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Dorota Czerwińska

Odbicie

żeby zobaczyć ciszę trzeba sięgnąć szczytów
pokonawszy doliny przepaście i w burzy
nie załamać się idąc i nie chronić oczu

trzeba oszukać szmery w rozedrganym sercu
koić je obietnicą piękniejszej muzyki
która wypłynie kiedyś strumieniem

z niczego

żeby zobaczyć ciszę trzeba ciszą zostać
nie chwytać się oddechu który bywa brzytwą
no ale przecież jest tu i jest teraz
biernym konaniem muchy pękającą struną
zdjętym ze starych skrzypiec jak cień głuchym echem

ciszy co przez milczenie nigdy się nie zdradzi

Krystyna Morawska

Dzień bez granic

Tu nie wolno śnić
za dawnym życiem. Kobietę w czerni
razi śmiech, beztroskie słowa ranią 
jak rozgrzana włócznia.

Chciałaby wejść w spokojną podróż,
ale zbyt wąską ścieżkę wyznaczył zmierzch.
Odnajdzie siebie w krzyku dzikich gęsi
 - one zawsze wracają do domu.

Dopiero wtedy
odczuje niezwykłą lekkość powietrza

Paweł Wacek

W noc

Ciemna noc
Wyrwany ze snu
Wychodzę

Pusta ulica
Cicho brzęczy transformator
Latarnie brudzą noc resztką światła
Jakby odliczały już do końca zmiany

Milczący bruk
Z resztkami kałuż poza kształtami swego 
dookreślenia
Pies spojrzał na mnie
Nie przerywając przemieszczania do gdzieś 

Szumy mechanicznych pomp i tłoków
Lodówek, żarówek i innych 
Trzymaczy życia w ryzach

Radosław Dzikowski

Cogito ergo sum

 
Mój umysł w wielkim 
Wiecznym 
Locie.
Nie dogoni go kognitywistyka. 
Nie doścignie ciało. 
Nie złapie w sidła żadna tabletka.
On. 
Urzeczywistnienie wolności i niewoli 
W jednym.
On – ja. On – nie ja. 
On – centrum wszechświata. 
On – pył bez znaczenia.                

Rafał Gawron

***

w coraz większym mieście
jest mi coraz ciaśniej
urwałbym się do lotu
ale tak żeby każdy usłyszał
trzask wybitych szyn
po których codziennie
tu tam i z powrotem
a później niech wszystko
wróci do formy
mnie już nie będzie

co znaczy nit w moście

Inga Wręczycka Lankamer

Moja cisza

Dotykam ciszy 
Jak subtelnie wchodzi przez uszy.
Skrada się bezszelestnie, uwodzi spokojem.
Uderza siłą ptasiego pióra,
Śni bezgłośnym dźwiękiem podłogi.
Woła, kiedy nie myślę.

A w medytacji dźwięki jej nieme
Wysokich tonów godności pełne.
Porażają swą siłą
Czyniąc donośnie jej wielkość.
W niej prawda i rzeczywistość.
Ja i mój cień, który jej nie słyszy.

Rys. Martyna Kurowska, Wędrówka
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Justyna Wojdyło

Mogę

Mogę otworzyć nóż i błękit.
One słyszały już dość
sponiewieranych światów.
Takich, które wierzą, 
ile kosztuje podsuszana 
benzyna i lajki.

Mogę otworzyć noże powietrza,
zdać się na siebie, wyć, wymagać.

Mogę wsiąść do pierwszej z brzegu
siebie, złapać ją za rękę, spleść palce,
niedowidzieć, niedowiedzieć, opaść,

podrzeć certyfikat

Marek S.Podborski

Na  krawędzi

Już krawędzią obdzieram
śmierci ościenie
te dawne smagłe cienie

Już wszystko - daleko
posunięte
a niemoc moja jest święta

Próbuję wyzwolić się  
z syntetycznych wizji
i formy spłowiałej

Oto żyję w czasach ostatecznych
rozstrzygnięć
i szukam tej utraconej 
niewinności

bezwiednej
bezwiedzy

Paweł Wacek

O życiu w stadzie, czyli miękka tkanka rąk, nóg i głów

ten z góry dłużej nie wytrzyma 
dzieci wprawnie uprawiają zawody w wielogłosach
słuchy rozchodzą się po wydrążonych ścieżkach wycieraczek
inny tłucze mięso na kotlety, chyba
pani z dołu oddycha pośpiesznie, niemiarowo
pan wyżej prawie wcale, niesłyszalnie, przezroczyście 
syczą kaloryfery i skądś rytmiczny taniec kapci z podbitą podeszwą
kroplówka dźwięków miarowo użyźnia wątłą tkankę społeczeństwa
stukanie w kaloryfer, bulgocze kapuśniak i ktoś wbiega po schodach
to, co jakby niepowiedziane marszczy przestrzeń między okiem a uchem
tu zawsze jest po wczoraj i przed jutro
ktoś znów śpi przy włączonym telewizorze
pies ujada, tak tęskni
mnie tu nic nie trzyma, kochana
wie pani jak to jest
jesteśmy zbiorowym snem, którego rano i tak nikt nie pamięta

Szymon Florczyk

Kwarantanna

 
na początku 
niedotykalne stały się kubki. jej linie papilarne 
świeciły, a kolor toksyny budził odruch 
ucieczki u palców. nastały nowe naczynia, 
poduszki, książki, te jednak zaraziły się prędko
od blatów, obić i półek; 
 
ścian, okien i drzwi, którymi wyszła. zasłony, 
chroniące przed straconym w ten sposób 
zewnętrzem, zaczęły ciężko oddychać. przepuszczały 
mdlące smugi na dywan, aż zgęstniał 
w dżunglę. porósł pokój, wygłuszył. 
pozostawało półleżeć w fotelu 
i zrastać. nie zdradzać ruchem, 
nie ułatwiać drogi drażniącemu śluzówki 
powietrzu. 
 
ostatnie ruchome knykcie 
potrzaskiwały:
znikają nam stawy? nie róbmy rumoru, 
a będzie dobrze.

Marek S.Podborski

To  dziwne

Zupełnie przestałem chcieć
a chór nade mną
ciągle zawodzi

Chcą mnie
z łóżka zwlec – podstępem
lecz wiem o co chodzi 

I też udaję
jak skulony jeż

śmierci stało się powszechne, było już rdzeniem codzienności. Każdy każdemu życzył śmierci, 
panicznie się jej bojąc i zrzucając ją jak w berku z siebie na najbliższe otoczenie, byle uciec i 
ukryć się w stadzie. Lęk napędzał wszystko, lęk że się coś straci, choć niczego się tak naprawdę 
nie miało. A śmierć bawiła się wiele lat ich zwodząc, jak stary zatarty most i niepodważalne 
autorytety na kosmicznych stypendiach i grantach. Nic nie było wprost, tylko w podchodach, 
maskach, zasłonach dymnych przypalonych obiadów - gorących racji i rytualnych natręctw: 

Ona szoruje szczotką kąpielową plecy aż do zdarcia naskórka i ciągle czuje się brudna. 
On zjada je dno jajko na śniadanie i niczego nie gryzie. Ty chyba nie możesz spać, albo 
pracujesz na zmiany, a zmiany przychodzą zbyt szybko albo niezwykle po woli. Tamtego 
zatrzymali na bramce, miał temperaturę i teraz musi się grubo tłumaczyć. Sąsiadka ciągle 
gotuje wodę w dwóch czajnikach, a potem daje ją psom i ptakom. Nowy był kompletnie 
pijany i nie rozumiał, że przyszedł do pracy, bo za bardzo był pijany 2x3mg=6‰ (promili). 
Znak o mity serial historyczny – piąty sezon w miesiąc, ale zapomniałam tytułu, coś jakoś o 
winie, chyba miał trzy słowa i dlatego zapomniałam, ale zaraz zapytam na grupie. My jemy 
zawsze w biegu, a pijemy głośno siorbiąc i nagle zrywając się w półśnie z łóżka uwięzi. Wy 
się bawicie tylko na gotowe, zachowując pełen dystans, wyrób standardowy i w tren dach. A 
ich nie ma na liście zaproszonych gości, poza tym bez aktualnych kodów nie wpuszczamy, 
trzeba było się w porę do stosować i poddać iniekcjom.

W sumie wszyscy się jakoś różnimy, mnożąc się do podzielenia.

Życzenie
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Rys. Martyna Kurowska

Dobrze, że jest
Nazwa miesięcznika przyciąga, zastanawia. Co 

symbolizuje – piękno starożytnej sztuki, obecne w 
architekturze, rzeźbie, grafice, wyrobach rzemiosła 
artystycznego? Czym ma być „Akant” – ozdobą 
naszej egzystencji, jej dekoracją, a może ma ucie-
leśniać potrzebę piękna w naszym życiu poprzez 
teksty poetyckie i inne – piękne ideą myśli, czyniące 
nasze życie pełniejszym, bogatszym o spełnienie 
wyższych potrzeb ludzkich? Pismo z misją. 

Tak, potwierdza to zawartość miesięcznika: 
obfitość poezji (szerokie spektrum piszących i róż-
norodność poetyki), interesujące teksty prozator-
skie – recenzje, eseje, felietony, wywiady, dzienniki, 
artykuły publicystyczne, polemiczne. To bogactwo 
przeżyć, doświadczeń, myśli. W każdym numerze 
dodatkowo pismo literacko-naukowe „Świat Inf-
lant”, niebywale cenne. Na okładce rysunki, które 
zastanawiają, prowokują do myślenia. Dobrze, że 
jest taki miesięcznik literacki. 

Na tym nie wolno poprzestać! Moje spo-
tkanie z „Akantem” trwa co najmniej siedem lat. 
Zastanawia cena pisma, czyniąca je dostępnym 
dla szerokiego grona czytelników, nadal to tylko 
pięć złotych. Periodyk można nabyć dogodnie w 
kioskach „Ruchu”, salonach Empiku, wystarczy 
nawet zgłoszenie takiej potrzeby, a kiosk czy Empik 
(jeśli jeszcze w nim „Akantu” nie było) wzbogaca się 
o miesięcznik literacki „Akant”. Jest to także mile 
widziany prezent. Chcemy, a mówię to w imieniu 
szerszego grona czytających „Akant”, nie tylko 
będących jego autorami, aby zaczytanie obecne na 
rysunku Martyny Kurowskiej towarzyszyło „Akanto-
wi” przez wiele, wiele, wiele lat.

Danuta Ewa Dachtera

Może jakiś chuligan…
Z wielką nieśmiałością  biorę w dłoń miesięcz-

nik z górnej półki w Empiku. Czuję się zmieszany, 
ale i wstrząśnięty treścią pomiędzy kolumnami 
AKANTU. 

Co to za zbiór 40 stron, dwudziestu kartek 
dość grubych, pewnie z 140-gramowego papieru. 
To na pewno „Akant”.

Literatura!!! Wysokiej klasy wiersze, opowia-
dania. No i krytyka słów. Ich wiele. Krytyka literacka, 
że och. A gdzie ja?

Nie, mnie jeszcze nie ma na łamach tej gazety. 
Czekam, i nic, chociaż płyta CD z moimi tekstami  
trafiła do ręki Naczelnego. Nie znam szefa, chociaż 
dwa razy czytał i oceniam słowa w moich wierszach. 
Miesięcznik czeka na mnie w Empiku, pośród 
innych kart kulturalnych. Sam dla siebie? Niezu-
pełnie. Wielkość jego w Panteonie literatury kryje 
się w tytule i  szacie graficznej. Zwykle ubogiej, ale 
wymownej. Treść pomiędzy kolumnami  jońskich 

25 lat „Akantu”

kapiteli najwyższej próby. Wszak doktor wraz z 
towarzystwem wybiera i pasuje na rycerzy zakonu 
pisarzy i poetów. To zaszczyt czytać swoje wiersze 
w AKANCIE. 

A że cena egzemplarza w kwocie bochenka 
chleba, to apel o donacje ciągle żywy. Tablice 
donatorów wypisane na ostatniej stronie. Pismo 
obszerne gotowe przyjąć każdego, byle by słowo-
twórstwo otwierało nowe „liście” rośliny z rodziny 
akantów. Czekam każdego nowego miesiąca od 
lat 25. na kolejny „liść” pokryty czarnym pismem 
liter, które tworzą nowe życia literatury. Może jakiś 
chuligan wyryje moje słowa na kolumnie zdobnej 
w kapitel z akantu. 

Jan Wojciech Malik 

Polecam
Miesięcznik od czasu ukazania się w nim 

„mojej” pierwszej recenzji, polecam wśród swoich 
PT Czytelników i Słuchaczy. 

Miedzy innymi na swojej stronie interneto-
wej (www.stefantyczyna.eu), na którą przy okazji 
nieskromnie zapraszam, a za jej ewentualne odwie-
dzenie już dziękuję. Myślę i wierzę też, że za tym 
moim skromnym pośrednictwem, przysporzyłem 
Państwu kilku przynajmniej nowych zwolenników 
i Czytelników.

Stefan Tyczyna

Kalendarze regulować
Gratuluję SREBRNEGO jubileuszu: 25 lat to 

szmat czasu!!! (Kiedy to zleciało?). Imponujące! 
Wasz miesięcznik wywalczył sobie wyjątkową po-
zycję na krajowym forum wydawniczym. Obecnie 
należycie do czasopism niezwykle żywotnych, po-
czytnych i rozpoznawalnych. „A” ukazuje się z taką 
regularnością, że dzięki niej można by kalendarze 
regulować! (hi, hi, hi.). Już samo TO jest kosmicz-
nym wyczynem. Osobno cieszy mnie, że przez te 
ćwierć wieku utrzymaliście stałą (niezmienną) szatę 
graficzną: winietę, format, szpalty. Dobrze, że nie 
przeszliście na kolor, by wtopić się w środowisko 
nowinkarzy. Mniemam, iż dziesiątki redaktorów 
zazdroszczą Wam tych wszystkich osiągnięć. Zatem 
jeszcze raz gratuluję i życzę kolejnego ćwierćwiecza.

Stanisław Chyczyński   

Czas robi swoje
Dwadzieścia pięć lat „Akantu”! Taka liczba 

kojarzy się nieraz z surowym wyrokiem, ale tutaj 
wprost przeciwnie – oznacza zaszczytną rocznicę 
długoletniego, udanego pożycia. 

Pełna dojrzałość. Mamy ćwiartkę, a rozbu-
dzona wyobraźnia już podpowiada połówkę. Przy 
dźwiękach nieśmiertelnego przeboju Cliffa Richar-
da „Congratulations”.

Maciej Porzycki 

Na rzecz polskiej kultury
Miesięcznik literacki „AKANT” obchodzi 

w tym roku swoje dwudzieste piąte urodziny. 
Całe ćwierć wieku. To ewenement w tym naszym 
zmieniającym się ciągle świecie, by czasopismo, 
drukowane, papierowe, ukazywało się regularnie 
co miesiąc na półkach EMPIK–u.  Teraz prym 
wiodą raczej czasopisma internetowe, a periodyki 
papierowe często wydawane są nieregularnie ze 
względu na rozmaite trudności, (finansowe przede 
wszystkim). Niektóre kwartalniki ukazują się raz w 
roku lub raz na dwa lata, wiele przestało w ogóle się 
pojawiać. A „AKANT” pomimo trudności, pomimo 
pandemii i braku odgórnych środków na kulturę, 
wciąż jest z nami.

Ten wychodzący w Bydgoszczy miesięcznik 
z pewnością należy do najpopularniejszych i naj-
ważniejszych pism literackich w Polsce. Przede 
wszystkim dlatego, że publikuje utwory autorów 
z całego kraju, niezależnie od ich przynależności 
związkowej, stowarzyszeniowej czy innej, a także 
autorów nie należących do żadnych grup literac-
kich. Liczy się tylko jakość utworu. W  „AKANCIE” 
znaleźć można wiersze, recenzje, felietony, artykuły, 

eseje, relacje i satyrę. Żaden rodzaj literatury nie 
jest faworyzowany ani żaden nie zostaje odrzucany, 
jeżeli jest na określonym poziomie. Periodyk skie-
rowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców, zarówno 
dla środowiska literackiego, jak i dla osób zupełnie 
niezwiązanych z tym środowiskiem, ale pragnących 
obcować z wyższą kulturą.

Można tylko podziwiać za zaangażowanie 
i wytrwałość redaktor naczelną, Jolantę Baziak 
oraz redaktora Stefana Pastuszewskiego, który 
utrzymuje stały osobisty kontakt z literatami w całej 
Polsce. Jeździ on jako juror na konkursy poetyckie, 
a później publikuje wiersze laureatów na łamach 
„Akantu”. Tak było przez wiele lat z Turniejem 
Jednego Wiersza „O laur Dąbrówki”, organizowa-
nego przez Jerzego Grupińskiego w poznańskim 
Klubie Literackim „Dąbrówka”. Można by mnożyć 
takie przykłady, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. 
Wszyscy animatorzy kultury w Polsce dobrze znają 
redaktora Stefana Pastuszewskiego i jego liczne 
działania.

Pozostaje mi więc tylko serdecznie pogra-
tulować wszystkim redaktorom i pracownikom 
miesięcznika „AKANT” tego pięknego jubileuszu 
i życzyć jeszcze wielu lat dalszej, tak dobrej jak do-
tychczas pracy na rzecz polskiej kultury.

Kalina Izabela Zioła

Staramy się być na bieżąco
Okazuje się, że minęło 25 lat od założenia 

przez Pana „Akantu”. Co prawda, wiele z tych lat 
żeśmy stracili, ale teraz staramy się być na bieżąco. 
Życzymy, by tytuł trwał jak najdłużej, miał zawsze 
równie ciekawą co teraz zawartość, a wszystkim 
redaktorom i współpracownikom służyło dobre 
zdrowie. Serdecznie pozdrawiamy Irena i zapra-
szamy do Augustowa.

Irena i Wojciech Baturowie

Różnorodność
Po raz pierwszy z Miesięcznikiem Literackim 

AKANT spotkałem się kilka lat temu, czyli dość póź-
no. Byłem już wtedy członkiem Klubu Literackiego 
„DĄBRÓWKA” w Poznaniu, Właśnie na jednym ze 
spotkań klubowych prezes Jerzy Grupiński podaro-
wał mi ten miesięcznik. Spodobał mi się, a ocena 
moja pod względem merytorycznym była (i jest na-
dal) bardzo wysoka. O wysokim poziomie świadczy 
też fakt, że AKANT jest czasopismem ogólnopol-
skim o długim stażu (jubileusz 25-lecia powstania 
AKANTU ma swoją wymowę). Zamieszczane na 
jego łamach teksty – poezja i proza, recenzje, 
felietony, artykuły naukowe i popularnonaukowe 
(niekiedy spoza literaturoznawstwa) i inne – są 
interesujące oraz dostosowane do możliwości per-
cepcyjnych przeciętnych czytelników. 

Ta różnorodność tekstów jest jego atutem, 
lubię to. Zapewne z miesięcznika korzystają stu-
denci, nauczyciele (poloniści) i inni różnej profesji 
interesujący się literaturą, no i wielu piszących. W 
jakim stopniu, trudno powiedzieć. W Polsce „po-
wiatowej” zainteresowanie AKANTEM jest wyraźnie 
mniejsze, co jest oczywiste. Sądzę, że w każdej 
bibliotece powiatowej powinien być on dostępny. 
W tym przypadku nie widzę żadnego problemu 
finansowego, bo to przecież wydatek niewielki. 

Pomysł włączenia pisma literacko-naukowego 
„Świat Inflant”, które jest (i pewnie długo będzie) 
autonomiczne, ale i nierozłączne z AKANTEM, to 
pomysł bardzo dobry.

Szata graficzna i format bardzo dobre. Moim 
zdaniem wystarczająca jest liczba ilustracji. Chwalę 
format B3, ale większy już – nie. Dobry jest rozmiar 
czcionki oraz układ pisma w trzech kolumnach, 
dobrze się czyta, oczy zbytnio się nie męczą. W 
ogóle pod względem graficznym AKANT jest 
bardzo dobry.

Życzę Redakcji, Pracownikom i Współpracow-
nikom dużo siły i wytrwałości w tworzeniu kolejnych 
numerów dla dobra i rozwoju polskiej literatury, 
kultury i nauki.

Józef Zdunek
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Całość i to jeszcze

nie ma ucieczki od nosa i ucha
lewego palca prawej nogi, 
ba, nawet od wszystkich włosów
chyba że jak Van Gogh
w przypływie wolności
obetniesz sobie ucho
lub inną, jeszcze cenniejszą część ciała
chyba że wylecisz przez okno 16 piętra wieżowca

w pierwszym przypadku (przed następnym krokiem) 
zatrzyma cię ból 
w drugim – nie zrobisz już następnego kroku
a wyrywaniem włosów znudzisz się dość szybko

nigdy tego nie osiągniesz
więc musisz dźwigać ów wór
kości i trzewi
czasem rudych włosów
i tej paskudnej brodawki na prawym policzku

mówisz, że są jeszcze kosmetolog i chirurg
są, ale nie ma jeszcze chirurga całości
więc zamilcz

słuchaj 
jak bije serce słońca

Mgła

nie powiem że nie był herosem
a przynajmniej kolumną
wokół której owijał się
bluszcz jej uczucia 
jak z mgły

był więc ogrodnikiem
i szamanem
kręcącym bicz z wiatru
czasem opadały mu ręce
bo nie był Mojżeszem na czas bitwy z Amalekitami
a Aaron i Chur mimo wszystko pomarli
nie chciał jednak tego zdradzić
wciąż wyciągając ręce na powitanie
lecz ona niczym zwierzę wyczuwała jego słabość
i wciąż uciekała

czy robiła wtedy coś złego
to znaczy przeciwko niemu
a raczej już przeciwko im
nie wiedział
i właśnie to pozwalało mu wytrwać
aż do ostatecznego podniesienia się mgły
patrzył wtedy i patrzył
jak apostołowie na wniebowstępującego Chrystusa
wszystko widząc i nie widząc
niczego

Późny styczeń
 

jakże cicho się zrobiło na mieście
jak pod kołdrą
a jeśli już coś słychać
to echa:
ojciec otupuje nogi na wycieraczce pod drzwiami
matka – śpiewając – zupę kminkową warzy
na czas a w uszach tramwaj 
zawczorajszy dzwoni i dzwoni

późny styczeń straszy pustką białą:
włóż ciepłe skarpety – mówi matka i cichnie
ojciec już dawno milczy –
taka jego białość

a po chwili znów wszystko rusza
tylko o kadr przesunięte

Taki lipiec

kura jest niepoetycka
kura mi została  

moje kochanie w świecie
punkcik samolotu na niebie
albo jeszcze gorzej
palcem po mapie ciała
moje kochanie wszędzie
czyli trzeba uciec
przed nim, przed rozpaczą
jak przed nagłą burzą

na podwórku stoi stołek
podgryzany przez szczury
obok szary sznurek
szemrze suchy powiew
zakurzonego miasta
kurz kura kurewki
w każdej bramie
i na każdej ulicy 

maluję żółtą farbą stołek
kurze nogi
lipiec
taki lipiec!

Traktat o młodości

tyle dni i nocy wystukał mój pociąg!
widzę siebie w twarzy stojącego obok młodzieńca
jego głupia odwaga wobec tego co nastąpi
była kiedyś moją odwagą
i też tak prosto stałem 

śnieg sypie znużeniem
który to już śnieg?

a on o nic nie pyta
po prostu stoi i jedzie
stoi i jedzie
.

Traktat o wędrowaniu

coraz częściej muszę patrzeć w okno
i wędrować po polach
nawet gdy są to tylko wysypiska nad rzeką – 
szarość w zieleni, 
woda w swej głębi

ta przestrzeń we mnie narasta 
ach, nie milczeniem, to byłoby za dobre
lecz świstem wiatru i szelestem liści
czasami nawet szumi słońce
w kieszeni kamizelki

idę jakby mijając gwiazdy niczym kamienie
jakby przechodząc czarne wody nocy 
i popołudniowe pustynie

Bóg jest we mnie
bo jeszcze idę
Bóg zwany życiem 
we mnie idzie

Wiersze pochodzą z najnowszej książki poetyckiej autorstwa Stefana Pastuszew-
skiego p.t. EGZYSTENCJE I PTAKI wydanej nakładem Instytutu Wydawniczego 
„Świadectwo”, w związku z jubileuszem 50-lecia debiutu poetyckiego i działalności 
artystycznej pomysłodawcy i sekretarza redakcji „Akantu” Stefana Pastuszewskiego.

Stefan Pastuszewski       EGZYSTENCJE I PTAKI
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Uroczystość jubileuszowa 25-lecia 
„Akantu” zorganizowana została 22 stycznia 
2022 roku w Salonie Hoffman w Kujawsko-
-Pomorskim Centrum Kultury. Miesięcznik 
„Akant” - czytany w całym kraju - promuje 
twórców, wspiera debiuty. „Pomagamy 
zaistnieć młodym, stawiamy przed nimi 
wymagania, ale także służymy wsparciem, 
udzielając porad”– powiedział wydawca Ste-
fan Pastuszewski.

Daniela Goldmann

Uroczystość jubileuszowa

 Na zdjęciu: Jubileusz 25-lecia „Akantu”. Uroczystość wręczania medali 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Od lewej: Stefan Pastuszewski, Danuta 

Bejnarowicz, Jarosław Spławski, Marek Pietrzak, Michał Pasternak. 
Fot. Tadeusz Pikul  

Na zdjęciu: Jubileusz 25-lecia „Akantu”. Krojenie okolicznościowego tortu 
ufundowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury.

Fot. Tadeusz Pikul

Na zdjęciu: Jubileusz 25-lecia „Akantu”. Zebrani w K-PCK goście i 
przedstawiciele lokalnych władz. Od lewej: Dariusz Tomasz Lebioda, 

Paweł Bokiej, Konstanty Dombrowicz, Sławomir Kopyść.
Fot. Tadeusz Pikul   

Na zdjęciu: Jubileusz 25-lecia „Akantu”. Uroczystość wręczenia medali 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palati-

natus Cuiaviano-Pomeraniensis. Od lewej: Stefan Pastuszewski, członek 
Zarządu Województwa Sławomir Kopyść, Wojciech Banach, Dariusz 

Tomasz Lebioda, Roman Sidorkiewicz, radny województwa Konstanty 
Dombrowicz. Fot. Tadeusz Pikul   

Na uroczystość przybyła prawie cała 
redakcja otoczona przez grono współpracow-
ników i przyjaciół. Lokalne władze przyznały 
odznaczenia. Medal Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatina-
tus Cuiaviano-Pomeraniensis, członek zarządu 
województwa Sławomir Kopyść i wiceprze-
wodniczący Komisji Kultury Sejmiku samo-
rządowego Konstanty Dombrowicz wręczyli: 
Wojciechowi Banachowi (prezes oddziału 

SPP), Dariuszowi Tomaszowi Lebiodzie 
(prezes oddziału ZLP) i Romanowi Sidor-
kiewiczowi (redaktor). Medal Prezydenta 
Bydgoszczy, jego zastępca Michał Sztybel wrę-
czył: Danucie Bejnarowicz (poligrafia), Mi-
chałowi Pasternakowi (redaktor), Markowi 
Pietrzakowi (rada redakcyjna) i Jarosławowi 
Spławskiemu (poligrafia).

Felieton o „Akancie”, przydługi nieco, 
wygłosił Aleksander Bukowiński.  Z poezją 
śpiewaną wystąpiła Małgorzata Żurawińska.

Był też tort ufundowany przez dyrek-
torkę K-PCK Ewę Krupę oraz wino z serii 
consularia od konsula Węgier Marka Pie-
trzaka. Gratulacji, życzeń i wspomnień nie 
było końca... v  
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Elżbieta Michałek

W drodze do Hrubieszowa

W drodze do Hrubieszowa spod kół tryskają rozpuszczone
płatki śniegu, a zima tam piękna, jakby nietknięta
wściekłością natury.
 
Jeszcze jej twarz nie sina od razów, jeszcze jego oczy nie pokryte
szałem.
 
Zobacz przebiśniegi nieśmiało zaglądają przez ramię. 
Nie przestrasz ich,
niech powiedzą jak wygląda dzień bez podeptania.
Pamiętasz swoje kopniaki na jej ciele? 
Płakała wtedy łzami przestraszonych dzieci.
Już nie boją się wracać do domu, od kiedy wyrosły im kły.
 
Na drodze do Hrubieszowa dużo kamieni, a wszystkie ciężkie
od uderzeń. Nie patrz, bo stracisz wzrok.
Zagubisz się w lesie i nie znajdziesz drogi.
 
Wiosną ziemia tam czarna, jakby pokryta kirem.
I krzyż na plecach. I jej obraz, przed którym nie ma dokąd uciec.
 
Dlatego lepiej nie pamiętać, krzykiem zagłuszyć szept. Sprzedać.
Jak Judasz.
To możliwe, w drodze do Hrubieszowa.

Jarosław Kapłon

uniwersum

kosmos kusi a ja milcząc stąpam boso po zimnej podłodze 
okala mnie krajobraz nowej obrazkowej rzeczywistości 
mógłbym pozasłaniać wszystkie okna zamknąć oczy 
by nie widzieć jak od strony słońca atakują świetlne reklamy

ich chwytliwe hasła co na to wizjonerzy co na to masy 
mam kilka pytań na które oczekuję odpowiedzi 
najprawdopodobniej ci co polecą na Marsa już nigdy nie wrócą 
czy ich dusze zaznają spokoju a ich ciała przeistoczą się 

w kolorowe projekcje patrząc na super księżyc tęsknię za matką
kinem Dedal książkami Lema 
przypominam sobie wszystkie skancerowane znaczki 
z wizerunkiem kosmosu a mój mały krok dla ludzkości 
to lądowanie na Ziemi Zamojskiej i założenie rodziny  

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

kanapki z wątrobianką

o takim słońcu marzyłam tygodniami
w gazecie pierwszy bocian pojawił się nad Toruniem
mimo wszystko niepokoją mnie koty
jeszcze nie zaczęły śpiewać w nocy
pewnie zima nie odejdzie
a może obawiają się krewniaka grasującego w okolicy
w nieoznakowanym samochodzie jeździ kilku tajniaków
powinni im wysłać priorytetem Indianina z Brazylii
co potrafi po tropach określać wiek stan zdrowia kolor sierści
uszczknę wiosny rozszarpię firankę
z bażancim wrzaskiem wyskoczę na trawnik
nie boję się
niech poinformują partię zielonych wytoczą proces
chcę by było ekscytująco
nie chcę tuczących kanapek z wątrobianką
trzeba podreperować gniazdko musi wytrzymać
wszystkie wróble to wiedzą
więc bierz się bażancie do roboty

Wiesław Marcysiak

Petrichor

Podeszłaś niespodziewanie 
I zapytałaś o imię deszczu.
Zamarłem na uderzenie serca lub dwa
Zanim z zapatrzenia wyrwał nas świat.
              Geosmina – powiedziałaś
Jakby to było imię awatara.
Bo już nie jesteśmy sobą.
              Tak pachną umierające bakterie
A dla nas to wiosna albo jesień się zaczyna.
Rozeszliśmy się i tylko pamiętam tę woń tamtego lata
              Petrichor 

Krzysztof Stanisławski

Tęcza

Reszta płonęła - w niej... było wszystko
Już niebo nad nią zaciemniło chmury
W pamięci o niej kołysze się
                                             waga I wie... 
najlepiej Jak wciąż bardzo ważne
Nikłe echo
                 sensu

Gorączka majak - wilgotnej pościeli Arytmia
Czujność
               przygnieciona niebem Z obłoków
czarnych
              Rozdartych przestrzeni I wszystkich
krętych mlecznych dróg - pamiętniki
gwiazd Tlą się... Między
jednym a drugim
                            dniem U końca biegu
spóźniony ciasny Jak żółw na
grzbiecie
             pośród górskich cieni - pozostaje
niewiele Choć za murami
                                          Za mostem
za rzeką Między jednym a drugim
dniem - brzmi
                        wciąż złudzenie Niczym
obietnica Nieuchronna  
i jasna w labiryntach miary Choć
nie wie gdzie są Gdzie
ich szukać trzeba
                           Zastyga przestrzeń
Wstrzymuje bieg rzeka - nagłym
lodem zakuta pozostaje 
tutaj - nowy świt się zachmurza 
I to jest czas odjazdu
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Dariusz Filinger

Misja (cz. IV) (2)

Dowiedziałem się od pułkownika (a 
pułkownik zapewne od naszego „dyploma-
ty”), że wojska Ugandy przekroczyły granicę 
jakiś czas temu, ale widząc, że lotnictwo USA 
udzieliło nam pomocy i zniszczyło najważ-
niejsze cele, udali się bardziej na wschód, w 
stronę stolicy, niszcząc po drodze mniejsze 
oddziały Dinka. Większy opór napotkali 
tylko w Dżubie i Mundri West. Duża, zmo-
toryzowana kolumna wojsk Sudanu, która 
szła na pomoc Dinka, została zniszczona na 
szosie Wau-Dżuba przez pilotki amerykań-
skie. Podobny los spotkał batalion czołgów 
(trzydzieści jeden  maszyn) w miejscowości 
Rumbek, gdzie zatrzymał się na noc.  Przy 
okazji  pilotki zbombardowały też koszary 
w Wau i inne większe garnizony wojsk 
samozwańczego przywódcy Sudanu Połu-
dniowego, niejakiego Kiir Bentiu, oczywiście 
pochodzącego z plemienia Dinka. Wojska 
Ugandy korzystają z sytuacji (wiedzą, że woj-
ska sudańskie są rozbite) i starają się zająć jak 
największą powierzchnię kraju, zostawiając 
po drodze swoje garnizony w opanowanych 
miejscowościach.

Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze 
dla nas, ale co z Laurą? Co z moją ukochaną 
Laurą? Czy żyje, czy zobaczę ją jeszcze? Puł-
kownik pociesza mnie, że na pewno żyje, sko-
ro list z prośbą o pomoc dotarł do prezydenta 
Ugandy. Przecież najlepszym dowodem na 
to jest właśnie interwencja wojsk tego kraju. 

                                                               
- Tom, jak wygląda sytuacja? Bo my tutaj 

jesteśmy odcięci od świata, nieprawdaż?
- Wszystko zależy, kto pyta i jakie cele 

sobie stawia.
- No bo właśnie nie wiem, czy jest 

dobrze, tak naprawdę jestem potwornie 
zmęczony i wypalony. Na dodatek straciłem 
towarzyszy broni, zginęli w tej zasranej trawie 
słoniowej.

- Ty zrobiłeś swoje, spisałeś się na medal 
na dwóch płaszczyznach. Czego chcieć wię-
cej? Ha, zaraz się napijemy, to humor ci się 

poprawi. Szkoci piją tylko szkocką, a najlepiej 
Glenfiddich Whisky.

- Co sądzisz o opanowywaniu coraz więk-
szego obszaru kraju przez wojska Ugandy? 
Nam nie pomogli, spóźnili się – zapytałem 
trochę rozdrażniony i skołowany.

- Dobre pytanie. Kto zadaje dobre pyta-
nia, uzyskuje właściwe odpowiedzi. Wykorzy-
stali pretekst, czyli zaproszenie pułkownika 
Andersona do interwencji. Gówno pomogli. 
Całą robotę odwaliło nasze lotnictwo. Przyszli 
na gotowe. Wchodzą w głąb miękko jak w 
masło. Niedługo się dowiemy, czego chcą. 
Odezwą się oficjalnie na forum międzyna-
rodowym lub nieoficjalnie. W każdym razie 
pani prezydent USA będzie wiedzieć. W tej 
chwili moja szefowa ma urwanie głowy, bo 
musi tłumaczyć się z „buntu kobiet w woj-
sku”. Ale wszystko idzie zgodnie z ustalonym 
scenariuszem. Mnie przełożeni nie zrugali, a 
sekretarz stanu stwierdził, że dobrze rokuję 
i mam potencjał. I za to warto wypić: no to 
na drugą nóżkę. Jak smakuje?

- Wybornie. Jest lepsza niż burbon 
Andersona, ale nic mu nie mów, że to po-
wiedziałem.

 - A propos Andersona, czy on przewidu-
je jakieś egzekucje zdrajców lub bandytów?

- ?
- Shit, jest źle, ty Derek, nawalczyłeś się, 

a ja co?
- Jak to co, gdyby nie ty, to by odsiecz 

z powietrza nie nadeszła. Jesteś kluczową 
osobą w całym tym przedsięwzięciu.

- To ja wiem, ale dzięki pilotkom nie 
mogłem powalczyć z Dinka, bo ich wycięły 
albo przegoniły. A tak się cieszyłem, tak się 
nastawiłem na walkę wręcz, gdyby zaatako-
wali masą ludzką. Derek, chciałem pościnać 
kilka głów, ba, dużo głów. 

- Idź do pułkownika, może planuje 
kogoś rozstrzelać – powiedziałem bardzo 
zszokowany – Może będzie jakaś akcja w 
terenie, to się zgłoś. Ostatnio ponieśliśmy 
duże straty, brakuje ludzi.

