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Jan Skarbimir Milanowski

Trawy

Trawy 
szepczą świstem
poszerzając wielki dok miniatur.

Pod arterią miasta--
pulsujące kroki
kołyszą brukowe głowy.
Kapie na ramiona światło 
przypalone dżdżystą posoką
wyższe odruchy oblekając w powieki
co jak silne palce rozdzielają sny.
Nie mogę sprostać pokusie nocy,
i niepełną pieśń upuszczam w dzień,
gdy świt najwyższe tony 
okrywa w puchowe trumny spokoju
tak przeciwne twórczej gorączce.

Nawet tam, gdzie słuszne nadzieje składam   
zawsze pamiętam liżący trawy cień
powłóczysty i czarny
jak perły błękitu u dłoni.

Na przejrzystej źrenicy jeziora
fale półokrągłe jak igły
wirują ławicą złaknionych potrzeb
spiralne morza owoce teatralnie naśladując
a pętlą odbitego lasu
zaciągają pod niebo ukruszone dno księżyca.
 
W nim jądro czerwienne
jak pąk niewzruszony powiewem życia
ani wiosenną groźbą burz.
Gradowe kryształy wnet w niepamięć przenoszą--
dawnej goryczy przedsmak
bo prędko się zło wśród piękna nudzi.
Rybacka łódź smętnie kołysze fałdy zielone
opasłych kęp strzałkowego zagonu. 
Żadne istoty dziś nie znajdą posiłku
bo głód przepasany przechadza się z ciszą.

Krzysztof Nurkowski

Tylko ptaki

I tylko ptaki
Kijowa
Charkowa
Marianpola
zdziwione
hałasem i hukiem
zrywają się bezradne
poszukując
oazy
gdzie można z ręki człowieka
otrzymać
przestrzeń
pustego nieba
pustego
nieba

nie ma
nieba
nie ma

Monika Deląg

*** 

Kawałki szklanej mozaiki 
Trzeszczą ciężko pod śladem 
Krwawego buta 
Co w pośpiechu uciekał 
Przed falą tworzącą 
Prawdziwe czerwone morze
 
Liście na gałęziach 
Co kiedyś błyszczały zielenią 
Uległy tej sprawczej sile 
Wielkiego wybuchu 
Nawet bycie bliżej nieba 
Nie gwarantuje schronienia
 
Można myśleć że ten obraz 
To wybryk natury 
Przejaw buntu przyrody 
Albo surrealistyczne doznanie 
Co jakże niechciane 
Wbiło nam się do głowy 

I co z tego będziecie mieli 
Krwawą ziemię 
Pokrytą szklanym pyłem 
Marne strzępy liści 
Czerwona armio zbawienia 
Po co ci to wszystko

Roksolana Hulynska

***

rzeczy, które pozostają po śmierci
to wszystko - nasz zapas na deszczowy dzień 
słowo, którym nie śmiem odpowiedzieć 
sukienka, której nie śmiem nosić 

dzieci niosące swoje życzenia nieznanej wiedźmie
budują puste domki dla ptaków
kiedy jest ciemno

ale  przetrwali! nie mówili strasznych rzeczy, 
nie śpiewali głośno gdzieś zebrane, 
gdzieś nagromadzone

żeby ktoś inny podczas usuwania osadów kurzu 
starości
krzyknął „eureka!” lub westchnął żałośnie 
tak, czekaj, czekaj trochę

Stefan Pastuszewski

Mowa śmierci dla umierającego żołnierza

to tylko trochę szybciej
i tak, wybierając życie, wybrałeś też śmierć
coś za coś
w tym sklepie- świecie nie ma nic za darmo

będzie trochę bolało
lepszy ból niż czekanie na ból
już jest
cały twój 
utul

całyś mój
                         - twoja śmierć

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

Marek S.Podborski

PeŁNiA wOJNY

srebrzysty księżyc
w zielonej ob wódce
wkwieca się zimnym metalem
pędów  pęd raków
ramiona wiosny hufce
gryzą już w pięty
dyskretnie

rubinowa śmierć
rozbawiona łatwizną
skupia się na gestach
w nonszalancji
(duch owych)  mistrzów

i jest bezmyślnie spokojny
to myśli – wirują
nie świat
i gdyby niebieskie sklepienie
runęło by runem
pio runem
to przyjąłby nisko
zzielone płomienie
kłaniając się
rubinowo srebrzy
sto

