. 
– Zmienił rękę na tę z butelką.

– Co ty, z kwiatami?
– Dla dziewczyn. Pati też już jest?
– Jest. Dziwny jesteś.
Najprawdopodobniej.
– Bo kupiłem kwiaty?
– Kto kupuje kwiaty?
– A co, jest w regulaminie, że nie 

wolno?
Wszedł do salonu. Reszta siedziała przy 

prostokątnym stole, po lewej Natalia, po 
prawej Dużyńscy. Zamilkli, kiedy go zoba-
czyli. Jak zza zasłony wyskoczyły sprzeczne 
uczucia, w których przeważały te niezbyt do-
bre, bo wkroczył do pokoju wyprostowany, 
pewnym krokiem, jak jakiś książę. Zamiast 
normalnie, nieśmiało, ukłonić się każdemu, 
a najlepiej paść do stóp, bo skoro miał twarz 
jak grecki bóg, powinien na każdym kroku 
wyraźnie pokazywać, że nie uważał się za 
lepszego od nich. A on na dodatek cieszył 
japę. Na pewno szydził, że daleko im do 
niego, że jest wysoko ponad nimi.

Chyba mogłem odmówić?
– Cześć – powiedział. – Proszę dziew-

czyny. – Podał kwiaty.
Sławkowi uścisnął rękę.
– Ojej, dziękuję – powiedziała w końcu 

Natalia.
Patrycja czekała na jej reakcję, bo sama 

najchętniej rzuciłaby ten wiecheć za siebie. 
Przecież te kwiaty to jawna kpina, naśmie-
wanie się w twarz.

– Dziękuję – powtórzyła odkładając 
bukiet mężowi pod nos.

– A z jakiej to okazji? – zapytała go-
spodyni.

– Tak po prostu. Lubicie kwiaty, dziew-
czyny?

Może jednak będzie miło.
Sławek patrzył na bukiet żony, a jego 

twarz zaczęła odbijać projekcję powstającą 
w głowie.

Ale się skrzywił. Zaraz dostanie sraczki.
Łukasz usiadł na przygotowanym dla 

niego miejscu na czele stołu. Patrzył, jaki 
reset w dzbankach zrobiły im te kwiaty i 

żałował, że je kupił.
– Whisky? – zapytał go Michał.
– Poproszę.
– Chcesz nam uwieść żony? – zażarto-

wał gospodarz nalewając.
– Pokazać, że jest taki świetny – powie-

dział Sławek patrząc na Michała. Oczywiście 
żartem.

I po co to?
– Mam nadzieję, że nie czujesz się gor-

szy? – zapytał Łukasz.
– A w życiu. Ale ty na pewno czujesz 

się lepszy.
– Musiał podbudować swoje ego – do-

dał Michał.
Uśmiechy już ledwie im się trzymały na 

gębach, jakby odklejały się rozmoczone ety-
kiety i odkrywały prawdziwe wyrazy twarzy.

– A może jest tak, jak powiedzia-
łem? – zapytał Łukasz.

– Co, nie uważasz tak? – Sławek ciągnął 
swoje, żałośnie udawanym żartobliwym to-
nem. – Ta siłownia, uśmieszek i cwaniackie 
zachowanie na każdym kroku. Co, nie jest 
tak, że czujesz się lepszy od nas?

– Tylko w twojej głowie. Nikt ci nie 
broni chodzić na siłownię i nabrać pewności 
siebie, robić to na co masz ochotę – powie-
dział Łukasz. – Nie życzysz mi za dobrze, co?

Niepotrzebnie tu przyszedłem. – Wiedział, 
że tak będzie. – Znowu się łudziłeś, że będzie 
fajnie. Głupi naiwniaku.

Sławek milczał, wrzało w nim, bo ten 
wyniosły typ drwił z niego tymi swoimi lekko 
wypowiadanymi słowami. I co to za pytanie 
wpędzające w poczucie winy? Też stawiało 
go na wyższej pozycji! A najbardziej wku-
rzało, że żaden złośliwy grymas nie szpecił 
jego pięknej buźki. Ach, gdyby tylko coś 
mu ją przetrąciło, jakiś paraliż po wylewie 
albo wypadek.

Reszta też milczała, jakby unierucho-
miła ich gęsta jak smoła atmosfera.

– Zazdrość zamienia się w zawiść, a 
ta jest formą nienawiści i życzy jedynie zła 
– dodał Łukasz.

– Zazdrość?! Chyba śnisz! Jesteś wynio-
sły i tyle! – wybuchł Sławek.

I to by było na tyle.
– Ej, chłopaki, to miał być miły wieczór. 

Po co te gadki. – Do rozmowy wtrąciła się 
Natalia.

Łukasz wstał i dosunął po sobie krzesło 
do stołu.

A idź pan z tym ryjem.
– Stary, gdzie idziesz? – zapytał Michał.
Durne pytanie.
– Dziękuję za zaproszenie. Życzę 

udanego wieczoru – powiedział Łukasz do 
gospodarzy.

Cisza kompletna.
Nie sądziłem, że aż tak szybko się zawinę.
Do przedpokoju odprowadził go od-

głos własnych kroków.
Po chwili przyszła za nim gospodyni, 

chciałaby, żeby został.
– Przepraszam cię, szkoda, że tak wyszło 

– powiedziała cicho. – Zostań, proszę.
Od razu wyczuł w tonie jej głosu coś 

jeszcze. A kiedy założył buty i się wyprosto-
wał, stanęła przed nim o wiele bliżej, niż 
życzyłby sobie tego jej mąż.