                                                             
*

Zawitał do nas samochód 
terenowy, eskortowany przez 
dwa transportery opancerzone 
i ciężarówkę z żołnierzami. Na 
jednym z transporterów powie-
wała flaga Ugandy – ci też mają 
zamiłowanie do komplikowania 
barw: coś jak dwie zszyte piono-
wo flagi niemieckie z kogutem 
w środku. Zjawił się pułkownik 
armii Ugandy z jakimś chudym 
cywilem ubranym w całości na 
biało. Nawet buty miał białe. 
Jego czarna skóra wydała się 
przez to jeszcze bardziej czarna. 
Nie wzbudzał zaufania: żeby 
nie wyszło, że chce tu kogoś 
zrobić na szaro. Wyglądał jak 
nastroszony kogucik. Konwój 
podjechał do bramy zachodniej 
drogą gruntową z kierunku  
miejscowości Lainya. Podobno 
tam stacjonuje ich sztab dywizji. 
Wartownik z plemienia Nuerów 

natychmiast zameldował po radiu, co się 
dzieje. Zgodnie z instrukcjami nie wpuścił 
ich od razu na nasz teren. Rozkaz przez 
radio, wydany przez Andersona,  brzmiał: 
przetrzymać ich piętnaście minut. Byli bar-
dzo niezadowoleni, zwłaszcza że ich obstawa 
musiała zostać na zewnątrz. Nie było też 
konduktu powitalnego.

Henry Anderson siedział za stołem w 
sali odpraw w skórzanym fotelu. Za nim stała 
duża flaga ONZ. Po obu jego stronach usado-
wili się jego zastępcy: Hamilton i ja. Szaman 
Ngoro spuścił skromnie głowę, natomiast 
Tom McDougall zrobił  bezczelną minę. 
Czuję, że atmosfera będzie bardzo oficjalna, 
napięta i międzynarodowa.

- Witam drogich przyjaciół z bratniej Re-
publiki Ugandy bardzo serdecznie. Nie mia-
łem do tej pory okazji podziękować waszemu 
prezydentowi za to, że odpowiedział na moją 
prośbę i udzielił pomocy w zażegnaniu kon-
fliktu zbrojnego. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
wystosuje osobne pismo z podziękowaniami. 
Ta nieszczęsna Konwencja Bukaresztańska 
z 2028 roku o blokowaniu transmisji sate-
litarnej i telefonii komórkowej, wszystkim 
nam utrudnia życie. Mogę zaproponować 
panom szklaneczkę burbona czy może wo-
licie herbatę?

- Dziękujemy, poprosimy o jedno i o 
drugie – odezwał się ten o szczurzej twarzy, 
cały ubrany na biało. Jakoś nie kwapi się, aby 
podtrzymać rozmowę.

- Majorze Hamilton, czyń honory gospo-
darza i nalej nam wszystkim.

- Przyjechaliśmy zakomunikować, że na-
sza interwencja zakończyła się sukcesem. Na-
sze dzielne wojska, hm, opanowały znaczny 
teren Sudanu Południowego i zlikwidowały 
uzbrojone bandy z plemienia Dinka – ode-
zwał się oficer z Ugandy. Nawet jeśli byłby 
po cywilnemu, to i tak sposób mówienia 
sugeruje, że jest wojskowym i zna się tylko 
na wojsku. Bardziej niebezpieczny jest ten 
na biało, co chce nas zrobić na szaro.

- Pułkownik Nestir dobrze mówi, przy-
szliśmy wam zakomunikować, jaka jest sytu-
acja, a nie po to, aby z wami negocjować. Wy 
nie reprezentujecie władz tego kraju. 

- My nie upieramy się, że macie z nami 
negocjować, ale domyślam się, że tak w ogóle 
chcecie negocjować – spokojnie powiedział 
Anderson.

- Nie bardzo tylko rozumiem, co mie-
libyście negocjować i z kim. Bo chyba nie z 
tym samozwańczym przywódcą z plemienia 
Dinka? Wytworzyła się tutaj próżnia – głos 
zabrał Tom.

- A pan kim jest?
- Amerykańskim dyplomatą, Tom 

McDougall, do usług – jego arogancka od-
zywka trochę ich zbiła z tropu.

- Powiedzcie lepiej, czego chcecie, skoro 
nie chcecie negocjować. I tak będziecie mu-
sieli negocjować, dobrze się tylko zastanów-
cie z kim chcecie negocjować – to Anderson, 
lekko wzburzony.

- Ja w ogóle nie wiem, czy jesteście 
właściwymi osobami do prowadzenia ja-
kichkolwiek rozmów i z kimkolwiek. Jakie 
ma pan pełnomocnictwa i od kogo, panie, 
panie… - Hamilton wstał z krzesła, oparł się 
rękoma o blat stołu i popatrzył z góry na tego 
w białym.  Normalnie szacun, aż mi kopara 
opadła. Hamilton najwyraźniej poczuł się we 
własnym żywiole.

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

dokończenie z poprzedniego numeru
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dokoñczenie na str. 10

- Jestem zastępcą ministra spraw zagra-
nicznych – doktor Nasir Mutubu, absolwent 
Oxfordu.

- A ja jestem lord Arthur Jameson Ha-
milton, absolwent Oxfordu i oprócz tego, że 
wzmacniam siły pokojowe ONZ w słusznej 
sprawie, reprezentuję Koronę Brytyjską na 
tym zadupiu, bo ktoś musi.

- Przekażcie waszemu prezydentowi, 
co następuje: wasze rozmowy, jakie prowa-
dzicie z Sudanem nas nie interesują. Pani 
prezydent USA dowie się o nich szybciej,  
niż myślicie. Zastanówcie się tylko, co chce-
cie powiedzieć mojej szefowej, co chcecie 
powiedzieć Radzie Bezpieczeństwa ONZ i 
premierowi Wielkiej Brytanii. Równie dobrze 
moglibyście to przekazać nam. 

Po tej tyradzie zapanowało kłopotliwe 
milczenie. Słychać było tylko jak goście gło-
śno siorbią herbatę i spode łba łypią okiem 
na wszystkie strony. Po chwili wahania zdecy-
dowałem się przerwać to milczenie: 

- Nie wie pan, panie Mutubu, co dzieje 
się z naszą oficjalną delegacją ONZ, wysłaną 
do waszego przywódcy z oficjalnym pismem, 
nie dali znaku życia. – Starałem się nadać 
głosowi obojętne brzmienie.

- Coś sobie przypominam, chyba zostali 
ranni w potyczce z wojskami Sudanu.

- A pani sierżant, dowódca grupy, żyje?
- Ona chyba żyje, jest w szpitalu w 

Dżubie.  
Poczułem się jakby moje serce zatrzy-

mało się na moment, zabrakło mi oddechu 
i nogi się ugięły. Pomyślałem, że w życiu już 
tak jest, że nie ma słodyczy bez goryczy. 

- Proponuję takie rozwiązanie: niech 
ktoś z panów albo obaj, bo miło się gawę-
dziło, a można jeszcze omówić kilka spraw, 
podjedzie tu jutro i przywiezie naszych 
ludzi z Dżuby, a ja w tym czasie przygotuję 
do zabrania oficjalne pismo dla prezydenta 
Republiki Ugandy. To co, umowa stoi? – za-
gaił Anderson.

- Niech tak będzie.
- To co, na drugą nóżkę po szklaneczce, 

żeby się panom dobrze jechało – rozpromie-
nił się gospodarz.

                                                                      
*

Podoficer dyżurny znalazł mnie w izbie 
chorych. Odwiedzałem właśnie starszego 
kaprala Arkadiusza Sprysaka. Zapewne 
chcecie wiedzieć, co u niego słychać. Prze-
żył jako jedyny z Polaków tej feralnej nocy 
(oczywiście oprócz mnie). Lekarz wojskowy 
wyciągnął mu pod narkozą kulę z ramienia. 
Stracił dużo krwi, dlatego zemdlał wtedy, w 
nocy podczas odwrotu. Jak to dobrze, że miał 
kamizelkę kuloodporną na sobie. Korciło nas 
przecież, aby je ściągnąć. Oprócz niego, w 
izbie chorych było jeszcze tylko pięć innych 
osób – szczęściarze, bo przeżyli nocne piekło.

 
- Kapitanie, kapitanie, jadą!
- Jezus, Maria, już biegnę…
- Tu jadą, za chwilę będą.
Wyskoczyłem z budynku jak oparzony. Z 

samochodu wychodziła właśnie wymizerowa-
na postać w poplamionym krwią mundurze 
i zabandażowaną nogą. Jej twarz wykrzywił 
grymas bólu. Podtrzymywał ją jej człowiek. 
Amerykanin trzymał dwie naprędce wystru-
gane z drewna kule.

Laura, żyjesz kochanie, tak się cieszę!
- Dotarłam…
- Nic nie mów, wezmę cię na ręce.

- Jestem w domu…
- Tak, kochanie, jesteś w domu, bez-

pieczna. Już cię nigdzie nie puszczę. Baza jest 
twoim domem. Sanitariusz, wołaj lekarza, a 
najlepiej dwóch! Podoficer dyżurny, czyste 
mundury polowe dla wszystkich! Ręczniki i 
mydło też, i jedzenie!

- Sanitariusz, osobna izba dla pani sier-
żant, prowadź!

- Tu cię położę, najdroższa, odpoczywaj, 
przyjdę do ciebie później.

- Derek, ja mam przestrzelone kolano, 
nie wiem czy będę mogła chodzić.

- Tym się teraz nie martw, właśnie idę 
po lekarza specjalistę do miasteczka namio-
towego.

-  Czy ty mnie będziesz chciał? Taką 
kalekę, co nie może chodzić?

- Przecież powiedziałem, że się z tobą 
ożenię, gdy przeżyjemy cały ten koszmar, nie 
pamiętasz naszej rozmowy?

- Będę ci tylko zawadą i problemem. 
Tyle jest ładnych i zdrowych dziewcząt…

- Nie zostawię cię, a zresztą, wiesz co 
powiedział szaman Ngoro?

- Co?
- Że jak cię oszukam lub skrzywdzę, to 

mnie dopadnie i poderżnie gardło. 

Z relacji jednego z dwóch czarno-
skórych amerykańskich żołnierzy, których 
przydzielono do grupy Laury, dowiedziałem 
się później, że doszło do klasycznego boju 
spotkaniowego: oba oddziały (wojsk Sudanu 
i wojsk Ugandy), które były w awangardzie, 
nic o sobie nie wiedziały i zwarły się w walce. 
Jak to  mogło się stać, do kurwy nędzy, że 
kompania dowodzenia znalazła się w szpicy! 
To wbrew sztuce wojennej. W szpicy to może 
być kompania rozpoznania! Walka była za-
żarta. Laura wraz towarzyszami jechała na 
pace ciężarówki. Spała, gdyż była już bardzo 
wyczerpana po ciężkiej wędrówce, doświad-
czeniach i przeżyciach czterech ostatnich 
dni. Zrobiłbym dokładnie tak samo, ludziom 
też pozwoliłbym spać. Wszyscy jej ludzie dali 
się zaskoczyć. Nie ma w tym nic dziwnego, 
skoro jedzie się w uzbrojonej kolumnie wojsk 
sprzymierzonych, mając pewność, że jest się 
bezpiecznym. To jest tak, że gdy przecho-
dzicie przez ulicę w większej grupie, to nie 
rozglądacie się na prawo i lewo, czy samo-
chód jedzie, tylko przechodzicie śmiało, bo 
myślicie, że ktoś inny zrobi to za was. 

Zanim nadciągnęły główne siły, kom-
pania dowodzenia była prawie wybita do 
nogi. Nie posiadali broni ciężkiej. Zginął 
głównodowodzący wojskami Ugandy – ge-
nerał Beniamin Mutsep, prywatnie szwagier 
prezydenta. Boże, jak jest mi go żal (żartuję).

Ciężarówka, którą jechali nasi, dostała 
się pod zmasowany ogień. Laura nie zdążyła 
wysiąść, gdyż była najgłębiej pod plandeką. 
Położył się na niej jeden z jej ludzi i w ten 
sposób ją ocalił, oddał za nią życie. Jedna z 
kul trafiła ją jednak w kolano. Amerykanin 
(operator drona, który został przydzielony 
do jej grupy) podzielił los wojownika z ple-
mienia Neurów. Rishlo wyskoczył bardzo 
szybko w krzaki i ostrzeliwał się z kałacha. 
Dostał w klatkę piersiową, ale przeżył. Po-
dobnie postąpił drugi amerykański żołnierz, 
który wyskoczył z samochodu łamiąc sobie 
nogę. Wczołgał się pod wóz. Bez szwanku 
wyszedł tylko człowiek Laury o imieniu Usua. 
Siedział w szoferce i po prostu położył się na 
ziemi, udając martwego. Cały był umazany 

krwią, która ściekała z przestrzelonej głowy 
kierowcy. Tak odnaleziono ich po trzydzie-
stu minutach i przewieziono do polowego 
szpitala w Dżubie, mimo protestów, że mają 
ich zawieźć do bazy ONZ.

*
Sala operacyjna z prawdziwego zdarze-

nia jest tylko u nas – w Bazie. Jak sięgam pa-
mięcią, już kilka poważnych operacji tutaj się 
odbyło. Taka dola żołnierza, że kula czasami 
dopadnie. Nie można stale mieć szczęścia. 
Lekarze wojskowi wyspecjalizowali się właśnie 
w wyciąganiu kul, tamowaniu krwotoków, 
obcinaniu kończyn, brr. Przywracanie spraw-
ności zmiażdżonemu kolanu to jednak inna 
sprawa, inna precyzja, wyższa szkoła jazdy. 

Siedzę właśnie przed salą operacyjną jak 
na szpilkach już drugą godzinę. Z nerwów 
nawet zapaliłem dwa razy, chociaż palenie 
rzuciłem już dawno. Poczęstował mnie jeden 
z amerykańskich rekonwalescentów. Wszy-
scy tu żyją  sprawą  operacji Laury i pewnie 
plotkują po kątach. Najwyraźniej się nudzą. 
Jest ze mną Arkadiusz Sprysak.  Cały czas 
przebywa w izbie chorych. Poczytałby coś, ale 
nie ma co, więc się nudzi. Obiecał Laurze, że 
zaraz po jej operacji nauczy ją grać w szachy. 
Jest jeszcze ze mną Rishlo, który otrzymał 
postrzał w klatkę piersiową. Na nim goi się 
jak na psie. Już się Szaman dopytywał, kiedy 
jego prawa ręka wraca do niego na służbę. 
No i nie mogło zabraknąć jej żołnierza, który 
przyszedł do Bazy zaraz na początku razem z 
nią. Tylko on został przy życiu z całej trójki. 
Nigdy nie mogę zapamiętać, jak ten mało-
mówny człowiek ma na imię. To jest dziwna 
sprawa, ale musi istnieć jakaś silna więź mie-
dzy Laurą a jej trzema wojownikami. Laura 
uparła się na przykład, że ciało wojownika, 
który zginął osłaniając ją, ma być wykopane z 
ziemi, tam gdzie je zakopano i przewiezione 
do kościoła katolickiego, aby ojciec Maciej 
odprawił mszę żałobną i  godny pogrzeb na 
cmentarzu. To samo planuje przeprowadzić 
z drugim swoim człowiekiem, który zginął 
w potyczce zaraz na początku ich wyprawy. 
Może jest to wariactwo, a może nie. Nie mnie 
to oceniać.

- I jak, panie doktorze, zapytałem ame-
rykańskiego chirurga, Franka Thurstona, jak 
wygląda sytuacja?

- Mam mówić krótko czy długo?
- Krótko, a potem długo.
- Pan ją musi naprawdę kochać, znam, 

znam waszą historię, wszyscy o tym mówią.
- Panie doktorze, na litość boską!
- Razem z kolegą sporo się napracowa-

liśmy, te partyzanckie metody – zrobić coś z 
niczego, naprawdę nie jest łatwo. Dobrze, że 
sanitariusz pracował kiedyś jako ślusarz i…

- Panie doktorze, na litość boską!
- Poskładaliśmy, poskładaliśmy najpierw 

kości do kupy. Ma w środku nierdzewny ćwiek 
ze stali, jeden w kości piszczelowej, drugi w 
kości udowej. Kłykieć przyśrodkowy i kłykieć 
boczny kości udowej praktycznie nie istnieje. 
Co mogliśmy, pozszywaliśmy. 

- Będzie mogła normalnie chodzić?
- Staw, jak się odbuduje, częściowo bę-

dzie ruchomy, Wokół ćwieków też powinna 
narosnąć tkanka kostna. Powiem tak: na razie 
uratowaliśmy kolano. Ruchomość będzie 
częściowa. Potem będą potrzebne implanty i 
bardziej skomplikowane ingerencje, ale to nie 
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tutaj. Potrzebna jest specjalistyczna klinika. 
- Czyli będzie kuśtykać?
- Raczej utykać, ale jak mówiłem,  będzie 

można nad tym potem popracować w pry-
watnej klinice, co wymaga dużych pieniędzy.  

- Dziękuję serdecznie, że zgodził się pan 
poza własnym grafikiem wyznaczonych zabie-
gów zająć się moją narzeczoną.

- Też jesteśmy coś panu winni, przecież 
walczył pan również dla nas, aby zniszczyć 
moździerze wroga. Wiadomości rozchodzą 
się tutaj szybko. 

                                                                           
*

Sudan Południowy został powołany pod 
szczytnym hasłem Justice, Liberty, Prosperity 
(Sprawiedliwość, Wolność, Dobrobyt) 9 lipca 
2011 roku. Pięć dni później  jednogłośnie 
przyjęto ten kraj w skład Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych na 193 członka. W roku 
2027 Rada Bezpieczeństwa postanowiła  wy-
kluczyć państwo z grona członków. Z powodu 
głodu i mordów, trwał exodus cywilów do 
Ugandy i Kenii. 1,5-2 miliony ludzi umarło 
z głodu lub zaginęło, 1,5 miliona zostało 
zamordowanych. To są tylko przybliżone 
dane. W obozach dla uchodźców przebywa 
obecnie około 450-500 tysięcy osób, gdzie 
otrzymują pomoc humanitarną. Co najmniej 
drugie tyle poradziło sobie samodzielnie i 
przebywa w rozproszeniu.  Na emigracji w 
Ugandzie ludzie z plemienia Nuerów założyli 
Front Wyzwolenia i Dobrobytu. Jego przy-
wódcy współpracują z władzami tego kraju 
i otrzymują daleko idącą pomoc – zapewne 
nie za darmo. W Kenii również uchodźcy 
zakładają podobno jakieś organizacje poli-
tyczno-społeczne. Zawsze znajdą się ludzie z 
ambicjami. Podobno ci z Ugandy zwalczają 
tych z Kenii (chwała Bogu, że na razie jeszcze 
nie fizycznie).

Uganda chce wystąpić z prośbą o me-
diację do Unii Afrykańskiej w sprawie przyłą-
czenia południowej części Sudanu Południo-
wego, opanowanej przez wojska Ugandy (13 
prowincji) właśnie do tego kraju. Powołują 
się na to, że w 1947 roku brytyjskie władze 
kolonialne planowały połączenie terenów 
Sudanu Południowego z obecną Ugandą. 
Siedemnaście prowincji północnych miałby 
przejąć Sudan wraz z całym plemieniem 
Dinka (to plemię zamieszkuje raczej pół-

nocne obszary Sudanu Południowego). 
Byłby to jawny rozbiór kraju przez państwa, 
których wojska okupują jego terytorium. 
Akcja przyspiesza. Sprawa zaczyna nabierać 
rozgłosu międzynarodowego. Część państw 
poparła Ugandę, a część Sudan. Pytam się: 
kto poprze Sudan Południowy jako państwo? 
Kto stanie na straży integralności jego tery-
torium? Pod szczytnym hasłem zażegnania 
konfliktów wewnętrznych w kraju, zakończe-
nia klęski humanitarnej i exodusu ludności, 
najmłodsze państwo na świecie przestanie 
istnieć. My, Polacy jesteśmy uczuleni na roz-
biory i zabory niezależnych państw. Rozbiory 
I oraz II Rzeczypospolitej też odbywały się 
przy użyciu górnolotnych haseł.  

Idę do Laury. Na razie cały czas mieszka 
w izbie chorych i jest pod opieką lekarza 
wojskowego. Od jej operacji minął tydzień. 
Trochę ją ostatnio zaniedbałem. Na zewnątrz 
Bazy sporo się dzieje. Wysyłamy kilkunasto-
osobowe patrole zwiadowcze w różne strony 
świata, aby trochę  zorientować się, jakie są 
nastroje w terenie i porozmawiać z ludźmi, 
jak im się żyje. Transporter medyczny prze-
robiliśmy na bojowy. Zawsze bezpieczniej 
jedzie się nim, niż samochodem terenowym 
marki  Humvee i  więcej żołnierzy mieści się 
w środku. Biorę udział w takich patrolach 
bardzo chętnie, zwłaszcza do większych miej-
scowości. Mam w tym interes – muszę kupić 
ładny pierścionek zaręczynowy dla Laury 
oraz obrączki dla nas. Na pchlich targach 
różnymi rzeczami tutaj się handluje. Czasem 
towarzyszą mi zaufani ludzie Szamana lub 
Tom McDougall. Ten „dyplomata” ma dwa 
powody żeby jeździć w teren. Dodam tylko, 
że zabiera ze sobą samurajski miecz. 

- Jak się dzisiaj czuje moja pani? Stęsk-
niłem się za tobą.

- Dobrze, ale jeśli tęsknisz, to dlaczego 
tak rzadko mnie odwiedzasz?

- O, faktycznie musi być dobrze, skoro 
cięty język wrócił – objąłem ją za szyję i po-
całowałem w usta.

- Zostanę u ciebie na noc, moja śliczna i 
będziemy się kochać, nawet nie masz pojęcia, 
jak tego pragnę. Już nie mogę się doczekać, 
kiedy wezmę cię w ramiona. 

- Nie gniewaj się, ale nie możemy, jesz-
cze nie jestem na to gotowa.

- Naprawdę będę uważał na twoje kola-
no, wiem że boli.

- Nie chodzi o kolano – powiedziała z 
ociąganiem i na jej czole pojawiła się głęboka 
pionowa zmarszczka.  

- To o co chodzi, Lauro?
- Wiesz, ciężko mi o tym mówić, ale kie-

dyś zostałam zgwałcona i jeszcze się z tym nie 
uporałam – spuściła głowę. Zauważyłem, że 
drży jej broda,  a usta ułożyły się w podkówkę.

- O mój Boże, kto to był, już ja go dopad-
nę! – zacząłem krzyczeć nieswoim głosem.

- Nie dopadniesz, oni już nie żyją…
- Zostanę na noc, a ty się do mnie moc-

no przytulisz. Chcę poczuć twój oddech i 
bicie twego serca… Tak jak przytulałem cię w 
myślach, gdy ciebie nie było. Czy ty to czułaś 
na odległość?

- Tak, Derek, ja to czułam… 

*
- Jak tam Laura, wraca do zdrowia? – za-

pytał porucznik Adamski.
- Jest coraz lepiej. Lekarz kazał jej cho-

dzić codziennie trochę i zginać kolano, ale nie 
obciążać nogi. Tydzień temu już zginała „na 
sucho”, leżąc na łóżku, aż jej łzy napływały do 
oczu z bólu. Trzymałem ją za rękę i zachęca-
łem do wysiłku. Lekarz powiedział, że gdyby 
nie zginała kolana teraz, to potem już by nie 
zgięła wcale.

- To świetnie, bo widzisz, wszyscy ją tu 
bardzo lubią.

- Dziękuję.
- Darek, nie chodzi o prywatne sympatie. 

Ona jest popularna w całej Bazie i w obozie 
dla uchodźców też. Ty może tego nie widzisz, 
bo podchodzisz do niej subiektywnie i bardzo 
emocjonalnie. Nie zapominaj, kim ona jest.

- A kim jest? Moją narzeczoną, wszyscy o 
tym plotkują. Już się do tego przyzwyczaiłem 
– wzruszyłem ramionami. – Mam, cholera, 
problem, bo jakoś nie mogę kupić dla niej 
ładnego pierścionka zaręczynowego.

-  No właśnie o tym mówię – Adamski 
przewrócił oczami – ty nic nie rozumiesz, tu 
nie chodzi o ciebie i o nią. To wasza prywatna 
sprawa.

- A o co, bo nie kapuję?
- Ona jest córką popularnego i powszech-

nie szanowanego pułkownika z plemienia 
NUERÓW, który walczył o niepodległość tego 
kraju. Na dodatek jej matka była przywódczy-
nią chrześcijańską i też bardzo popularną. 
Oboje zginęli MĘCZEŃSKĄ śmiercią ZA 
SPRAWĘ Z RĄK DINKA, z rąk popierdolo-
nych fundamentalistów islamskich.

- Czy teraz coś już dociera do twojego 
zakochanego łba? Najgorzej to się zakochać 
– westchnął Radek.

- Wiedziałem o tym, Szaman mówił.
- Niby wiesz, a nie wyciągasz wniosków. 

Wiesz, co ludzie mówią nie tylko w Bazie, 
ale też ci, co mieszkają w terenie lub ci, co 
pomału wracają z emigracji? Mówią, że córce 
pułkownika Sudd-Athor jest należna specjal-
na cześć i względy i  nie pozwolą, aby stała 
się jej jakakolwiek krzywda. A ci, co walczą 
(walczyli) z bronią mówią: „ Śmierć w walce 
dedykujemy pamięci pułkownika, który dążył 
do tego, aby Sudan Południowy był wolny” lub 
coś w tym stylu.

- Gdybyś miał przejść do konkretów i 
postawić kropkę nad „i”, to co byś powiedział?

- Laureen Sudd-Athor zostanie prezyden-
tem Sudanu Południowego!

- Ja piórkuję, Radek, tylko ty oszalałeś czy 
więcej osób wraz z tobą? v   

Arnetteville, Sudan Południowy, 
roku Pańskiego 2031.
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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

W styczniowym numerze AKANTU na 
szczególną uwagę zasługują wiersze Idalii Gau-
dyn. Wszystkie wiersze są dobre i bardzo dobre 
(oprócz jednego). W tym wypadku numer 
styczniowy prezentuje w całości wysoki poziom 
artystyczny, zarówno jeśli chodzi o poezję jak i 
prozę. Ciekawy wywiad ze St. Pastuszewskim. Aż 
przyjemnie poczytać. Jednak szczególną uwagę 
zwracają poezje I. Gaudyn. Już wcześniej zwró-

ciłem uwagę na jej teksty, podziwiając warsztat 
oraz głębię sensów i znaczeń w poezji tej autorki. 
Bo to jest jej poezja, która wyróżnia się jakością 
i poziomem na tle innych. Równowaga i har-
monia, to cechy wyróżniające tą poezję. Jest po-
czątek, środek i koniec, zwieńczony niebanalną 
puentą. A wszystko to stanowi jedną, spójną i 
koherentną całość. Non plus ultra.  I. Gaudyn 
to zjawisko osobne, wyjątkowe i niepospolite. 

W każdym razie, dojrzałość i wyobraźnia 
literacka poetki przyciągają i zwracają uwagę. 
Budzą szacunek. Gdzie rodzą się takie talenty? 
I dlaczego tak rzadko? 

Szczególnie zachwycają te wiersze autorki 
o klasycznej lub klasycyzującej formie i budowie. 
Dojrzałość formy, głębia przemyśleń, bogactwo 
obrazowania, niebanalność metafor, a szcze-
gólnie szacunek dla materii słowa, to jest to, 
co odróżnia poezję I. Gaudyn od innych prób 
literackich. Inni próbują – I. Gaudyn wie, co i 
jak chce napisać. To już nie są próby – to już 
świadoma kreacja – urzeczywistnienie talentu, 
który jest pewną potencjalnością, nie zawsze 
do końca urzeczywistnioną. Tu talent uzyskuje 
swoje urzeczywistnienie w postaci konkretnych 
dokonań. I. Gaudyn w swoich wierszach prak-
tycznie nie stosuje ironii, tak modnej ostatnimi 
laty w wielu próbach poetyckich niektórych po-
etów. Ironia jest łatwa, jest pójściem na skróty, co 
nie zawsze wychodzi poezji na dobre. Spokojna, 
łagodna powaga poetyckiej narracji w wierszach 
I. Gaudyn musi budzić szacunek i zachwyt. Jeżeli 
mówimy i myślimy o prawdziwej twórczości i 
prawdziwej poezji, to w tym przypadku mamy 
z takową do czynienia. To dar i wielka łaska, 

Jarosław Seidel

Iskierka nadziei Piszą do nas

że możemy z nią obcować. Dobry tekst – jak 
rzadko można to powiedzieć o poetach i poezji 
współczesności. Trzeba długo szukać, kopać jak 
w kopalni diamentów, aby natrafić na To – coś 
godnego uwagi. W wierszach I. Gaudyn widać 
pracę, ale i swobodę w operowaniu słowem, sen-
sem, znaczeniem i  metaforą. Czuć także prawdę 
rzeczywistości przebijającą przez tę poezję. Czuć 
moc, ale i delikatną, subtelną głębię wrażliwości 
na świat i ludzi. To prawdziwa przyjemność 
czytać wiersze na tak wysokim poziomie. Kon-
sekwentna poetyka oraz własny indywidualny 
styl poezji I. Gaudyn nie pozostawiają ani cienia 
wątpliwości, co do świadomego doboru środków 
wyrazu. Nie wydumane, ale przemyślane wiersze 
I. Gaudyn są nie tylko ciekawe, ale i piękne w 
swojej prostocie. Zachwycają harmonią formy i 
treści. Chętnie przeczytałbym cały tomik wierszy 
Idalii Gaudyn. Mam nadzieję, że kiedyś (może 
już niedługo) taki tomik się ukaże. Tu ukłon w 
stronę TIK oraz I.W. „Świadectwo”. Panowie – 
warto! Bo zdaje się, że oto pojawił się nowy, jasny 
obiekt w konstelacji polskiej poezji współczesnej. 
Teraz trzeba tylko trzymać kciuki i mieć nadzie-
ję, że będzie się nadal rozwijał, zachowując swoją 
poetycką tożsamość. Wystarczy nie przeszkadzać 
– siedzieć cicho, patrzeć i podziwiać. Bo autorka 
ma już własny azymut i własną busolę, i potrafi 
żeglować po morzu poezji jak mało kto.

Są też inni, jak np. D. Czerwińska, R. Gaw-
ron, J. Utkin, M. Tejkowska, Sz. Florczyk; więc 
może nie jest tak źle z tą polską poezją, skoro 
trafiają się takie „perełki”, a nawet „perły” jak 
I. Gaudyn. v

Idalia Gaudyn

KRZYWA PROSTA

do napisania arcydzieła potrzeba niewiele
na przykład wojny i pokoju albo zbrodni i kary

norwid zadowalał się rzeczą mniej wielką
spadłym listkiem do szyby przyklejonym 
deszczu kropelką 

charlie chaplin do zrobienia filmu
potrzebował aż trzech elementów 
parku pięknej dziewczyny i policjanta

ale mastroianni zakładał tylko ciemne okulary
i już był gotów genialnie zagrać 
w kolejnym genialnym filmie felliniego 

czarny kwadrat na białym tle malewicza
zawarł w sobie wszystkie potencjalne obrazy
które zostaną kiedyś namalowane

dwuletniemu antosiowi do zabawy 
całkowicie wystarcza kubełek i łopatka
ale bardzo często odrzuca je 
i w skupieniu przesypuje piasek gołymi rączkami

i tak oto nieprzypadkowy minimalizm  
stał się przypadkiem maksymalizmu doskonałego

jego geometrycznym wzorcem jest prosta
z definicji krzywa doskonała
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Gabriel Przybyłek

***

na początku był brak traum wojennych

dopiero po wielkiej wojnie
zdano sobie sprawę z wiecznego postępu
na mechanicznym łonie ludzkości
zautomatyzowany poród jest bezbolesny
po latach przychodzi komornik

dzisiaj czasy spokojne leczy się Zoloftem

Lucyna Dobaczewska

Wyspa

Byłam na wyspie – 
– ocean otoczony
bezkresnym lądem

niewidzialny głos
deklamował pielgrzymom
alfabet grecki

w pawilonach stylizowanych na schrony
można było przeżyć
niewielkie trzęsienie ziemi
albo doskonałą symulację
nalotu bombowego

pewien mężczyzna
z zaburzeniami osobowości
umarł ze śmiechu

więcej ofiar nie było

wyspę może odwiedzić każdy
bezwarunkowo

Małgorzata Borzeszkowska

Prognoza pogody dla regionu

 
nadciąga bestia ze wschodu 
cała w bieli, 
nadciąga bestia, głoszą  
telewizyjni przepowiadacze,  
nad mapami pogody otulają się  
polarowymi kocami 

a w Mińsku i Grodnie mgły i dymy, 
a w Lidzie i Homlu czarne zacieki na śniegu,  
pokot w zabłoconych celach 

nadciąga bestia, wróżą z chmur i wiatrów
 przepowiadacze zim 

a w Grodnie i Mińsku plamy na chodnikach,  
krzepnie krew, 
a w Homlu i Lidzie 
tropy zwierząt na śniegu 

w podkutych butach 
nadciąga bestia

Małgorzata Osowiecka

Destinations I don’t talk about

Kochana, James z Nieposkromnionych Granic
zabrał mnie do wnętrza
tabu.

Afganistan wiosną był trudny do przełknięcia,
ale oswajanie pola bitwy zagrało.
W radioaktywnym mieście duchów nadal
mieszkają, więc były rozmowy
i ostatnie telefony z World Trade Center.

Wiesz, trochę mi głupio, ale opis całej wyprawy
to zdjęcia niesprawnych czołgów, 
Auschwitz słynie z cierpienia żydów, a w ulotce
do wycieczki Thanatos było: „zabierz się w miejsca
tragedii, szaleństwa i prochu”.

Wiesz, że Dracula Park jest już niemodne,
a ja mogłam spaść z tarasu widokowego
na odkrywki w Bełchatowie?
Stary buddysta powiedział mi kiedyś,
że muszę zobaczyć grób Kima, więc się patrzę
nie żebym chciała, wiesz.

Na spotkanie po latach przyniosę ci
list of dark tourism places in Asia,
Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng jest otwarte
siedem dni w tygodniu od 8 do 19,
więc może po pracy
jeszcze zdążysz

Piotr Łączyński

Zbrodniarz wojenny - Drugi

Z głębin przemocy instynktu
wychodzą wyziębieni i głodni
brzemienni dyscypliny gniewem
ułożeni przewidywalnie nadzy   
 
z pokojów i cel zamkniętych
samotnych piwnic szaf korytarzy
bez kolacji własnego łóżka
wielu ojców i jedna matka surowa 

wypłaca czułość po szkole i pręgi 
wchodzą pod skórę sumiennie
imię ojca smakuje kroplą spermy 
na języku zmieszana przesłaniem

bajki na dobranoc wieczorem 
rodzina powtarza rytuał dorastania  
uprawia magię wspólnych tajemnic  
języków bezgłos lęków spiętrzanie 

z  przemocy instynktu
co stal bezwzględności wykuwa
na żer wychodzą najtwardsi
zbrodniarze głodni wojny 

wykonać zadanie losu

Szymon Gowor

Valhalli obraz współczesny

Jak gwarno od świstu kul 
co nad potylicami mokrymi od potu
słońca, które na pustyni nie zachodzi
przelatują żołdaków i cywili 

Jak duszno i ospale w powietrzu
walka, czy sens ma jeszcze czy
położyć broń na ramię i wyskoczyć
zabić się dać wreszcie i pozbyć się
strachu 
 
Wnet trafić do miejsca głośnego tylko
od kufli pełnych piwa i goryczy po tej 
wojnie, gdzie przyjdzie czekać na bitwę
prawdziwą z tymi co los taki rozdają

za życia

Waldemar Jagliński

Postać 

w płaskim czasie 
gdzie kilkuminutowe szyldy
żyje jako Echo dawnych dni
Nowina i pocieszenie wdów

w labiryncie uczuć
coraz mniej popularna
chociaż po wojnach wznosiła się
z pasją ponad ramy codzienności 

czy pająki świateł
za zimowym oknem
odnajdą jeszcze Jej 
zwycięstwo 
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Maciej Rybicki

Ona 

Ona – co już nie-wiedzie lud na barykady 
Zastygła z ręką wzniesioną z nagim drzewcem w dłoni  
Gavroche ostatni nabój wystrzelił i padł jak pozostali 
Zupełnie daremnie jak okazało się potem – poniewczasie 
Na przekór nowej logice wówczas nieodkrytej 
Bunt tyleż wzniosły co śmieszny godny zapomnienia 

Miano umieścić ją tam, gdzie jej miejsce właściwe 
W muzeum pomyłek ślepych korytarzy osobliwych galerii 
Złudzeń ludzkości, zwanym w skrócie śmietnikiem historii  
Miała stać na cokole, by łatwiej ją było obdarzyć szyderstwem 
Rękę wzniesioną planowano uwięzić w osobnej skrzyni 
By sprostać wymogom estetyki tak orzekli tajni eksperci 

Ale coś poszło nie tak zawiodła organizacja ktoś spóźnił się  
zwykły bałagan; gdy świtem przyjechali nikogo już nie było 
Parę kubłów suka spalona leżąca na boku trochę szkła resztki bruku  
Rozesłano agentów, by pojmać ją uwięzić na zawsze w przeszłości 
Ci jednak znaleźli tylko ślady niejasne wątłe strzępy podejrzeń 
Podobno coś knuje z Tą drugą, o której mówiono, że nas wyzwoli 

Mamy więc nadal ręce pełne roboty, gaz woda pałka słowo, póki Ona 
Zwodzi uparte umysły zdarte pięści wyblakłe oczy tępo wbite w błękit 
Dopóki nie pojmą, że pojmać Ją trzeba zapomnieć zabić w sobie na zawsze 
Dopóki sądzą naiwnie, że jest tym czym jest, a nie jak stwierdzono 
W dialektycznej mądrości: niewolą kneblem swoim przeciwieństwem  
Dopóki tli się opór w ciasnych zaułkach buntu, w podwórkach nadziei

Marek Wołyński

Do Don Kichota

jeśli twoje oczy
już tylko udają wzruszenie
a zaślinione usta
zamiast hymnów zwycięstwa
wyrzucają z wnętrza rycerskości
jedynie bełkot

to znak że w końcu
odrzucisz włócznię
tarczę i zbroję
i pokłonisz się wiatrakom
a one skrzydłami
docisną cię do ziemi

twój kark nie pęknie
lecz wygnie się w łuk
i wtedy wystrzelą z ciebie 
myśli pojednania
które nie będą twoimi

Małgorzata Osowiecka

Mój dom stoi na plutonie

Nie chciałam, żeby była we mnie Hiroszima,
ale dziś robię zdjęcia polom pełnym brudnego światła.
Ludzie w uniformach zamietli pod trawę nasze domy,
posłali plutonem łóżka i zostawili dla nas wiadomość:

musimy posprzątać po czerwonych gwiazdach nad Tokio,
pożegnać bomby atomowe, pochować skażone psy i nadzieję
chłoniakowych ludzi - izotopy w ich wnętrzach już się rozpadły.
Jeśli nie przeczytasz tej wiadomości, zginiesz.
Niebezpieczeństwo wzrasta w kierunku środka.