Marek S.Podborski

***

Przetrącono śmiechem Pieśń starego proroka
Tak wojna! Tak wojna stuoka
Pożera serca pośpiechem
Echem się wwierca

I niby za wcześnie
I jakby nachalnie
A w sercach już pleśnie 
I śmierć tryumfalnie hojna

wzbudzają niepokój, czy może jeszcze wrócić dawna wiosna? Ona nie przychodziła jak dzi-
siaj, od razu w rozdeptanych buciorach, pijana. Delikatnie zbliżała się na palcach, smukła 
i promienna, a dzień spieszył ją gonić. Najpierw cieplejszym oddechem roztapiała brudny 
śnieg i w połowie marca, na pustej osiedlowej przestrzeni dla przyjezdnych cyrków i lunapar-
ków, miałem całe małe dorzecze Amazonki z meandrami, przełomami, błotnymi tamami. 
Ja byłem królem tej rozmiękłej ziemi, budowniczym rozlewisk i mokradeł, z burozielonymi 
wyspami traw, w pulsowaniu przepływu.

Zlodziałe, śnieżne kopce na trawnikach, przepalone moczem psów, ginęły w oczach 
zgniłoczarnym osadem. Gawrony z gilami nagle cofały się na północ, a wróble tłoczyły się 
godowo zadziorne harmidrem w krzakach. Czapki znikały w kieszeniach lub leżały pod 
ławkami zmięte i nikt po nie nie wracał. Niebawem topiło się Marzannę, była woda i ogień, 
my na brunatnej ziemi, dym w powietrzu błądzący, on nam pachniał obietnicą kwiatów i 
bajecznych motyli, które były jak kap rys dla nas, przesadnie łakome i ufne, a wokół siebie 
życiem barwnym złożone. Kluczami wracały żurawie, choć więcej kaczek i gęsi, Wisła lizała 
wały stalowosinym jęzorem po łęgach, tocząc mętny nadmiar do morza.

Czas puchł jak pąki na drzewach i gubił się bezradny niczym podarty worek z kapslami 
w kolarskich koszulkach, wytarta piłka przy nodze, strupy na zdartych kolanach od rowe-
rowych kraks. Wieczorem, przez starą bramę, graliśmy w kometkę, z tańcem nietoperzy do 
chłodnego zmroku, świstem ścinaliśmy zmierzch. Nocą zwieńczeni siadaliśmy przed domem 
na schodach, snując stare historie i bujdy wyjęte z filmów i książek, wsłuchując się czasem 
w pomruki zbyt odległych burz.

Piotr Wiktor Grygiel

Nie czas na …

To nie jest czas na pisanie wierszy gdy płonie
świat wrogością zabity
płacz dzieci kat rozrywa na strzępy i pyta
czy dość płaczu trzeba by zalać jęzorów potoki
ognia 
to nie czas na milczenie wymowne i pastel kolorów 
gwiazd nieba
kiedy brak chleba i wody obficie krwawiącej na szlaku
zagłady z dziurawych żył spływają 
bólem dozgonnej szpetoty 
żeremia ludzkich przytułków
nory kloak cywilizacji jeszcze nie czas 
na zbożne myślenie nie pora na żale 
na litość łaskawą współczucie dojrzewa
raną odwiecznych  instynktów zżerania  
człowieczeństwa niemocą 
jest krzyk rozpaczy jest ból rodzących
morderczy ogień  
zagłady dryl apokalipsy rządzących 
prawami szatana zgłębień
Szarego Pustkowia Hadesu
Trzy Mroki Zaświatów i wrota
Dziadami podszyte
czas samozagłady
palący ogień
brak tlenu
zapach śmierci            1marca 2022 r.