– Uważam, że świetny z ciebie facet. 
– Dotknęła jego piersi. – Gdybyś chciał się 
spotkać na kawę i pogadać o tym, co się tu 
stało, daj znać – wyszeptała.

I stopą pod stołem poszukać krocza.

Uśmiechnął się i wyszedł. Kiedy za-
mknął za sobą drzwi, poczuł stratę, bo 
uświadomił sobie, że to ostatni znajomi, 
którzy go zapraszali.

Srać na takich znajomych. Nie powinno 
być ci smutno. 

Ale było.

Natalia zadzwoniła na drugi dzień po 
południu, jakby wiedziała, że jeszcze nie jadł 
i był zmiękczony alkoholem.

– Wczorajsza kolacja się nie udała, 
bardzo mi przykro z tego powodu – po-
wiedziała.

– Nic nie szkodzi.
– Kwiaty były piękne.
– Cieszę się, że ci się podobały.
– Zrobiłam dla ciebie kurczaka, żebyś 

miał coś dobrego na dzisiaj. Mam nadzieję, 
że jeszcze nie jadłeś?

– Właśnie miałem sobie coś zrobić.
Wyobraził sobie chrupiącą skórkę i 

gorące, odchodzące mięsko od kości.
– Mogę ci podrzucić? Jestem nieda-

leko.
Był pewien, że przygryzła wargę z 

nadzieją, że się zgodzi. Do jego głowy we-
pchnęła się wizja stopy pod stołem. Tym 
razem wydawała się przyjemna.

Ładne ma stopy. I parę innych części ciała.
– Skoro niedaleko, to zapraszam.
Głupek.
– Jestem za parę minut.
Kilkanaście minut później jadł kur-

czaka, czując na sobie jej wzrok. Czuł woń 
kobiecych perfum pośród zapachów dania.

Siedziała z drugiej strony stołu i pod-
pierała brodę ręką, obserwując go uważnie.

Po jedzeniu usiadł w fotelu, założył 
nogę na nogę, szklanka whisky wróciła do 
dłoni. Natalia została przy stole, podekscy-
towana swoją obecnością tutaj, o której nikt 
nie mógł się dowiedzieć.

Potwornie peszył ją wzrokiem. Badał 
bez krępacji smukłą szyję i głęboki dekolt. 
Krótka sukienka odsłaniała uda. Paznok-
cie ładnych stóp zdobił czerwony lakier. 
Wyglądała jak gotowa do startu. Do niego 
albo do drzwi.

Jesteś pijany i słaby, pamiętaj.
Brudne gry dla dorosłych ekscytowały 

jak mało co. Leniwy jazz w tle nie pomagał 
nad sobą panować. Podświadomość głodna 
kobiety popychała do czynu od chwili, gdy 
odebrał od niej telefon.

Oboje mieli wrażenie, jakby w ogóle się 
nie znali i dopiero mieli poznać. W sumie 
tak właśnie było.

– Michał wie, że u mnie jesteś?
– Umówił się z chłopakami na pokera.
– Fajnie.
Kojarzył, z którymi. Nigdy go nie za-

prosili, ale był tam z nimi często, na ich 
językach.

– A ty pomyślałaś o mnie?
– Szkoda, że tak wyszło wczoraj. Chcia-

łam się zrewanżować. Nie wiem, dlaczego 
oni się tak zachowali.

Wiedziała, bo po jego wyjściu wyrzygali 
na stół całą ropę zalegającą trzewia. Co ni-
czego dobrego nie dało, bo szybko zaczęła 
się zbierać na nowo.

– Nie ważne już – powiedział.
– Mam nadzieję, że przyjdziesz jeszcze 

do nas.
Jak ona to sobie wyobraża?

dokoñczenie na str. 40
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– Po moim wyjściu nie mówili o mnie 
niczego dobrego, co?

Zawahała się.
– Powiedz, przecież wiem.
– No nie mówili.
– Więc jak miałbym was jeszcze od-

wiedzić?
Nie wiedziała jak odpowiedzieć.
– My też widzimy się pewnie ostatni 

raz – dodał.
Ty podstępny...
Zaskoczona otworzyła szerzej oczy i 

wyprostowała się na krześle. Nie pomyślała 
o tym.

Po co ruszać tę babę? Pełno jest innych.
Jak dla niego twarz miała przeciętną, 

wąskie usta, szeroka szczęka, duży nos pod-
trzymywał okulary. Ale to ciało...

– Mam nadzieję, że to nieprawda – po-
wiedziała.

– Obawiam się, że prawda.
Wstał, zrobił głośniej muzykę i wycią-

gnął dłoń.
– Zatańczymy na pożegnanie? – Cwa-

niacki uśmiech. Wiedział, że ją zachęci.
I po co to robisz, głupku?
Niemal czuł woń jej podniecenia. Pcha-

ła do działania silniej niż alkohol.
Roześmiała się, podała dłoń i wstała. 

Przylgnęła do niego, a on nabrał pełne 
płuca jej zapachu.