Oni krzyczeli - ręce w górę, pluton w ziemię,
a potem atom wypalił piersi młodym kobietom.
Matki urodziły słabe dzieci, trotylowi ojcowie,
uranowe sieroty. My te czarne koniczyny mieliśmy w oczach,

więc postawili nam obok domów metalowe kolce - zawróć,
posągi małych dzieci z wykręconymi w dół ustami - uważaj,
czarne dziury ostrzegawcze - nie wyjdziesz stąd z żywą krową.

W końcu przygarnęliśmy koty z wadami letalnymi.
Rzucamy nuklearnymi dowcipami - śpisz dziś na bombie,
kolego. Zbudowaliśmy teatry w naszych środkach,

ale dużo jeszcze wody upłynie,
zanim zaczniemy się kochać na tej trawie,
aż ludzie będę się rodzić 
bez śladów
                            - mieszkańcom Black River Village (US)

Piotr Łączyński

Zbrodniarz wojenny - Ósmy

Pola już obsadzone
kwiatów czarnym osadem 
zasypane oczy kobiet 
bez ciepła i otuchy 

tam twoje kroki
wpadają w szczeliny
między życiem a bólem
ciężkie buty i głos bez litości

szuka w beztworze
łapczywie chwyta młodość
ciała rozrywa na nuty
w strzępy melodii które 

zawsze będą niewinne 

Stefan Pastuszewski

Werble

 8. 

z tej wysokości marszu
widzi się cały świat
wiele się rozumie
ale i tak całego świata się nie zdobędzie
trzeba znać swoje miejsce w szeregu
i czas

może być inne miejsce
ale twój czas i tak ciebie dopadnie
jak hiena zataczająca wokół ciebie koła
gdy ty jeszcze żyjesz złudzeniem
potem już tylko liczysz minuty
i na nic nie czekasz
pogodzony z nocą
  
              9.

wiele
tak wiele na ulicach i na ekranach
szumi
za duża to armia żeby ją poskromić
niech sobie będzie
sobie

wystarczy przecież gwardia
ona wszystko może
reszta jest tylko zasłoną
aby inna gwardia nie przeszkadzała
niewłaściwa

bitwa to walka gwardii
nic więcej

   10.

znów cisza
cisza krzyk z obrazu Edwarda Muncha
cichy
namalowany ale tak bolesny
jak sto diabłów
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Icchok Baszewis Singer

Pierwsza wizyta w Związku Literatów1

Opowiadanie ukazało się w Majn 
tatns bes-din-sztub – hemszejchim zamlung, 
red. Chone Shmeruk, Jerozolima 1996; 
pierwodruk w nowojorskim dzienniku 
„Forwerts”, 2 XII 1955 roku.

Zanim otworzyłem drzwi do lokalu 
Związku Literatów, przez chwilę zbierałem 
się na odwagę. I czemu się tak trzęsę? – 
pytałem samego siebie. – Przecież oni też 
są tylko ludźmi, takimi z krwi i kości… Nie 
są nieśmiertelni… Uchyliłem drzwi i zaj-
rzałem do sali. Na wprost po jednej stronie 
znajdował się bufet jak w restauracji. Przy 
stolikach siedzieli literaci; niektórzy coś 
jedli, inni grali w szachy, a jeszcze inni 
rozmawiali. Wszystkie twarze wydały mi 
się nad wyraz ciekawe, pełne mądrości i 
jakiejś wyższej wiedzy, uwalniającej czło-
wieka od cierpień doczesności... Liczyłem 
na to, że ktoś mnie zapyta, kim jestem, 
czego chcę, ale nikt do mnie nie podszedł. 
Stałem i gapiłem się. Pewien literat jadł 
makaron i jedna nitka zwisała mu z wąsów. 
Inny zmagał się z kurzym udkiem. Kolejny, 
stukając łyżeczką w kieliszek, przywoływał 
kelnerkę. Dokoła unosiła się woń dymu ty-
toniowego, potraw i nieznanej swojskości. 
Stałem w progu przez dłuższą chwilę, po 
czym wszedłem do środka. Podszedłem do 
stolika, przy którym dwóch literatów grało 
w szachy. Słyszałem ich rozmowę:

No, to już koniec z tobą, twój ruch, 
chyba, że chcesz odłożyć do jutra?

Cicho, nie bądź taki w gorącej wodzie 
kąpany.

Gdzie się ruszyć tym cholernym pion-
kiem? Gdzieś przecież trzeba go postawić!

Stul pysk! – odparł ten drugi w za-
myśleniu.

To w taki sposób rozmawiają litera-
ci! Tak się wysławiają ci, którzy piszą o 
bladych księżycach, delikatnych dziew-
czynach, wieczornej ciszy i niebiańskim 
pięknie. Widziałem ruch, który odmieni-
łoby jego niekorzystną sytuację. Ale czy 
on go widzi? Tak długo się zastanawiał, 
kołysał na krześle, mruczał i skubał ogo-
loną brodę, aż zrobił zły ruch. Przeciwnik 
chwycił jedną z figur i z głośnym stukotem 
postawił na szachownicy.

– Szach! Gdzie się teraz ruszysz kró-
lem?! No, do diaska, poddaj się!

Przegrałeś z kretesem! Leżysz i kwi-
czysz!

– Tutaj trzeba było się ruszyć – wy-
rwało mi się, że aż przestraszyłem się 
własnych słów i od razu ich pożałowałem. 
Obaj gracze unieśli wzrok i popatrzyli na 
mnie zdziwieni.

– A pan co za jeden? Nikt tu pana nie 
zapraszał! – powiedział ten, który wygrał.

– Tak, on ma rację.

– Ma albo nie ma, zrobiłeś ruch i 
koniec. To jest gra bez kibiców. Stoi z 
boku, pokraka, i komentuje. Idź pan, skąd 
przyszedłeś.

– Cicho, co się czepiasz chłopaka? 
Pan pisze, tak?

– Przyszedłem do brata.

– A kim jest pański brat?

Podałem nazwisko.

– Naprawdę podobny! Pańskiego 
brata teraz nie ma. Skąd pan przyjechał?

prowincji?

– Gdzie się ruszasz tym paskudni-
kiem?! – krzyknął zwycięzca.

–  Wygrałeś,  niech  ci  będzie  –  od-
powiedział  przegrany.  –  Rusz  się...

Dobra, zbieraj figury z szachownicy. 
Tak się nie gra w szachy!

– Spadaj z dachu i jeszcze sobie nogi 
połam! – złorzeczył ten, co wygrał. 

Po chwili, kiedy się uspokoił, zwrócił 
się do mnie:

– Co pan pisze? Poezję czy prozę?

– Prozę.

– No, to nam przybył do sztetlu jesz-
cze jeden prozaik. O czym pan pisze? O 
kozie na babińcu?

– Cyniku, zostaw chłopaka w spokoju. 
Zagrałby pan ze mną partyjkę?

– Z przyjemnością.

– Niech pan siada, zagramy. Nachapał 
tych figur. Nie lubię tak grać.

Ten, który wygrał, wzruszył ramiona-
mi i wyszedł.

– Kim on jest – zapytałem. – Pisa-
rzem?

– On nawet nie stał koło pisarza. 
Aktorzyną, czy kimś takim, diabli go tam 
wiedzą.

– A pan kim jest?

– Poetą.

– Jak się pan nazywa?

Wymienił nazwisko, które mi nic nie 
mówiło. 

– Chętnie przeczytałbym pańskie 
wiersze.

– Czemu nie? Gdybym miał je przy 
sobie, dałbym panu do poczytania. A pan 
o czym pisze?

– O życiu żydowskim.

– A wydał pan już coś?

– Jeszcze nic.

– Pański brat ma talent. Dopiero 
co się pojawił, a już wyrobił sobie ważne 
miejsce w literaturze. Skąd pan pochodzi?

Rozmawialiśmy, grając w szachy. Za-
mówił dwie szklanki herbaty. Zadziwiła 
mnie jego skromność. Młodzieńcy z Mi-
zrachi2 przyjmowali wobec mnie postawę 
wyższości, a ten człowiek, piszący książki, 
bywalec Związku Literatów, rozmawia ze 
mną jak równy z równym. W późniejszych 
latach przekonałem się, że pisarze i w 
ogóle artyści należą do najskromniejszych 
ludzi. Oczywiście ta reguła ma także swoje 
wyjątki. Już nie pamiętam kto wygrał par-
tię, ale poeta na zakończenie wyrecytował 
mi z pamięci swój wiersz i poprosił o 
ocenę. Pochwaliłem wiersz, ale zwróciłem 
też uwagę na pewien błąd. Byłem w swoim 
żywiole. Jedna sprawa jednak nie dawała 
mi spokoju, bo w stolicy nic nie załatwi-
łem, a niebawem zrobi się zbyt późno, aby 
wracać do Miedzeszyna. Po chwili poeta 
zaprowadził mnie do drugiej, ładniejszej 
sali. Wisiał tam duży portret Pereca. 
Wywoskowana podłoga lśniła, pokryte 
płótnem ściany obwieszone były obrazami. 
Stał tam także fortepian. Siedzący przy 
stolikach literaci wyglądali bardziej ele-
gancko i dystyngowanie niż ci w pierwszej 
sali, jakby do tej drugiej wpuszczano tylko 
lepszych pisarzy. Zobaczyłem tam kilku 
twórców, których rozpoznałem dzięki ich 
podobiznom, zamieszczonym w książkach. 
Chwilę stałem w progu sparaliżowany 
strachem, zwyczajnie bałem się wejść, ale 
młody poeta pociągnął mnie za rękaw.

– Niech się pan nie boi. To tylko 
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ludzie, nie żadni święci. Podszedł ze mną 
do stolika i usiedliśmy.

– Kto to jest ten wysoki z fajką?

– A, ten!

Podał nazwisko, które nie było mi 
obce. Zaczął się natrząsać z niego i jego 
twórczości. Mówił, że banalny, przegada-
ny i tym podobne. Gdy pisarz tylko się 
zorientował, że źle o nim mówimy, rzucił 
w naszym kierunku gniewne spojrzenie. 
Wkrótce zaczął chodzić wielkimi kroka-
mi tam i z powrotem. Miał wąską głowę, 
pociągłą opaloną twarz i duże brązowe 
oczy, spoglądające srogo i dobrodusznie 
zarazem. Wydawało mi się, że udaje złego, 
bo pospiesznie się zaciągał i maszerował 
szybko wte i wewte. Czytałem jego utwory i 
nie miałem o nich aż tak złego zdania, jak 
mój nowy przyjaciel. O Boże, chciałbym 
mieć jego pozycję – pomyślałem. – Jest 
sławny, znają go, drukują. Ma co jeść i 
gdzie spać. Prawdopodobnie ma także 
żonę albo kochankę. Ale dlaczego jest 
taki smutny? Czemu się krzywi co chwilę? 
Czy to Weltschmerz? Czy może ma jakieś 
osobiste zmartwienia?3

Pisarze wciąż wchodzili i wychodzili. 
Pojawiły się także kobiety. Czy to są pisar-
ki? A może żony twórców?

– My je tutaj nazywamy przystawkami 
literackimi – powiedział poeta. Wszystkich 
miał za nic, ale każda z nich była ubrana 
bardzo elegancko, w kapeluszu z wstąż-
kami i kwiatami. Miały przypudrowane 
twarze i uszminkowane usta. Wyglądały jak 
duże lalki. I co dziwne, tutaj, w Żydowskim 
Związku Literatów, tylko one, jak jeden 
mąż, rozmawiały po polsku! Cała ta wznio-
sła gadanina o żydowskości, poczuciu 
narodowym, języku jidysz obejmuje najwy-
raźniej tylko mężczyzn. Kobiety mogą być 
zasymilowane, zwłaszcza te młode, piękne 
i wystrojone, w kapeluszach o szerokich 
rondach i woalkach na twarzach. Mężczyź-
ni podchodzili, unosili obnażone dłonie 
tych facetek4 i z powagą lub błyskiem w 
oku całowali je. Kobiety zaś, mrugając 
porozumiewawczo oczami, uśmiechały się, 
a nawet trochę rozglądały. Oni, literaci 
żydowscy, także mówili po polsku. Wyglą-
da na to, że jidysz nawet tutaj nie jest na 
tyle wyszukanym językiem, aby można w 
nim było rozmawiać z płcią piękną. Raziło 
mnie to, a jednocześnie zazdrościłem. 
Moja polszczyzna nie była dostatecznie 
dobra, bym mógł do nich przemówić. Ale 
tak naprawdę nie wiedziałbym nawet, co 
się mówi w takiej sytuacji. Lakoniczne 
rozmowy prowadzono swobodnie, pół 
żartem, pół serio. Największym cudem jest 
to, że nikt się nie czerwieni. Dziewczyny 
wyglądają na chłodne i opanowane, cho-
ciaż od czasu do czasu rzucają na wszystkie 
strony ukradkowe i zalotne spojrzenia; 
wydaje się, że szukają kogoś, kogo tu nie 
ma, a kto w każdej chwili może skądś wyjść, 
gdzieś z zaułka lub przez ukryte drzwi.

Jeśli chcę dojechać do domu, do 
Miedzeszyna, powinienem się już zbie-
rać, ale trochę krępuję się podnieść z 
miejsca. Czuję się jak przykuty do krzesła. 
Mój poeta w rozmowie odsłania rzadkie 

zęby. Jest wysoki, otyły i młody; wygląda 
na człowieka inteligentnego, a zarazem 
tępego. Śmieje się jakoś idiotycznie, po 
szelmowsku.

– Wszystko to jest szumowina literatu-
ry – mówi. – To pasożyty. Prawdziwi pre-
tendenci do chwały tutaj to malarze, ale 
za nimi tak naprawdę nikt się nie ogląda.

– Muszę już iść.

– A dokąd?

– Muszę jechać do domu, do Mie-
dzeszyna.

– Pociąg kursuje co godzinę... Starzy 
obsadzili już dobre stanowiska, a nas, 
młodych, się nie dopuszcza. W prasie 
burżuazyjnej w ogóle się nie znajdzie lite-
ratury. Zatrudnia się tam jednego pisarza 
dla ozdoby. W gazetach socjalistycznych 
też nie jest lepiej. Młodym twórcom rzuca 
się kłody pod nogi. Oto cała prawda.

Opowiedziałem mu o pisarzach, któ-
rych poznałem w domu brata.

– O, panu to wszystko pójdzie łatwiej. 
Ale co ma zrobić ktoś taki, jak ja – nie 
będący nawet członkiem Związku, tylko 
gościem? À propos członkostwa, to trzeba 
mieć opublikowanych dziesięć utworów, 
ale jak je dostarczyć, skoro nie chcą druko-
wać? To jest, jak się powiada, błędne koło.

– A jak tamci zostali pisarzami?
– Kiedyś było łatwiej. Młody człowiek 

przychodził do Pereca z kilkoma wiersza-
mi, a mistrz zaraz robił wokół niego wielki 
szum. Dzisiaj literatura stała się interesem, 
a młody pisarz – konkurencją. Może pan 
mieć ogromny talent, ale to nic nie zna-
czy. Sadza się na miejscu sekretarza kogoś 
zupełnie niekompetentnego, człowieka 
bez żadnego obycia literackiego, który 
traktuje młodych pisarzy jak zgniłe jabłka.

– Przecież talenty się przebiją.

– Tak, jeśli wcześniej nie umrą z 
głodu...

Słowa te trafiały w sedno. Kiszki grały 
mi marsza i poczułem się jeszcze bar-
dziej osłabiony. W głowie mi się kręciło 
i wszystko zacząłem widzieć podwójnie – 
piec, stoliki, literatów oraz damulki przy 
drzwiach... v

Z jidysz przełożył oraz przypisami 
opatrzył Mariusz Lubyk

Przypisy:
1 Związek Zawodowy Literatów i Dziennikarzy 

Żydowskich w Polsce, zwany też  Zrzeszeniem 
Pisarzy i Dziennikarzy Żydowskich, swoją siedzi-
bę miał w Warszawie   przy ulicy Tłomackie 13. 
Adres ten jest także tytułem powieści Zusmana 
Segałowicza, który opisał dzieje tego Związku.

2 Hebr., wschodni; Związek Wschodni, Organi-
zacja Syjonistów-Ortodoksów – religijny ruch 
syjonistyczny.

3 (Przypis Chone Shmeruka) Chodzi tu o pisarza 
Zusmana Segałowicza.

4 Tak w oryginale; polskie słowo w jidysz o iden-
tycznym lekceważącym zabarwieniu.

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

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

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-
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Eugeniusz Giegiel

warszafka

w zasadzie
jakby na to nie patrzeć
każdy proces twórczy
zaczynam od kawy i papierosa
 
w sumie
nigdy nie zastanawiałem się nad tym
czy piszę lepsze wiersze, kiedy palę Rothmansy
czy gorsze, gdy piję Sido
 
w zasadzie
to wszystko, co chciałem powiedzieć
 
w sumie
nie mam już nic więcej do dodania

Joanna Kamińska 

Manifest

Strapiona! Odejdź i więcej nie grzesz
Zwieńczona słowem, z nosem w stronnicach
Ciążą nastroje, by z każdym wierszem
wyłazić wierzchem, w sobie ubywać

Ciąży sumienie, odkrytym szczytem
- Nieco goryczy, tyle wystarczy,
Wtedy zapomni sumienie syte 
I niechaj papier za Ciebie walczy

Magdalena Czernicka

Bliskoznaczność

 
z racji wrodzonej skłonności do nadmiernych analiz 
i ciężkiej pracy włożonej w zapanowanie nad egzaltacją,
naturalniej dłoń składa mi się do linijek ciętych z wersa 
niż do opowiadań, czy nawet felietonów, które darzę hojną, 
aczkolwiek prawdopodobnie nieodwzajemnioną miłością
 
prościej jest przepuścić kilka słów przez filtr bezpieczeństwa 
zabijając wszelkie pejoratywne oznaki przerostu wrażliwości, 
odciąć etykiety, definicje… 

być może to nadal dość chybiony dobór słów, 
wiedz jednak, że któregoś dnia ten najważniejszy 
dysonans zostanie chropowato wyrównany. 

więc nie mów, że nie potrafię kochać, gdybyś 
widział we mnie każdy atom zła i wszystkie 
glizdy zwinięte w słowa wiedziałbyś, 
że mogę kochać nawet szczury.

Paweł Wacek

Raport z matki Polski, stan na grudzień 2021

matka Polska 
z detektorem metalu na bałtyckiej plaży
matka Polska
koń dogorywający w drodze nad Morskie Oko
matka Polska
kosząca trawę w rowie zasypanym śniegiem
matka Polska
od otwartych bramek na autostradach
matka Polska
ot taniej spalić niż utylizować

matka Polska
w koronie z puszek po konserwie
w kolorowej sukni 
tańczy, szaleńczo tańczy
na twarzy ma szmacianą maseczkę
w ustach smog
a serce węglem, silne i twarde
tańczy i tańczy 
w chwili nieuwagi
potyka się o puste półlitrówki
psie kupy i pety z odwilży
ratują ją przed obiciem sobie kolana

matka Polska
od lufki i xanaxu
matka Polska
od macic jako organów wspólnych Narodu
od kwarantanny i dawki przypominającej
matka Polska antycovidowa
matka Polska na zdalnym nauczaniu i na opiece
matka Polska na umowie o dzieło
matka Polska na cały etat
matka od normalnych i 
matka od tej całej reszty

matka Polska 
przed snem
jeszcze tylko sprawdzi nam 
paznokcie, uszy i włosy
a w głowach
poprzesuwa swoje granice
potem dopije wino i
zaśnie
śnić się jej będzie komedia romantyczna

Tomasz Gos

Gdzieś 

Tamto miasto jest w kolorze starego noża. 
Ma smak piwa i zapach metalu. 
Tam każda noc pyta: spisz czy pijesz? 
Tylko pijak na przystanku nie musi wybierać 
bo jest równocześnie. 

Tomasz Gos

Opowieść kryminalna 

Deszcz ukrywa się w rynnie. 
Są przecieki. 
Rura puściła farbę. 
Czas ucieka. 
Policja ma dowody. 
Neony udają pościg. 

IRONIE
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- Witam pana. Jak cenne zdrowie.
- Dziękuję, nie najgorzej.
- A co to pan kolega taki nie w humorze? 

Pewnie się martwi, ze pieniędzy nie mam. 
Przyjdzie czas że i pan nie będzie miał. 

Nie widząc pozytywnej reakcji na dow-
cip, szybko dodał:

- Żartowałem, proszę się nie obruszać. 
Zakupy świąteczne już zrobione?

- Właśnie idę do sklepu. Ta moja pani 
to już chyba wszystkie oszczędności wyda. 
Kupuje i kupuje. Końca tych zakupów nie 
widać. Teraz też z samego rana - jeszcze to, 
jeszcze tamto i gania mnie w te i we wte. 
Dom - sklep. Dom - sklep.

- U mnie podobnie, ale jak się gości 
zaprasza, to i trzeba coś na stół postawić. 
Zresztą, my nie musimy. Na święta sami 
przychodzą i dobrze, bo od tego są święta, 
żeby cała rodzina przy jednym stole usiadła.

- Tak, tak - tradycja. Tylko ja za bardzo 
nie przepadam za świętami.

- Czemu to? Można przecież w ten czas 
lepiej zjeść.

- E, czy ja wiem? Zdrowia nie mam. O, 
dajmy na to, smażone bardzo mi szkodzi, a ja 
zawsze przepadałem za smażonym karpiem.

- Uuu, wie pan co dobre. Też lubię i to 
bardzo, smażoną rybkę, a najbardziej prosto 
z patelni.

- U mnie jeszcze pływa. Wczoraj przez 
nią się nie kąpałem, ale dzisiaj koniec mojej 
mordęgi. Żona obiecała, że jak wrócę ze 
sklepu, to jej tam już nie będzie.

- To żona, a nie pan wyprawia rybkę w 
zaświaty?

- Na szczęście żona. Inaczej byśmy byli 
zmuszeni kogoś prosić o pomoc.

Ja proszę pana muchy nie potrafię 
skrzywdzić, a co dopiero rybę. A swoją drogą 
ładne one. Takie dostojne, tak majestatycz-
nie pływają, a przy tym tak zabawnie zerkają 
to tu, to tam. Żeby mi majątek proponowali 
- nie nie mógłbym.

- Słyszałem już kiedyś o takich ludziach, 
ale ktoś musi to robić. Jeść trzeba, tak czy nie?

- Trzeba, ale ja umywam od tego ręce. 
Co innego dywany wytrzepać, okna umyć, 
proszę bardzo, nie widzę najmniejszego 
problemu.

- Dywany owszem, wytrzepię, ale okna 
myć?

- Panie Józefie, ja nawet firanki mogę 
wyprać i rozwiesić, czy też zawiesić, ale nie 
żeby rybkę, na tamten świat i przez to co 
roku wysłuchuję tego samego ględzenia. 
„Co za chłop mi się trafił, że ja za innego 
nie wyszłam”.

- Moja dla odmiany ciągle zrzędzi, że 
właśnie okien nie chcę myć, a ostatnio stra-
szyła mnie, że spadnie któregoś razu ze stołka 
i będę wtedy miał za swoje, jak ją do szpitala 
na święta zabiorą. Powiedziałem, że w takim 
razie drabinkę w prezencie jej kupię.

Choroba, dostałem ścierką po plecach, 
do tego zapowiedziała jeszcze, żebym się 
nawet nie warzył coś takiego jej na gwiazdkę 
kupować, bo z domu wygoni.

- I co, kupił pan tę drabinkę?, wyraźnie 
zaciekawiony zapytał pan Antoni.

- Nie, ale zrobiłem coś, o co nigdy siebie 

nie podejrzewałem, że mógłbym zrobić.
- Co takiego? - na twarzy pana Antonie-

go malował się wyraz największego zainte-
resowania.

- Żeby ją udobruchać, może pan nie 
uwierzy, ale ja umyłem okna.

- Widzi pan, co te kobiety z nami wypra-
wiają - pan Antoni ze współczuciem w oczach 
pokiwał głową. 

- Widzę, widzę, ale pan się jeszcze nie 
daje, co? - zapytał pan Józef.

- Jeszcze nie, ale kto to wie, jak długo 
to będzie trwać.

Chwilę zamyślenia przerwał pan Józef.
- Niech pan spojrzy na niego, idzie jak 

na ścięcie.
- Kto? Gdzie?
- A o, o nim mówię, właśnie przechodzi 

przez ulicę.
- Rzeczywiście i taki jakiś przygarbiony 

mocno.
- Pracował w naszym biurze.
- Nie pamiętam go - powiedział pan 

Antoni.
- Nic dziwnego, bo odszedł od nas nim 

się pan przyjął.
- Chwała Bogu, bo już myślałem, że 

skleroza daje znać o sobie.
- Szachy, panie Antoni, tylko szachy 

mogą uchronić przed sklerozą. Kto gra w 
szachy, ten gimnastykuje mózg.

- Wolę brydża.
- No to ma pan problem, panie kolego.
- A niby jaki?, jeśli wolno spytać.
- Do brydża musi mieć pan trzech chęt-

nych, a do partyjki szachów jednego, a i od 
biedy samemu też można grać.

- Mimo wszystko pozostanę przy brydżu. 
Zresztą na naukę w naszym wieku jest już 
za późno.

- Na pierwszą lekcję gry w szachy na 
pewno nie, szczególnie zaś gdy lekcję daje 
sam mistrz.

- Tym mistrzem - niech zgadnę, jest nie 
kto inny tylko pan panie Józefie? - ironizował 
pan Antoni.

- Ależ, gdzie mi tam do mistrza! 
Mistrzem jest on i to najprawdziwszym 
z prawdziwych. Tu wskazał ruchem głowy 
oddalającego sie pana z pieskiem.

- On? Nigdy nic o tym nie słyszałem.
- Ja też nie - zgodził się pan Jozef.
Dowiedziałem się o tym z telewizji, 

kiedy był rozgrywany mecz o tytuł mistrza 
świata i on proszę pana wystąpił w studio TV 
jako zaproszony gość. Nawet komentował 
poszczególne zagrania. Pamiętam grał wtedy 
Kasparow i Fiszer.

- Co pan powie?
- W młodości, jak mówił prowadzący 

dziennikarz, był on jednym z czołowych 
szachistów w kraju.

- Grał pan z nim?, ma się rozumieć 
towarzysko.

- Nie, nie grałem, ale miałem raz przy-
jemność widzieć jak gra, a grał jak z nut. Tak, 
tak - co mistrz, to mistrz.

- Gdzie to było? - dopytywał pan Antoni.
- W parku staromiejskim, tam gdzie 

dziadki takie jak my przesiadują całymi dnia-
mi od wiosny do jesieni przy kamiennych 

stolikach z szachownicami z terakoty. Był tam 
taki jeden, na którego nie było mocnych. Ilu 
to już próbowało z nim wygrać, ale gdzie tam. 
Nawet o remisie nie było co marzyć. Bywało 
i tak, że wszyscy gapie grali przeciw niemu 
na raz. On nigdy nic nie miał przeciw temu, 
nawet lubił to. A nieraz to robił ruch, dajmy 
na to pionkiem czy skoczkiem i mówił: „No 
idę się przejść, a wy myślcie”.

I szedł sobie, wracał po dziesięciu, a 
nawet po piętnastu minutach, a my sprzecza-
my się jeszcze między sobą nad najlepszym 
posunięciem. Aż któregoś dnia zjawił się on, 
znaczy się ten kolega z naszego biura. 

Już się zabieraliśmy do nowego ustawie-
nia pionów i figur, gdy on się odezwał.

- „Panowie partia była do wygrania. Nie-
potrzebnie gońcem biliście wieżę”.

Wywiązała się dyskusja. Wszyscy byli 
święcie przekonani, zresztą ja też, że co jak 
co, ale tej partii nie sposób było wygrać. Byli 
tacy, co o całą emeryturę chcieli się zakładać. 
Całe szczęście, że on się nie zgodził. Proszę 
pana, ja w szachy gram od dziecka, ale cze-
goś takiego, to jeszcze nie widziałem. To był 
majstersztyk. Krótko mówiąc - niemożliwe 
stało się możliwym.

Ten nasz „maestro”, dwoił się i troił, wił 
się jak piskorz, ale gdzie mu tam do prawdzi-
wego mistrza.

Kiedyśmy ochłonęli, kiedy przeszło nam 
oniemienie, zaczęliśmy bić mu brawa.

On uśmiechnął się tylko, ukłonił i po-
szedł sobie, podpierając sie laską.

- I co dalej? pytał zaciekawiony pan 
Antoni.

- Nic. Więcej się nie pokazał. Może ze 
względu na chorobę żony, nie wiem.

- A to ci historia!
- Tak, tak. Beczkę soli można zjeść z dru-

gim człowiekiem i jeszcze go do końca nie 
poznać. Nie wiem czy pan wie, ale owdowiał 
on nie tak dawno.

- Coś tam słyszałem, a ile miała lat?
- Młodo odeszła. Czterdzieści dziewięć. 

Raka miała i to z przerzutami. Dostała leki 
z zagranicy, ale pomogły tyle co umarłemu 
kadzidło.

- Zdaje się że była nauczycielką.
- Dobrze pan mówi - przytaknął pan 

Jozef. - Nawet moje wnuki uczyła. Bardzo ją 
kochał. Mało co oczu za nią nie wypłakał, a 
jak już zaczęli zasypywać grób, padł na kola-
na i krzyczał: „Mnie też zakopcie. Nic tu po 
mnie bez niej”.

- Co też pan mówi? - z lękiem w oczach 
pytał pan Antoni.

- Tak było, byłem na pogrzebie.
- W imię Ojca i Syna, panie Józefie, aż 

strach słuchać.
- Może i strach, ale mówię prawdę jak na 

spowiedzi świętej - odparł pan Józef.
- I jak on teraz żyje?
- Samiuteńki jest jak palec, choć ma 

córkę, ale ona aż w Bydgoszczy.
Tam ma swój dom i pracę. Jest lekarką, 

zdaje się że neurologiem, czy coś takiego.
No nic, będę już szedł, bo jeszcze chleba 

braknie, a ta moja to prosiła, żeby był dobrze 
wypieczony.

Uścisnęli sobie dłonie.
To co, Wesołych Świąt panie Józefie i 

dużo zdrowia życzę panu i małżonce.
- Dziękuję i nawzajem panie Antoni i 

z Bogiem.
- Z Bogiem, panie Józefie, z Bogiem. v

Włodzimierz Rutkowski

Tuż, tuż
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Dziennik czasu zarazy (24)

19 stycznia
Cały czas zastanawiam się nad młody-

mi, z którymi solidaryzuję się i których chcę 
zrozumieć.

Wydaje się, że osią ich światopoglądu – 
oprócz naturalnego buntu przeciwko światu                      
starych – jest wolność rozumiana jako indy-
widualna i intymna swoboda. Nie chcą brać 
na siebie żadnych obowiązków dyktowanych 
przez świat zewnętrzny. A równocześnie 
boją się tego świata, jego czarnych dziur i 
rozmaitych zagrożeń. Innymi słowy są ucie-
kinierami  a nie żołnierzami frontowymi. 

Nie, nie jest to żadne narzekanie na 
młodych, tylko spokojne, troskliwe, rzeczo-
we orzeczenie.

20 stycznia
Święta i Nowy Rok w takich blaskach 

i błyskach a teraz ciemny, zimny, ponury 
styczeń. Byle do wiosny!

21 stycznia
W wigilię uroczystości 25- lecia „Akan-

tu” naszła mnie długa, bardzo długa re-
fleksja nad sobą, nad swoim życiem. Boć 
25 lat to jedna trzecia przeciętnego życia, 
gdy - według Biblii - człowiek jest mocny.

Najważniejsza była refleksja o podsta-
wowym wyborze dokonanym w 1980 roku; 
pokłosiem tego wyboru stało się dzieło 
„Akantu”. Wówczas to, jako 31-letni mło-
dzieniec miałem do wyboru – trwać w pry-
watności, czy wejść w aktywną społeczność? 
I po której stronie,  choć raczej tu nie było 
wyboru – wychowanie w rodzinie ustawiło 
mnie po stronie prawej, konserwatywnej, a 
Kościół rzymskokatolicki, któremu ufałem – 
po stronie chadeckiej, czyli mówiąc obceso-
wo po stronie swoistego „chrześcijańskiego 
socjalizmu”, jakim była „Solidarność”.

13 grudnia 1981 roku pojawił się nowy 
dylemat: walka o „wspólną sprawę”, czy 
walka o siebie i najbliższych. Były wówczas 
różne strategie przetrwania. Trzeba było 
dokonać podstawowego wyboru między 
ojczyzną a rodziną. Pierwszy wybór okre-
ślono  później jako bohaterski. Ale był 
problem określenia racji stanu ojczyzny. 
Czy ta projektowana, solidarnościowa, czy 
ta zreformowana, ale  socjalistyczna? Wielu 
przymykało oczy na ten dylemat i po prostu 
wybrało strategię przetrwania poprzez rodzi-
nę i dla rodziny. Jeśli pojawiała się kwestia 
patriotyzmu, to mówili oni – nie bez racji 
zresztą – że służąc rodzinie służą ojczyźnie. 
Ale tu znów kolejny dylemat – wychylenie 
się rodziny  w przyszłość, czyli  wychowanie 
dzieci – jakie? Uciążliwość codziennego 
bytu sprzyjała nierozwiązywaniu a nawet nie 
stawianiu takich pytań. Nie byli to ludzie 
obojętni na losy ojczyzny ale przepracowani 
i „przetroskani”. W grę wchodził też strach, 
zazwyczaj ten, który ma wielkie oczy. No i 
ta, „miękkość kośćca”. Małość i słabość – 
to też cechy rodzinne, choć można z nimi 
walczyć, ale jak to czynić, skoro jest się już 
od urodzenia słabym?

Czy po tym wywodzie mam prawo ko-
gokolwiek sądzić? Chyba tylko siebie.

Wybrałem wówczas konspirację.

22 stycznia
Uroczystość jubileuszu 25- lecia „Akantu” 

w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury 
świetnie zorganizowana przez dyrektorkę 
tegoż, Ewę Krupę i jej zgraną ekipę. 

Dla mnie - jak przez sen.

23 stycznia                      
Ktoś obok zakaszlał. Głupia, tępa, stra-

chliwa myśl o chorobie... 
Z racji tego, że czytelnicy Dziennika cza-

su zarazy zmuszają mnie do odnotowywania 
przebiegu owej zarazy, bo chcą – jak piszą 
– przeczytać całość w wersji książkowej i przy 
okazji powspominać, cytuję prognozę pióra 
Bogusława Chraboty, odnotowaną w „Plus 
Minus” (2022, nr1, s. 2), pod znamienny 
tytułem Covid zmienia świat:

 Bez wątpienia pandemia trwale zmieni 
ludzką psychikę  i obyczaje. Zreorganizuje formy 
życia społecznego, wymusi dystans, osłabiając 
przez to relacje emocjonalne. Wepchnie człowieka 
w wymuszoną samotność i zderzy go z problemami 
psychicznymi, jakich jeszcze w toku ewolucji nie do-
świadczał. Stracą na niej wielkie społeczności (np. 
Kościoły), osłabnie więź rodzinna i małżeńska. La-
wina rozwodów, jaką widzimy podczas pandemii, 
to tylko zapowiedź trwalszego zjawiska. Będziemy w 
większym stopniu angażować nasze emocje w światy 
technologiczne, w rzeczywistość wirtualną, zmieni-
my model konsumpcji, może będziemy łaskawsi dla 
świata przyrody. Ludzkość wejdzie w kolejny zakręt 
w swojej historii, za którym może być przepaść, albo 
jakieś nowe ukwiecone łąki”.

 Z wieloma stwierdzeniami można się 
zgodzić, lecz nie z owym zakrętem. Pojazd, 
którym podróżujemy przez czasoprzestrzeń 
jest zbyt - poprzez wpisaną weń homeostazę 
- stabilny, aby się wykoleił, czy gdzieś ugrzązł. 
Będzie jak zawsze, czyli dobrze i źle zarazem. 
Dążenie do wspólnoty jest równie silne jak 
miłość własna, a czasem nawet silniejsze.

24 stycznia
Lotnisko Chopina w Warszawie roz-

rzedzone; głównie kręcą się po nim Polacy, 
mało opalonych karnacji. Panie w kreacjach 
turystyczno-wizytowych , miło popatrzeć. Pa-
nowie jak zwykle podenerwowani, bo niczego 
nie mogą tu sami zdziałać, tylko poddać się 
rygorom lotniczym, wobec których są bezsilni. 

Wczoraj, w niedzielę sporo napięcia przy 
badaniu testem antygenowym. A nuż będzie 
pozytywny! Co wtedy będzie z tak starannie 
przygotowaną w uroczystością Szwecji? Troska 
głównie o organizatorów, nie o siebie, choć 
w czasie takich właśnie wizyt najważniejsi są 
goście: wiceprezes Bractwa 18 Południka Ro-
man Sidorkiewicz, no i ja. 3 stopnie Celsjusza 
w plusie.

Spokojny lot do Sztokholmu wzdłuż 18 
południka w celu oznakowania stolicy Szwecji 
symbolem 180E. Międzynarodowa społeczna 
akcja budowy więzi między ludźmi ze wschod-
niej półkuli mieszkających w miejscach, w 
którym mają oni ten sam czas słoneczny /o 
tej samej porze słońce w najwyższym punkcie 
swojej pozornej wędrówki po niebie/. 

Słońce po prawej stronie, a pod samo-
lotem, wypełnionym do połowy głównie 
robotnikami budowlanymi, biała jakby z pu-

szystego śniegu warstwa chmur. Fascynujący 
moment przebicia się przez chmury. Półwysep 
Skandynawski, wbrew oczekiwaniom, tylko 
lekko przyprószony śniegiem. Pola i laski, 
porozrzucane farmy. Lotnisko Arlanda. 9.30.  
Bogu niech będą dzięki!

Rzeczowa rozmowa w Polskiej Organi-
zacji Turystycznej obejmującej całą Skandy-
nawię, śniadanie u pięknej pani ambasador 
Joanny Hofman i rozmowa przed sztokholm-
skim ratuszem, bowiem z uwagi na pandemię 
wnętrze jego jest zamknięte dla obcych. Wszy-
scy bardzo otwarci, zafascynowani mistyką 
słońca i ziemi, której znakiem jest południk. 
Bardzo źle mówię po angielsku, Szwedzi ope-
rują nim jak  ojczystym językiem. Są bardzo 
światowi; syndrom narodu z pobocza.

25 stycznia
Ukoronowanie trzech lat starań o 

oznakowanie przebiegu 18 południka przez 
Sztokholm. Okazuje się, że „wbija się” on w 
stadion narodowy Friends Arena w dzielnicy 
Solna. Tabliczkę umiejscawiającą przebieg 
odsłaniają przy wejściu B: ambasador  Joanna 
Hofman i dyrektor stadionu Fredrik Cornell. 
Druga tabliczka, wyjściowa, znajduje się przy 
bramce D. Uczestniczący w uroczystości polski 
przedsiębiorca budowlany, pracujący 14 lat w 
Szwecji Przemysław Głowacki obiecuje, że po-
prowadzi akcję Słoneczny Łuk 18 Południka na 
północy Szwecji i sięgnie po Norwegię. Oby!

26 stycznia
Spacer po Sztokholmie. Nie jestem tu 

po raz pierwszy, ale odnajduję coś nowego. 
Tym razem drobne kamyczki na oblodzonych 
chodnikach. Mają zwiększyć współczynnik tar-
cia podczas wędrówki pieszej. Czasem udaje 
się to, czasem nie, bo one też obrastają lodem 
i niczym kulki łożyska tocznego przyspieszają 
ruch. Szwecja nie ma piasku,  a tym bardziej 
do posypywania ulic. Do wypełnienia betonu 
zużywa się mielonych skał, co nazywa się ka-
miennym pyłem. Ich cechą są ostre krawędzie 
poszczególnych ziaren i duża wytrzymałości.

27  stycznia 
Spotkanie z Markiem Rafaelem Nowa-

kowskim (1952-     ) w warszawskiej kawiarni 
Radio przy ul. Nowogrodzkiej 62. Tłem są 
dzieje (fotografie, dokumenty, książki) radia 
Wolna Europa, w którym wiele lat pracował 
ojciec mojego rozmówcy, Tadeusz (1917-
1996). Pozytywne wrażenie wywarła na mnie 
energia Marka Rafaela oraz celne komen-
tarze dotyczące różnych polskich sytuacji. 
Rozmawiamy o utworzeniu Domu Literatury 
w Bydgoszczy w kamienicy, w której Tadeusz 
spędzał młodość (ul. Podgórna 15). W tle 
jest jeszcze Stanisław  (1889-1942) walczący 
słowem na Warmii i Mazurach w plebiscycie 
1920 roku i Jerzy (1927-2016) autor Szczęśli-
wych lat, gorzkiego czasu.

28 stycznia 
Za sprawą władz i mediów zaczyna domi-

nować narracja: „Przytulmy koronawirusa”. 
To znaczy, że trzeba nauczyć się z nim żyć, 
tak jak z bakteriami w żołądku i kotem w 
sypialni.  Warto przypomnieć, że narrację 
taką głosił dwa lata temu prezydent Białorusi 
Aleksandr Łukaszenka i – choć już bardziej 
nacechowaną darwinizmem - Janusz Korwin-
-Mikke. W świetle tym bezsensownymi okaza-
ły się te wszystkie lockdowny, o czym zresztą 
cały czas pisałem, a które jeszcze niedawno 



AkAnt 3(315)2022     str. 19     

wprowadziły - w histerycznej ekstazie - Ho-
landia i Łotwa.

Polska natomiast – jak głupia – poza-
mykała szkoły. Nad  najsłabszymi najłatwiej 
się pastwić, aby... udowodnić troskę o stan 
zdrowia narodu. A tu nawet Najwyższa Izba 
Kontroli krytykuje zamykanie szkół, bo 
wzrasta liczba targnięć samobójczych wśród 
młodzieży. 

29 stycznia
Trochę krępujące, choć bardzo - przy-

najmniej dla mnie - przyjemne omawianie 
na tak zwanych warsztatach literackich, mojej 
książki poetyckiej Egzystencje i ptaki. Jej re-
daktor i promotor Marek Szypulski podzielił 
się doświadczeniami redaktorskimi, chwaląc 
autora  za spolegliwość a pozostali zebrani 
też wygłosili swoje oceny. Zmartwiła mnie 
jednak Aleksandra Brzozowska, mówiąc, 
że od mojej dalszej egzystencji literackiej 
uzależnia swoją, jako że to ja pomogłem jej 
w debiucie i cały czas mobilizuję do dalszego 
pisania. Nie, pani Aleksandro, każdy pisarz 
jest osobny! To chyba najbardziej zindywi-
dualizowana profesja artystyczna. 

Wieczorem telefon od Pawła Kusz-
czyńskiego, który czuje się w obowiązku 
przeczytać mi swoją recenzję mojej książki. 
Głos pełen dobrej emocji, szczere przeżycie. 
Nie wiem  jak dziękować. Słowa nie pasują 
ani do jego ani moich emocji. Mówimy so-
bie: dobranoc, dobrej poezji. A więc są jeszcze 
prawdziwi, nieegoistyczni, cieszący się z 
dzieła, poeci. Bardzo to optymistyczne. Aż 
chce mi się dalej w literaturze robić.

 
30 stycznia
Nie ma jednego mianownika dla 

sytuacji covidowych. Każda jest bardzo 
zindywidualizowana, począwszy od odpor-
ności organizmu i jego reakcji na wirus, a 
skończywszy na postępowaniu otoczenia i 
działalności służby zdrowia. Kiedyś pisałem 
o zdemoralizowaniu tejże na podstawie 
przypadków bliskiej mi osoby, ale przyjaciel, 
który przeszedł szpital twierdzi, że niczego 
złego nie może o tej służbie powiedzieć. 
Tak więc losy każdego z nas w spotkaniu z 
zarazkiem to wypadkowa bardzo wielu czyn-
ników. Najważniejsze z nich to wola życia, 
wola walki, czujność, rozsądek. Jak na fron-
cie. Dokonujące się obecnie otwarcie się na 
Covid-19, wspomniane już „przytulenie”, 
staje się  wezwaniem do indywidualnych 
bojów bez oglądania się na rządowo-me-
dialne rozkazy i strategie. Sanitaryzm w po-
lityce wewnętrznej napotyka na opór dążeń 
wolnościowych. W Szwecji, w której byłem 
niedawno, sytuacja  taka panuje od dwóch 
lat. Podobnie jest na Białorusi, choć w nieco 
innym, bardziej totalitarnym sznycie. Tam, 
a także w Rosji, cały czas obowiązuje zasada: 
„Ratuj się sam. Zawsze jesteś sam”. 

Aleksandra Brzozowska skrytykowała 
mnie, że pod wpływem presji żeńskiego 
otoczenia poddałem się dwukrotnemu 
szczepieniu i to w dość odległym miejscu. 
Pamiętam, że  jazda w te i wew te miała dla 
mnie charakter niemal mistyczny; także 
fakt, że nie czekałem po iniekcji owych 
dwudziestu minut na reakcję organizmu, 
tylko od razu usiadłem za kierownicą, nie-
mniej mając owe kontrolne czekanie z tyłu 
głowy; a nuż zasłabnę... Ot, efekt zbiorowej 
hipnozy covidowej.

Powiedziałem tej znakomitej poetce, 

że trzeciej, „przypominającej”, co skądinąd 
brzmi śmiesznie, dawki nie wezmę, bo to już 
jest uzależnienie od czynników zewnętrz-
nych, poddanie się owej żenującej mustrze 
rządowo-medialnej. Musimy walczyć sami. 
Popatrzyła na mnie z pół-uznaniem.

 
31 stycznia
W dziupli, położonego w parku Ko-

chanowskiego punktu book-crosingowe-
go znajduję kuriozalną książkę. Wielkie 
i małe. Opowiadania o Leninie, wydane w 
1970 roku przez Wydawnictwo Harcerskie 
[sic!]. Kuriozalność tej książki wzrasta, gdy 
widzi się na okładce pieczątkę z napisem: 
egzemplarz- defekt fizyczny, cena zaniżona zł.2, 
i przekreślenie ceny handlowej: 8 zł. Naiw-
niutkie, w zasadzie nie opowiadania, tylko 
czytanki (opowieści z trywialną ideą i puen-
tą) pisane przez rosyjskich autorów ukazują 
dobrodusznego przywódcę krwawej łaźni i 
współtwórcę równie krwawego imperium, 
o którym Maksym Gorki pisał, że pełen był 
„ascetycznego poświęcenia uczciwego rosyj-
skiego inteligenta – rewolucjonisty, szczerze 
przeświadczonego o tym, że na świecie moż-
liwa jest sprawiedliwość społeczna”.  

1 lutego
Na lodowisku, na które znów powró-

ciłem po przerwie feryjnej z uwagi na tłok, 
młodziutka dziewczyna w kasie zachwyca 
się moim imieniem. A więc nie tylko szata 
zdobi człowieka ale też imię. Nazwisko bywa 
obciążeniem.

2 lutego 
Pisanie dziennika to poszukiwanie 

równowagi między tym, co indywidualne i 
prywatne a tym, co uniwersalne i wspólne. 
Cały czas myślę bowiem o czytelnikach, bo 
gdybym pisał tylko dla siebie, to jakbym 
szedł drogą Onana.

3 lutego
Po odrzuceniu projektu ustawy o dono-

sach covidowych, w telewizji Polsat mrożąca 
krew w żyłach relacja za szpitali, w których 
leżący w łóżkach starzy ludzie opowiadają o 
swojej walce o życie i wzywają do szczepień. 
Starym ludziom można wszystko podykto-
wać, ale gdzie etyka wobec pokazywania 
ludzi w szpitalnych barłogach? Trywialny 
popis zastraszania. Ciekaw jestem, kto za 
to zapłacił. 

4 lutego
Dla ludzi odchodzących z życia jeden 

dzień znaczy tyle co jeden rok dla ludzi 
wchodzących w życie.

5 lutego
Nabożeństwo w zborze adwentystów, 

nazwijmy to w rycie wołyńskim. Prowadzi 
pastor pochodzący z Łucka. To tam na 
początku XX wieku misjonarze z Ameryki 
zaszczepili adwentyzm. Wszedł w przestrzeń, 
erodujących na Kresach katolicyzmu i pra-
wosławia, zakorzenił się głęboko. Wprowa-
dził do liturgii muzykę: puzony, flety, solowe 
występy śpiewacze. Widać to na fotografiach 
z tamtej czasoprzestrzeni. A teraz, trochę 
jakby w karykaturze, widoczne jest tutaj. 
Przerobione motywy muzyki rzymskokato-
lickiej, co było niemożliwe w tamtej epoce, 
która Rzym nazywała „wielką nierządnicą”. 
Eklektyzm XXI wieku.

6 lutego
Dzis znowu leczyłem się rowerem. Ra-

dość bolących mięśni. 

7 lutego
Bardzo ciekawa korespondencja od dr. 

Marka Rafaela Nowakowskiego:
„Uważam, że Polska a Kujawy w szczegól-

ności, nadal żyją w trybie, które określiłbym 
jako nastawienie na niedostatek. Stąd syn-
drom psa ogrodnika i różne wojny plemienne. 
Ja pochodzę z kultury obfitości, co oznacza, 
że moje życie jest wszędzie, a jednocześnie 
nigdzie”.

8 lutego
Czar kolorowych lampek na choince 

wypierany jest przez czar wcześniej i dłużej 
świecącego słońca. Dopiero teraz sprawdza 
się porzekadło, że „na Nowy Rok przybywa 
dnia na barani skok”.

9 lutego
Autolockdown?  Rozsiewany strach 

powoduje, że wiele dziedzin wygasa. Nikt 
nic nie chce robić, ludziom jakby nie chcia-
ło się żyć. Tresura z poprzednich lat zdaje 
egzamin. Michał Krzemkowski mówi, że nie 
pojedzie do kolegi, do którego zawsze jeździł 
na pogawędkę, tylko zatelefonuje, choć mi-
nutę wcześniej narzekał na wszechpanujący 
egoizm. 

10 lutego
Podczas szkolnych lekcji matematyki 

bardzo lubiłem rozkład liczb na czynniki 
pierwsze. Jeśli potężne konfiguracje liczbowe 
sprowadzały się do fundamentalnych, nie 
mających już szans na podział liczb: 1,2,3,5 
itd., to czułem się pewniej. W życiu tez pew-
niej człowiek się czuje, gdy sprowadza je do 
„czynników pierwszych”: toaleta, poranne 
śniadanie, wędrówka do pracy, dzień dobry, 
proszę, dziękuję... Podczas konferencji na-
ukowych kiedy szumi w głowach od wiedzy 
i problemów, takim oparciem się o funda-
menty „czynników pierwszych” jest przerwa 
na kawę, sypanie tejże, nalewanie wody, 
mieszanie łyżeczką, przypadkowe rozmowy...

Każdy z nas ma inna konstelację tych 
„czynników pierwszych” a więc inaczej po-
strzegamy świat i nań reagujemy.     

11 lutego
Na lodowisku niebieszczy się od nie-

bieskich, czyli  wypożyczonych, butów. 
Jednorazowi łyżwiarze, mniej lub bardziej 
pokraczni. Jeden z nich mnie przewraca. 
Głośne, przynajmniej dla mnie uderzenie 
czaszki o lód. Nie mam pretensji. Cieszę się, 
że jakiś nauczyciel wyrwał dzieci z kompute-
rowego-ministerialnego zastoju, zapakował 
w autobus, który stoi przed halą lodową i 
kazał im jeździć. Baraszkują. Nawet tworzą 
„gąsienicę”, czyli jeżdżący razem rządek. 
Przewracają się, śmieją; radość na całego.

12 lutego
Wraz z wyłaniającym się z mroku świa-

tłem myślę o motylu życia, który wyłania się z 
poczwarki jesienno-zimowych śmierci. Obo-
wiązkowych pogrzebów było pod dostatkiem, 
czasem dwa, trzy w tygodniu. Czy za dużo 
miałem znajomych i współpracowników, czy 
to taka epoka w moim życiu?

Złudna nadzieja, że od wiosny będzie 
lepiej. v
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Ewa Kłobuch

nie pytam o miłość

wolę patrzeć na ptaki
zamiast szukać słów
z których znowu wyłuskasz
plewy zamiast ziarna
 
głód
zwłaszcza zimą
gdy każesz mi powtarzać
sól na otwartych ranach
choć zamarzam od środka
 
a ptaki jak najwięksi mędrcy
wypisują wolność nad naszymi głowami
dlaczego nie czytasz z ruchu ich skrzydeł
z blizn
po tym który właśnie spadł

następny
i jeszcze jeden pac pac
jak grad
o którym wiem
że kiedyś się stopi

Jacek Wilkowski

Bagaż na bezludną wyspę

dla M.

Tyle mieliśmy chwil dobrych 
między wschodem a zachodem słońca 
po ich jasnej jak i ciemnej stronie.
Moje rzeczy pogubiłem wraz z tobą 
obumarły lub po domu prowadzą wędrówkę.

Wkrótce zostanę zabrany z kotką-wariatką
co już sucha i skołtuniona. Wciąż jej odbija.
Za obłędem instynktu rzuca się na karmniki
nadmiar skóry z długim czarnym futrem
rozkładając w locie jak nietoperz skrzydła.

I jeszcze książki z Maisons-Laffitte.
Kto trzymał w dłoniach zna rozkosz 
dotyku szorstkiej okładki
w jej rozchyleniu delikatności stronic.

W nich wiersze na wieczność. 
Piękne i smutne wiersze o miłości.
To dużo i mało. Ty wiesz jak to dużo 
i bez ciebie jak mało.

Katarzyna Dąbecka

Kocham
 
 
skąd nie ma powrotu 
dokąd nie zaprowadzi 
w jakimkolwiek miejscu 
drgnieniu przestrzeni 
i na każdym rogu 
w najcichszym szmerze 
nieopisanym 
nowym wierszem 
na zawsze 
słowem i milczeniem

Małgorzata Osowiecka

9 stopni

Zanim wzrosło, czasem kochaliśmy
niektórzy chodzili do kościoła
inni bili z miłości, powietrze bywało przejrzyste,

aż w końcu studzienki są odbiciem wątpliwości,
a matki nie dają mleka. Może i wyginęły kundle,
ale wracają mentolowe, bo ludzie chcą wdychać
stare czasy i płakać w rytm ich spalania.
Tłumaczymy sobie, że dymy pachną,

więc ognisty Charizard staje się maskotką
czasów spędzanych nad pomnikiem polskich rzek,
a gdy Biebrza wymiera, terapeutyzuję się
na polu jej bitwy. Przytulamy się do siebie
w autobusach, a on drukuje nową dziewczynę.

Likwiduje się cmentarze tanich dusz, groby-rafy,
ale tam jest zimniej, więc chcesz się zanurzyć.
Wojna toczy się w naszych kranach
i poza nimi. Alerty na ostatnie godziny życia
są głośne. Drukowane są lasy beztlenowe.

Dachy i ludzie rozpadają się na kawałki,
a niektórzy je całują. Słyszę już tylko dźwięki
karetek i straży, ale co z tego. Na moim oknie
osiadł pył, oślepłam, w wygłuszonym pokoju
tulę się do syntetycznego futra.

Tęsknię za tobą jak za drzewami 

Stefan Pastuszewski

***

jakaż poezja jej palców
zawiązujących czerwoną kokardkę
na kopertce z migdałami
bo on bardzo lubi
napis na kopertce podebranej z reklamowej akcji konsumpcyjnej:
głodny, zajrzyj do środka!
zawsze jest głodny 
nie zagląda
wie
jej palce
jej palce

Szymon Gowor

Akrostych

To skoki adrenaliny gęste powietrze
o patrz mam ciebie jak tusz 
moje plamy krwi na ciele
i białej koszuli
łyżkami nabieram szaleństwo z serca 
ostrożnie poznaje uczucia szaleństwa
śmiało idę w twoją stronę jak

ćmy witają światło 

Sławomir Łęga

Konie

Grzywa powiewa na srebrnym grzbiecie 
mróz ją perłami brzasku roziskrza, 
konie po wałach pędzące przecież 
w galopie obraz mroźnego mistrza.

Anielski łoskot kłusem kołysze 
scenerią zimy zapłonął z nieba, 
opadły płatki zmieniając w ciszę 
pragnące w tańcu pieśni zaśpiewać.

Biegną spiętrzone konie w podmuchach 
na giętkich nogach mocno z wigorem, 
pod gołym niebem świt się zasłuchał 
wiatr wieje świeżym rytmem amore.
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Grzegorz Zientecki  

NA WSCHÓD OD SOKOTRY  

  
      „ On poznał świetnie, jak nikt do tej pory, 
         Sindbad ni Odys, tę sztukę nieznaną 
         Podróżowania poprzez różne kraje, 
         By w każdym w pełni znaleźć się i tworzyć „ 
 
                              (Jorge Luis Borges, 1899- 1986 , 
                               fragment wiersza „ In memoriam A.R.)  

Wielkie statki muskały horyzont
Z godową czułością mastodontów 
Czas wtedy odwracał epoki
I niemal fizykalnie odczuwałem 
Jak Duch unosił się nad wodami -
      Mistyczna chwila o współrzędnych tęsknoty i eksploracji  
Pamiętam profil tego Jemeńczyka
Który w swoim cynamonowo-kawowym sklepie 
Odważał mi czarne diamenty boskiego napoju
Był trochę jak Ozyrys ważący dusze 
Widziałem jego udarowe spojrzenie wwiercające się 
                                                           w moje serce
I wiem, że po nocach w spelunkach Batawii i Syjamu
Nie przeszedłbym testu   

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXVI

1.
Gdzie jest poeta,
ten, który urodził mnie i uśmiercił.

W nasłonecznionym kącie przestrzeni osiedla,
na którym przed laty Szkoła Orląt
nawet nie śniła o miejscu, 
z którego kilkadziesiąt lat później 
słowa wzniosą się do nieba.

A potem jak ptaki obsiądą sosnowe korony drzew, 
gdy w krajobrazie lata szukając wiejskich dróg,
będziemy zrywać z jasnych powłok wiersze.

Z kurzu leśnych ścieżek 
zamykając w garści ślady saren i dzików,
za którymi idąc w ciszę zmierzchu,
ukrywaliśmy w korze drzew spojrzenia wszystkich tych, 
którzy widzieli w nas wilki.

I jak wtedy, gdy w cieniu Abisynii,
w mięso wierszy zagłębiając kły, 
łamały się kości słowa poezja.

I zmierzch zapadał się jak lipiec,
żywcem zrywany z martwych nawoływań poetów
skazanych na wieczne niedopowiedzenie.

2.
W objęciach morza
horyzont jak brzytwa rozcina niebo.
Z jego płaszcza ognie wikingów 
rozsypują się na galaktyki.

Patrzymy w niebo.
Tu, gdzie w Killiney Beach 
na kamiennej plaży milkną gwiazdy,
księżyc jak mięsisty owoc dojrzewa w mroku.
Tym samym, z którego swoją ciszę w Manderley Castle 
spijała Enya.

Dotykam zimnych murów jej zamku i wracam 
do lasów namorzynowych, 
w których jaśniała ta chwila,
jak promień zanoszony na dno rafy koralowej, 
z której odpływały nasze dni.

3.
Huragan przyszedł nocą.
W oknach na Irlandię
zasłoniliśmy wszystkie obawy słowa miłość.

Kiedy zastanawiamy się nad szelestem traw 
dotykających Jeziora Glendalough,
z naszych niepewności ulice Dublina 
żywcem rozdziera orkan.

A jutro wpatrzeni w ekrany,
znowu przeklniemy zimę,
umierając niepostrzeżenie na życie. 

Karolina Pawłowska

Pocztówka z wczoraj

Zasypiam w skórze z łosia. 
Jest marzec, za oknem pada zimny deszcz. 
Mamy rok, w którym umiera ostatni słoń na ziemi. 
To nic. Po prostu znowu coś się kończy. 
Co miesiąc ogłaszają w telewizji koniec świata, 
a mimo to kwiaty kwitną, a słońce zachodzi i wschodzi.

Pamiętasz? Obiecałeś mi kupić sadzonkę z lasu Aokigahara. 
Tylko tam jeszcze rosną drzewa. 
Już prawie nie słyszę śpiewu sikorek, 
ze stada został zaledwie duet.

Za dziesięć dni rusza szesnasty lot na Marsa. 
Pasażerowie mają w cenie pokaz wskrzeszania wymarłych gatunków. 
Kto wie, może za kilkadziesiąt lat nasze połówki będą pływać w formalinie, 
niczym krowa Hirsta będziemy przyprawiać o dreszcze.

Robert Drobysz

Buda i Peszt

 
spięte agrafkami mostów
Buda patrzy na Peszt
życie toczy się w rytm
opowieści przewodników
cesarzowa Sisi stoi w kolejce
po bilet do pałacu
Eugeniusz Sabaudzki na zdjęciu
zawsze z Turkiem
 
w Peszcie kupują  sprzedają
barok za gotyk modernizm
płynie Dunajem igła statku

Robert Drobysz

Budapesztańskie Tropicarium
 
 
patrzeć bezsilnie na nurka obojętnie
karmiącego rybami mijać płaszczki
inne ryby w metrze wody
nie widzieć ludzi to znaczy widzieć
Atlantyk pełen wolności dziesięć metrów 
basenu w centrum handlowym 
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Rafał Jaworski

Źdźbło i niekiedy konar nadziei 

Nadzieja w sprawach budzących żywą 
rozpacz, ta w pełni mocy, która odwraca 
beznadzieję w spełnieniu się jakiegoś 
upragnionego dobra, owocu miłości, 
jest upragniona dość powszechnie, choć 
często  twardziele kpią i szydzą, że jest 
głupotą rodzącą się z naiwności.  Rozpacz 
– nadzieja. Wydaje się: - krańcowa opozy-
cja. Odpychające się bieguny nie tylko w 
wymiarze osobowym, w domenie psychiki, 
ale wręcz przeciwstawne pojęcia rodem 
z platońskiego realizmu pojęciowego, 
dyktujące  procesy i rozwiązania na modłę 
klasycznej, średniowiecznie wspaniałej 
psychomachii.

Ojciec Jacek Salij OP tak diagnozował 
te relacje w zbiorze esejów „Rozpacz poko-
nana”: „ Moja teza brzmi następująco: Nie 
ma na tej ziemi sytuacji zupełnie bezna-
dziejnych. Ani dla poszczególnych ludzi, 
ani dla całych społeczeństw. Tezy tej nie 
wolno  jednakże głosić przez bagatelizowa-
nie tych beznadziei, których doświadczają 
ludzie i społeczeństwa. Co więcej, warto 
sobie uświadomić, że istnieją nawet takie 
beznadzieje, z których sami nie zdajemy 

sobie sprawy, a przecież obiektywnie 
niszczą one duchową tkankę człowieka i 
ludzkich społeczności.”

Zauważmy, że te słowa padają w 
środku stanu wojennego (drukiem w 
1983 r.), a więc w czasach indywidualnej 
i przede wszystkim zbiorowej rozpaczy, 
przygnębiającego zniechęcenia, uwiądu 
chęci walki o dobro, o cokolwiek poza pra-
gnieniem przeżycia. Ojciec Salij wzywa do 
zmagań indywidualnych i zbiorowych, aby 
uświadomić sobie jakie nieświadomości 
są źródłem naszych chorób duchowych. 
Ale z nadmiarem świadomości nie żyje 
się komfortowo. Lord Byron ujął to w 
formie wierszowanej; trudno odmówić 
sobie przytoczenia tego cytatu:
To ból powinien być mistrzem wiedzą-
cych;
Smutkiem jest wiedza; ten, kto wie naj-
więcej,
Najgłębiej cierpi od złowrogiej prawdy,
Że drzewo wiedzy nie jest drzewem życia –

Nie ma dla człowieka większej war-
tości i prawomocnej radości : - wpaść w 

odmęty rozpaczy i z nich wyjść, wypłynąć 
na powierzchnię, pod którą są głębie już 
zgłębione, oswojone w aktach upadku 
i wzlotu. To jest zawsze wzmocnieniem 
osobowości człowieka, paradoksalnie 
warunkiem  jej stabilności, a można za-
ryzykować twierdzenie, że wtedy osoba 
staje się w pełni człowiekiem. Nie tylko 
psychicznie, ale i duchowo; nie tylko jako 
„srodze” doświadczony, ale jako człowiek 
woli, „którego zwycięstwa nie pomniej-
szą”. Kiedy zawodzą racjonalne ścieżki 
postępowania zwracamy się do instancji 
Najwyższej.

Najlepiej realizować  biblijne „szukaj-
cie a znajdziecie”  przez cnych pośredni-
ków. Moim wybranym jest Juda Tadeusz, 
chciałbym też, aby On mnie wybrał i wy-
bierał.  „Im cud jest bardziej trudny, tym 
bardziej prawdziwy”  -  zapraszam: 

Patron sugerowany każdemu

Od lat fascynuje mnie Apostoł Juda Ta-
deusz,
patron spraw beznadziejnych.
Wybór idola był subiektywny,
żadnej presji.

Królowi Edessy  przyniósł święty Mandy-
lion, 
zapewne Całun Zbawiciela.
Władca ozdrowiał, chrześcijaństwo w 
mieście
wybuchło setkami kościołów, tysiącami 
zapewne zbawionych wyznawców i ob-
umarło.

To wszystko jest niespójne:
jak moje wnętrze jest zbudowane na nie-
pewności,
sile tradycji, chciejstwie i szlachetnym 
akcie,
bądź co bądź -
przekory.

Juda jako młody mężczyzna miał długie 
włosy
i kędzierzawą bródkę. Chodził boso.
Powinien być  patronem hippisów lub 
innych
buntowników z powodami ciężkimi od 
pozorów.

Odmówię do niego nowennę. To ma sens, 
by sens odzyskać.  To także wskazówka 
dla tych,
co myślą, że już chwycili Pana Boga
za
choćby
jedną nogę  –

tę kroczącą.

Postać Judy Tadeusza pojawia się 
w Łukaszowych  katalogach apostołów  
zajmuje w nich 11 miejsce.  Paralelne 
listy apostołów w Ewangeliach Marka i 
Mateusza nie wymieniają imienia Judy 
zamiast niego umieszczają na 10 miejscu 
Tadeusza. Dzieje Apostolskie wymieniają 
go również - po Szymonie Gorliwym. Dla 
odróżnienia od Judy Iskarioty występuje u 
ewangelisty Łukasza jako Juda, Syn Jaku-
ba. Według tradycji nauczał w Palestynie, 
Arabii, Armenii. W Mezopotamii spotkał 
się z bratem Szymonem i tam ponieśli 
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śmierć męczeńską. Ich relikwie znajdują 
się prawdopodobnie w Kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu  w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie. W Europie jego kult rozszerzył 
się dopiero od XVIII w. W Polsce jest 50 
kościołów p/w Judy Tadeusza i Szymona 
Apostoła, kilkanaście ma za patrona sa-
mego Judę Tadeusza. Może historyczne 
upadki i klęski naszej Ojczyzny rodziły 
beznadzieję i zwracano się do takiego 
patrona nie tylko w sprawach osobistych, 
ale całego narodu. Najstarszym zabytkiem 
świadczącym o klucie jest figura z końca 
XIV w. z gotyckiego tryptyku w kościele 
parafialnym w Ostrowitem koło Golubia 
Dobrzynia. Z ciekawych ujęć współcze-
snych, Encyklopedia Katolicka wymienia 
wizerunek pędzla Pia Marii Górskiej z 
1938 r., malowany w konwencji ikony, 
otoczony szczególnym kultem wiernych 
w kościele Świętego  Krzyża w Warszawie. 
Sam popełniłem kilka wizerunków Judy 
Tadeusza w formie ikony. Przedstawiają 
Apostoła z maczugą jako narzędziem męki 
i medalionem z wizerunkiem Zbawiciela 
na pamiątkę uzdrowienia z trądu króla 
Edessy Abgara V Ukkamy  chustą z grobu 
Jezusa. Z taką misją wysłał posłańca do 
Edessy apostoł Tomasz.  Mam nadzieję, 
że te moje interpretacje na deskach ubo-
gacają czyjeś modlitwy w czasie osobowej 
rozpaczy. 

Pismo przekazuje, że był krewnym 
Chrystusa, ale wierzył w Niepokalane 
Poczęcie i mienił się tylko bratem Jakuba 
Starszego. „Panie, cóż się stało, że chcesz 
objawić siebie nam, a nie światu?” – tak 
pytał Jezusa w trakcie Ostatniej Wieczerzy. 
Pytanie to pada po pytaniu Filipa, jest do 
niego analogiczne: „Panie ukaż nam Ojca, 
wystarczy nam”. Jezus odpowiada:  „Czy 
nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie?” Na pytanie Tadeusza Chrystus 
odpowiada: „Jeśli kto mnie miłuje , zacho-
wa moje słowo”, a mój Ojciec będzie go 
miłował”, czyli nie daje bezpośredniej od-
powiedzi, ale ponawia uprzednie wołania 
o miłość.  „Rozszyfrowanie” wielosłownego  
milczenia jest dla nas trudnym zadaniem, 
zadaniem wręcz mistycyzującym.

Dlaczego właśnie Juda Tadeusz został 
patronem spraw beznadziejnych? Jest 
autorem Listu Apostolskiego, którego 
autentyczność i kanoniczność nie była 
nigdy podważana. „List pisany jest stylem 
twardym, surowym, ale pełnym obrazów. 
Przypomina on surowe wypowiedzi pro-
roków Starego Testamentu”1.Czytamy w 
nim: „W miłości bożej strzeżcie samych 
siebie,  oczekując miłosierdzia Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi 
wiecznemu. Dla jednych miejcie  litość, 
tych, którzy mają wątpliwości ratujcie ich 
z ognia wyrywając, dla drugich zaś miejcie 
litość z obawą, mając w nienawiści chiton 
zbrukany prze ciało.”  Pierwsi to zagrożeni 
apostazją wskutek błędnej nauki, drudzy 
to ci co już odstąpili. Apostoł ukazuje od-
stępstwo obrazowo: jak od brudnego ciała 
brudzi się bielizna, tak zbrukana osoba 
odstępcy brudzi również wszystko, z czym 
się zetknie. Twarda to mowa, ale wzywa 
też do litości wobec  każdego. Może ta 
litość i wezwanie do miłosierdzia skłoniło 
wiernych do pisania nowenn i zwracania 
się o pomoc nadzwyczajną właśnie do Judy 
Tadeusza.

Doksologia (gr. doxa – „chwała”, logos 
– „słowo”) to, chrześcijańska figura reto-
ryczna. Kończy obrzędy liturgiczne i pi-
sma, także zwieńcza list Apostoła: „Temu 
zaś, który może was ustrzec odpadku i 
postawić wobec swej chwały nieskalanych 
w szczęściu jedynemu Bogu, Zbawcy nasze-
mu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, 
chwała, majestat, moc i władza przed 
wszystkimi wiekami i teraz,  na wszystkie 
wieki. Amen.”

 Juda to imię ciężkie od symbolu 
wiekuistej zdrady. Dodatek Tadeusz 
(odważny, godny czci) jest szlachetnym 
wyróżnikiem.  

2021

Apostrofa do Św. Judy Tadeusza

Przez wiele lat
moje wyrachowanie nie zwracało się do 
Ciebie
patronie serdeczny! Twoim Imieniem 
nazwała mnie matka 
nie przeczuwając tej konieczności. A że 
to imię drugie
świadczy o dyskrecji pożądania opieki. 
Ją trzeba wymodlić
w krwawym pocie poczucia zagubienia.

Suplikacje do patrona od spraw najcięż-
szych
trzymałem w rezerwie jak strateg.
Za kurtyną dymnych zasłon i gęstych 
zagajników
ukrywałem elitarny pułk odwodu gory-
czy.

Juda z Iskariotu zawisł na drzewie su-
chym od rozpaczy.
Do Judy Tadeusza idą skazani na rozter-
kę
podniesioną do potęgi co najmniej 
trzeciej
po cudowne rozwiązanie,
które najczęściej tkwi w nas samych.

Judo Tadeuszu!
nadszedł Twój czas
w życiu moim,
a może i przemijaniu całego

uniwersum;

nadszedł czas, 
w życiu współczesnego człowieka,
 żeby ocalić 
człowieczeństwo powszechne
     
   21 VI 2007 

Św. Apostole Judo Tadeuszu! W pia-
skach Mezopotamii zgładziły Cię  pałki 
wyznawców Zaratustry, który przecież py-
tał „jak oddać zło w ręce sprawiedliwości”? 