Ach, kobieta...
Nie tańczyli długo, kiedy wyczuła 

erekcję, najlepszy z sygnałów do działania. 
Można wyłożyć karty na stół bez obaw przed 
odtrąceniem.

I już miała tam sięgnąć, kiedy usłyszeli 
dzwonek domofonu.

Co jest?
– Michał – szepnęła i odsunęła się od 

niego.
– Skąd wiesz?
– Nie wiem, ale na dole stoi mój sa-

mochód. Jeśli to on, to przecież wie, że tu 
jestem. Sprawdzisz?

Nie miał zamiaru, ale cóż.
Trzeba było nie przyjeżdżać.
– Ok, niczego złego nie robimy prze-

cież. – Uśmiechnął się. Z tej erekcji można 
by się jeszcze wyłgać.

Może jednak nie poczuła?
Poszedł do przedpokoju i podniósł 

słuchawkę domofonu.
To Michał, oczywiście.
– Dawaj do góry, jest twoja żonka – po-

wiedział Łukasz.
Mieszkał na drugim piętrze. Miał czas 

uspokoić Natalię.
– Jesteś bardzo miła, że zrobiłaś dla 

mnie kolację. Chyba nie będzie o to zły, co?
– Chyba nie. Ale wiesz jak jest z wami 

facetami.
Dajesz mu powody do zazdrości, to co się 

dziwisz?
Pukanie do drzwi.
– Cześć – powiedział Łukasz.
Michał nie odpowiedział, pomaszero-

wał prosto do salonu szukać żony. Miał w 
czubie i był odważny. Koledzy czekali na 
dole.

A buty?
– A ty nie grasz z chłopakami? – zapyta-

ła Natalia, znowu siedziała przy stole.
Była pewna, że ten głupek zobaczy 

niewinny towarzyski obrazek. Stół pomiędzy 
nimi uniemożliwiający jakikolwiek kontakt 
cielesny, a na nim talerze i resztki kurczaka 
w naczyniu żaroodpornym, dowody, czym 
byli zajęci. I przecież Łukasz szybko pod-
niósł słuchawkę domofonu.

– Czemu nie powiedziałaś, że tu przyj-
dziesz? – zapytał mąż.

– Głupio mi było przed Łukaszem 
po wczorajszym wieczorze. Wyszedł zanim 
czegoś spróbował. – Do tonu dodała nutę 
pretensji, którą kobiety najskuteczniej od-
wracają uwagę. – Tobie też powinno być.

Ale nie było ani trochę. Michał pałał 
innymi emocjami po tym, jak koledzy zaczęli 
go nakręcać. Wspomniał przy pokerowym 
stole, że w domu żonka wyglądała, jakby się 
gdzieś szykowała, ale na pytanie, czy gdzieś 
wychodzi, odpowiedziała, że jeszcze nie wie, 
raczej nie, na pewno przyjedzie po niego, 
kiedy skończy grać.

Kiedy zażartowali, że pewnie zrobiła 
się na bóstwo dla Łukasza, nieświadomie 
wywołali w głowie Michała wizję, która 
prześladowała go od lat, którą sam często 
podsycał i wywołała nie jeden wzwód. Stała 
się szczególnie wyraźna, kiedy Natalia nie 
odbierała telefonu i nie odpisywała na 
wiadomości. Wizja, w której Łukasz robił z 
nią co chciał, a ona na wszystko pozwalała, 
przeżywając o wiele silniejsze orgazmy niż z 
nim, zatracając się zupełnie i nie pamiętając 
o mężu albo śmiejąc się z niego, jakim był 
fajtłapą w porównaniu z tym harpaganem.

Kiedy zobaczył jej samochód na dole, 
stało się jasne, że jego zboczona fantazja się 
urzeczywistniała. Może już urzeczywistniła.

I teraz żadna udawana scena tego nie 
zmieni.

– Przyszłaś dać mu dupy, prawda? 
– Trząsł się, jak w gorączce.

Natalia rozdziawiła buzię. Łukasz nie 
wiedział czy to udawany szok, czy prawdziwy.

– Ty, przyszła z kurczakiem. Dupy nie 
widziałem.

Nie zdążyłem. – Spojrzał na jej świetne 
biodra.

– Nie powstrzymałbyś się, co? – zapytał 
Michał.

Łukaszowi było wszystko jedno, whisky 
przyjemnie szumiała w głowie. Żałował, że 
ten pajac przyszedł. I na dodatek nie zdjął 
butów.

– Gdyby wypięła dupkę, pewnie nie. – Pu-
ścił do niej oczko. – Za to kurczak był pyszny. 
Mogłeś mówić, że przyjdziesz, zostawiłbym ci 
trochę, zazdrośniku.

Michał wyobraził sobie, jak Natalia pod-
ciąga sukienkę, opiera się o stół i wypina swój 
krągły tyłek Łukaszowi.

Odwrócił się do żony i zobaczył z jaką 
fascynacją patrzała na harpagana po jego 
żarcie o wypięciu dupki. Miała podniecenie 
wypisane na twarzy.

Ten widok i perwersyjna projekcja, żywa 
jak nigdy wcześniej, wywołały mrowienie w 
gaciach Michała i orgazm tak silny, że zadrżał 
cały i nogi się pod nim ugięły, mimo że nie 
miał wzwodu. Wytrzeszczył oczy, a z ust wy-
leciało krótkie, ciche jęknięcie, którego nie 
zagłuszyła muzyka.