Ale potęga Twego wstawiennictwa 
umie trafić do Najświętszych Serc Jezusa 
i Maryi

 i sprawić, że sprawy beznadziejne  
i nader trudne stają się możliwymi do 
rozwiązania w świetle prymatu dobra, w 
kategoriach wręcz cudu. Błagamy Cię,  
wejrzyj  w nasze palące potrzeby i przyjdź 
ze skuteczną pomocą w lękach drogi do 
nikąd, w trwodze niepokoju, smutkach 
bezbrzeżnych; także w bólach zagubienia 
bliskich nam osób, w mrokach nałogów. 
Wspomóż  w kryzysach świętej wiary, 
kwestionowania istnienia Boga, sensu 
dogmatów  i tradycji. Ich impulsem jest 
rozumu pyszałkowatość i prostacka re-
toryka wrogów Odkupiciela. Spoglądam 
na Twoje wizerunki, na których trzymasz 
płótno z odbitą twarzą Zbawiciela - Święty 
Mandylion i wtedy świta we mnie promyk 
otuchy. Przyjdź  z pomocą, w sprawie 
Tobie wiadomej ....    Życie moje jest 
przesycone  koślawym  krzyżem, dni stają 
się dniami utrapienia. Mój krzyż nie jest 
pluszową zabawką dla dzieci demonów 
upadku.  Rozpacz wkrada się do mego 
domostwa, schronienia serca i woli, ale 
nie choruje  ufność w Bożą Opatrzność. 
Na estradach cywilizacji śmierci i wyuzda-
nia, okaż Twą dobroć dla cierpiących na 
pozór niezasłużenie i obarczonych plagą 
grzechu. Ale nie proszę o spektakularny 
cud. Niech otuli go cisza.  Rzeczniku 
spraw beznadziejnych, nie opuszczaj tych, 
którzy Tobie zaufali. v

Przypisy:
1 Listy Katolickie” – opracował ks. Dr Feliks Gry-

glewicz, Pallotinum Poznań 1959,str. 473

Dariusz Filinger
 
***

Anomalie przestrzenne cienia są ciasno upakowane 
nie darują zniewagi  braku zainteresowania
niepostrzeżenie przyniosą akt oskarżenia

Mam wolną wolę czyli nie mam jej wcale
mogę kreować rzeczywistość wyłącznie na papierze 
a jednak zrobiłem to: podjąłem wyzwanie

A jednak zabiłem Zło i nagle poczułem
że moje ręce są jak nie moje a wszystko wokół 
jest czarno-białe i ma ostro zarysowane krawędzie

Pomimo że wektorowe obwody kształtowania 
liniowego mówią coś innego to splot 
macierzy tonalnych zaburza harmonię osłon
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Bajki dla Michałka

Praktyki w Akancie

Ukończyłam liceum. Zdałam całkiem 
nieźle maturę. Tylko właściwie, co ja 
sobie myślałam wybierając rozszerzenia 
maturalne? Język polski, biologia i wiedza 
o społeczeństwie… Tak, sama nie wiem 
jaki był tego cel. Zrzucam to na młodość 
–  bo teraz oczywiście, kiedy mam ponad 
dwadzieścia lat, jestem już bardzo dorosłą 
i dojrzałą życiową osobą. Mam pięciolet-
ni plan wyznaczonych celów. Poza tym 
zdrowo się odżywiam, dużo ćwiczę, mam 
ciekawą pracę, pasjonujące studia, idealny 
materiał na męża u  boku i oczywiście dużo 
oszczędności na koncie. Grunt to dużo 
śmiechu w życiu, pamiętajcie. 

A więc, co postanowiłam, mając lat 
osiemnaście i żadnego pomysłu na dalszą 
edukację? Zrobiłam sobie upragniony i 
jakże popularny gap year.  Miałam zwie-
dzać ciekawe miejsca za granicą, a przy 
okazji troszkę pracować. Jak wyszło? Oczy-
wiście zupełnie na odwrót. Tyle pracowa-
łam, że jedyne co zobaczyłam, to Wieżę 
Eiffla z okna autobusu, gdy wracałam już 
do Polski. Wmawiałam sobie, że przez ten 
rok na pewno będę już wiedziała, co chcę 
robić  życiu w. Nic bardziej mylnego. Dużo 
czasu sprawiło, że coraz więcej opcji  przy-
chodziło mi do głowy. W tym też wygodnie 
pozostać poza granicami Polski. 

Po powrocie przeglądałam ciekawe 
kierunki studiów. Trafiłam na edytorstwo, 
od razu bardzo mnie zainteresowało i po-
czułam, że to może być to. Gdzie najbliżej? 
W Bydgoszczy. I w tym momencie zwątpi-
łam. Bo właściwie co to za miasto? W mojej 
głowie pojawiły się dwa skojarzenia: żużel 
i konflikt Bydgoszczy z Toruniem. Mało 
przekonywujące, prawda?  Dlaczego więc 
jednak to  właśnie w Bydgoszczy studiuję? 
Chciałabym móc powiedzieć, że to właśnie 
bydgoska uczelnia  miała tak zachęcającą 
ofertę. Albo że jednak przypomniałam 
sobie ciekawe skojarzenia dotyczące Byd-
goszczy. Niestety wygrał smutny, ale na 
co dzień dosyć istotny czynnik, jakim jest 
odległość. Otóż ta nijaka Bydgoszcz była 

najbliższą uczelnią posiadającą interesu-
jący mnie kierunek.

Z wielkim więc żalem przeprowa-
dziłam się do tego smutnego miasta. W 
głowie wciąż mając wizję mojego wyma-
rzonego życia studenckiego we Wrocławiu 
czy Krakowie. Jak się nie ma, co się lubi, 
to się lubi, co się ma. Obiecałam sobie, 
że zaprzyjaźnię się z Bydgoszczą. W koń-
cu miałam tu spędzić najbliższe trzy lata 
swojego życia. I tu niestety przyszło zasko-
czenie, a nawet rozczarowanie. 

Pandemia. Tego raczej nikt się nie 
spodziewał. Panika. Chaos. Świat odwró-
cony do góry nogami. Zdążyłam wynająć 
mieszkanie, chwilkę postudiować i nagle 
informacja: zdalne nauczanie. Nie muszę 
mieszkać w Bydgoszczy. Mogę być gdzie-
kolwiek chcę, siedzieć przed komputerem 
i studiować. Teoretycznie brzmi jak bajka, 
prawda? No niestety w rzeczywistości nie-
koniecznie. Zdalne nauczanie każdego 
chyba przytłoczyło. Czas zaczął płynąć 
bardzo wolno. O studenckim życiu można 
było zapomnieć. Bary i kluby zamknięte, 

Milena Jakubowska

Bydgoszcz - na pewno nie miasto marzeń

pewnie ku uciesze mojej babci. 
Przyszedł koniec drugiego roku 

studiów i pojawiła się iskierka nadziei 
w tym bardzo czarnym tunelu. Praktyki. 
Szansa na cień normalności i ponowne 
spotkanie koleżanek ze studiów. Wielka 
radość ale i wielkie rozczarowanie po 
kilku dniach. Nikt nie chce przyjmować 
stacjonarnie studentów na praktyki. 
Zdalne praktyki? Oj, chyba psychicznie 
bym tego już nie zniosła. Szukałyśmy więc 
wytrwale z koleżankami dalej.  W końcu 
znalazłyśmy. Czasopismo “Akant”. Blisko, 
stacjonarnie, bez problemu.  Miejsce, w 
którym można uciec na chwilę od pan-
demii. Usiąść przy stole z koleżankami 
i porozmawiać. Przy okazji oczywiście 
zdobywać wiedzę. Czy potrzebną?  Nie-
koniecznie. Założenia edukacyjne na 
studiach edytorskich w Bydgoszczy ustalał 
chyba jakiś mało zabawny pan ze średnio-
wiecza. A może właśnie chciał zrobić nam 
żart życia i teraz patrzy z boku czy tam 
góry i ma niezły ubaw?  W każdym razie 
w “Akancie” można poczuć odrobinę 
normalności. Tylko, czym właściwie jest 
normalność? Chyba już zapomniałam. v

Opowiem Tobie, Michałku bajkę. 
O Drobince. Wysiał ją Ogrodnik. Obok 
Drobinki rosły inne. Całe pole Drobinek. 
Każda miała nos, oczy. I usta, które się 
wciąż poruszały. Drobinki piły deszcz i 
jadły nasionka przyniesione z wiatrem.

Czy Drobinka miała dom?
Miała. Ponieważ nie lubiła słuchać 

szumu innych, odgrodziła się domem ze 
źdźbeł trawy bez dachu. Na drzwiach wy-
wiesiła kartkę : Nie przeszkadzać!

Aleksandra Brzozowska 

Bajka bez  zakończenia

I co było dalej?
Zdziwiony Ogrodnik oglądał Drobin-

kę przez lupę. Nie podobało mu się, że tak 
różni się od pozostałych Drobinek. Inne 
Drobinki codziennie radośnie pozdra-
wiały Ogrodnika zadowolone ze swego 
życia. Robiły dla niego słoneczne omlety 
i piwo z rosy.

A nasza Drobinka?
Chciała dobrze przyjrzeć się Ogrod-

nikowi a nawet z nim porozmawiać. Jadła 

coraz więcej nasion i wzmacniała się ko-
lorami tęczy, aż urosła tak, że zobaczyła 
całe Pole.

 I co się wtedy stało?
Zrozumiała, dlaczego Ogrodnik wy-

siał Drobinki i zapłakała.
Czy wiesz Babciu, z jakiego powodu 

płakała?
Tego chyba nikt nie wie.
Ale, Ty i ja domyślamy się... choć 

lepiej, żebyśmy nie znali odpowiedzi. v

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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W IGŁOWIE 

Cisza była miękka wszędzie:  
pod niebem, w wysokim czystym powietrzu,
na ziemi i na wodzie.  
Głębokim błękitem Niemen wybijał się  
wśród panującej zieleni.  
Poniosło trochę wiatru między  
strzelistymi sosnami,  
czuło się, że duch, który za nic  
ma granice przez ludzi wymyślone,  
przyniósł pamięć wygrywającą z czasem,  
teraźniejszość zgodził z przeszłością,  
jak te dwa brzegi:  
wysoki niespodziewanie urwany,  
z niskim, spokojem wypełnionym;  
czółna ani łodzie nie znaczyły  
wodnej płaszczyzny.  
Modrzewiowy dwór gniazda Młynarskich  
dołączył do godnego trwania  
tej dumnej rzeki.  

                         Festiwal Maj nad Wilią 2014 

Paweł Kuszczyński
JAK MATKA 

Ten jeden  
wystarczy za wszystkich  
nieznanych, niepewnych.  
Do niego możesz przyjść  
każdej chwili  
odda bezwiednie swój czas.  
Wyciągnie rękę  
po to, byś był.  
Pomyśli tak  
jakby stawał się tobą,  
zadziwi cię,  
choćbyś się krył,  
wyprzedzi twą myśl.  
Zostanie z tobą,  
twoją jednię duszy i ciała  
najciszej dopełni.  
Rozpędzi chmury  
By ustał wiatr  
i spokój zapanował.  
Słowo na darmo  
nie padnie.  
Los z życiem pogodzi  
pomoże odnaleźć sens.  

BILLY ELLIOT 

Nie stać, nie chodzić, nie biec,  
tańczyć i tańczyć  
i muzykę mieć w sobie;  
przestać czuć mięśnie i kości.  
Ulice walijskiego miasteczka  
nie dziwią się –  
wypełnia je taniec,  
wołanie „Tancerz”.  
Roztrzaskane pianino oddaje  
światło i ciepło w kominku.  
Tylko nauczycielka wie  
ile trzeba płacić za talent.  
Ojciec i starszy brat przekonują się,  
że inne może być życie,  
(matka w niebie czuwała  
od początku);  
na przedstawieniu baletowym  
czują się jak w swojej  
uratowanej kopalni,  
łzy w oczach ośmielają radość.  
Pofrunął jak ptak – 
nieprzynależny Ziemi –  
został Ikarem.
  
Po ponownym obejrzeniu filmu, 7 lipca 2020

ARARAT

 
Oczy nieruchomieją  
na widok ognia.  
Uparta biel szczytu  
jak duma Ripsime,  
wolą wypełniona.  
Ararat  
góra zawieszona  
na niebie,  
któremu ludzie oddają  
swoje nadzieje.  
Z lotniska erewańskiego  
patrzę  
i nie wiem:  
skąd wyrasta  
ta wyniosłość.  
Zachwytem  
Odpowiadam Armenii. 

O SOŚNIE W STAWISKU
 

                    Mariuszowi J. Olbromskiemu
  

Przy tej sośnie nie wypada  
pytać o Jarosława –  
była jego siostrą dobraną do siebie.  
Trzeba się przy niej zatrzymać,  
to już nie parasol –  
baldachim nad głową,  
naznaczony pamięcią i trwaniem.  
Tutaj wiesz od razu:  
życie pozostaje jedyną miłością  
i to odwieczne pytanie:  
czym je wypełnić.  
Przychodzi ten czas,  
kiedy zapach chleba  
nie ma nic wspólnego z głodem .  
Niczego nie ukradłem,  
podziw zabrałem z sobą  
Urania – pinus   maestria – szeptałem.  

                                23 września 2018  

WCZESNE POPOŁUDNIE 

           Pamięci Teresy Kraski Antczak 
 

Przeszedłem próg,  
ciepło drewna mnie żegna,  
niesie wstęga miedzy,  
zielone pola szczodrością dzielone.  
Wszedłem na cmentarz,  
uspokojony ciszą bieli,  
drapowanej promieniami słońca.  
Poszukuję nagrobka dwudziestodwuletniej  
dziewczyny w bezustannie ślubnej sukni.  
Na fotografii warkocze  
pełne nadziei.  
To stało się jakby dzisiaj,  
trwaniem wzbogacone  
w mateczniku pamięci.  
Piękno jest wieczne. 
 

                   Skęczniew, 16 marca 2021 

PRZYBYŁY OBRAZEK
 
              Mieczysławowi Kuczyńskiemu  

Miła moja, nie mogę do ciebie biec,  
zagubił mi się twój / mój adres  
a tak jesteś mi dziś potrzebna  
jak oddech życie potwierdzający.  
Ciemny wieczór w ogrodzie,  
nikogo w pobliżu nie ma.  
Patrzę w niebo, gwiazdy  
nie wiadomo gdzie się schowały.  
Nie wiem kiedy dzień  
odszedł do nocy, nie dzieląc się ze mną.  
Jeszcze zabłąkany promień  
skierował oczy na fiolet kwiatu  
w porze złoconych liści.  
Czekam jedynie na sen  
przywołujący trzepot rzęs  
spacer po żwirowej alejce  
wzruszenie naciągające bluzkę.  
Rozpanoszyło się drżenie  
w porze niezrozumiałej pandemii.
  

                           25 października 2020 
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Skomplikowanie poruszanej proble-
matyki koresponduje z częstym stosowa-
niem w wierszach figur typu paradoks, 
oksymoron czy antyteza. Pozorna ich 
nielogiczność doskonale nadaje się do 
ukazywania stanów, przeżyć i doznań 
natury religijnej. Są one także obecne w 
języku, którym przemawia Syn Człowieczy, 
by przywołać choćby błogosławieństwa z Ka-
zania na Górze. Taka właśnie konstrukcja 
dużej ilości zebranych tutaj wierszy, a tak-
że częstość występowania wspomnianych 
środków artystycznych w całym tomiku 
czyni je swoistym znakiem rozpoznawczym 
warsztatu poetyckiego ks. Głowackiego. 
Przywołajmy parę przykładów: 
Bezkształtne jak promień jak czas nie-
uchwytne a wyraziste
poza przestrzenią a w przestrzeń wple-
cione
ludzko zwyczajne a Wiekuiste
Mistrza Dłonie
  (Dłonie zbawiające),

Gdyby grzyby korzeniem rosły ku górze
A kamień dostał skrzydła i fruwał
Pewnie pomyślałby też Gagarin
- Pan Bóg w kosmosie... bzdura.
  (Pstrokata sentencja)

A także: „tylko Ona jest wiosną / gdy 
lato chyli się ku jesieni”, „On w ubóstwie 
złotym”, „Pan (...) przemawia milczeniem”, 
„O to Cię proszę bym więcej nie prosił”, 
„łzą słodziły”, „cisza gra”, „grób bramą” 
etc. Skłonność do stosowania konstrukcji 
o wydźwięku paradoksalnym wpisuje twór-
czość tego poety w nurt polskiej poezji 
religijnej, której autorzy również chętnie 
i często z takiego sposobu organizacji ma-
terii słownej korzystali. A są to nazwiska 
tak znakomitych mistrzów jak: Mikołaj Sęp 
Szarzyński, Franciszek Karpiński, Cyprian 
K. Norwid, Leopold Staff, Jerzy Liebert czy 
urodzony w Kowalu na Kujawach Bogdan 
Ostromęcki.

Innym elementem charakterystycz-
nym dla języka tego twórcy jest również 
posługiwanie się słowem-kluczem, znakiem 
odsyłającym do głębszych kontekstów. 
Za przykład niech posłuży wielokrotnie 
przez poetę wymieniany specjalny gatu-
nek drzewa, znany nam z lektury Biblii o 
nazwie sykomora. Nie jest to tylko efek-
towny ozdobnik o egzotycznym brzmieniu. 
Wiemy, że poeci różnych epok i stylów 
obdarzali drzewa szczególnymi względami, 
nadając im głębsze znaczenia, np. u J. Ko-
chanowskiego będzie to lipa, u J. Kaspro-
wicza – limba, u W. Broniewskiego – dąb, u 
B. Ostromęckiego – też opisywany w Biblii 
cedr, zaś u W. Młynarskiego leszczyna. 
Sykomora wybrana została nie z powodu 
swego wspaniałego wyglądu lub jakiejś 
innej wyjątkowej cechy, np. użyteczności, 
choćby budowlanej (wspomniany wyżej 
bujny cedr wykorzystany był do wznoszenia 
świątyni jerozolimskiej), ale dlatego, iż jest 
znakiem przemiany duchowej. Po tym drze-
wie wszedł ciekawy Jezusa celnik Zacheusz 
i – jak wiemy – został nawrócony, gdyż: „Syn 

Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co 
zginęło” (Łk 19, 8). 

Drugi tomik poetycki tegoż poety 
zatytułowany Bóg jest kapitalny stanowi z 
jednej strony kontynuację tego sposobu wy-
powiedzi lirycznej, jaki znalazł się w zbiorze 
debiutanckim, z drugiej zaś pojawiają się 
w nim teksty, które proponują nową pro-
blematykę i otwierają nowe perspektywy 
ich interpretacji. Zamieszczone zostały tu 
utwory pisane jeszcze w latach, kiedy autor 
przebywał w seminarium lub był krótko po 
święceniach, jest też pokaźna ilość liryków 
napisanych tuż przed ich wydaniem. Jeżeli 
chodzi o zawartą w nich problematykę, 
można je podzielić na wiersze odwołujące 
się do prawd i kontekstów wiary, wiersze 
odnoszące się do miejsca, w którym poecie 
przyszło żyć i pracować (miasto i okolice 
Kowala na jego rodzinnych Kujawach), 
wiersze okazjonalne oraz teksty egzysten-
cjalne. Ta ostatnia grupa zresztą stanowi 
element dominujący zbiorku.

Czytelnik zanurzając się w świat po-
etyckiej wyobraźni autora z pewnością 
zauważy, iż jest on przede wszystkim au-
tentyczny, przesiąknięty wartościami dla 
niego najważniejszymi: radością płynącą 
z wiary w Boga, poważnym stosunkiem do 
swojego kapłaństwa, odpowiedzialnością 
za prowadzenie drogą do Zbawienia po-
wierzonych mu parafian, miłością do stron 
rodzinnych, refleksyjnym spojrzeniem na 
otaczającą rzeczywistość, dystansem wobec 
narzucanych współczesnemu człowiekowi 
półprawd i zwykłych manipulacji. W tych 
wierszach poeta ukazuje własną, wynikłą 
z autentycznej potrzeby serca, rozmowę 
z Bogiem, samym sobą, bliźnimi, wyraża 
chęć zwerbalizowania stanów ducha jako 
potrzeby uchwycenia własnego rozwoju, 
wzrastania w wierze, utrwalenia ulotnych 
stanów własnej wrażliwości, wzruszeń, w 
których wytężona praca rozumu spotyka 
się z prawdami objawionymi tworząc pełnię 
lub przynajmniej chęć objęcia tej pełni 
swoimi zmysłami. Tym właśnie dla ks. Gło-
wackiego jest poezja. 

Nie chodzi o to, aby dzięki niej zy-
skać uprzywilejowaną pozycję, sławę, być 
dumnym z osiągniętych efektów talentu i 
pracy. Dlatego w liryku Fragmenty wynurzeń 
pojawia się szczere, a zarazem w jakimś 
sensie obrazoburcze wyznanie: „nie lubię 
czytać cudzych wierszy…” Tyle jest obecnie 
najróżnorodniejszych propozycji poetyc-
kich, tyle nowatorskich szkół literackich, 
tylu przekonanych o swojej wyjątkowości 
poetów, a summa summarum nie zawsze 
w tym wielkim hipermarkecie literackim 
odnaleźć się udaje autentyczne wartości 
i prawdę o człowieku. Dlatego, zdaniem 
poety, każdy jest zobligowany do własnych 
poszukiwań, nikt z tego zadania nie został 
zwolniony i dlatego tak ważna jest autore-
fleksja. Wybór zawsze jest indywidualny. 
Każdy sam odpowiada za swoje czyny i 
poddawany jest ciągle ocenie, a kiedyś 
stanie przed Najwyższym Trybunałem, by 
zdać relację z własnego życia. 

Pisanie wierszy nie jest najważniejsze. 

To tylko fetysz, z którego nie warto czynić 
istoty egzystencji. Jawnie temu dowodzi 
przykład wielu artystów, którzy ze swej twór-
czości próbowali uczynić Absolut i ponieśli 
życiową klęską. Dlatego uprawianie poezji 
jest dla ks. Głowackiego tylko „własnym 
bzikiem”, ale trzeba dodać od razu, to też 
nie pusta zabawa, bo nakierowana ona 
jest na kwestie najistotniejsze, wiążące się 
z samym Panem Bogiem:
bo na co
przydać się może sława
zaszczyty godność liryka
dla mnie to tylko zabawa
pisać z własnego bzika
tak jest i chyba zostanie
samo w sobie
pisać dla Ciebie Panie
i tylko Tobie
     (Fragmenty wynurzeń)

Jak wiadomo poetą się nie jest, ale 
się bywa. Im dalej brnie się po ścieżkach 
własnego życia, tym trudniej tam o zachwyt, 
tym jakby mniej radosnych uniesień, 
wzruszeń, mniej poezji. Powoli, prawie 
niezauważalnie, staje się ono prozaiczne. 
Poeta tak o tym pisze:
twórcza wena prysła
życie jak zwykła proza
okradzione z poezji uczy
bez euforii i splendoru
kochać dzień powszedni
        (xxx)

Zamieszczone w tym tomiku wiersze 
autora z lat seminaryjnych i wczesnoka-
płańskich to utwory, w których ów żywioł 

Arkadiusz Ciechalski 

Z życia do życia (2)

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.

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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poetyckiej euforii jest elementem wysuwa-
jącym się na pierwszy plan. Liryki później-
sze bliższe są prozie. Mniej tu literackich 
ozdobników, uniesień, blasków. Tematyka 
radosnego i intymnego kontaktu z Panem 
pozostaje, ale coraz częściej autor stawia 
przed sobą i czytelnikiem kwestie natury 
egzystencjalnej, problematykę trudnych 
do objęcia rozumem prawd wiary (np. 
Trójca Święta) czy równie nieodgadnione 
zagadnienie, z którym borykać się przyszło 
wszystkim ludziom, nie tylko wierzącym, a 
na pewno ludziom myślącym - to proble-
matyka śmierci.

W wielu prezentowanych tu tekstach 
poeta podejmuje trud zrozumienia samego 
siebie, swojej postawy wobec deklarowa-
nych zasad życia, poglądów, wobec innego 
człowieka, świata, Boga - postawy, która nie 
jest stała, która czasami go samego zaska-
kuje (np.  wiersz A tu…). Pod naporem 
życia, nabierania różnych doświadczeń, 
jego nastawienie ulega zmianie. Można 
tym się nie zajmować, drobiazgowo nie 
analizować tych zagadnień, tylko poddać 
się leniwie nurtowi życia, które wprowadza 
nas w swoje utarte koleiny i czerpać z niego 
to, co najlepsze. Ale przecież reflektowanie 
to zadanie prawdziwie ludzkie, bo jedynie 
człowiek w Boskim Planie Stworzenia został 
uczyniony istotą rozumną. Stąd uparte dą-
żenia do objęcia naszego bytu jakąś formą 
zastanowienia, refleksji, którą – w sposób 
najbardziej naturalny i najbardziej praw-
dziwy - odnieść można do samego siebie, 
sprowadzić do autorefleksji. 

Analiza własnych stanów zachowania, 
psychiki, wyborów moralnych, postawy eg-
zystencjalnej daje szansę wniknięcia w tajń 
życia odczuwanego najgłębiej, niezakłama-
nego, bo przeżywanego przez samego sie-
bie. Stąd artysta często jest egotykiem, po-
równywanym do Narcyza z upodobaniem 
przeglądającego się w lustrzanym odbiciu 
lub wręcz utożsamiany jest z samolubem. 
Są to określenia nacechowane jednoznacz-
nie pejoratywnie. Nie zawsze jednak w tej 
postawie odnaleźć się daje jedynie płoche 
mizdrzenie się do siebie i przejaw własnej 
pychy. Artysta bowiem analizując z takim 
zapamiętaniem samego siebie, znajduje 
przecież klucz do zrozumienia nie tylko 
własnego ja, ale także i zrozumienia in-
nych. Jest to po prostu środek do poznania 
człowieka w jego najgłębszych relacjach, 
również religijnych i egzystencjalnych. 
To świadomy akt trudu poznawczego, a 
zarazem swoiste zadanie moralne, które 
powinien podjąć każdy homo sapiens. Jak 
pisał Søren Kierkegaard, duński filozof, 
poeta i teolog uznawany za prekursora 
egzystencjalizmu, szczególnie jego chrze-
ścijańskiego nurtu: „Zrozumieć wszystko 
bez zrozumienia siebie – to śmieszne”.

Żeby jednak poznać siebie, refleksją 
objąć swoją i innych egzystencję, trzeba 
choćby na czas jakiś, odciąć się od zgiełku 
życia w pośpiechu, co jest zmorą współ-
czesnego człowieka, coraz częściej narze-
kającego na brak czasu, zapracowanego, 
którego harmonogram dnia wypełniony 
jest po brzegi. Izolacja, samotność, wyci-
szenie pozwala na odnalezienie spraw, jak 
by to określił S.I. Witkiewicz - „istotnych”. 
Wybrzeża pełne ciszy – tak zatytułował pierw-
szą część swego mistycznego poematu Pieśń 
o Bogu ukrytym młody jeszcze Karol Wojtyła. 

Jego modlitewny dialog z Bogiem wieńczy 
prośba o to, aby Pan zabrał go do rzeczy-
wistości pełnej ciszy. „Bo jesteś samą ciszą, 
wielkim Milczeniem, uwolnij mnie już od 
głosu” (Pieśń o Bogu ukrytym). Modlitwa 
przeradza się w dziękczynienie za to, że 
Bóg zamieszkał w duszy Poety i prośbą, by 
przeniknął go do końca swoim Istnieniem. 

Jeden z najbardziej finezyjnych, a 
zarazem „gęstych” znaczeniowo wierszy, 
zamieszczonych w tym zbiorku odwołuje się 
już w samym tytule również do tej kategorii. 
Liryk Na progu ciszy wyraża podobne stany. 
Człowiek zanurzony w świecie, który od-
bierany jest jako przestrzeń pogrążona „w 
nieładzie i pustce”, odczuwa trwogę (u S. 
Kierkegaarda byłaby to „bojaźń i drżenie”). 
Takie postrzeganie siebie w „niebycie ist-
nienia” nie musi jednak wiązać się z dra-
matyczną samotnością i wyalienowaniem, 
nawet wtedy, gdy nie rozumiemy „rzeczy 
sedna”. Poeta jest przekonany, iż: „w sercu 
ciszy tętni życia strumień” (może ten sam, 
o którym pisał Jan Paweł II w Tryptyku rzym-
skim?), że tylko ten go zobaczy, prawdziwie 
odczuje, kto odrzuci „lustra”, które tylko 
odbijają rzeczywistość, zresztą przy okazji ją 
deformując i spojrzy na siebie oraz świat z 
Nadzieją. A Nadzieja jest przecież w Panu. 

Odwołanie do kategorii ciszy, już 
obecne w debiutanckim zbiorze wierszy 
ks. Głowackiego, znajdujemy również i 
w drugim jego tomiku. Np. w utworze 
Chciałbym podmiot liryczny marzy nawet, 
aby „uspokajać ciszę”, wtedy lepiej można 
by usłyszeć swego Anioła Stróża:
samotność nocy chciałbym przyjmować z 
radością
tak jak oczekiwanym gościom otwiera się 
drzwi
a nawet na dobranoc uspokajać ciszę
by posłuchać o czym mój Anioł Stróż śni

Koncentracja, przebywanie w ciszy i 
skupieniu daje także szansę na uchwycenie 
właściwych proporcji, odnalezienie drogo-
wskazów i ukierunkowanie na prawdziwe 
wartości. Bo w szybko przemijającym życiu 
ani się człowiek obejrzy i może się obudzić 
u jego końca bez spraw, które dałyby mu 
trwałą radość, zadowolenie i spełnienie. 
Stwierdzić może, że w gonitwie życia świat 
stał się dla niego „przestrzenią w nieładzie 
i pustką”, że zatracił gdzieś Boga, szacunek 
do drugiego człowieka, własne sumienie, a 

więc i samego siebie:
z sumieniem potarganym
czy bez sumienia
nie nazwiesz rzeczy
po imieniu
nie tylko
swoim będziesz cieniem
ale ledwie cieniem
będziesz cienia
(xxx)

W tym refleksyjnym liryku, szczególnie 
w jego trzech ostatnich wersach, daje się 
wychwycić echa metafizycznej poezji baro-
kowej, nawiązanie do poetyki chętnie sto-
sowanej przez Daniela Naborowskiego: „…
byt nasz ledwie może / Nazwan być czwartą 
częścią mgnienia…” (Krótkość żywota). 
Ten jeden z najbardziej wszechstronnie 
wykształconych twórców epoki baroku, 
określany często przez literaturoznawców 
jako poeta „harmonii sprzeczności”  (Cz. 
Hernas), podejmował w swych utworach 
również podobną problematykę. W zesta-
wianych obok siebie przeciwieństwach, 
takich jak: śmiertelność ciała człowieka i 
nieśmiertelność jego duszy; przemijalność 
człowieka i tęsknota do jakiejś formy du-
chowej wieczności; istnienie człowieka w 
ciągle zmieniającym się świecie i potrzeba 
zachowania własnej tożsamości – widział 
bieguny rozmaitych postaw człowieczych. 
Naborowski w tych dramatycznych sprzecz-
nościach próbuje zachować równowagę 
ducha i stoicki spokój. Prawdą jest, że: 
„Świat - morze, człowiek - okręt od burzy 
niesiony / Przygody - skryte skały, szczęście 
- wiatr szalony”  (Impresa: Calando Poggian-
do, to na dół, to do góry), ale taki świat trzeba 
zaakceptować, tak jak przyjmuje się cechy 
swojego charakteru i swój los. Barokowy 
poeta sądził, iż Bóg nie chciał „mieć na 
świecie nic doskonałego”. Dlatego też czło-
wiek musi mieć także swoje słabości, co nie 
znaczy, aby bezwolnie im ulegał. Z takiego 
myślenia rodzi się poczucie umiaru, wiara 
w wartości etyczne i ład życiowy osiągany 
przez „stateczny umysł”. 

Podobnie owe dylematy przedstawia 
i ks. Głowacki. W wierszu o incipicie ideal-
nych nie ma marzeń  czytamy bowiem:
idealnych nie ma marzeń
idealnych nie ma snów
idealnych nie ma ludzi
idealny tylko Bóg v

cdn.

Wiesław Musiałowski

Marzannę utopić

 
Ubieram kukłę w szaty pól wiosennych 
- pięknie przystrajam barwnymi wstążkami 
i lecę, lecę ponad ugorami, 
i budzę, budzę arendarzy sennych. 
Marzannę tworzę - pomny łez pragnienia: 
trzewia napełniam ogromem zawiści 
i ciskam w kipiel, z duszą nienawiści, 
niechże nie nosi sekutnicy ziemia.

Wiesław Musiałowski

Sprzeczka

 
Posprzeczała się Zima z Wiosną: 
że przebiśniegi wcześnie rosną 
i w ciepłej kołdrze wiercą dziury. 
Że głośno szumi potok bury 
i budzi lody, jeszcze śpiące. 
Że trawy sieje na jej łące. 
Że się nie wyśpi, bo noc krótka. 
Że zasiedlona wróbli budka.
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Awansowałem tak szybko na kapitana, w 
wieku 33 lat, dzięki sprawie przeprowadzonej 
kombinacji operacyjnej. 

Figurant P. był twardym orzechem do 
zgryzienia. Miał mocne plecy w Komitecie. 
Kumpla, z którym pił, polował i chodził na 
dziwki. Ostrzegliśmy tego towarzysza nie raz, a 
on zawsze mówił, że znajomości z podwórka się 
nie zrywa, to tak jakby swojej matki się wyrzec. 

W ogóle arogancki był w stosunku do 
nas. Czasem nawet potrafił publicznie zakpić:

- Aaa, towarzysz sekretny!
Naczelnik był w tej sprawie u Pierwszego, 

a Pierwszy nalał mu lufę koniaku, potem drugą, 
trzecią, sam oczywiście nalewając sobie częściej. 
Poklepał gościa po plecach i powiedział, że ten 
na którego naczelnik się skarży, to dobry, wy-
próbowany towarzysz, a każdy towarzysz, nawet 
ten dobry i wypróbowany, ma przecież swoje 
życie prywatne, no nie? Nawet Lenin miał życie 
prywatne, Nadieżda Krupska i inne, choć były 
inne czasy, rewolucyjne, frontowe. Człowiek 
jest przecież człowiekiem.

- Człowiek to brzmi dumnie, jak mawiał 
towarzysz Maksym Gorki, no nie? 

Pierwszy czknął, wielkim fioletowym grze-
bieniem przeczesał resztkę włosów na głowie 
i polecił:

- Odwieźcie mnie, towarzyszu sekretny, 
do domu.

Naczelnik niczego nie wskórał, tylko do-
wiedział się, kto jest prawdziwym autorem tej 
ksywy „sekretny”, a może to Pierwszy powtarza 
za tamtym, kto wie. Partia ma swoją mowę, 
swoje sekrety, swoje kombinacje. Niby my ją też 
prześwietlamy, to znaczy ochraniamy, aby krety 
w niej nie ryły, ale nie wszystko nam się udaje 
rozpoznać, bo przecież nigdy wszystkiego nie 
da się rozpoznać, czyli nie wszystkich można 
przed wrogiem ochronić. Mam nadzieję, że 
ten IOF, a oni też mają ochronę w nazwie, 
bo w naszym systemie wszyscy wszystkich wszę-
dzie chronią, też wszystkiego nie rozpoznaje. 
Ochrona przed wrogiem – dobra przykrywka 
naszej roboty, choć od pewnego czasu trudno 
było ustalić, kto jest wrogiem. Na pewno Za-
chód, na pewno KOR… Czy aby na pewno? 
Niemniej mówiło się o wrogu, bo tak było 
najwygodniej. I mobilizowało. Czuliśmy się – 
żądni przygód – jak na froncie. 

Naczelnik zdenerwowany, bo mu Pierwszy 
przed domem puścił pawia na marynarkę, a 
miał ją nową, błyszczącą z poliestru, polecił mi 
abym przeprowadził kombinację operacyjną 
odcięcia figuranta P. od Komitetu, bo bez wąt-
pienia ów podziemny cwaniak systematycznie 
lustrował Komitet. Stwierdziliśmy to analizując 
treść bibuły, która pozostawała pod wpływem fi-
guranta P. Inteligentnie była ona redagowana, 
ciekawie, miała nawet kącik humoru, a tam ja-
dłospisy i cenniki bufetu w podziemiach Komi-
tetu przytaczano, oczywiście, że z odpowiednim 
komentarzem typu koryto. Dobrze wiedzieliśmy, 
co figurant P. robi, bo jego przybocznym był 
TW „Mercedes”, wydajny i wiarygodny agent, 
ale nie zwijaliśmy figuranta P., gdyż woleliśmy 
takiego, o którym wszystko wiemy, niż kogoś 
o kim nic nie wiemy, bo zaraz po zwinięciu 
wyrosłaby nowa grupa kontynuująca wydawa-
nie bibuły „Sami Sobie”, jako że po likwidacji 
jednego ogniska zaraz zawiązałoby się drugie, 
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które rzekomo miało nam udowodnić, że to 
nie ci, których zamknięto wydawali „Samych 
Sobie”. Po co innych prowokować do roboty 
podziemnej. Niech siedzą sobie spokojnie w 
domu i klną przed telewizorami na cały świat. 

Dobry, wypróbowany towarzysz miał 
żonę całkiem, całkiem. Choć ją od czasu do 
czasu, aby mieć na nią lepszy apetyt, zdradzał, 
to chyba ją kochał albo po prostu traktował 
jako swoją własność. Ona nie kombinowała, 
tak jak moja. Sprawdziliśmy, że temperament 
miała mniejszy od mojej, no i pochodziła z 
dobrego, katolickiego domu. Oczywiście, że 
zawarła sekretnie z dobrym, wypróbowanym 
towarzyszem ślub kościelny, który udzielił w 
ich domu proboszcz B. w zamian za kosz z 
egzotycznymi owocami i słodyczami na Nowy 
Rok, bo wtedy a nie na Boże Narodzenie, bufet 
w podziemiach Komitetu za taniochę takie 
kosze rozprowadzał.

W każdym razie dobry, wypróbowany 
towarzysz był o żonę, bardzo – a jakże – za-
zdrosny, tak jak tylko zazdrosny może być ten, 
kto sam zdradza. 