– Wychodzimy – powiedział drżącym 
głosem i poszedł do wyjścia błagając w myślach 
niebiosa, by wilgoć przebiła przez spodnie 
dopiero, kiedy wsiądzie do auta. Czuł, że było 
jej mnóstwo.

On się właśnie...? – Łukasz ledwie po-

wstrzymał śmiech.
Popatrzył na Natalię, była równie zdzi-

wiona, jak on. Wiedziała już, że na pewno tu 
wróci, ale teraz musiała pójść za mężem.

– Przykro mi, że tak wyszło. Mam na-
dzieję, że ci smakowało i powtórzymy to na 
spokojnie – powiedziała cicho.

Przechodząc obok dotknęła jego po-
liczka.

– Dziękuję, było bardzo miło – dodała 
obiecując spojrzeniem, że nie widzą się po 
raz ostatni.

– Idź już, świntucho.
Uśmiechnęła się jak zdemaskowana 

nastoletnia rozpustnica.
Masakra, co za świry. – Poczuł, że prze-

trzeźwiał.

Po godzinie Łukasz siedział w fotelu i 
myślał zupełnie trzeźwo. Podniecenie odeszło 
razem ze znajomymi. Zastąpiło je poczucie 
winy i wstyd.

Trzeba to naprawić.
Nie chciał z powodu tego, do czego 

doprowadził, czuć się źle do końca życia albo 
przez lwią jego część.

Zadzwonić czy napisać?
Zdecydował, że napisze. Na rozmowę 

mogło być za wcześnie.
„Stary, jesteśmy ludźmi wartymi tyle 

samo. Popełniamy błędy, robimy głupoty. 
Do niczego nie doszło i nigdy nie dojdzie. 
Możemy oczyścić atmosferę, wzmocnić tym 
naszą znajomość i polegać na sobie. Widzimy 
się? Daj znać, kiedy ci pasuje. Zapraszam do 
siebie.”

Chciał dopisać, że Natalia zostawiła 
naczynie żaroodporne, ale wolał o niej nie 
wspominać. Naczynie nie zając.

Odezwała się komórka na stole. Natalia 
była wdzięczna za tę wiadomość, nieważne kto 
napisał, byle odciągnął od niej tego psychola.

Nagi Michał zrobił krok nad żoną.
– Jeszcze z tobą nie skończyłem, kocha-

nie – warknął i sięgnął po telefon.
Skończy, kiedy w końcu zrobi swoje, udo-

wodni, że jest o wiele więcej wart od tamtego 
wyniosłego dupka i potrafi być bardziej męski.

Ale jak na złość najważniejsza część ciała 
nie chciała działać! To na bank wina tego 
śmiecia! Przez wydarzenie w jego domu, 
przez to, że istniał beztrosko, dobrze zarabiał i 
świetnie wyglądał, tak, jak on nigdy nie będzie, 
nawet w połowie! I przez to, że jego żona się 
do niego wdzięczyła!

Odczytał wiadomość i zacisnął pięść tak 
mocno, że paznokcie przebiły skórę i pociekła 
krew.

– Śmieć! Jeszcze drwi, jeszcze mu mało! 
– parskał wściekle przez zęby, aż opluł żonę.

Natalia oddychała płytko, nie ruszała 
się. Miała złamane trzy żebra. Skronie i usta 
pulsowały i puchły błyskawicznie. Dziwiła się, 
że bardziej od pobitej twarzy i żeber bolą ją 
ramiona, za które szarpał.

Spojrzał na nią. Jak dla niego, w ogóle 
nie miała jeszcze dość. Przecież nawet nie za-
czął. I właśnie wpadł na pomysł. Przecież może 
zaspokoić żonę czymś innym, dopóki sam nie 
będzie mógł. Coś się w domu znajdzie. Coś, 
co ona dobrze poczuje. I nigdy więcej nie 
pomyśli o swoim wymarzonym lalusiu.

– Już do ciebie wracam, kochanie – po-
wiedział czule. – Napiszę tylko do chłopaków. 
Nikt nie może zdzierżyć tego gogusia. Chce, 
żeby go odwiedzić, to go odwiedzimy. v

Projekcje...
dokończenie ze str. 39
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Maciej Rybicki

Na Nowy Rok 2022

Niech będzie ten Rok co nadchodzi
Wolny od kłamstwa i kantu
Niechaj co miesiąc obrodzi
Szczyptą poezji, kwantem Akantu

Maciej Rybicki

Zimowy spacer

 
Krążę jak wilk wokół ZOO 
Jak baran w skórze wilka 
I patrzę i widzę – ot co: 
Za płotem płowa łania 
A za nią jeszcze łań kilka 
Łań woń me drażni chrapy 
Swędzą mnie wilcze łapy 
Z pyska mi kapie co chwilka 
Z ochoty do polowania 
Wtem w sercu jakby szpilka 
Łowów mych zmienia cel 
Bo oto się wyłania 
Inna milutka łania 
Z uśmiechem mi się kłania 
A pachnie? – piątka Chanel! 