Kombinacja operacyjna ma przede 
wszystkim na celu zdezintegrowanie obiektu 
zainteresowania. Deregulacja, chaos, bałagan 
to stan pożądany w czasie walki. Pod tą falującą 
powłoką zewnętrznych potyczek zmagają się 
jednak wielkie siły, która wygra? Najważniejsze, 
aby nie dopuścić, żeby siła przeciwnika wzro-
sła w siłę. Z tego powodu odcięcie figuranta 
P. od kolegi z podwórka było sprawą bardzo 
ważną, choć z pozoru drobną. Diabeł tkwi 
w szczegółach. Po odcięciu od Komitetu siła 
konspiracyjnego ogniwa prowadzonego przez 
figuranta P. spadnie, choćby dlatego, że bibuła, 
którą wydaje i do której pisze, bo jednak ma 
pewien talent, będzie mniej atrakcyjna i będzie 
mieć mniejszy wpływ na ogłupiałe, ale żądne 
sensacji, społeczeństwo.

Drobna to sprawa, ale ważna. Myśmy wła-
śnie takimi drobiazgami budowali siłę „państwa 
sekretnego”, jak kpili w swoim zadufaniu, który 
potem wyszło im bokiem, towarzysze z Komi-
tetu, a osłabialiśmy państwo podziemne. Gra 
sił. Wynik, choć oni siedzieli w więzieniach, 
pozbywali się pracy i płacili horrendalne grzyw-
ny: remis. Oni nadrabiali ambicją, jak to się w 
piłkarskim świecie mówi. A my, niczym tłuste 
koty, mieliśmy rzekomo wszystko opanowane. 
W raportach. W naszym Wydziale III było 40 
funkcjonariuszy oraz 251 TW i KO. Sieć nie 
do zerwania, co tu dużo gadać. A jednak był 
remis, a czasem ich, w zależności od falujących 
nastrojów społecznych, przewaga. Pomagał 
im oczywiście Papież i Reagan. Wszystko to 
jednak w sferze miazmatów i abstrakcji, bo 
my mieliśmy wszystko, czyli władzę i pieniądze. 
Te ostatnie można było drukować do woli i 
ponad równowagę rynkową je drukowano, 
choć co rusz pojawiał się jakiś minister czy wi-
ceminister finansów, który maszyny drukarskie 
przyhamował. 

- Po prostu tak trzeba – mawiali owi ha-
mulcowi, a mimo wszystko inflacja jak rosła 
tak rosła. 

Rakowski przerobił przedwojenne pra-
wo przemysłowe na ustawę o działalności 
gospodarczej, co zakończyło się już całkowitą 
katastrofą gospodarczą. Bez odwołania się do 

społeczeństwa, bez prośby o cierpliwość i wy-
rozumiałość nie było szans na taką operację, 
a kontakt z ludźmi, rząd dusz, jak to się mówi, 
pozostawał w rękach Kościoła i podziemia. Stąd 
chyba pomysł Okrągłego Stołu. 

Każdy, nawet najbardziej rozkapryszony 
mężczyzna potrzebuje czegoś stałego, kogoś, 
do którego, do czego zawsze może się odwołać. 
Który jest pewny, który zawsze jest taki, jaki 
jest. Zazwyczaj jest to matka, a gdy matki nie 
stanie… Żona! Tak, żona jest figurą matki, 
wykluczając oczywiście funkcje prokreacyjne, 
ale po wypełnieniu tego ogólnoludzkiego 
obowiązku przestają być one ważne, a pozostaje 
ta, która drzwi otworzy, zazrzędzi, poda obiad 
i tak dalej. Stąd po pewnym czasie od ślubu 
mężczyźni mają kochanki a w domu matki-bis.

Żona dobrego, wypróbowanego towarzy-
sza była taką matką-bis, nie tylko ze względu na 
porządne, katolickie wychowanie i słaby tem-
perament, ale również dlatego, że tę prawdę 
życiową dawno zrozumiała i traktowała ją jako 
fundament swojego świata, czyli swojej rodziny. 
Była więc fundamentem rozchełstanego życia 
dobrego, wypróbowanego towarzysza i nie 
wiadomo, co by się z nim stało, gdyby ją stracił.

Pewnego dnia wróciła wcześniej z pracy 
i ujrzała to, co czasem małżonkowie widzą 
wracając wcześniej z pracy. Zobaczyła swego 
męża-dziecko w łóżku z inną kobietą, może 
nie tyle w łóżku, bo ten słysząc zgrzyt klucza 
w zamku zdążył już z niego wyskoczyć i włożyć 
kalesony a jego chwilowa wybranka a raczej 
zakupka, gdyż wystawiła rachunek na 3.500 
zł, zdążyła założyć biustonosz i była w trakcie 
naciągania stringów.

- Kawy? – zapytała grzecznie panią sprze-
dajną żona dobrego, wypróbowanego towa-
rzysza. 

- Nie. Dziękuję – odpowiedziała pani 
sprzedajna i odetchnęła z ulgą, bo w mig zo-
rientowała się, że to nie ją obejmie czająca się 
w powietrzu burza, tylko jego. 

Już kilka razy była w podobnej sytuacji i 
wiedziała, że takie mądre żony są jeszcze na 
tym świecie. Dobrze, że pieniądze wzięła z góry, 
bo trudno było w tej sytuacji teraz je kasować. 
Zresztą może i trzeba by było, bo za darmo 
przecież dupy się nie daje. Nawet jeśli nie są to 
pieniądze, to przynajmniej jakieś inne korzyści, 
choćby znajomości w sklepie mięsnym czy w 
milicji. Kobiety są i w tym bardzo racjonalne. 
Trudno, żeby było inaczej. One przecież muszą 
utrzymać siebie i rodzinę. 

Raz mądra pani, która też za wcześnie 
do domu wróciła, zapytała panią sprzedajną, 
otwierając portmonetkę:

- Czy muszę coś uregulować? 
- Zaraz idę – zapowiedziała pani sprze-

dajna, naciągając obcisłe dżinsy. - Nie będę 
państwu przeszkadzać.

Rzeczywiście, przeszkadzałaby swoim 
ciałem, pięknie wymodelowanym i opalonym 
w solarium na pomarańczowo-brązowo. Bo 
żona dobrego wypróbowanego towarzysza 
miała ciało białawe jak mąka, zwiotczałe nieco, 
z wałeczkami na brzuchu, celulitem na udach i 
kolebiącymi się na boki, lekko już zwisającymi 
piersiami.

Stanęła tak przed mężem, zdzierając z 
niego kalesony i łapiąc za to, co w takim wy-
padkach się łapie.

- No pokaż, mój ogierze, co potrafisz! 
– wyszeptała namiętnie ochrypłym głosem, 
przyciskając swe grube wargi do jego ucha i 
liżąc je gorącym językiem. 

Wcześniej, oczywiście w ramach rozsądku, 
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sprawdziła plan lekcji córki i syna, aby przypad-
kiem nie doszło do drugiej rodzinnej kolizji.

Dobry, wypróbowany towarzysz mimo 
niebagatelnych wysiłków wyszedł z tej męskiej 
próby zdruzgotany i po gorącej deklaracji, że 
nie może, że może jutro, zapytał, gdy już usiedli 
przy stole do obiadu, który wierna żona podała 
w niecały kwadrans, gdyż jako zapobiegliwa i 
przezorna gospodyni przygotowała go wczoraj:

- Rozwód? 
- Nie – odpowiedziała mądra kobieta.
Facet nieźle zarabia, choć może nie jak 

badylarz, z bufetu w podziemiach Komitetu 
przynosi produkty, których nie ma na rynku, 
w łóżku też jest dobry. A te wczasy w Jastarni? 
Dzieci w wieku szkolnym – kto je utrzyma, nawet 
gdyby alimenty przychodziły co miesiąc. Jarek 
potrzebuje ojca, Jadzia też, tym bardziej, że ona 
jest bardzo za ojcem. Katolickie wrzaski rodzi-
ców, dziadków i nadętej prababci Eleonory? 
Nie, rozwód w ogóle nie wchodzi w rachubę! 

- Zrób kawę! – poleciła. - A potem jak dzieci 
wrócą ze szkoły, to im obiad odgrzej.

Wrzuciła talerze obiadowe do zlewu i po 
wypitej w milczeniu, bo jakże inaczej, kawie 
wyszła, dobrze wiedząc, że gdy wróci, wszystko 
będzie wymyte i posprzątane. 

Skała. Takiej nie da się użyć do kombinacji 
operacyjnej. Nie da jej rady najgorętszy ogier 
czy najbardziej namiętny Rudolf Velentino. 
Opoka. A my przecież w naszej, pragmatycznej 
przecież służbie, nie rzucamy się z motyką na 
słońce. Trzeba było szukać innego pomysłu niż 
ten z pierwszej myśli: dobry, wypróbowany towa-
rzysz nachodzi swoją żonę-matkę-bis w łóżku z 
dobrym przyjacielem z podwórka.

- Mężczyzna mężczyźnie przestrzeloną 
żoną może wybaczyć, tym bardziej, kiedy sam 
przestrzeliwuje inne, ale nigdy nie wybaczy 
utraty honoru. Wtedy nie jest mężczyzną, tylko 
szmatą do wycierania zarzyganych podłóg – tak 
określił męski honor, dobry, wypróbowany 
towarzysz podczas imienin innego towarzysza, 
obchodzonych w podziemiach Komitetu jeszcze 
przed rodzinną, męczącą uroczystością. Soleni-
zant musiał tę domową uroczystość, z uwagi na 
długotrwałą polską tradycję przeżyć, ale wolał, 
aby to przeżycie odbyło się w dobrym humorze. 

Przyjęcia dobrego humoru w podziemiach 
Komitetu kończyły się zazwyczaj koło szesnastej, 
aby kierowcom nie trzeba było zbyt dużo płacić 
za nadgodziny, bo oszczędności objęły również 
Partię, która w ten sposób trochę była bardziej 
z narodem. 

Miałem tam swojego współpracownika, 
nieoficjalnego oczywiście, gdyż jako tarcza i 
miecz Partii nie mogliśmy tych, których ochra-
nialiśmy, najwyższych władz, brać jawnie jako 
tajnych współpracowników. Instrukcja z 1960 
roku stanowiła w tej sprawie: „Ze względów 
zasadniczych nie wolno pozyskiwać tajnych 
współpracowników spośród członków Partii. 
W wyjątkowych wypadkach pozyskanie w 
charakterze tajnego współpracownika może 
mieć miejsce jedynie w celu wykonania takich 
konkretnych zadań, których nie można reali-
zować w inny sposób, i dla wykonania zadań za 
granicą – włącznie za akceptacją Ministerstwa i 
po uzyskaniu zgody I Sekretarza Komitetu Wo-
jewódzkiego. Nie wolno przy tym pozyskiwać na 
podstawie materiałów obciążających”. 

Była to bardzo długa i trudna droga. 
Raport za raportem na wszystkich szczeblach, 
ociąganie się z decyzją, bo każdy wysoko głowę 
nosi i ma czas. Może by się udało, gdyż miałem 
dobrą opinię jako skuteczny funkcjonariusz, ale 
w tym przypadku nie miałem czasu. Uruchomi-

łem więc znów fundusz „0”. Pieniądze. Zawsze 
tak było i zawsze tak będzie. Nikt nie musiał 
wiedzieć, a jak wiedział, to mówił co innego. Sze-
fostwo przymykało oko. Najważniejszy był efekt, 
który przecież też szedł na konto szefostwa. 

Ów ukryty TW zapytał bufetowego mówcę, 
który po trzech setkach był już krasomówcą, co 
dokładnie rozumie przez honor, gdyż niezbyt 
dobrze usłyszał. Miał on bowiem za zadanie 
rozpoznać dobrego, wypróbowanego towa-
rzysza, aby można go było wreszcie rozgryźć w 
kombinacji operacyjnej.

Kombinacja operacyjna to w zasadzie gra 
na słabe punkty a słabe punkty to coś, na czym 
człowiekowi bardzo zależy. Bo one uzależniają 
człowieka, a uzależnienie jest przecież słabością, 
jakby na to nie patrzeć. Człowiek, który z niczym 
się nie liczy jest mocny, co widać po przestęp-
cach pospolitych. Im bardziej bezwzględny i 
z niczym się nie liczący, tym wyższą pozycję w 
półświatku zajmuje. U nas podobnie. Szef IOF 
to skurwiel nad skurwiele, podobno kilka reali-
zacji, czym określamy ostateczne, nawet przez 
kwas solny, wyeliminowanie figuranta, miał na 
swoim koncie.

Honorem dla dobrego, wypróbowanego 
towarzysza okazała się być sprawność seksualna. 
Nie tak na wprost, bo w tym zderzeniu z żoną 
wyszło mu nieco inaczej, ale publiczna wiedza 
o… niesprawności. 

- Jeśli ktoś mężczyznę publicznie o impo-
tencję oskarży i to udowodni, to honor stracony, 
a delator dostaje w mordę – prawie że krzyczał 
w podziemiach Komitetu dobry, wypróbowa-
ny towarzysz, drżącą ręką sięgając po czwarty 
kieliszek.

Stracił honor, a dokonał tego nie kto inny, 
tylko przyjaciel z podwórka, nasz figurant P. 
Dostał bowiem całe to nagranie z kochanką, 
obiadem i kawą, a w zasadzie z męską kom-
promitacją przed żoną, bo mieliśmy w domu 
dobrego, wypróbowanego towarzysza nie tylko 
pluskwę, ale i kamerę. Dobry, wypróbowany 
towarzysz przeszedł bowiem już pewien czas 
temu do korpusu figurantów, na co naczelnik 
wyraził cichą zgodę. I na ową instalację w jego 
domu również.

Przekazaliśmy ów materiał audiowizualny 
figurantowi P. przez TW „Narcyza”, który wystę-
pował w teatrze podziemia jako ten, który ma 
dostęp do wnętrza SB-cji. TW „Narcyz” przekazał 
równocześnie dla niepoznaki inne, zaaran-
żowane w naszym studio, nieco poważniejsze 
nagrania imitujące naradę operacyjną, a to do-
mowe, jakby przypadkowo się do nich przypięło. 
Figurant P. łyknął tę legendę niczym głodny pe-
likan rybę. Długo w noc, na odtwarzaczu wideo 
przeglądał kilka razy trochę przymglone obrazy, 
bo nie mieliśmy dobrej techniki, z obydwoma 
paniami: sprzedajną i niezmienną. Dopiero za 
kilka dni zaniósł zdobycz do przyjaciela z po-
dwórka z komentarzem, jakie to służby sekretne 
są wredne, że nawet prywatności nie uszanują. 

Dobry, wypróbowany towarzysz wściekł się 
nie na żarty i doprowadził do zdjęcia pluskwy i 
kamery. Załatwił to bezpośrednio z nami, a nie 
przez Pierwszego, bo musiałby przy nim stracić 
honor, gdyż Pierwszy był dociekliwy i przepy-
tałby go na tę okoliczność, a nawet kazał całe 
nagranie odtworzyć, gdyż jako były milicjant był 
zawodowo nieufny. 

Dobry, wypróbowany towarzysz podczas 
alkoholowej słabości przyznał się kumplowi z 
piaskownicy do chwilowej męskiej słabości, bo 
trudno było się nie przyznać, skoro wszystko było 
czarno na białym, gdyż kamery nasze nie robiły 
jeszcze w kolorze. Przyjaciele z podwórka rzecz 

całą przez dwie, trzy godziny obracali w żart. 
Błaznowali, pili, cuda o swoich sprawnościach 
seksualnych, rycząc przy tym ze śmiechu, opo-
wiadali. Figurant P. pomyślał więc, że kumpel 
traktuje całą przyrodę jako żart i kiedyś, przy 
innej wódce, w nieco większym towarzystwie, 
zaczął opowiadać o perypetiach dobrego, wy-
próbowanego towarzysza, gdy ten był akurat w 
ubikacji. Obiecywał nawet projekcję, bo przezor-
nie zrobił sobie kopię w budce na osiedlu, która 
przez całą dobę sprzedawała i kopiowała taśmy 
wideo, w tym spod lady także filmy pornograficz-
ne. Prawie każdy właściciel takiej budki był nasz, 
dzięki czemu trochę więcej o nocnym życiu na 
osiedlach wiedzieliśmy. Wtedy właśnie najlepiej 
szły filmy pornograficzne, po które przychodziły 
nawet pary. Kiedy dobry, wypróbowany towa-
rzysz wracając z ustronnego miejsca zorientował 
się o czym była gadka, to trzasnął przyjaciela z 
piaskownicy w mordę i przyjaźń diabli wzięli. Łą-
cze podziemia z Komitetem zostało przerwane. 
Przynajmniej na pewien czas, bo wkrótce Partia 
zaczęła się dogadywać z opozycją, budując inne, 
bardziej już oficjalne łącza. 

Była to z pozoru sprawa mała, drobna, 
bez większego znaczenia, ale w naszej służbie 
wszystko, nawet drobiazg ma swoje znaczenie. 
Problem tylko w tym, aby to wszystko uchwycić i 
połączyć ze sobą. Podczas tej kombinacji opera-
cyjnej sprawdziliśmy nasze łącza i zbudowaliśmy 
nowe, bo łącza w naszej machinie to połowa 
sukcesu. Przerwaliśmy też toksyczne więzi władzy 
z opozycją.

- Składacie mozaikę. Każdy szczegół się 
liczy – przypominała psycholożka. 

Wyjątkowa jest nasza służba. Panuje nad 
wielkim i małym. Reguluje całą rzeczywistość w 
ochranianym środowisku. Oczywiście, że jest to 
– jak dotąd – ideał, ale my do tego ideału prędzej 
czy później dojdziemy. Byleby nam nikt tych 
skrupulatnie splatanych łączy nie porwał! Rzecz 
bowiem w sieci. Linię poprzeczną czy podłużną 
można przerwać, ale w sieć każdy prędzej czy 
później się zaplącze, tym bardziej, że jest ona 
budowana z nieregularnych, zmiennych, ukry-
tych oczek i węzłów. Trudna oczywiście w obsłu-
dze. Wymagająca ciągłej czujności i orientacji 
przestrzennej, gdzie na przestrzeń składały się 
takie imponderabilia jak emocje, skłonności. Ja, 
jako nieco uzdolniony plastycznie i poduczony 
na WSP rysunków technicznych i schematów, 
malowałem różne warianty, co rzeczywiście 
pomagało mi w utrzymaniu, rozwijaniu i łataniu 
naszej sieci. Na coś się te studia jednak przydały. 
Oprócz socjogramów wychodziły spod moich 
kolorowych długopisów emocjogramy z róż-
nymi błyskawicami i słoneczkami oraz finanso-
gramy ze słupkami złotówkowymi i dolarowymi. 
Grunt to dobra logistyka! 

Żeby jeszcze bardziej rozjaśnić wspo-
mnianą kombinację operacyjną i pochwalić 
się sprawnością naszych łączy, trzeba dodać, że 
feralnego dnia TW „Pikantna”, czyli sąsiadka z 
drugiego piętra, skłoniła matkę-bis do wcześniej-
szego powrotu do domu, gdyż „swąd spalenizny 
wydobywa się spod pani drzwi i coraz go więcej, 
sąsiadko”. W tym samym czasie inny skryty TW, 
w razie czego KO, bo na to w szczególnych 
przypadkach pozwalano, z Białego Domu, też 
dobrze przez nas opłacony z funduszu „0”, a 
jakże, naraił z kolei dobremu, wypróbowanemu 
towarzyszowi, właśnie na czas swądu wydobywają-
cego się spod drzwi, tą pięknie wymodelowaną i 
opaloną w solarium na pomarańczowo-brązowo 
kobietę sprzedajną. Po prostu innego dnia i o 
innej porze była ona zajęta, a szkoda nie brać, 
skoro tak mało jak na swoją klasę bierze. v
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SATYRA

Jerzy Nowotczyński 

Imaginacja

Nikt jechał 
niczym 
do nicości  

Maciej Rybicki

Ballada o Kasi

 
Katarzyna kata żona 
Ciągle jest za–pracowana
Od wieczora aż do rana 
I od rana do wieczora 
Jest robotą obłożona 
Niezależnie jaka pora 
Ciągle krząta się zawzięcie. 

Mąż jej też wciąż ma zajęcie 
Bo na ścięcie duże wzięcie 
Bardzo biedak spracowany  
Bo ma czas nienormowany 
Miota się jak kot w ukropie 
Marzy stale o urlopie 
Choćby wyjazd tygodniowy 
By mieć ścięte głowy z głowy 
I odpocząć sobie nieco 
A tu głowy lecą lecą… 
Od tych głów się wokół roi. 

Kasię ciut to niepokoi 
Ciągle miota się na miotle 
Czyści zmywa miesza w kotle  
Ani chwili się nie leni 
Chociaż dobrze jej w czerwieni 
Chociaż jej w szkarłacie ślicznie 
Przecież to niehigienicznie! 
Chociaż w głowach jej do twarzy
 
Zawsze wszak się może zdarzyć 
Że do garnka główka wpadnie 
I się zrobi zupa z trupa 
A to przecież ciut nieładnie 
By tak wpadło co popadnie 
Jakaś głowa była na dnie 
Nie za fajna taka zupa.
 
Raz się zeszła gości grupa 
Goście starzy goście młodzi  
Wszystkim czas przyjemnie płynie 
Moczą dzioby w smacznym płynie 
Bardzo zupa im podchodzi 
Mlaszczą klaszczą zupę chwalą 
Do repety wciąż się palą 
I toasty przy tym wznoszą
I o przepis Kasię proszą.
 
Kasia skromnie spuszcza oczy 
I rumieńcem się obleka 
Z gośćmi się przez chwilę droczy 
Ale towarzystwo czeka 
I przepisu się domaga  
Wykręcanie nie pomaga 
Skąd ten przepis odlotowy 
Kasiu zdradź nam!  
– Głównie z głowy.

Marek S.Podborski

Ciemne igraszki

Współcześni jeńcy

Odszczepieńcy

Rąk załamanie

Święty dług Pana Boga
chwali

Cyrograf

Podpisz krwią ja Ci
ufam w pełni

Wielikaja Rasija

Nawet kiedy oddycha
kłamie 

Tadeusz Charmuszko

AFORYZMY 

*
Cudze nogi nie bolą.

*
Ząb czasu nie ma korzenia.

*
Bumerang wraca, młodość – nigdy.

*
Bywa, że co weszło w krew, wychodzi bokiem.

Zbigniew Pawłowski (Igła)

Limeryki

Pewien osobnik w Krakowie
Że - smok - wciąż myślał o sobie
Kalosze i widły mu dali
Gnój ma od smoka wywalić
Teraz po jajach się skrobie

W mieście co zwą Złotoryja
Pani co piwo dopija
Nagle łyk do barmana
Jak dasz pić tu do rana.
To ja rano Twoja ci ja.

W małym miasteczku Rypinie.
Alojzy dogadza dziewczynie.
Rypanie lubi.
I tym się chlubi.
Lecz boi się, że to minie.

Gdy pojedziesz do Ornety. 
Pamiętaj , tam rządzą kobiety.
Seksu chcesz.
Na luz weź.
Nie ogarniesz tego, bez winiety.

W pewnym mieście Turek.
Miał Turek sześć córek.
Wszystkie bardzo szpetne.
Nieładne kompletnie
Walił więc głową w murek.

Zdunowie mieszkają w Zdunach.
A taka jest tam kultura.
Że pieców nie mają.
Bo już nie stawiają.
I siedzą na swoich fortunach.

Jeden Adam z Wisły.
W matmie nie był ścisły.
Kochał jednak narty.
Więc skakał uparty.
Medale zawisły.

Andrzej Lewko

                    Inspiracje Wierzchowskim

Mężczyzna po ślubie

Nie ma już zbyt wielu ruchów 
Pies na baby... na łańcuchu.

Upadły anioł

Wdzięk, seksapil i urodę
Ma ten anioł ... z piekła rodem.

Zemsta słabej płci

Znane powiedzenie – nie igraj z aniołem,
Niestety dopiero po fakcie pojąłem.
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Pokłony drzew, szepty liści, ptaki kąpiące 
się w słońcu, koronki obłoków – wielka księga 
natury jest zawsze otwarta, zawsze w gotowości 
do lirycznego podniesienia. Poetka z Białego-
stoku REGINA KANTARSKA – KOPER dała 
się ponieść strumieniowi kreacyjnej energii i 
spróbowała wyrazić słowem przyboczną feerię 
świateł, barw, kształtów, zdarzeń pod akordem 
Wiersze codzienne (tytuł zbiorku poezji Podla-
sianki). Przywołani udziałowcy („stańcie do 
apelu!”) lirycznych bytów i niebytów – mie-
siące, dni, migawki zdarzeń ważnych i takich 
do przespania przez jedno popołudnie, stali 
się ostojami pachnących słodkim miodem lip (s. 
14), śpiewu galaktyk (s. 28), przyjazną rzeczką 
pełną nenufarów (s. 22).

Wiersze z pierwszego rozdziału zbiorku 
pt. Dzień za dniem, od s. 20 do s. 46, nie są 
odnotowane w spisie treści (niedopatrzenie?). 
A w rzeczy samej stanowią nie gorszą część 
omawianego wydania. Przytoczę w całości 
mieniący się sporą dawką wdzięku utwór bez 
tytułu ze s. 35:

na fotografii
zobaczyłam stadko słoneczników
ciekawie wyglądających zza płotu
zdziwionych
dokąd tak śpieszą ludzie //
przecież do szczęścia wystarczy tylko
odwracać twarz ku słońcu //

wiedział o tym mroczny Vincent
gdy poddał się czarowi słońca Prowansji //
uparcie szukał żółtych odcieni
palety samego Boga
Dodam fragment Wiersza złotojesiennego (s. 36):
zbieram garściami te arcydzieła
boskiego Twórcy //
i więcej Boga w złocie jesieni
niż w przepychu ołtarzy

W najobfitszym spośród pięciu, zawiera-
jącym 31 utworów, rozdziale pn. Stara kobieta 
i pani S dominuje poczucie wszechwładnego 
kresu i zapadania się w mrok starości. Uciele-
śnieniem tych tendencji jest kobieta o znisz-
czonej twarzy (narysowana przez wnuczkę 
poetki Julię Magdalenę – s. 67). Kobieta z 
reguły znacznie dotkliwiej przeżywa starość 
niż mężczyzna. Starej kobiecie ciężko pozbierać 
rozsypane myśli / kłębią się sprawy niezałatwione w 
czas / urosły jak baobaby spowolniały i tylko tempo 
upadku / wzrasta geometrycznym postępem (Kar-
nawał starej kobiety – s. 73). Natłok posępnych 
przypadłości powoduje, że stara kobieta łatwo 
zapomina co robiła przed chwilą /gdy wychodzi po 
chleb kupuje wszystko / oprócz chleba /…/ boi się 
– kiedyś zapomni czegoś / naprawdę ważnego… ( 
Pamięć starej kobiety – s. 74). Lata, w które wpi-
suje się pokolenie pani Reginy, obfitowały w 
wielkie przełomy, przypomniane w strofie na 
s. 78: - jeszcze się nie nażyłam – mówi bezzębna / 

Mieczysław Wojtasik 

W lirycznym pogotowiu

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

stuletnia staruszka na łożu boleści -/ jeszcze chciała-
bym się zakochać zwiedzić obce kraje / poznać nowe 
technologie pewnie niepojęte / taki przeskok zrobiła 
ludzkość za mojego życia / od naftowej lampy po 
podróże w kosmos / Internet komputery a co jeszcze 
będzie / nie mogę teraz umrzeć za bardzom ciekawa. 
Najbardziej zaskoczyłoby wszystkich, myślę, 
bezrobocie pani S. Ale, jak suponuje poetka, 
pani S podstępnie / rozpytuje o ścieżki którymi cha-
dzam / zaczaja się obserwuje /czeka na sposobność 
/ aby mnie zaskoczyć znienacka… (s. 91). Być 
może od nagłej a niespodziewanej śmierci 
uchroniłby głodne życia istoty liczny poczet 
świętych (rozdział: Święci patroni moich bliskich 
– s. 103 – 125). Zaskakująca to propozycja – w 
lirycznym kanonie święci o niezrównanych 
kompetencjach. Pierwszy z wymienionych – 
Antoni, to zdaniem poetki, ulubiony święty ludzi 
całego świata / bo najbardziej pomocny na co dzień 
// w tej samej sekundzie jest w wielu /odległych miej-
scach / żeby podszepnąć roztargnionym / wszystkich 
ras i języków / gdzie zgubili poszukiwaną pilnie / 
rzecz / drogę / miłość // sama po kilka razy dziennie 
/ zawracam mu głowę / i nigdy mnie nie zawiódł 
(s. 103). Czy nie byłby to hit stulecia, który 
wszedłby w pięty wszelkiej maści apostatom i 
ateistom – zbadanie w trybie naukowym popu-
lacji o charakterze: prośba do św. Antoniego o 
wskazanie zguby a wynik poszukiwania? Opisy 
kompetencji świętych, w liczbie 23, mają formę 
informacji i porad a nie lirycznych impresji.

Jakie czasy, takie i żywoty… W życie ludz-
kie wdarła się dyktatura koronawirusa. Zapa-
nowały strach, represje, niepewność. Czasu za-
brakło / na bycie / na miłość / na zadumę i ciszę (s. 
132). Poetka spróbowała wyartykułować skutki 
pandemii, bezpośrednie i poboczne. Na s. 
128 sygnalizuje wprost „najnowsze trendy”: 
Tak więc obecnie trwają: epidemia koronawirusa, 
epidemia strachu, epidemia nienawiści - te trzy; z 
nich zaś najgorsza jest nienawiść.

Książka Reginy Kantarskiej – Koper to 
pozycja osobliwa i niełatwa w odbiorze. Ale 
po uporządkowaniu aneksów interpretacyj-
nych i stonowaniu nastrojów może przynieść 
czytelnikowi sporą satysfakcję. v

 Regina Kantarska – Koper, Wiersze codzienne, Książnica 
Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 2021, 
ss.146

Zbigniew Pawłowski (Igła)

Jesteś cudem......

Kiedy myślisz że coś jest nie tak 
Że inaczej poruszasz się w świecie 
I być może urody Ci brak 
To pamiętaj żeś cudem jest przecież. 
 
Bo nie znajdziesz drugiego jak Ty 
Z tą przywarą lub zgoła z talentem 
Punkty spójne są może ze trzy 
Tyś po prostu do szlifu diamentem. 
 
Nie ma prawa zarzucić Ci nikt 
Że zbyt szybko lub wolno coś robisz 
Jak się poddasz to tak jakbyś znikł 
Jak powalczysz, to wszystko nadrobisz. 
 
Więc powtórnie napomknę nieśmiało 
Byś zatrzymał tę mierną obłudę 
Byś budował i umysł i ciało 
Bo dla wielu od dawna żeś cudem.
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Wydaje się, że w dobie SMS-ów, blo-
gów, memów itd. powoli zanika potrzeba 
sięgania nie tylko po czasopismo, ale 
książkę. Jest to powierzchowna konstata-
cja, bo choć maleje liczba księgarń, nie 
maleje liczba wydawnictw i książek, rośnie 
sprzedaż w Internecie. W dobie cyfryzacji 
zmienia się sposób wytwarzania książki. 
Kto pamięta o żmudnej pracy zecera, me-
trampaża, introligatora i grafika – twórcy 
ilustracji a nierzadko i książkowej formy. 
Oczywiście i teraz mamy piękne wydania, 
ale niepokoi masowa produkcja. Często 
książki są nietrwałe, okładki niezbyt 
piękne, ale krzykliwe, zdarzają się błędy 
drukarskie, które wynikają z nierzetelnej 
korekty. O braku pracy redaktorskiej 
już nie wspominam. Sprzedaż napędza 
reklama a masowe media decydują nie 
tylko o wielkości nakładu, ale i ocenie me-
rytorycznej. Mimo wszystko istnieje duża 
liczba czytelników a nawet miłośników 
książki, wśród których szczególną grupę 
stanowią bibliofile. Jak dawni budowniczo-
wie katedr, schyleni nad planami, które 
znali tylko nieliczni, tak oni pochylają się 
nad piękną lub starą księgą, drukiem ulot-
nym czy rzadkim czasopismem. O ich ist-
nieniu i pracy możemy się dowiedzieć przy 
okazji zebrań i zjazdów. Ostatni taki zjazd, 
jedenasty z kolei, który zorganizowało 
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Książki, miał miejsce w Poznaniu i Kór-
niku we wrześniu 2019 roku. Pokłosiem 

Sławomir Krzyśka

Zjazd bibliofilów polskich w Poznaniu i Kórniku

trzydniowych obrad jest wydana w 2020 
roku publikacja pt. XI Ogólnopolski Zjazd 
Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”. 
Poznań – Kórnik, 13–15 września 2019. Jak w 
słowie od organizatorów zaznaczył dr Ka-
zimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki, spotkanie 
odbyło się „w Archiwum Archidiecezjal-
nym – na poznańskim Ostrowie Tumskim, 
ponieważ pierwszym jego dyrektorem był 
ks. dr Edmund Majkowski (1892–1951) 
 – współzałożyciel Towarzystwa Bibliofilów 
Polskich w Poznaniu w roku 1923”, który 
spoczywa na cmentarzu w Kórniku.

W pierwszym dniu zjazdu sesję re-
feratową prowadził dr hab. Arkadiusz 
Wagner. Inauguracyjny wykład pt. Ks. dr 
Edmund Majkowski (1892–1951) wygłosił 
ks. dr Rafał Rybacki, kustosz Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ukazał 
on zasługi ks. Majkowskiego, z inicjatywy 
którego powstało Towarzystwo Bibliofilów 
Poznańskich oraz Towarzystwo Miłośni-
ków Plakiet i Medali Artystycznych. Był 
on także współzałożycielem Poznań -
skiego Towarzystwa Numizmatycznego, 
Koła Poznańsko-Pomorskiego Związku 
Bibliotekarzy Polskich oraz Naukowego 
Koła Misyjnego Kapłanów Archidiecezji 
Poznańskiej. Z inicjatywy kard. Edmunda 
Dalbora powołał do życia polski komitet 
Oeuvre Internationale de Louvain, stanął 
na jego czele i spełniał w nim rolę współ-
organizatora licznych zjazdów w kraju 
i za granicą. Jego wielką zasługą było 
zorganizowanie i otwarcie 27 maja 1926 
roku Archiwum Archidiecezjalnego w Po-
znaniu, które 13 października 1925 roku 
powołał do życia ks. kard. Dalbor. Było to 
pierwsze na ziemiach polskich publiczne 
archiwum diecezjalne, a mieściło się ono 
w budynku dawnej Akademii Lubrańskie-
go. W następnym referacie dr Kazimierz 
Krawiarz zwięźle przedstawił działalność 
Edwarda Kuntzego (1880–1950), histo-
ryka i bibliotekarza, dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej oraz pierwszego prezesa 
Towarzystwa Bibliofilów w Poznaniu, a 
następnie długoletniego, zasłużonego 
dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w 
Krakowie. Z kolei dr Jarosław Mulczyński 
omówił Wydawnictwa Towarzystwa Miłośni-
ków Grafiki w Poznaniu w latach 1931–1939. 
Założyciel Towarzystwa, dr Alfred Brosig, 
był kustoszem Muzeum Wielkopolskiego, 
w którym stworzył kolekcję współczesnej 
grafiki. Wśród działających w Poznaniu 
grafików wyróżnić trzeba Jana Jerzego 
Wronieckiego i Mariana Ziółkowskiego. 
W przerwie obrad bibliofile mogli obej-
rzeć w holu Muzeum Archidiecezjalnego 
wystawę ekslibrisów Jerzego Rybarczyka. 
Po referatach nadszedł czas na prezen-
tacje osiągnięć bratnich Towarzystw z 
Kalisza, Katowic, Warszawy i Krakowa. 
Działalność założonego w 1927 roku i re-
aktywowanego w 1977 roku Towarzystwa 
Przyjaciół Książki w Kaliszu przedstawiła 
prezes organizacji prof. Ewa Andrysiak. 

Towarzystwo organizuje spotkania, odczy-
ty i prelekcje związane z książką. Jest też 
wydawcą druków bibliofilskich, z których 
wspomnieć należy pracę prof. Hanny 
Tadeusiewicz Książka i ludzie książki w 
„Dziennikach” Marii Dąbrowskiej. Rzecz 
ukazała się w 2019 roku nakładem TPK i 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Następnie prezes Śląskiego Towarzystwa 
Miłośników Książki i Grafiki Krystian 
Szczęsny złożył sprawozdanie z V Forum 
Bibliofilów Polskich, które odbyło się 26 
kwietnia 2008 roku w Bibliotece Śląskiej w 
Katowicach. Wieloraką, często zindywidu-
alizowaną działalność miłośników książki 
w stolicy ukazał Mieczysław Bieleń, prezes 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich w War-
szawie. Dokonania tej prężnej organizacji 
prześledzić można na łamach wydawanego 
przez TBP rocznika „Akapit”. Ukazało 
się już 10 tomów tego periodyku, który 
odnotowuje zebrania, odczyty, prelekcje, 
aukcje i wystawy nie tylko bibliofilów war-
szawskich, gdyż czasopismo ma charakter 
ogólnopolski. Z indywidualnych osiągnięć 
nie można pominąć Biblioteki Anińskiej, 
której twórca Jerzy Zbigniew Golski od 
roku 1971 własnym sumptem wydaje 
cenne publikacje bibliofilskie. Warszaw-
skie TBP zrzesza 65. zamiłowanych w 
swej pracy członków, którym przyświeca 
hasło: Amor librorum nos unit! Działalność 
Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Ka-
pitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie 
w barwnym, niepozbawionym elementów 
emocjonalnych wystąpieniu, przedstawił 
Wielki Mistrz Odrodzonego Zakonu dr 
Jerzy Duda. Zakon skupia różnych auto-
rów, artystów, pracowników naukowych, 
bibliotekarzy i antykwariuszy. Jednoczy 
ich Philobiblon, czyli miłość do ksiąg – 
nawiązanie do tytułu czternastowiecznej 
rozprawy Richarda Angerville’a, która stoi 
u podstaw całej konfraterni. Podczas spo-
tkań, członkowie głównie dzielą się swoją 
pasją do ksiąg. Uczestniczą też w licznych 
imprezach, także międzynarodowych, jako 
że współpracują z wieloma instytucjami 
kulturalnymi. Archiwum Zakonu zgroma-
dziło też niemały zbiór cymeliów, druków 
i sprawozdań z działalności ludzi książki w 
Krakowie. Po zakończeniu sesji referato-
wej nastąpiło otwarcie w Muzeum Archi-
diecezjalnym przygotowanej przeze mnie 
wystawy Z mojej kolekcji bibliofilskiej z XIX 
i XX w., na której przedstawiłem najcie-
kawsze eksponaty bibliofilskie. Pracowity 
dzień pierwszego dnia zjazdu zakończyło 
zwiedzanie bibliotek: Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk oraz Wydziału 
Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, które 
przygotowały okolicznościowe wystawy. 