Piotr Kolasiuk

instapoezja

nie napiszę ci linijek, które wrzucisz na koszulkę
co sentencją swą dogłębną ruszą miękko twoją duszę
gładzić zmysłów ci nie będą swoją zgrabną erystyką
między tekstem nie dam kawy ani zdjęcia przy tomiku
i nie będzie „że to o mnie”, że serduszko i że w sedno
w punkt trafiłem i że tekstem się udało cię okiełznać
i nie zrobię ci sentencji do wrzucenia na tumblera
takiej trochę nostalgicznej, którą można by wyśpiewać
nie napiszę, że twe ślepia są błękitne jak Adriatyk
gdy zanurzam się w ich wodach niczym w fali grafomanii
nie porównam nic do kwiatka, nie dam barwnej metafory
że nasz związek to żywopłot, a ja biegam z sekatorem
ani kubków okraszonych ci nie sprzedam swoją strofą
chociaż kubek może mógłbym, lecz pytanie w sumie po co?

Sandra Kocha

***

Czasami człowieka traktuje się jak instrument
póki gra ulubioną melodię
stoi na salonach gdzieś w kącie
od czasu do czasu odkurzany
nastrajany

jest skrzypcami, pianinem czy fletem

Gdy jednak swój pazur wystawi
wyda z siebie pokutne jęki
charakter pokaże ciętym
pamfletem

wówczas staje się gra tem
lądując w rupieciarni...

Taki oto żywot bywa 
gdy człowiek się porywa

Sandra Kocha

***

Przede mną leży kamień upadły
Przyleciały sępy wątrobę wyjadły
a ja czekam tylko

na drugi koniec
ki-ja

Tadeusz Charmuszko

AFORYZMY 

*
Ciepła posada wysusza umysł.

*
Nie każdy cokół jest piedestałem.

*
Rachunki sumienia też trzeba regulować.

*
Przed rozwinięciem skrzydeł sprawdź, czy nie jesteś oskubany.

Tadeusz Charmuszko

F  R  A  S  Z  K  I

Po chrześcijańsku

Nawet w piątek rzuca „mięsem”.
Czy mu proboszcz dał dyspensę?

Gołym okiem

Widać na murach,
Jaka kultura.

Trudność

Trudno w medialnym szumie
Człowieka zrozumieć.

Aromaterapia

W odstawkę chłop poszedł,
Bo nie śmierdział groszem.

O prezydencie miasta

Ma asystenta
Oraz rzecznika.
Do pełni szczęścia
Brak… spowiednika.

SATYRAMarek S.Podborski

IGRASZKI

Bajka

Księżniczka i prawniczek

To czek

To czka w toczkę

Stary kran

Jeszcze docieka

Drożyna

Ty drogo, dróżko, drożyzno!
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Każdy go ma. Na co dzień nie myślimy o 
nim i dość długo go nie zauważamy. Na imię 
mu czas. Jesteśmy przez niego kształtowani. 
Sprzyja nam, albo wręcz przeciwnie. Zazwyczaj 
żalimy się, że ucieka. Uskarżamy się na jego 
brak, ale może niesłusznie, bo wszystko, jak 
mówią niektórzy, zależy od dobrej organiza-
cji. Kiedyś znajomy fizyk udowadniał mi, że 
czas nie istnieje, póki nie zaczniemy zauważać 
zmian w naszym życiu. Dzisiaj zgadzam się 
z jego twierdzeniem po tysiąckroć. Zmiany, 
dowody na tę specyficzną symbiozę z naszym 
„wiernym towarzyszem”, dostrzegam niemal 
codziennie.

Do refleksji na temat przemijania skło-
niła mnie najnowsza książka BOŻENY BO-
CZARSKIEJ pod tytułem: Klepsydra. Autorka, 
urodzona w 1942 roku, pochodzi z Kowala, ale 
od trzeciego roku życia mieszka we Włocławku, 
gdzie przez 40 lat była nauczycielką biologii. 
Obok literatury zajmuje się również malar-
stwem. Należy do Związku Literatów Polskich, 
Włocławskiego Stowarzyszenia Artystów Wło - 
Art i Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. 
Jest autorką 15 książek. Należą do nich między 
innymi: „Włocławska Ballada”, „ Pszenne anio-
ły”, „Mój Włocławek, moje życie”, „Słowiański 
wiking”, „Ulotny zapach kwiatów, lata 60”.

Mówi się, że nie należy oceniać książki po 
okładce. Ja jednak, trochę przekornie,  ocenę 
zacznę od okładki właśnie. Przedstawia ona bo-
wiem kwitnące drzewo głogu rosnące przy ulicy 
Cichej we Włocławku. B. Boczarska uwieczniła 
je na zdjęciu, jakby chciała dzięki  niemu 
zatrzymać czas, a może nawet w jakimś sensie 
wrócić do przeszłości. Ulica Cicha i urocze 
różyczki na drzewie głogu nie tylko w autorce 
budzą  wspomnienia. Ja także pamiętam je z 
dzieciństwa, gdy odwiedzałam  mieszkającą 
przy tej ulicy rodzinę. Drzewo głogu można 
więc nazwać specyficznym „ słupem milowym”, 
znakiem pewnego początku.

Intrygujący jest również tytuł tej książki. 
Słowo „klepsydra” ma przecież dwa znaczenia, 

Aleksandra Ochmańska

Wierny towarzysz

co zresztą już na początku utworu wyjaśnia 
autorka. Przyznam, że patrząc na tytuł pomyśla-
łam nie o czasomierzu lecz o nekrologu. Wciąż 
przecież mamy jeszcze czas koronawirusa i 
wiele osób wciąż kogoś żegna... To wystarczy, 
aby nasunęło się takie skojarzenie.