Obradom drugiego dnia zjazdu 
przewodniczyła prof. Ewa Andrysiak. Re-
ferat Od księgozbioru Tytusa Działyńskiego 
do biblioteki – platformy cyfrowej dostępnej 
dla każdego. Historia Biblioteki Kórnickiej 
oraz jej zbiorów wygłosił Grzegorz Kubacki 
z Biblioteki Kórnickiej PAN i członek 
Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, współautor (wraz z prof. Magda-
leną Biniaś-Szkopek) tego opracowania. 
Początki zbiorów kórnickich sięgają XVIII 
w., kiedy to Augustyn Działyński, Wojewo-
da Kaliski, zgromadził pokaźny jak na owe 
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czasy księgozbiór. W spadku po ojcu Ksa-
werym wnuk Augustyna, Tytus Działyński, 
odziedziczył zamek w Kórniku oraz zbiory 
dziadka, których znaczna część była zgro-
madzona w Konarzewie pod Poznaniem. 
Osoba samego Tytusa i jego działalność 
znana jest dobrze nie tylko bibliofilom 
wielkopolskim. W referacie ukazany został 
w zwięzły sposób rozrost księgozbioru 
a także praca licznych bibliotekarzy z 
Zygmuntem Celichowskim na czele. Po 
śmierci Jana, ostatniego z Działyńskich, 
dobra kórnickie wraz z zamkiem dzie-
dziczy wnuk Tytusa – hrabia Władysław 
Zamoyski. Dzięki prze kazanemu przez 
Władysława Zamoyskiego i jego matkę Ja-
dwigę z Działyńskich Zamoyską majątkowi, 
łącznie z biblioteką, narodowi polskiemu, 
powstała na mocy Ustawy Sejmowej z 1925 
roku Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Po 
II wojnie światowej władze PRL zniosły 
wszelkie fundacje prywatne. W wyniku 
wielu starań Bibliotekę Kórnicką przeję-
ła w roku 1953 Polska Akademia Nauk. 
Od roku 1989 rozpoczęto elektroniczne 
opracowywanie zbiorów, ich skanowanie 
i późniejszą publikację w Internecie. W 
rezultacie od roku 2002 oficjalnie ist-
nieje Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 
ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN, 
dostępna w Internecie bezpłatnie dla każ-
dego. Ostatnim punktem sesji referatowej 
było wystąpienie Jadwigi Tryzno z Mu-
zeum Książki Artystycznej w Łodzi, która 
przedstawiła krótką Historię kroju pisma 
„Brygada”. Łódzkie Muzeum posiada je-
dyną w Polsce kolekcję matryc giserskich, 
ważną dla dziejów naszego drukarstwa. 
Niedawno odkryto matryce nieznanego 
dotąd kroju czcionki „Brygada”. Pochodzą 
one z lat dwudziestych ubiegłego wieku, a 
nazwa nawiązuje do pamięci o I Brygadzie 
Legionów Józefa Piłsudskiego. 

Trzeci ostatni dzień zjazdu upłynął 
na zwiedzaniu Muzeum i Biblioteki PAN 
w Kórniku oraz Izby Pamiątek Regional-
nych w Bninie. 

Na zakończenie książki zostały za-
mieszczone dwa artykuły. W pierwszym z 
nich pt. Coś o nas Stanisława Andrejewska, 
członek zarządu WTPK, przedstawiła 
działalność poznańskich bibliofilów w 
latach 1923–2020. Liczące obecnie 50. 
członków Towarzystwo prowadzi ożywio-
ną działalność: organizuje liczne wystawy 
i spotkania, bierze udział w imprezach 
kulturalnych nie tylko na terenie Wielko-
polski, kontynuuje działalność edytorską. 
Od roku 2018 Przemysław Wojciechowski, 
wiceprezes Towarzystwa, prowadzi wydaw-
nictwo periodyku Bibliofil Wielkopolski. 

Książkę zamyka referat Agnieszki 
Baszko z Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-
znaniu, który przedstawia zjazd bibliofilów 
podczas słynnej Pewuki (Powszechnej Wy-
stawy Krajowej). Tytuł artykułu: „W epoce 
kina, auta i dolara. Książka jedynie na szczyty 
nas wiedzie”. IV Zjazd Bibliofilów Polskich w 
Poznaniu w 1929 r.

Książkę zdobią starannie dobrane 
fotografie dokumentujące przebieg zjaz-
du. v

K. Budzyń (red.), XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów 
„Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”. Poznań – Kórnik, 
13–15 września 2019, P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń, 
Poznań 2020, ss. 116.

TOMASZ BOROWSKI jest terapeutą i na-
uczycielem akademickim. Na swoim literackim 
koncie ma cztery tomiki wierszy. W roku ubie-
głym wyszedł Clavier Opowieść dziurawego motyla. 
To proza poetycka, dobrze korespondująca z 
wcześniejszymi pracami autora. Zamiłowanie 
do wierszy widoczne jest tutaj na każdym kroku. 
Wspomnę nie tylko specyficzną melodykę, ale 
i stronę formalną - interpunkcję zastąpiła tutaj 
duża litera. Nie jestem pewien, czy był to dobry 
pomysł. Typowy zapis, uwzględniający przecinki 
i kropki, bardziej zachęcałby mnie do lektury. 
Przyznam jednak, że szybko do tej nowości 
przywykłem. Każde z 31 opowiadań jest częścią 
jednej historii, chociaż opowiadanej swobodnie, 
bez linearnej zasady. Wszystkie orbitują jednak 
wokół głównego wątku. A jest nim, przynajmniej 
tak można sądzić, nieudany związek bohatera, 
którego konsekwencje okazują się być dalece 
nietypowe. Oto fragment tekstu Motyl:

Spotkaliśmy się w połowie dwóch różnych światów 
A mimo to każde z nas dwojga miało wrażenie że 
czekało na siebie całe życie
Ona z czwartej paryskiej dzielnicy On z dalekiego 
kraju którego mieszkańcy posługują się językiem 
przypominającym szelest chodnikowych liści
Jak trzepotanie umierającego motyla

Ten dobrze zapowiadający się związek na-
gle stygnie, następnie dokumentnie rozchodzi 
się w szwach. W „Oknie” jest już tylko gorzkim 
wspomnieniem, źródłem destrukcyjnej zazdro-
ści. Jego scenografia, świat wykreowany przez 
autora, też nie są czymś typowym. Tutaj nic nie 
jest sztampowe, nic oczywiste, nic zakorzenione 
w realiach. Nie znajdziemy tutaj tradycyjnej 
konstrukcji i narracji. Trzecim bohaterem tych 
niesamowitych historii zdaje się być wyobraźnia 
- pełna symboli, stanów lękowych, traumatycz-
nych wizji. Są w nich zatem Ciemne Pająki, są 
Wielkie Czerwone Motyle, jest wątek kryminalny 
/”Spojrzenia”/, a nawet szpitalno - psychiatryczny 
/”Księżniczka”/.  Czegoż w tej książce nie ma! 
Sam bohater jest wyjątkowo wieloznaczny - raz 
na wskroś owadzi, innym razem tragicznie 
ludzki. Co rusz przekształca się, przepoczwa-
rza, ulega kolejnej metamorfozie. W „Ustach” 
poznajemy szpitalny epizod z jego dzieciństwa. 
To pewnie tam zakiełkowała w nim ta magiczna 
potrzeba ubarwień i konfabulacji. Fragment 
tego tekstu:

Gdy się ma jedenaście lat niewiele widzi się bru-
du Ja czułem go wszędzie Oddział jedenasty oblepiał 
mnie swoją mdławą wonią jak rudobrązowe nitki 
pajęczyn z zawieszonymi na nich koliami kropelek rosy 
W każdej z takich kropelek widziałem świat którego nie 
chciałem widzieć ani już więcej znać

Te fajerwerki, jakimi raczy nas autor, są 
niewątpliwie atrakcyjne. Ale oczekiwałem, że 
zrównoważy je narracja mniej hermetyczna. 
Jakiś manifest zwyczajności, który zbliży mnie 
do bohatera, urealni  go w oczach czytelnika. 
I nie zawiodłem się. Mamy zatem w „Reszcie” 
przejmujące poczucie strachu, które kieruje go 
w stronę symbolicznej przepaści, w „Lilou” po-
znajemy sekrety skomplikowanych, rodzinnych 
relacji, a w „Bogu” jesteśmy świadkami przypad-
kowego romansu. Dodam, że tym razem mało 
oryginalnego, bo skonsumowanego na tylnym 
siedzeniu samochodu. Natomiast w „Łące” 
mamy bardzo klarowną historię zaprzeszłych 
grzechów, gdzie dawna nielojalność domaga 
się surowej kary. Choćby tylko w sferze marzeń. 
Oto fragment „Łąki”:

Łatwo było odszukać Księżniczkę Skarszewy nie 
są aż takie duże Wyśledziłem ją i wiedziałem że chodzi 
do technikum hodowli koni w pobliskim Bolesławowie i 
wraca przeważnie z tą samą koleżanką pieszo Koło tych 
łąk zaraz jak kończy się lasek można by na nią kiedyś 
zaczekać Trzeba byłoby tylko pozbyć się tej chudej jak 
Pinokio koleżanki Gdybym na nią zaczekał  naudu-
siłbym ją gołymi rękami za to że mnie wtedy wydała 
Gdy przyprowadzono mnie z powrotem Gdy ścięto mi za 
karę włosy i kazano mi stać na baczność przy dyżurce

Głęboko wierzę, jestem wręcz pewny, że 
gdyby autor poskromił nieco własną wyobraźnię, 
ta książka byłaby bardziej przejrzysta. Czytelnik 
nie musiałby zatrzymywać się w trakcie lektury, 
żeby sklejać wątki, trudzić się nad odszyfrowywa-
niu symboli, zgadywać i domniemać. Trudno 
skupić się na biegu wydarzeń, kiedy są one 
celowo nafaszerowane dziwacznością. Chociaż 
rozumiem zamysł autora, podziwiam prezen-
towany potencjał, to jednak nieco bym go 
utemperował. Mówiąc językiem licealisty - forma 
dominuje tutaj niepokojąco nad treścią. Co nie 
zmienia faktu, że na swój sposób to publikacja 
wyjątkowa i zapadająca w pamięć. A przecież o 
to w pisaniu chodzi. 

Książkę polecam. v

Tomasz Borowski, Clavier Opowieść dziurawego motyla, Wydaw-
nictwo Naukowo-Literackie EPIKUR Warszawa 2021, ss. 63 

Ludwik Filip Czech

Barwy przemian
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Już od trzech tygodni zżywam się 
z tomem poetyckim ZBIGNIEWA JO-
ACHIMIAKA „Córka”. Przeczytałam go 
w układzie, który zaproponował autor i 
wciąż czytam pojedyncze wiersze otwarte 
na przypadkowej stronie. Przyglądam się, 
w czym tkwi ich semantyczny i warsztatowy 
fenomen, a są niesłychanie komunikatyw-
ne pomimo swej przestrzenności; „Pudełko 
ledwo trzyma ten dorobek świata, / wskazówka 
kompasu drga i uparcie / odróżniać mi pozwala 
/ od nicości kierunek” (s. 109).  

Przyjemnie jest obcować z tej klasy 
utworami wypełnionymi ludzkim wymia-
rem spraw i o niekonwencjonalnej dykcji. 
Dominują przemyślenia natury emocjo-
nalnej i etycznej z filozoficzną skłonnością 
do roztrząsania wątków; „nie umrę, to tylko 
ogród przestanie kwitnąć dla mnie”. Wiersze 
posiadają swoją psychikę, niejednokrotnie 
mówią o doznaniach trudnych, w tym o 
polskich traumach. Granica między bo-
haterem lirycznym a autorem w poczuciu 
czytelniczym tu nie istnieje, zresztą łatwo 
daje się porównać treści utworu z dostęp-
nymi w internecie danymi biograficznymi. 
Sugestywność przekazu zaciera też granice 
między poezją a życiem. Obserwujemy 
pojedynczego człowieka (jednostkę, indy-
widuum) w jego najbliższym otoczeniu, w 
najgłębszej myśli i w głębi doznań. Widzimy 
go w jego prywatnym kadrze, w który wdzie-
ra się szeroki kontekst czasowo-historyczny. 
W utworach ten czasoprzestrzenny hory-
zont rozpostarty jest pomiędzy okresem 
stanu wojennego a obecnym. Świadczą o 
tym zarówno zasygnalizowane realia, jak i 
daty pod wierszami. Jest to więc zestawienie 
wierszy powstałych na przestrzeni 40 lat, są 
nawet te emigracyjne pisane w Stanach. 
Suma owych obrazów to podróż dziejąca 
się na styku wewnętrznych przestrzeni 
autora i tych zewnętrznych i zarazem jego 
credo życiowe.  

Siłą rzeczy stajemy przed poetyckimi 
odsłonami jak przed widnokręgiem. Upla-
stycznione obrazy natychmiast osadzają 
nas w konkretnych zdarzeniach, faktach, 
relacjach, bywa że odwołują się do losów 
i przeżyć wspólnych dla Polaków. Wiele 
z tych wierszy jest skrystalizowanym spoj-
rzeniem wstecz, zapisem dojrzałym i usta-
tecznionym. Lecz niech nas nie zwiedzie 
pozór zdystansowanego przekazu, pod nim 
wciąż wyczuwalny jest puls niewygasłych 
trwóg i dylematów. A może to tylko my tak 
reagujemy na mądry osąd bez osądzania, 
na stawianie pytań, które same w sobie są 
mądrością? 
Czy wielki naród to ten, który wydaje 
wielkich poetów a ich nie chce
słuchać,
który buduje wielkie mosty po których 
nikt nie chce i nie będzie chodzić,
i stawia budowle w których pustka głucha 
tylko swego echa szuka?
(„Pytania do Nieprzyjaciół Moskali, po zdoby-
ciu Krymu w 2014 roku”, fragm., s. 45)

Elżbieta Musiał  

Mój wymiar istnienia

To, co scala i porządkuje wielość 
przywołanych w utworach wątków – to 
jest „wewnętrzna rozmowa” z córką (stąd 
tytuł tomu). Stanowi główną oś wierszy. 
Ujmujący zabieg, pozwalający wprowadzić 
drgające tony w stonowane wiersze; „To 
drgające powietrze, to tylko twoje przywidze-
nie”. Córka jest podmiotem centralnym i 
żywiołem myśli autora, jego idée fixe . Ale 
przede wszystkim punktem odniesienia i 
uosobieniem nie tylko ojcowskich tęsknot. 
Powraca więc córka w wiersza jak nałóg, 
który trzeba zaspokoić. Lecz – co ciekawe 
– nie odcina od życia, a wyostrza ogląd i 
staje się iskrą zapalną dociekań; „Gdy bar-
dzo mi brakuje córki, / a zdarza się to częściej 
niż powinno…”(s. 113).  To do niej mówi 
i opowiada siebie. To jej „starzeniem się” 
odmierza upływ czasu. Parafrazuje jej listy; 
„ Ja, córka urodzona z wolności, nie umiem żyć 
/ bez swobody ducha i ognia. Do dzisiaj drzemią 
we mnie odgłosy / sierpniowej rewolucji w Stocz-
ni Gdańskiej. / Słyszę też wiersze. / Jestem taka 
jaką mnie zbudowałeś” (s. 67). Córka w wier-
szach jest nie tylko córką z życia i głosem 
krwi, jest niezastępowalną osobliwością w 
stanach kontemplacji wprowadzających w 
pełny wymiar istnienia, w samookreślenie 
siebie. W konsekwencji wiersze przyjmuje-
my jak wyznanie.
Tak, tak, zabawa w zmyślanie była naszą 
najlepszą grą.
Gdy siedzieliśmy przy stole i jedliśmy 
malinowe galaretki kazała mi 
zmyślać prawdziwie.
A nie mówić o prawdziwych wydarze-
niach.
Zawsze wyłapywała prawdę, co naprawdę 
się zdarzyło w mojej opowieści,
a co było zmyśleniem
i mnie obsztorcowywała, że za dużo praw-
dy, że nie dotrzymuję reguł
gry.
Masz zmyślać prawdziwie! – mówiła.
Nigdy jej nie wyznałem, że naprawdę mi 
trudno wymyślać nieprawdę,
znacznie łatwiej zmyśla się prawdę.
(„Daliśmy jej na imię Sybil, a na drugie Jani-
na”, fragm., s. 121)

Ileż w tej nakreślonej zabawie-wspo-
mnieniu (oraz w innych wierszach) poetyc-
kiego kunsztu otwierającego na domysł, 
który z założenia podtrzymuje tok myśli 
i jest sposobnością do dalszych dociekań 
i odkrywania sensów. Joachimiak snuje 
wywody, umiejętnie przechodzi z jednego 
wątku w drugi. Myśl płynie jak rzeka. Po 
mistrzowsku prowadzi narrację i w sposób 
charakterystyczny dla siebie. Stosuje przy 
tym szeroką frazę i przerzutnie, które 
(również one) nadają wyraz tej poetyce 
(bliskiej mi) i stawiają podwójne akcenty 
emocjonalne, znaczeniowe. 
Dzisiaj siedzimy razem, ja wtulona w 
ciebie.
Dotykasz mnie, tato, czuję jak bym sama 
głaskała swoje ramię.
Jestem z twojego ciała. A odrębna. In-
nych wszechświat.

Przenika mnie twoja krew. Przenika twoja 
pamięć.
Przenika pamięć komórkowa. Pamięć 
codzienna. Pamięć przekleństwa.
Jak długo trwać będzie dzień dzisiejszy?
Jak długo utrzymasz mnie na uwięzi 
swojej troski.
Czujesz? W środku pękają mi kości. Two-
je kości. Moje kości.
Kruszą mi się włosy. Już krzyczę, ty tego 
nie słyszysz.
(„Dzisiaj niedziela, dzisiaj święto”, fragm., 
s. 57)

    
Powyższy fragment odczytuję jako 

najwyższą uzmysłowioną chwilę bliskości 
córki z ojcem, z obezwładniającym krzy-
kiem milczenia przed odjazdem, „odjazdem 
w górę, w niebo, / w mróz / czarnego nieba, 
pustego ryczącego kosmosu”. Domyślam się, 
że chodzi o odjazd córki z rodzinnego 
domu za ocean. Rozsadzająca od środka 
chwila. Który rodzic nie zna bólu rozstania, 
gdy wizja niemożności fizycznego objęcia 
dziecka przeradza się w dotkliwą tęskno-
tę. Wiersze Zbigniewa Joachimiaka mają 
świadomość człowieka, tym samym zyskują 
wymiar ogólnoludzki. 

Muszę uporać się z narastającymi opada-
mi,
z szaleństwem białych mroczków w 
oczach, gdy podnoszę gwałtownie
schylone plecy.
Czas, Pan Czas, jest niełaskawy.
Wydłuża zaspy. Odbiera końce końcom.
Zaśnieża migoczącymi pikselami obrazy.
Idę drogą, którą sam oczyściłem przed 
chwilą.
Idę tą właśnie chwilą.
Chwilowo idę.
(„Odgarniam zaspy”, fragm., s.103)

Świadomość człowieka, tak, świado-
mość człowieka jest żywą tkanką wierszy 
Joachimiaka. Wspiera ją świadomość 
historyczna. One się przenikają. Na przy-
kład „Pytania do Nieprzyjaciół Moskali, po 
zdobyciu Krymu w 2014 roku” (s. 43, 45) są 
przerażająco aktualne po siedmiu latach, 
lecz tym razem jak ulał przylegają do nowej 
polskiej rzeczywistości. Przez stawiane w 
tym wierszu pytania przemawia mądrość 
daleko wykraczają poza jakiekolwiek admi-
nistracyjne granice, w grę bowiem wchodzą 
granice człowieczeństwa.  
Czy wielkim narodem jest ten, który wo-
kół widzi wrogów,
który ma tylko nieprzyjaciół,
to ten naród który jest otoczony przez 
cały świat?
(…)
Czy wielki naród to ten, który słyszy swój 
wielki głos
i nie słyszy cichych i maluczkich, i tych 
tam, i tych obcych,
bo oni, Inni, zawsze i wszędzie piszą spi-
ski i plany wielkiego narodu
zagłady?
(…)
Czy wielki naród to ten, który chętnie 
umiera za swoją wielkość i potęgę,
który cierpi i znosi znużenie wytrwale i 
długo, i stale,
który, gdy umiera przykrywa się sztanda-
rem nie smutku lecz chwały?
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Niejednego ukłują też słowa wiersza 
„Jesteśmy mężni”, który datowany jest na 
28 stycznia 2018 roku: „ Dzielnie bronimy 
nasz kraj, / nasze granice, nasze drogi. / I 
nasz kosmos chronimy. / Nie oszukają nas / 
islamskie dzieci, bo my wiemy. / Bo my lepiej 
wiemy, wiemy najlepiej // co wybuchowego za 
pazuchą ma takie dziecko, / co niesie w głowie, 
co chowa w torbie, / jakie zamiary przynosi. / 
Obronimy nasze niebo. // Nie dajmy się zwieść. 
Nasz jest potężny świat. / Obronimy go męż-
nie. Postawimy straże by ocalić wszechświat” 
(fragm., s. 37). 

Ważkie problemy wprost nawiedzają 
wiersze Joachimiaka. Nie mogło więc w 
nich zabraknąć przyrody nam przyrodzo-
nej, od której zależny jest nasz każdy od-
dech i która uczy nas odchodzenia; „Widzisz 
ten gruby świerk? Oskalpujemy go. / Wejdziemy 
mu za skórę. Musimy dotrzeć do jego środka, / bo 
jak inaczej dowiemy się, co go naprawdę gryzie, 
/ albo co go będzie gryźć, albo, co ostatecznie go 
zje?”. I kilka wersów dalej czytamy: „Słyszę, 
że drzewo chce coś powiedzieć. / Ale nie słuchaj 
go. / Rób swoje. // Tnij głęboko ciemną korę. 
Jednym pociągłym ruchem. / Powtórz to jeszcze 
raz. / Teraz zrób dwa cięcia w poprzek. I jeszcze 
raz. / Odsłania się cienka jasna lina. / Chwyć 
po bokach tę naciętą skórę drzewa. Otwórz je.” 
(„Żniwa”, s. 135 i 137). Tajemniczy wiersz. 
Można go interpretować wielorako i do-
szukiwać się aluzji do tego, o czym nie da 
się jednoznacznie (lub wcale) powiedzieć. 
Można zobaczyć człowieka, jak bezlitośnie 
rozprawia się z drzewem i dopatrzeć się w 
tym akcie bezpardonowego stosunku do 
podległej natury. Równie dobrze można 
też wejść w „skórę drzewa” i przejąć jego 
ból. Można też połączyć wszystkie inter-
pretacyjne perspektywy, być człowiekiem 
i drzewem jednocześnie. I zdaje się, że o 
te wszystkie perspektywy w scenie chodzi, 
o owo otwierające cięcie odzwierciedlające 
ból autorefleksji. O udrękę przedzierania 
się w głąb siebie, do niezbadanych warstw 
rozumienia. Nie od dziś wiadomo, że czło-
wiek dla siebie jest najbardziej dojmującą 
zagadką, większą niźli tajemnice świata. 
Znamienne, że wiersz „Żniwa” zamyka 
tomik. Jakby był sygnałem od autora, że 
wgląd w siebie jest główną przesłanką 
wierszy. Introspekcja nie może obyć się 
bez otoczki i osób, które towarzyszyły zda-
rzeniom i wywierały wpływ na bieg spraw. 
Zostawiają ślad w psychice i w pamięci. To 
wszystko przekłada się na przenikliwość 
dociekań, ale też wielowątkowość i wielopo-
ziomowość przekazu. Rozległy widnokrąg.  

Polecam ten pełen doniosłych spraw i 
wynurzeń, a przy tym nasyconych poetycką 
esencją tom „Córka” Zbigniewa Joachi-
miaka, który – co by nie powiedzieć – jest 
po prostu wyznaniem i zdefiniowaniem 
własnych postaw. Dodam, że jest dwuję-
zyczny, z przekładami wierszy na angielski 
Anny Gąsienicy-Byrcyn. Pragę jeszcze po-
dziękować Autorowi za obdarowanie mnie 
101 numerem egzemplarza. Powędruje na 
półkę poezji ulubionej i często używanej.  v

Zbigniew Joachimiak, Córka, Tłumaczenie na język an-
gielski: Anna Gąsienica-Byrcyn. Wydawnictwo Fundacji 
Światło Literatury, Gdańsk 2021, s. 140

Jan Henryk Żychoń (1902 - 1944) to 
barwna postać polskiego wywiadu woj-
skowego sprzed II wojny. Człowiek, który 
przeszedł do legendy, prawdziwej i często 
nie prawdziwej. Żołnierz, który oddał 
życie na polu walki w ostatni dzień bitwy 
na Monte Cassino.

Nic w tym dziwnego, że wielu hi-
storyków i publicystów poświęciło wiele 
wysiłku, aby przekazać społeczeństwu jego 
sylwetkę, by zachować ją w ulotnej ludzkiej 
pamięci. Aby ten człowiek nie zaginął w 
naszej świadomości jak niestety, miliony 
anonimowych żołnierzy z tamtych lat.

Ostatnio próby tej podjął się ponow-
nie profesor WŁODZIMIERZ JASTRZęB-
SKI z Bydgoszczy, znany z wielu publikacji 
o najnowszej historii Polski. Książkę Major 
Żychoń i bydgoska ekspozytura wywiadu zo-
stało wydane w roku 2021 jako wydanie 
drugie poprawione i poszerzone (pierwsze 
było w roku 1994).

Autor dał o sobie znać jako człowiek 
potrafiący iść pod prąd w nurcie ocen 
najnowszych dziejów. Został nawet ofiarą 
nagonki, ba, nawet huraganu, na siebie, 
gdy starał się opisać, w kontrze do do-
tychczasowych pojęć, wydarzenia z dnia 3 
września 1939 roku w Bydgoszczy (nomen 
omen w tym właśnie dniu pan profesor 
przyszedł na świat i ujrzał jego blask).

Dotarcie do prawdy o Żychoniu po-
maga opracowanie Bydgoszcz jako ośrodek 
działań wywiadowczych w przededniu i w 
trakcie II wojny światowej. Powstało ono na 
bazie sympozjum naukowego odbytego 22 
października 2015 roku na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wy-
dane zostało ono pod redakcją doktora 
Stefana Pastuszewskiego.

Obydwie książki łączą te same nazwi-
ska, ten sam wydawca - Instytut Wydaw-
niczy Świadectwo w Bydgoszczy. A jednak 
odnosi się wrażenie jakby to były obce dla 
siebie światy.

Na sympozjum trzech historyków i 
Wojciech Skóra, Przemysław Olstowski 
oraz Aleksander Woźny bardzo skrupu-
latnie opisali dzieje Ekspozytury nr 3 w 
Bydgoszczy, której szefem był Żychoń. 
Można wyciągnąć z ich opracowań wiele 
wniosków.  Najważniejszy wniosek to wy-
olbrzymienie w naszej pamięci osiągnięć 
ekspozytury bydgoskiej i osobiście majora 
Jana Henryka Żychonia. W latach 1930 
– 1939 kierowana przezeń ekspozytura 
obejmowała ogromny teren od Rawicza, 
poprzez Wolne Miasto Gdańsk  aż po 
Mławę. Głównym zajęciem placówki był 
tzw. płytki wywiad czyli penetrację terenu 
Niemiec przy granicy polskiej. Stworzył 
dużą sieć agentów, miał sukcesy w stałej 
akcji szpiegowania poczty niemieckiej na 
trasie Chojnice – Tczew – Malbork. Była 
to tzw. akcja „wózek”. Umiał robić szum 
wokół siebie, świetnie poruszał się w świe-
cie intryg, donosów, fałszywych przyjaźni. 
Brylował na zabawach i rautach. Kobiety, 
drogie samochody... Korzystał z życia jak 

Roman Sidorkiewicz 

Znowu major Jan Henryk Żychoń 

tylko mógł.
Wojciech Skóra pisze o doborze agen-

tów. Występowały trzy zasadnicze przyczyny 
podejmowania współpracy z wywiadem: czynni-
ki ideowe, materialne i szantaż. Ekspozytura 
bydgoska pozyskiwała agentów głównie 
z tej drugiej kategorii. Niezbyt zamożni 
obywatele Niemiec dorabiali sobie. Wy-
wiad polski był instytucją bynajmniej nie 
bogatą, zatem wartość pozyskanych mate-
riałów była adekwatna do jego budżetu. 
Tacy agenci zalewali ekspozyturę setkami 
informacji i fotografii. Na mapy nanoszo-
no nawet...gołębniki! Donoszono o orga-
nizacjach niemieckich, ich siedzibach, 
miejscach zbiórek. Były to zdobycze mało 
poważne. Udało się jednak Żychoniowi 
pozyskać takie ważne informacje, jak 
plany fortyfikacji Świnoujścia, Królewca, 
Giżycka, Pilawy i Helgolandu.

Rok 1939, rok napadu Niemiec na 
Polskę dokonał rewizji działalności pol-
skiego wywiadu łącznie z bydgoską eks-
pozyturą. Trudno mówić o jakichkolwiek 
sukcesach. Aleksander Woźny stwierdza: 
Udało mi się też znaleźć dokumenty potwier-
dzające słabe rozeznanie obszaru Pomorza 
Zachodniego przez bydgoską ekspozyturę. Nie 
rozpoznała koncentracji XIX Korpusu Pan-
cernego generała Heinza Guderiana, którego 
wywiad uparcie lokował na ...Morawach! 
Korpus Guderiana rozbił armię Pomorze w 
pierwszych dniach wojny.

To zupełna klęska bydgoskiej eks-
pozytury. Trudno było nie zauważyć ol-
brzymiej koncentracji wojsk w okolicach 
Złotowa, Szczecinka, Bornego Sulinowa, 
które 1 września 1939 roku ruszyły nawał-
nicą w kierunku Więcborka i Sępólna.

Wojciech Skóra dodaje: Stałą słabo-
ścią ekspozytury bydgoskiej była niemożność 
pozyskania na stałe oficera armii niemieckiej, 
który przez dłuższy czas dostarczałby wartościo-
we informacje.

I tu jest pies pogrzebany. Wywiad, 
który nie pozyska informatorów z centrum 
życia wroga staje się zupełnie bezuży-
teczny. Staje się fabryką niepotrzebnych 
dokumentów. Werbuje byle kogo, zasy-
puje centralę wołaniem o dalsze etaty, 
rozbudowywuje własną administrację. Tak 
właśnie, w dużym stopniu, pracował major 
J. H. Żychoń.

Ponadto nie zauważył on przygo -
towań Niemców z Pomorza do wojny 
dywersyjnej przeciwko Polsce. To z ich 
szeregów powstał osławiony Selbschutz, 
sprawca wielu mordów na Pomorzu po 
inwazji hitlerowskiej.

Takie są wnioski z sympozjum na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy.

A jak mają się one do pracy W. Ja-
strzębskiego? 

Autor w swej pracy skupił się li tylko 
na głębokiej analizie kontaktów J. H. 
Żychonia z podległymi mu agentami.  
Drobiazgowo opisuje wielu agentów, 
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podobnie jak szczegółowo zaznajamia czy-
telników z życiorysem majora. To cenne 
ale nie całkowicie… 

Major opuścił swą placówkę w Byd-
goszczy już 2 września o godzinie 10.30. 
Wyjątkowo szybko to uczynił. Wszyscy pra-
cownicy ekspozytury, dwoma samochoda-
mi osobowymi oraz autobusem wynajętym 
od władz miasta udali się w kierunku...
granicy rumuńskiej! Autor zupełnie 
obojętnie przechodzi obok tej eskapady. 
Czy opuszczenie Ojczyzny przez oficera i 
to na samym początku wojny godne jest 
honoru oficerskiego? J. H. Żychoń winien 
walczyć do ostatniego tchu, do ostatniej 
kropli krwi – tak przecież przysięgał…. 
Choć trzeba dodać, że ginącą ojczyznę 
opuszczali, jeden po drugim, o wiele 
wyżsi dowódcy z marszałkiem Edwardem 
Rydzem – Śmigłym i admirałem Jerzym 
Świrskim na czele. Gdzie im do bohate-
rów Westerplatte, Oksywia, Helu, Wizny 
i Kocka!

Autor przedstawił drobiazgowe spra-
wozdanie J. H. Żychonia ze swej pracy w 
Polsce w okresie ostatnich lat do klęski 
wrześniowej w 1939 roku. Czegóż tam nie 
ma! Same pochwały pod własnym adresem 
– swoją drogą każdy by tak zrobił. Sęk w 
tym, ze to nie jest żaden dowód pozytywnej 
działalności majora.

Przytoczę kuriozalne podsumowanie 
tego sprawozdania:

„Wywiad zagraniczny polskiego Sztabu 
Głównego na Niemcy stał na bardzo wysokim 
poziomie w ostatnich kilku latach. Im bliżej 
byliśmy wojny, wywiad na Niemcy stał coraz 
wyżej i wątpię, czy dałoby się osiągnąć przy na-
szych warunkach...Śmiem twierdzić, że wywiad 
polski na Niemcy stał najwyżej ze wszystkich 
państw jakie ten wywiad prowadziły...”

I jak to się ma do wywodów profeso-
rów Skóry i Woźnego? 

Ciekawym jest wątek atakowania Ży-
chonia przez nieprzyjaznych mu oficerów 
z polskiego wywiadu. Zawziętym wrogiem, 
jeszcze w czasach sprzed wojny, był major 
Tadeusz Nowiński, odpowiedzialny za wy-
wiad na kierunku wschodnim. Zarzucał on 
nadmierne bogacenie się J. H. Żychonia, 
hulaszczy tryb życia a nawet agenturalną 
działalność na rzecz Niemiec. Przedstawiał 
to we wielu sprawozdaniach czy donosach 
na niego. W. Jastrzębski przyjął z góry 
tezę, że Żychoń to świetlana postać i wszel-
ka krytyka jego osoby jest niepotrzebna.

Major Jan Henryk Zychoń na począt-
ku 1944 roku przeszedł do służby liniowej. 
Miał już dosyć pracy w wywiadzie, życia na 
głębokim zapleczu frontu, w świecie intryg 
i wzajemnych donosów. Walczył i zginął 
śmiercią żołnierza na Monte Cassino. v

Włodzimierz Jastrzębski, Major Żychoń i bydgoska eks-
pozytura wywiadu, Instytut Wydawniczy Świadectwo. 
Bydgoszcz 2021. ss. 116
Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w 
przededniu i w trakcie II wojny światowej, red. Stefan 
Pastuszewski, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Byd-
goszcz 2015 ss. 243
Roman Sidorkiewicz, Bydgoszcz jako ośrodek wywiadu 
przed i podczas II wojny światowej, „Akant” 2016, nr 
7, s. 19-21 

Kim są Wierciochowie z Krakowa? JO-
LANTA SZYMSKA-WIERCIOCH rekomen-
duje siebie jako „nieobliczalną absolwentkę 
rachunkowości, wampirzycę słowa, doku-
mentalistkę zysków i strat, kompatybilną 
żonę”. Symetrycznie WOJCIECH WIER-
CIOCH przedstawia się jako „niewolnik me-
dycyny, smutny satyryk i wesoły bałaganiarz, 
awaryjny mąż i niekompatybilny ojciec”. 
Wystarczy?... Owo małżeństwo literatów 
napisało wspólnie bardzo ciekawą powieść 
biograficzną, o sławnym prof. Antonim 
Kępińskim, pt. Psychiatra i demony (Kraków 
2019). Natomiast względnie niedawno 
opracowało (znów na 4 ręce!) opasłą księgę: 
Anegdoty z czterech stron świata. Właściwie jest 
to drugie wydanie eleganckiej Księgi anegdot 
świata (Chorzów 2007), pod redakcją Woj-
ciecha Wierciocha. 