„Klepsydra” nie jest powieścią, a na pewno 
nie taką, jakie znamy, choć zdaje się, że autor-
ka mogła planować ten utwór jako klasyczną 
powieść. Wszystko na to wskazuje, że w trakcie 
pracy nad książką plany uległy  modyfikacji, 
co samo w sobie nie zaszkodziło „ Klepsydrze”. 

Główną bohaterką jest Ewa- kobieta w 
wieku emerytalnym, która niegdyś pracowała w 
kancelarii prawniczej. To ona, na własny użytek 
zrobiła klepsydrę, mającą odmierzać czas, który 
jak wydaje się Ewie, pozostał jej  do końca życia. 
Pomysł z klepsydrą jest doskonałym  zabiegiem 
literackim. Jak bardziej obrazowo, bardziej 
namacalnie pokazać upływ czasu? Klepsydra 
to doskonała alegoria przemijania. W takim 
sensie wydawać by się mogło, że najnowsze 
dzieło włocławskiej pisarki jest przepełnione 
goryczą i smutkiem. Zapewniam jednak, że 
ta  „ patchworkowa opowieść”, jak nazywa „ 
Klepsydrę” B. Boczarska, jest mimo wszystko 
pogodna, tak samo, jak  autorka.

Utwór podzielony jest na trzy części: „ Sny 
i telepatia”, „ Zszywanie” i  „ 2020”.  Na tylnej 
stronie okładki sama pisarka wyjaśnia, że jej 
opowieść jest „ pozszywana” ze skrawków wspo-
mnień, autorefleksji, snów, introspekcji, relacji, 
minionych i aktualnych wydarzeń. Można więc 
śmiało stwierdzić, że sama odsłania swój sposób 
pracy twórczej. Wierni czytelnicy w losach Ewy z 
pewnością dostrzegą wątki autobiograficzne B. 
Boczarskiej. Czytając uważnie tę książkę łatwo 
odnieść wrażenie, że bardzo subtelnie, ale jed-
nak w sposób poniekąd oczywisty Ewa stapia się 
w jedną postać z twórczynią. Nie można jednak 
uznać tego za wadę dzieła. Ewa i B. Boczarska 
są w zbliżonym wieku. Obie są artystkami- 
piszą książki, malują obrazy. Zarówno Ewa, 
jak i autorka biorą czynny udział w lokalnym 

życiu społecznym i kulturalnym. 
Wciąż są ciekawe świata i ludzi. 
Uwielbiają podróże, realizują 
marzenia. Z troską obserwują to, 
co dzieje się w kraju i na świecie. 
Ewa jest postacią poprzez którą B. 
Boczarska wyraża swoje niepokoje 
oraz dezaprobatę pewnych zja-
wisk politycznych i społecznych.

Z ogromną sympatią i za-
ciekawieniem zagłębiałam się we 
fragmenty dotyczące snów i tele-
patii. Tak jak Ewie, zdarza mi się 
zaglądać do senników, a czasem 
nawet wyśnić to, co się później 
dzieje. Wiele osób, niezależnie 
od wieku, interesuje się telepatią. 
Z zapartym tchem czytałam roz-
mowę Ewy z diabłem. Odniosłam 
wrażenie, że mam do czynienia 
niemal z wątkiem sensacyjnym. 
Ten ni to sen, ni jawa, przypo-
mniał mi własne marzenie senne 
sprzed lat. Wspominam o tym, 
aby uzmysłowić czytelnikom, jak 
łatwo utożsamić się z Ewą, nawet, 

jeśli jest od nas starsza.
Poszczególne rozdziały przesuwają się 

miękko, jak piasek w klepsydrze. Przenoszą nas 
w dwudziesty wiek, by za chwilę na nowo przy-
bliżyć teraźniejszość, widzianą oczyma Ewy. Nie 
będzie więc przesadą, jeśli powiem, że książka 
rozpięta jest w czasie. Ewa wspomina dzieje swo-
ich dziadków, rodziców, życie w poprzednim 
ustroju. Akcja „ Klepsydry” toczy się w wielu 
miejscach. Opisy wycieczek głównej bohaterki 
i jej męża oraz problemów z jakimi mierzy się 
ludzkość, przypominają nieco artykuły praso-
we. Ktoś złośliwy powiedziałby, że podobne 
informacje przeczyta w gazetach, ale byłaby to 
krzywdząca  opinia. Radziłabym zatem uważnie 
poczytać , zanim wyciągnie się wniosek. Poza 
tym, dzięki tym fragmentom, człowiek zyskuje 
wiedzę. I tu aż chciałoby się rzec, że Bożena 
Boczarska, mimo iż nie pracuje już w szkole, 
nadal jest nauczycielką. Pokazuje to, co piękne 
i ważne, ale też ostrzega - na przykład przed 
zmianami klimatycznymi. Jestem przekonana, 
że jej najnowsza książka, jak wino, z czasem 
nabierze jeszcze większej wartości, choćby ze 
względu na te „ doniesienia prasowe”. Przyszłe 
pokolenia z zainteresowaniem przeczytają, 
czym żyli ich przodkowie.

Pisarka z Kujaw także w „ Klepsydrze” nie 
zapomina o swojej małej ojczyźnie. Wprawdzie 
ani razu nie wymienia nazwy miejscowości, w 
której żyje zarówno ona jak i  Ewa, ale bez pro-
blemu odnajdujemy włocławskie ulice i budyn-
ki. Autorka wspomina twórców związanych z 
Włocławkiem, takich jak: Stanisław Zagajewski, 
Teresa Olewczyńska, czy Adam Palma. Myślę, 
że jest to ważne dla wszystkich czytelników, nie 
tylko tych z Włocławka.

O czym jest „ Klepsydra”? To utwór 
wielowymiarowy. porusza mnóstwo ważnych 
tematów, z którymi każdy wcześniej czy później 
się zmierzy. Gdyby powiedzieć, że to utwór o 
starości i starzeniu się, nie byłoby to do końca 
prawdą. Oczywiście, dzięki Ewie czytelnik 
dostrzega zmiany w codzienności starszych 
osób, poznaje problemy, które z czasem 
narastają, ale ma też szansę odkryć, że obok 
smutków, strat, „ kalendarzy zaawansowanych 
wiekiem”1 przeżywają oni również wiele miłych 
i radosnych chwil. Dzięki autorce strach przed 
CZASEM można pewnie złagodzić, a może 
nawet oswoić.

Za doskonały pomysł  uważam trzecią 
część „ Klepsydry”. Jest ona swoistym dzien-
nikiem okresu  pandemii COVID- 19. Został 
napisany z punktu widzenia osoby „zaawanso-
wanej wiekiem”, ale dotyka różnych aspektów 
tego czasu. Niewątpliwie jest ciekawym doku-
mentem.

„Klepsydra” nie jest najłatwiejszą pozycją 
książkową, bo i poruszane w niej tematy do naj-
lżejszych nie należą, ale na pewno jest książką, 
której lektura powinna być obowiązkowa. Pozo-
stawia ona czytelnika z wieloma pytaniami, na 
które każdy sam powinien znaleźć odpowiedzi. 
Poleciłabym ją także młodym osobom, cieka-
wym świata tak samo, jak książkowa Ewa. Na 
pewno warto czegoś się nauczyć od głównej 
bohaterki „Klepsydry”.  v

Przypisy:
1 Kalendarz zaawansowanych wiekiem to kalendarz, w 

którym osoby starsze obok ważnych dla nich spraw 
zapisują terminy  kolejnych, licznych  wizyt lekarskich 
i wyznaczonych badań.

Bożena  Boczarska:  Klepsydra, ISBN 978-83-958990-2-7, , 
EXPOL1, P. Rybiński, J. Dąbek, s.c. Włocławek 2021, ss.193
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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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Kryptonim „Wyspa”, najnowsza książka 
BOGUSŁAWA WIŁKOMIRSKIEGO, składa 
się z dwu części. Pierwsza nosi tytuł W cieniu 
nazizmu, druga W blasku komunizmu. Zarówno 
ów cień, jak i blask (użyty tu przewrotnie), 
są tragicznym mrokiem, czasami pogardy, 
z jakimi musiał zmierzyć się świat w wieku 
XX. Te dwa totalitaryzmy, jeden spod znaku 
swastyki, drugi mający za symbol sierp i młot, 
przetoczyły się jak plaga niewyobrażalnego 
okrucieństwa i śmierci. Do dziś są trudne do 
zrozumienia – dlaczego powstały, jak mogły 
zaistnieć tak okrutne ideologie, systemy, zjawi-
ska. Jakkolwiek byśmy je nazwali, do dziś budzą 
zdumienie, choć minęło tak wiele lat.

Książka B. Wiłkomirskiego, ukazując te 
totalitarne reżimy, odsłania – jak to zazwyczaj 
bywa w powieści – wiele ciekawych zdarzeń, 
sensacyjnych wątków, jakich nie znajdziemy w 
podręcznikach historii opisujących np. II woj-
nę światową. I jak w każdej powieści, są tu posta-
cie autentyczne, historyczne, a także fikcyjne, 
bez których trudno wyobrazić sobie barwną, 
intrygującą fabułę, trzymającą czytelnika w 
napięciu. Obie warstwy powieści, ta realistyczna 
i ta fikcyjna, przenikają się wzajemnie i jakby 
się uzupełniają, jedna wspomaga drugą. Tam, 
gdzie wkracza historia, pojawia się znajomość 
realiów podanych wiarygodnie, nawet gdy 
dotyczy to szczegółów. A tam, gdzie pojawia się 

Krystyna Cel

Tajne poligony śmierci

już fikcja, autor zdaje się na swoją wyobraźnię, 
trzeba przyznać niezwykłą. W ten sposób skon-
struowana książka – nawet gdy mieszczą się w 
niej tak trudne i poważne tematy, jak nazizm 
czy stalinizm – poprzez swoją dramaturgię 
wydarzeń, wartką akcję, sensacyjny posmak, 
staje się interesującą w odbiorze.

Bohater powieści, Alexander Black, mło-
dy angielski oficer Royal Navy, zdołał się niemal 
cudem uratować z zatopionego przez Niemców 
okrętu „Hood”. Kiedy się ocknął, zrozumiał, że 
znajduje się na niemieckim krążowniku „Prinz 
Eugen”. Sam wśród wrogów.