Wznowienie przynosi taki sam podział 
materiału (jak edycja poprzednia), czyli na 
15 rozdziałów, od anegdot amerykańskich 
po żydowskie. Jak widać narodowość stano-
wi kryterium klasyfikacji. Jednak tym razem 
jest tych historyjek więcej, bo każdy rozdział 
został uzupełniony kilkoma (kilkunastoma) 
facecjami. „Anegdota to krótkie opowiada-
nie o charakterystycznym lub komicznym 
zdarzeniu, przedstawiające epizod z życia 
znanej postaci” – w obszernym i niezwykle 
uczonym wprowadzeniu wyjaśnia „awaryjny 
mąż”. Po lekturze tego erudycyjnego wstępu 
wiemy już na pewno, że pp. Wierciochowie 
znają się na wszelakich anegdotach i znają 
ich całe mnóstwo. Małżonkom naprawdę 
nie brakuje ambicji, więc aspirują do tego, 
aby zaprezentowane przez nich opowiastki 
nie tylko bawiły i śmieszyły, ale też „sku-
tecznie rozbijały mechaniczne działania i 
szablonowe sposoby myślenia czytelników” 
(tamże). Brawo!

Bardzo ładnie wydana księga (576 
stron!) mieści setki anegdot, których bo-
haterami są przeróżne sławy, kobiety i męż-
czyźni: artyści, pisarze, aktorzy i reżyserzy, 
naukowcy, filozofowie, lekarze, żołnierze, 
władcy i politycy etc. Szukałem wśród nich 
swoich ulubieńców, znalazłem 7 (Fiodor 
Dostojewski, El Greco, Salvador Dali, Her-
man Hesse, Tomasz Mann, Marcel Proust, 
Bertrand Russell). Chciałoby się więcej np. 
Kafki, Kierkegaarda, Nietzschego czy Una-
muna nie znalazłem, ale przecież (jak to się 
ładnie mówi) nie można mieć wszystkiego. 
(Skoro nie ma anegdot duńskich, to i autora 
Bojaźni i drżenia nie ma, proste).

Anegdoty wyczytane m.in. w „Pa -
noramie”, „Przekroju” czy „Wieściach”, 
wyselekcjonowane i przeredagowane, zo-
stały tutaj podane w sposób profesjonalny 
i premedytowany. Wierciochowie hołdują 
edukacyjnej zasadzie «bawić ucząc», prze-
to narrację systematycznie uzupełniają 
niezbędnymi informacjami, aby każdy 
„niedokształciuch” od razu wiedział, o 
kim mowa. Dowcipny, ironiczny komen-
tarz odredaktorski zredukowany bywa do 
jednego słowa (por. np. anegdotę Gender). 
Dla zwolenników rozbudowanych dykte-
ryjek nie brakuje relacji przekraczających 

połowę kartki, najdłuższa z nich zajmuje 
półtorej strony (Neofici). Jednak nerwowy 
(znerwicowany!) odbiorca współczesny 
raczej preferuje „szybkie numerki”, więc 
w każdym rozdziale dominują anegdoty 
krótkie i zwięzłe. Antyfeminizm to jedna z 
najkrótszych: „Ktoś mówił o Eurypidesie, 
jednym z najwybitniejszych dramaturgów 
starożytnej Grecji, twórcy Medei, że jest 
wrogiem kobiet. Sofokles na to: – Ale nie 
w łóżku”.

Anegdoty z czterech stron świata to rzecz 
wielce udana, często pozwalająca różne 
wielkie figury ujrzeć od nietypowej – nie-
poważnej – niepochlebnej strony. Wielcy 
ludzie mają również niemałe śmiesznostki. 
Przegląd tych anegdot znakomicie to ilu-
struje (vide: „PRÓŻNOŚĆ Dionizos Młod-
szy, władca Koryntu, mawiał, iż utrzymuje 
na dworze wielu sofistów nie dlatego, że 
ich podziwia, lecz dlatego, że chce, aby 
oni podziwiali jego”). Skądinąd jest to 
książka praktyczna: może być przydatna do 
pokonania nudy podczas długiej, samotnej 
podróży pociągiem (np. z Krakowa do War-
szawy lub Gdańska). Wtedy jednym okiem 
możemy zerkać na nowe sms-y w komórce, 
a drugim przeglądać anegdoty na chybił 
trafił… A ponieważ (jak już wspomniałem) 
została elegancko wydana, świetnie nadaje 
się na bezpretensjonalny prezent dla każ-
dego. Polecam! v

Wojciech Wiercioch, Jolanta Szymska-Wiercioch, Aneg-
doty z czterech stron świata, Wydawnictwo MG, Kraków 
2021, ss. 576    

Stanisław Chyczyński 

Anegdoty świata na bis
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VIII EDYCJA KONKURSU 
pt. „Inspiracje  Wierzchowskim”

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

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

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

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

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

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Wydawnictwo AUTOR
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ALICJA MARIA KUBERSKA  z Ino-
wrocławia – poetka, nowelistka, publicystka, 
tłumaczka debiutowała poetycko w roku 2008, 
a pierwszy zbiorek wierszy p.t. Szklana rzeczywi-
stość wydała w roku 2011. W kolejnych latach 
opracowała jeszcze 15 pozycji książkowych, 
z których 7 wydrukowano w USA. Ponadto 
ma na koncie rzeszę wierszy opublikowanych 
za granicą – w 30 krajach, nie wyłączając tak 
odległych i egzotycznych jak USA, Kanada, 
Chile, Peru, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, In-
die, Korea Południowa, Chiny, Taiwan, Afryka 
Południowa, Zambia, Nigeria, Australia… Ka-
wał świata! Dotknąć, naznaczyć magią własnej 
pasji twórczej tyle krajów, to noże nie rekord 
ekspansji poetyckiej, ale rzecz z najwyższego 
piętra chcieć to móc. Ale odłóżmy ten  wątek 
na razie i zajmijmy się świeżym daniem liryków 
spod górnolotnego hasła  Ponad chmurami. 
Pierwszy utwór tego zbioru nosi tytuł recepta 
na wiersz (s.5). Autorka wie, że musi pozbierać 
myśli/ wirujące jak płatki śniegu w zamieci/,  nie 
pozwolić aby się roztopiły i straciły swój wyraz, 
zamieniły się w bezkształtną anonimową papkę. 
Trzeba więc dodać gorączkę emocji/ przyozdobić 
marzeniami/ ze srebrnego pyłu spadających gwiazd. 
Czyli kolejny zabieg nie może być zimną zalewą 
ułudy, lecz muszą to być refleksje owinięte 
wokół bujnej winorośli konkretów i fantazji, 
jarzące się płomieniem marzeń  i zmysłową 
pełnią. wyłowić z dna jeziora tęsknotę/ zawiesić na 
rzęsach by błyszczała łzami/ następnie zebrać mgiełkę 
smutku. Poezja jest, jak powszechnie wiadomo, 
owocem piękna i zdziwienia, doprawionym 
niekiedy odrobiną goryczy i żalu. Jak pisał Nor-
wid: Poezja, która zapomina o tym, że ona coś robić 
powinna – zapomina przez to samo o zdrowej este-
tyce. Czyli słowo poetyckie powinno formować 
pomosty ku nowym, dynamicznym formom 
egzystencji, ku nowym duchowym przygodom 
i niespodziankom. Poetka zatem postuluje 
przechwycić śmiech zawieszony przez echo/ pomiędzy 
górskimi szczytami/ złapać w siatkę na motyle słowa/ 
niesione przez ciepły oddech wiatru…/przyprawić 
szczyptą humoru/…/ uwolnić szalone metafory/  
pozwolić im zaczerpnąć kolorów z wyobraźni/  aby 
wiersz nabrał przezroczystej lekkości i /…/ wzniósł się 
ponad codzienność. W efekcie  młodzi poeci chwycą 
za pióra/ napiszą mnóstwo wierszy/…/ w strofach 
pełnych uniesień zadrżą serca/ natura porzuci sza-
rość na rzecz jaskrawych barw/…/ kolejny Szekspir 
zapatrzony w oczy dziewczyny/ stworzy najpiękniejszy 
na świecie miłosny sonet/i obudzi słowami śpiące 
uczucia  (wiosna w poezji – s.9). Znaczy to iż poezja  
ma nadal przed sobą  nieprzebyty obszar nieużytków, 
ziemi niczyjej. Wielu twórców i krytyków  piętnu-
je dłużyzny w poezji. Wystarczy przypomnieć 
Przybosiowy postulat najmniej słów i choćby 
Bogdana Ostromęckiego: Biada temu kto żyje 
dla liter/ biada temu kto nie uwolnił się od pokus/ 
tej czarnej rzeki. (  Nie dla liter) .Kuberska odcina 
się od wodolejów wierszem poezja (s.12): Nie 
trzeba mówić wiele/ by dużo powiedzieć./ W potopie 
słów/ rozpływają się idee.

Poezja Inowrocławianki to nie żadna 
batalia militarystyczna, ideologiczny podbój 
kosmosu czy filozoficzny dyskurs o wszystkim 
i o niczym. To bardziej utwierdzanie przeko-
nania, że piękno, dobro i prawda rodzi się 
w szczególe ożywionej natury, bez udziału 

Mieczysław Wojtasik

Ponadgraniczne  lśnienia

sztucznych figur i dekoracji. W naszym przy-
padku jest to codzienność kobiety w średnim 
wieku, której czas podporządkowany jest 
zwyczajnym aktywnościom i wewnętrznym 
wędrówkom duchowości, nierzadko wpisanej 
w  ramy melancholii. Ta poezja wyrasta zarów-
no z mówienia tak, jak i nie, zależnie od skali 
autentyzmu i kolorytu twórczych wizji. Wiersz 
powstaje wtedy, stwierdza poetka, gdy zbuduję 
most ze zdań/ zepnę brzegi myśli// użyję słowa c i e 
p ł o   i   z r o z u m i e n i e/  dodam pacierze mojej 
matki/…/ ominę szerokimi przęsłami/ n i e n a w i 
ś ć  i  a g r e s j ę/  /minią pomaluję słowa/ ż y c z l i 
w o ś ć   i  t o l e r a n c j a / i  tę stalową konstrukcję/ 
zabezpieczę przed przemijaniem (wiersz- s. 10). W 
utworze drzewo i  ja (s.20) autorka przybliża 
pierwotne uczucia człowieka: jesteśmy sobie bli-
scy/ często przytulam się do pnia/ może zapamięta 
dotyk dłoni/ zaszumi wspomnieniami. Symbolika 
drzewa jest składnikiem przypowieści i mitów 
w wielu kulturach, m.in. w kabale. Z łagodnej, 
na ogół ciepłej palety barw prezentowanych w 
wierszach Inowrocławianki wyłamuje się utwór 
w kanale (s.38): pierwszą kolędę/ wykrakał głośno/ 
żałobny chór wron/ na nagich gałęziach drzew/… 
/otwarty metalowy właz/ zaprasza… Wejść, po-
dzielić się z lokatorem włazu kromką suchego 
chleba, najpewniej znalezioną na śmietniku?  
W podobnym stylu utrzymany jest wiersz p.t. 
Znajome twarze (s.46). Chodzi w nim o twarze 
zaludniające rzeczywistość zaniedbaną, z przy-
stępem  alkoholu i narkotyków, przyciągającą 
niezbyt przykładne typy, którą jednak łatwo od-
mienić jednym ruchem, najprostszym gestem 
(Cześć Mario Magdaleno!), wdowim groszem, 
który wrzucany do pudełka brzmi jak potężny 
dzwon. Wiersz ten autorka kończy kapitalnym 
spostrzeżeniem: Przyglądam się ludziom i dostrze-
gam/ - święci w naszych czasach mają inne oblicza. 
Niezwykle trafną obserwację znajdujemy też w 
utworze p.t. Topaz mistyczny (s.-51):Takimi klej-
notami są kobiety – czarodziejki,/ które bezustannie 
wędrują pomiędzy piekłem a rajem./ Wznoszą się do 
chmur, by śpiewać wraz z aniołami/ i opadają na 
ziemię, by sprzedać diabłu duszę/ za odrobinę miłości.

Lśniące doborowymi walorami wiersze 
Kuberskiej znajdują uznanie jurorów w wielu  
konkursach i zawodach. Nieprzypadkowo 
zatem jest ona laureatką Manewrów Artystycz-
nych Wojska Polskiego (2016, 2019, 2020), 
międzynarodowego konkursu poetyckiego  
Nosside  UNESCO (2014, 2015, 2020), a 
także Tra le parole el’Infinito (2018)  oraz 
Premio Internaziionale di Poesia Poseidonia 
- Paestrum we Włoszech (Inagroda). Była też 
dwukrotnie nominowana do nagrody Push-
cart Prize w USA (2011, 2015). To tylko część 
zdobytych przez Kuberską trofeów i dowodów 
uznania. O konkurencyjności jej utworów   
można mówić  też w odniesieniu do tzw. 
festiwali poetyckich. Są to promocyjne, kilku-
dniowe spotkania twórców z kilku lub więcej 
krajów, odbywające się pro arte pod różnymi 
wezwaniami, n. p. od 17. 09. do 24. 09. 2019 
roku w Indiach miały miejsce  dwa festiwale – 
promujące przesłanie  All for peace, peace for all. 
Uczestniczyło w nich ponad 160 osób. Miały te 
wydarzenia wielki oddźwięk w publikatorach 
(12 artykułów, plakaty).

Urozmaicone sposoby promocji literatury 

– poprzez publikacje w czasopismach  niejed-
nego kraju, edycje tematycznych antologii, 
uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach 
i konkursach mają praktycznie wielkie znacze-
nie w upowszechnianiu różnych  form kultury. 
Bez porównania większe niż wiersz, napisany i 
wrzucony do szuflady, aby porastał kurzem za-
pomnienia. Z każdym faktem ponadgraniczne-
go przemieszczenia się poetki z Inowrocławia 
wraz z pakunkiem wierszy, albo tylko samych 
jej wierszy, wzrasta w świecie wiedza o polskim 
dorobku kulturalnym i o polskości, będącej 
balsamem dla duszy każdego prawdziwego 
Polaka. Praktyka upowszechniania literatury 
przez Alicję Marię Kuberską jest na tyle złożona 
i ważna, iż wymaga oddzielnego omówienia. v

Alicja Maria Kuberska: Ponad chmurami, Wydawnictwo 
Diecezjalne w Sandomierzu, 2021, ss.60.
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Organizatorem konkursu jest Fundacja czA-
R(T) Krzywogońca. Konkurs jest adresowany 
do osób pełnoletnich.

I Etap (do 31 marca 2022)
Na konkurs należy nadesłać propozycję swojej 
książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej 
w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką na-
wiązujący pośrednio do przyrody, w terminie do 
31 marca 2022 r. na adres: Fundacja czAR(T) 
Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn 
(z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą 
Pszczołę”). Organizatorzy proszą dodatkowo 
o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną 
na adres mailowy: info@cz-art.org w formie 
jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx 
lub .rtf (w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).

II Etap (do 31 maja 2022)
Spośród nadesłanych propozycji komisja kon-
kursowa wyłoni finalistów, którzy zobowiązani 
będą do dostarczenia ostatecznej wersji tomu 
w terminie do 31 maja 2022.
Więcej informacji w regulaminie konkursu na 
stronie www.cz-art.org.

Nagrody
• I nagroda:  
- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 
egzemplarzy, z czego 150 dostaje autor,
- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pienięż-
na w wysokości 500 zł,
- pobyt w siedzibie Fundacji – zwycięzca będzie 
pracował pod opieką tutora nad redakcją tomi-
ku poetyckiego,
- udział w wieczorach autorskich.
• II nagroda:
- statuetka Srebrnej Pszczoły,
- nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.
• III nagroda:
- statuetka Brązowej Pszczoły,
- nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas 
Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły ze Świę-
tojańskim Poezjowaniem, który obędzie się 25 
czerwca 2022 roku w Krzywogońcu 

Grażyna Wojcieszko
Fundacja czAR(T) Krzywogońca
89-511 Krzywogoniec 53 
NIP: 5611602268
www.cz-art.org
info@cz-art.org
tel 66 33 85 114

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O Złotą Pszczołę” 

na tom poetycki
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Czas to pojęcie bardzo obszerne. Wiele 
znaczy i na dużo czynników ma wpływ, a za-
łożenie, że coś wykona się w odpowiednim 
momencie, niejedna osoba wpisywała w swój 
harmonogram działań. 

Wzięcie do ręki książki poetyckiej Czas się 
LESZKA SOBECZKO, będącej pierwszą na-
grodą w 9. Konkursie Poetyckim Fundacji Duży 
Format w kategorii „Po debiucie” w 2021 roku, 
wymaga, w pierwszej chwili, skupienia uwagi 
na tytule, który, sam w sobie, jest wieloznaczny. 
Nakierunkowuje, by spojrzeć na wszystko przez 
pryzmat chwil zapamiętanych, a ludzka pamięć 
może pomieścić w sobie mnóstwo takich epizo-
dów. Wychodzą one z ukrycia niespodziewanie 
lub zostają z niego wyciągnięte siłą poprzez 
rozpamiętywanie. Z drugiej strony można do-
kończyć ten tytuł słowami „czas się rozliczyć” z 
tym co minęło, co buzuje w głowie, gdy myśli 
się o swoim własnym życiu. Trudno jednoznacz-
nie powiedzieć, co kierowało autorem, gdy 
dopisywał to krótkie słowo „Czas” w tytule, bo 
pierwotna wersja była skrócona do samego 
„Się”, o czym poinformował, promując ten 
zbiór podczas Portu Poetyckiego w Chorzowie, 
jesienią 2021, tuż po ukazaniu się książki. Nawet 
jeżeli to krótkie słowo miało jedynie dopełnić 
tytuł, to coś w jego kierunku popchnęło poetę. 
Co ciekawe, zapis graficzny każdego utworu w 
zbiorze, oprócz wiersza początkowego i kończą-
cego, rozpoczyna się od rozbudowania słowa 
„się”. Drugim ważnym elementem, na który 
zwraca się uwagę od pierwszych stron zbioru, jest 
sposób wypowiedzi podmiotu. Staram się nie 
łączyć nigdy bezpośrednio bohatera wierszy z 
ich autorem, jednak w tym przypadku, odważnie 
powiem, że utwory są swego rodzaju kartkami 
z pamiętnika i przybierając postać prywatnej 
wypowiedzi poety.

„Trzy głosy we mnie. Nic, tylko czerpać
garściami.”1

to jak zapowiedź tego, co otrzyma czytelnik 
poznający przeżycia podmiotu– będę się 
posługiwała tym określeniem, gdyż ułatwia to 
przekaz -  na przestrzeni lat jego życia. Jak już 
wspomniałam, wiersze to rodzaj dziennika. 
Autor dokładnie przeprowadza odbiorcę przez 
różne wydarzenia, które utkwiły w jego pamięci 
i są sentymentalnie przelane na papier:
„Kręci się w głowie po kilku głębszych.
Miałem jeszcze mleko pod nosem, kiedy po-
znałem
adresy melin w Rybniku i Pszowie”2

jednocześnie zwracając uwagę na wszystko, co 
miało dla niego bardzo duże znaczenie. Nie bez 
powodu wiersze posiadają prywatne dedykacje 
skierowane do osób bliskich. Sobeczko stara się 
uchwycić w nich swoje własne uczucia, spostrze-
żenia oraz to, co najmocniej zapamiętał. Jest w 
tym, z jednej strony, bardzo drobiazgowy:
„W czerwcu ’69, jak większość przeszedłem
z różyczką do następnej klasy.”3

z drugiej piszący z wyrzutem, delikatną nutką 
żalu, choć może to nostalgia towarzysząca 
wspomnieniom:
„Statystyczna większość ma na uwadze kwiatki, 
rabatki, marzenia.
Gromadzenie wszelkich dóbr. To wtedy wycho-
dzą z nas 
trociny, pakuły i szkło.”4

Poeta uchwycił przemijalność człowieka, 
kolejne kroki, które stawia i etapy życia, bo 
„Dzieciństwo jednak to stan przejściowy. Pomię-
dzy / źródłem a deltą płonna nadzieja – jakoś to 
będzie. Ale / nigdy nie ma -  jakoś. / Zawsze jest 
konkretnie i boli.”5 Dlatego w życiu są epizody 
ważnie oraz takie, o których pamięć powraca w 
najmniej odpowiednim momencie. Sobeczko 
umiejętnie pokierował wierszami, by odtworzyć 
całokształt życia swojego bohatera i zrobił to w 
sposób niewyrafinowany, używając łatwego w 
odbiorze języka. I właściwie mogłabym skupić 
swoją uwagę na wyłącznie tych indywidualnych 
przeżyciach podmiotu, w jakimś stopniu był to 
zapewne świadomy zamysł całej książki poetyc-
kiej, jednak mnie urzekło w niej coś jeszcze. 
Leszek Sobeczko zastosował w wierszach ciekawy 
manewr, który może nie przyciąga w pierwszym 
momencie zetknięcia z utworami, bo ta rola 
należy do prywatnych wspomnień, jednak nie 
pozwala, by czytelnik przeszedł obok niego 
obojętnie. Autor łączy, o czym dowiadujemy się 
poprzez zapis wierszy, własne doświadczenia z 
wydarzeniami, które odgrywały ważna rolę dla 
ogółu ludzi. Przywoływanie wydarzeń historycz-
nych, mających miejsce na różnych etapach 
życia podmiotu, jest świadomym i mocnym 
zwróceniem uwagi na to, co działo się w jego pry-
watnym świecie, jak choćby zbieg okoliczności:
„Zaciągnąłem się, a właściwie zostałem powołany 
w grudniu 1981 
roku; rozkazem WKU Rybnik, który osobiście 
dowiózł wąsaty oficer.”6

gdzie otrzymanie rozkazu powołania do wojska 
było dużym przeżyciem dla młodego mężczyzny, 
a otrzymanie go w momencie rozpoczynającego 
się stanu wojennego, gdy sytuacja była bardzo 
niepewna, staje się przeżyciem jeszcze większym. 
W tym miejscu Sobeczko ukazuje ten sam stan 
emocjonalny, towarzyszący ogółowi ludności i 
indywidualnej jednostce. Nastąpiło nagłe zde-
rzenie się niedoświadczonej osoby z sytuacjami, 
z którymi musi się zmierzyć i trwanie w nich, bez 
pewnego jutra:

„Któż by dociekał. W każdych warunkach 
trzeba przetrwać.”7

Przeplatanie się wzajemne przeżyć pod-
miotu i wydarzeń historycznych nie jest przy-
padkowe i ma obicie w wielu utworach. Wspo-
mnienie, przez podmiot, końca lat ’80 wiąże 
się z budową jego własnego domu. Sytuacja 
ta zbiegła się z falą strajków przetaczających 
się przez Polskę, a sam koniec lata w 1988, 
gdy „wylałem fundamenty pod dom”8to ich 
nasilenie. Ma to bardzo duży wpływ na sposób 
funkcjonowania państwa oraz na działania wielu 
ludzi, w tym również podmiotu. Teokoliczności 
doprowadzają często do zachowań łamiących 
wewnętrzne zasady w człowieku, co nie omi-
nęło bohatera wierszy, gdyż panująca sytuacja 
doprowadza do tego, że „Na sercu coraz lżej i 
ciężej jednocześnie. / Dałem łapówkę. /Takie 
czasy. Do dziś czekam na dostawę żebrowanej 
stali.”9. Trudno określić, czy pojawiły się wyrzuty 
sumienia, natomiast łatwo stwierdzić, że „Odbić 
się jest sztuką, zwłaszcza, kiedy na dnie wszystko, 
/ czego nam potrzeba.”10, a stawianie kolejnych 
kroków w życiu wiąże się z dostosowaniem do 
panujących warunków.

Autor wierszy potrafi skupić uwagę czytel-
nika na wielu takich powiązaniach. W utworach 

mowa jest o pamiętnym roku 1978, gdy Karol 
Wojtyła został wybrany papieżem, a pomiot 
wierszy docenia tą sytuację zaznaczając: 
„… Mam zatem szczęście pochodzić
z narodu wybranego. Dlatego biorę życie na 
poważnie”11. 
i wspomina rady, związane ze sposobem wy-
boru przez mężczyznę kobiety, dawane przez 
majstra w pracy. Z samej dedykacji wiersza oraz 
pamiętania tych rad wynika, że nie była to osoba 
obojętna  podmiotowi. Wspomina również o 
roku 1997 kiedy przez Polskę przechodzi fala 
powodzi, a podmiot podlewa „… trawnik wodą 
z zalanej kotłowni”12, jakby nie dostrzegał tragi-
zmu całej sytuacji, bo przecież „W interesie ludzi 
/ jest się ubezpieczać”13 więc należy o tym myśleć 
w każdej chwili, bo jeśli nie to zaskoczenie bywa 
ogromne, jak choćby nagłe wesele znajomych. 
Takich dat pojawia się w zbiorze wiele. Można 
chcieć się doszukiwać powiązań lub czasami te 
powiązania same rzucają się w oczy. Funkcjono-
wanie podmiotu toczy się jakby równoległym 
torem do tego, które wiedzie społeczeństwo. So-
beczko w umiejętny sposób to nakreśla. Pozwala 
jednocześnie czytelnikowi, by ten spróbował 
dotrzeć do tych połączeń, do podobnych reakcji 
ogółu społeczeństwa i jednostki.  

Ostatnim elementem, na który zwraca się 
uwagę, czytając ten zbiór, to prywatne poglądy 
podmiotu na to co się przytrafia:
„… Przyznaję, powinienem zmienić pracę,
na odlew dać w mordę, cokolwiek w despera-
cji.”14

Sobeczko pozwolił na ich wyrażanie. Czytelnik 
obserwuje to w każdym wierszu, raz bardziej, a 
raz mniej dosadnie. Wszystko kończy się krótkim 
podsumowaniem:
„Czas się zebrać w sobie i nie patrzeć w prze-
szłość.
Choć tam wszystko – niczego już nie ma, coś 
jak depozyt,
którego nigdy nie odbierzesz i tej straty masz 
pełna świadomość.”15

które świetnie puentuje również cały zbiór, bo 
można się cofać i spisywać pamiętniki mówiąc: 
„Czym się strułem, do teraz pamiętam”16, ale 
przede wszystkim należy żyć, tym co w danym 
momencie i cieszyć się z tych chwil.

Zbiór Leszka Sobeczko wchodzi w wiele 
płaszczyzn. Nie można zaprzeczyć ich prywatno-
ści, nie można również do końca stwierdzić, co 
jest tylko literackim dodatkiem do wspomina-
nych sytuacji. Z jednej strony czytelnik może to 
sam rozgraniczać, z drugiej jest on ograniczony 
sposobem zapisu wierszy. Książka poetycka jest 
bogata w przekaz i to sprawia, że zwykły pamięt-
nik może stać się dobrą lekcją dojrzałości dla 
wszystkich. v

Leszek Sobeczko, CZAS SIĘ, Fundacja Duży Format, War-
szawa 2021, ss. 46

Przypisy:
1  Sobeczko L., CZAS SIĘ, Fundacja Duży Format, 

Warszawa 2021, s. 5.
2  Tamże, Kręci się, s. 14.
3  Tamże, Zdarzyło się, s. 20.
4  Tamże, Unika się, s. 29.
5  Tamże, Zaczyna się, s. 37.
6  Tamże, Zaciągnąłem się, s. 8.
7  Tamże, j.w.
8  Tamże, Unika się, s. 29.
9  Tamże, Unika się, s. 29.
10 Tamże, Odbić się, s. 32.
11 Tamże, Paliło się, s. 16.
12 Tamże, Rozchmurzyło się, s. 23.
13 j. w.
14 Tamże, Starzeję się, s. 34.
15 Tamże, Czas się zebrać, s. 44.
16 Tamże, Spełniają się, s. 35.

Sylwia Kanicka 

Poruszanie się we własnej pamięci
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Tytuł książki KRZYSZTOfA J. LESIń-
SKIEGO „Podglądanie starca” wydaje się być 
bardzo przewrotny, dwuznaczny. No bo trzeba 
się domyślić, czy to starzec coś lub kogoś pod-
gląda, czy też jest podglądany? Ta przewrotność 
zawarta już w tytule towarzyszy czytelnikowi 
podczas czytania całej książki. Trudno się 
zorientować, czy autor / podmiot liryczny jest 
czekającym na śmierć zgrzybiałym starcem, czy 
też mężczyzną może nie pierwszej młodości, 
ale pełnym sił witalnych i nadziei, szukającym 
przygód oraz miłości. 

Z pewnością autor jest doskonałym obser-
watorem przyrody, podgląda ją nieustannie. W 
wielu wierszach kwitną i pachną różnorodne 
kwiaty i zioła, szumią drzewa: ...przy piaszczystej 
drodze / do wrotycza / tulą się kocanki / rokitniki 
oblepione owocami / śmieją się do słońca // słoneczniki 
chylą ciężkie / głowy / do statecznych dalii / roztań-
czonych rudbekii... ; ...purpurowe maki / kłaniają się 
białej / koniczynie...; ...olchom szepczą / coś / osiki; 
...bielą świecą / brzozy / w jesiennej szacie / strzeliste 
sosny / złotem...; ...zielonej ściany lasu / strzegą / złote 
modrzewie...; …samotny klon gubi rubin / i złoto...; 

Niejednokrotnie w tym tomie w rzecznych 
falach przemykają ryby, lśniąc srebrzystą łuską, 
rechoczą w jeziorach żaby: 

… 
pierwszy szczupak 
 pierwsze raki...
… 
codziennie 
na brzegu jeziora 
widzę piękne zielone żaby 
złotookie 
w szerokim rozkroku...
a ponad tym kwitnącym, pachnącym i szu-

miącym bogactwem roślin brzęczą roje owadów 
i krążą ptaki:...wysoko skowronek śpiewa / radośnie / 
nad łąką krzyk czajki  / w łamanym locie...; ...rano / 
nad polem oziminy / dwa skowronki / w nieporadnym 
locie / szukają miejsc wolnych / od śniegu...; …na 
brzegu tańczy / pliszka...; 

…  
jaki trzmiel włochaty 
obsypany pyłkiem 
złotym...
…  
w piaszczystych skarpach 
brzegówek setki
tęcza zimorodka czasem 
błyskawicą przeleci...

Jednym z tematów wierszy, jak zresztą 
sugeruje tytuł, jest późna starość. Autor często 
wspomina dawne lata, znane kiedyś miejsca, nie-
gdysiejszych kolegów i przyjaciół, dawne miłości. 
Wraca myślą do rodziców - do matki, którą bar-
dzo kochał i której śmierci dotąd nie przebolał, 
oraz do ojca, który został niegdyś wywieziony na 
Sybir . Znów we wspomnieniach uczestniczy w 
spotkaniach towarzyskich, pije whisky, składa 
imieninowe życzenia, łowi ryby w pobliskiej rze-
ce, wdycha zapachy łąk i pól. Przypomina sobie 
nazwy odwiedzanych w młodości miejscowości, 
z których dziś nie wszystkie są nawet na mapie. 
Wydawałoby się, czeka na nadchodzącą nieba-
wem śmierć. Jest pogodzony z upływem czasu, 
rozumie, że taka jest  normalna kolej rzeczy i 
trzeba się jej poddać. Więc spokojnie żegna się 

z życiem i z bliskimi, ze wszystkim, co go otacza: 
wracam do domu / żeby umrzeć...; ***czas unosi mnie 
/ jak hades persefonę / głaszczę głowy cerbera / świat 
potwierdzam / umieraniem...; *** w samotności / 
biorę w dłonie moje stare / skołatane serce...; ***nie 
płaczcie gdy / wreszcie odejdę / wypijcie whisky 
/ albo / pigwową nalewkę / trumnę z lipy /
kwitnącej / zamówcie;*** no cóż  kochanie / pomału 
umieram / chcę na stojąco / więc / trzymam się / płotu 
/ udaję że się uśmiecham;

***  
fala 
pieści delikatnie 
znużone stopy

łagodzi ból 
jak czas
upływający 

jeszcze tylko krok
do wieczności
*** 
a cóż to śmierć
to tylko próg 
który musimy 
przekroczyć
z ostatnim skurczem
serca
ale 
nie spiesz się śmierci

Jak wspomniałam na początku, i tytuł 
książki, i tematyka wierszy Krzysztofa J. Lesiń-
skiego jest przewrotna, dwuznaczna. Choć 
przed chwilą przytoczyłam cytaty mówiące o 
zaakceptowaniu starości, o pogodzeniu się ze 
śmiercią, o łagodnym żegnaniu świata i przyja-
ciół, o cichym odchodzeniu, to z tymi właśnie 
wierszami przeplatają się wersy zupełnie inne. 
W tych innych autor / podmiot liryczny przy-
znaje, że choć lata upływają, choć serce coraz 
słabsze i oddech krótszy, to przecież „szpetota 
starości 

nie zabiera piękna dobra i miłości”. On wciąż 
chciałby kochać i być kochanym, chciałby bez 
tchu biec przed siebie po łące „biegnę i rankiem 
i wieczorem, biegnę i o słońcu i o księżycu, biegnę”, 
chwytać wiatr i żyć nadzieją.  Na przekór jesieni 
życia zauważa, że „za oknem rozbuchana wiosna”, 
wyznaje „tęsknię za wiosną”, „nie prosiłem o tę 
miłość ale jej nie oddam, ona mnie uratuje ” i  „ze 
wzruszeniem wracam do pierwszej miłości, która 
z czasem staje się coraz droższa i bliższa”. Wciąż 
wzrusza go „nieśmiały uśmiech, niesforny na szyi 
kosmyk” i nie boi się powiedzieć „kocham cię 
podziwem zazdrością 

obawą i pożądaniem, chłodzę czoło twoim 
ciałem”, a wtedy „mdleją całowane dłonie
szaleją rozdygotane serca, nie ma boga nie ma świata, 
tylko my i rozkosz”. Autor podważa  powszechne 
przekonanie, że miłość i namiętność jest prze-
znaczona i dostępna tylko młodym, że ludzie 
starsi nie są zdolni do wielkich uniesień. I choć 
sam w jednym z wierszy stwierdza, że „dusza 
umiera szybciej niż ciało”, to jednak za chwilę 
wycofuje się z tego, pisząc „a w duszy ciągle 
jeszcze  kolory wiosny”.              

***  
chciałbym 
jeszcze trochę

poprzechadzać się po tym
świecie
z rękoma w kieszeniach

jeszcze popatrzeć 
jeszcze popłakać
jeszcze pocierpieć
poprzekomarzać się
z bogiem

jeszcze raz się zakochać 

Nigdy nie jest za późno na to by być 
szczęśliwym, i nawet u schyłku życia można 
zachować optymistyczne spojrzenie na świat 
i doskonałe poczucie humoru. Udowadnia 
to Krzysztof J. Lesiński w jednym z ostatnich 
wierszy, zamieszczonych w omawianej książce 
„Podglądanie starca”:

*** 
co 
wspomnę
gdy stuknie mi 
dziewięćdziesiątka

z rodziny tych
co odeszli

przyjaciół najlepszych
wesołe
z nimi biesiady

upojne poczucie
posiadania
i władzy

sukcesy życiowe
zgubionego boga

nie 

zrzucone w pośpiechu
twoje majteczki

Książka ilustrowana jest pięknymi fotogra-
fiami rzeźb zegarów, z których każdy wskazuje 
godzinę „za pięć dwunasta”, jako symbol koń-
czącego się ziemskiego czasu. Możemy jednak 
przypuszczać, że jest to kolejny żart „przewrot-
nego starca”, a nie strach przed zbliżającą się 
śmiercią. v

Krzysztof J. Lesiński, Podglądanie starca, Wydawnictwo „Bi-
blioteka „Tematu”, Bydgoszcz 2021, stron 128

Kalina Izabela Zioła

Przewrotny starzec

Przewozy krajowe i zagraniczne
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Eugeniusz Koźmiński, W głębi, Lublin 2021, 
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Piotr Kaczorowski, 33 sceny z życia, Lublin 
2021, Wydawnictwo Karol Sułek Kropka i, ss. 294

Ewa Klajman- Gomolińska, Bibuła. Trzepot 
pióra. Teksty krystalicznoliterackie, Olsztyn 2020,Wy-
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Magdalena Czernicka  Dorota Czerwińska  Danuta Ewa Dachtera  Katarzyna Dąbecka 

Lucyna Dobaczewska  Robert Drobysz  Radosław Dzikowski  Dariusz filinger  Szymon Florczyk 

Idalia Gaudyn  Rafał Gawron  Eugeniusz Giegiel  Daniela Goldmann  Tomasz Gos  Szymon Gowor

Waldemar Jagliński  Milena Jakubowska  Jacek Jaszczyk  Rafał Jaworski  Joanna Kamińska 

Sylwia Kanicka  Jarosław Kapłon  Ewa Kłobuch  Małgorzata Anna Bobak Końcowa  Sławomir Krzyśka 

Paweł Kuszczyński  Inga Wręczycka Lankamer  Andrzej Lewko  Mariusz Lubyk  Piotr Łączyński 

Sławomir Łęga  Jan Wojciech Malik  Wiesław Marcysiak  Elżbieta Michałek  Krystyna Morawska 

Elżbieta Musiał  Wiesław Musiałowski  Jerzy Nowotczyński  Małgorzata Osowiecka  Stefan Pastuszewski 

Karolina Pawłowska  Zbigniew Pawłowski (Igła)  Marek S.Podborski  Maciej Porzycki  Gabriel Przybyłek 

Włodzimierz Rutkowski  Maciej Rybicki  Jarosław Seidel  Roman Sidorkiewicz  Icchok Baszewis Singer

 Krzysztof Stanisławski  Stefan Tyczyna  Paweł Wacek  Jacek Wilkowski  Justyna Wojdyło 

Mieczysław Wojtasik  Marek Wołyński  Józef Zdunek  Grzegorz Zientecki  Kalina Izabela Zioła