Jak potoczą się jego losy – to właśnie jeden 
z wielu w tej książce fragmentów wzmagają-
cych ciekawość czytelnika. Rozgrywające się 
na Atlantyku zmagania floty brytyjskiej z nie-
miecką dodają powieści barwy, np. sensacyjne 
polowanie na „Bismarcka”, najpotężniejszego 
z całej niemieckiej floty – i zatopienie go w 
odwecie za „Hooda”.

Wracając do bohatera powieści, mamy 
nieoczekiwaną zmianę w jego losie. Angielski 
porucznik na kursach Abwehry zdobywa teraz 
doświadczenie, by w roli niemieckiego agenta 
sprawdzić się jako świeżo upieczony… nazista. 
A więc w tej roli, która została mu narzucona 
za cenę życia. Jak oszuka Niemców, czy się 
nieopacznie nie zdradzi, gdy przeniknie do 
środowisk niemieckich oficerów z kręgu ludzi 

władzy. Poznał już zasady tej nowej dla niego 
ideologii – ślepe posłuszeństwo, wierność 
partii i führerowi, służalczość, bezwzględność 
i okrucieństwo, pycha rasy panów i pogarda 
dla innych. Przed bohaterem wiele trudnych 
akcji wywiadowczych – czy pomogą mu inteli-
gencja, spryt i czujność, zwłaszcza gdy nawiąże 
kontakt z brytyjskim wywiadem i stanie się tzw. 
podwójnym agentem.

Zbliżający się koniec II wojny światowej i 
nieunikniona klęska Hitlera przynosi jeszcze je-
den obraz tak trudny do wyobrażenia, zarówno 
dla aliantów, jak i żołnierzy Armii Czerwonej 
– obozy koncentracyjne. To wielki wstrząs dla 
Europy i świata.

Ale totalitaryzm znajdzie przecież swoje 
przedłużenie – sowieckie łagry, mające już 
początek przed wybuchem wojny. Bez komór 
gazowych i krematoriów, ale zabijające również 
w masowy sposób poprzez katorżniczą, niewol-
niczą pracę. To już druga część książki zatytuło-
wana, jak wspomniałam, W blasku komunizmu. 
Blasku, ale tylko w założeniu, bo miał to być 
świetlany ustrój, w który tak wielu uwierzyło, by 
później znaleźć się w sowieckim łagrze. Czytel-
nik staje się teraz świadkiem codziennego życia 
w ZSRR. Nawet ci, co sprzyjają władzy, głoszą 
jej hasła, nie mogą czuć się bezpieczni. Dono-
sicielstwo jest tu patriotycznym obowiązkiem. 
Ludzie, na co dzień odizolowani od świata, 
zwłaszcza od „imperialistycznego Zachodu”, są 
zastraszeni, a przez to i posłuszni, wiedzą, czym 
kończy się każda, nawet najbardziej niewinna 
krytyka, będąca żartem.

Bohater przeżywa swoje jakby kolejne 
wcielenie, również trudne, bo cała jego 

psychika zupełnie nie przystaje do nowej, 
sowieckiej mentalności. Ale zahartowany 
z poprzednich misji, mający już niemałe 
doświadczenie w pracy agenta musi sprostać 
wyzwaniu. Jest w nie zaangażowany również 
z powodów osobistych – ma wyrwać z łagru 
swoją matkę. Musi powstrzymać emocje 
(jego matka również), działać racjonalnie, 
sprawnie i szybko. I to się udaje, kończy się 
więc powieść happy endem, co w książce o tak 
dużym ładunku emocji przynosi odprężenie.

Parę lat temu B. Wiłkomirski wydał rów-
nież intrygującą powieść sensacyjną – Piekło 
w dolinie Pandżu. Jej bohater, z pochodzenia 
Polak, podejmuje się niebezpiecznej misji 
– ma zlikwidować laboratoria terrorystów 
pracujących nad bronią biologiczną w odle-
głych górach Tadżykistanu. I w tej wydanej w 
2021 roku książce, Kryptonim „Wyspa”, boha-
ter, wykonując swoje zwiadowcze misje, ma 
również dotrzeć do tego typu laboratoriów. 
Pojawiający się w obu tych powieściach sen-
sacyjny wątek – dotyczący broni biologicznej, 
śmiercionośnych wirusów czy bakterii – jest 
autorowi bliski. B. Wiłkomirski, obecnie 
emerytowany profesor nauk biologicznych, 
ma w swoim dorobku takie książki, jak Tok-
syczny świat. Zarys historii trucizn czy Uzależ-
nienie całkowite. Nie dziwimy się, że tę swoją 
wiedzę wkłada również w twórczość literacką. 
Badania naukowe są na pewno czynnikiem 
postępu, ale źle użyte mogą przyczyniać się 
do cierpienia i śmierci, stając równie niebez-
pieczną bronią. Sądzę, że Kryptonim „Wyspa”, 
jak i wcześniejsza powieść Piekło w dolinie 
Pandżu, mogą być ostrzeżeniem, by zło nie 
odrodziło się na nowo w żadnej postaci. v

Bogusław Wiłkomirski, Kryptonim „Wyspa”, Oficyna 
Wydawnicza STON2, Kielce 2021, ss. 440.
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