Stefan Pastuszewski

Świt

marzył o innym świcie niż ten codzienny
z jutrzenką błędnej myśli 
z trudem przewlekającej się przez flegmę ciągłego znużenia
i z powtarzalnym ubieraniem się 
nawet w inne ubrania
które jak za czasów mamy
przygotowywał jeszcze wieczorem
grzecznie układając na krzesełku

- niech świt będzie inny
potem się inaczej ruszy - powtarzał zasypiając
czy w nocy się budząc, bo  spał za dużo
i wiecznie był senny

 i świt inny przyszedł
z grzmotem nie – wiosennej burzy
ulewą nie - deszczu
stal i ołów
i wszystkie inne świństwa, które tylko człowiek może wymyśleć
marząc o czymś innym
niż jest
spadały innym na głowy

szukał w lustrze czy on sam jeszcze jest
jeszcze był nie - inny
ale innych już nie było

szukał więc klawiatury
klawiaturę znalazł   24 lutego 2022 roku 

Rozmiękłe grudy

Pomoc ukraińskim odesitom

Jeśli ktoś chciałby pomóc ukraińskim 
odesitom / odessyjczykom (mieszkańcom 
Odessy), to proszę pisać:

Ludmyła Kasjanienko, e-mail: luda443@
gmail.com
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Rys. Martyna Kurowska

25 lat „Akantu”

Krok do pięćdziesięciolecia

„Bogactwo jest to posiadanie prawdziwych 
walorów 
przez ludzi dzielnych i wartościowych”.
(Johan Ruskin)

Dla mnie 25-lecie miesięcznika literac-
kiego „Akant” to jak niebywały sen-marze-
nie, a jednak autentyczność utwierdzona w 
rozważnym wywiadzie z wydawcą i redakto-
rem Stefanem Pastuszewskim („Akant” nr 
1/313, 2022 roku).

Miesiąc w miesiąc, przez około 18 lat, 
odbieram prenumeratę „Akantu” – wy-
godna i najpewniejsza metoda. Strona po 
stronie, notująca prozę i poezję, wzbogaca 
moją codzienność. Uzależniam się od akan-
towego bogactwa.

Jestem pod ogromnym wrażeniem 
uporu i pracowitości, wytrwałości i samoza-
parcia redagującego „Akant”. Łączę wyrazy 
wdzięczności za ćwierćwiecze…

Jeszcze tylko jeden krok dzieli do 
przekroczenia 50-lecia, czego zacnemu 
Zespołowi Redakcji „Akantu” życzę. v     

Halina Alfreda Auron 

W pełni ogólnopolskie

Nie ma pisma literackiego w Polsce, 
które zamieszczałyby tyle debiutów poetyc-
kich jak czyni to „Akant”. Drukuje także 
opowiadania. Wyróżnia go również publi-
kowanie wielu recenzji nowości wydawni-
czych - wartościowych książek poetyckich 
i prozatorskich. Mocną jego stroną jest 
eseistyka dotycząca kultury i współcze-
snego życia literackiego lub twórczości 
wyróżniających się autorów. Oryginalnym 
jego dodatkiem jest „Świat Inflant”, bodaj 
jedyne w  Polsce pismo poświęcone kultu-
rze i historii tego regionu.

Warte podkreślenia jest, że wydawany 
w Bydgoszczy „Akant” otwarty jest na wszyst-
kie ośrodki literackie i środowiska, także 
w małych miastach. Nie jest więc pismem 
regionalnym, lecz w pełni tego słowa ogól-
nopolskim, tym bardziej, że jest dostępny 

Skrót wystąpienia wygłoszonego 
podczas uroczystości jubileuszowej
22 stycznia 2022 roku
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
w Bydgoszczy 

Zapowiedź długiego istnienia
„Wysoce skomplikowanym jest opisywanie słowami  
czegoś, co ponad słowem istnieje”  pisze Maciej Puto 
w artykule „King of Kings and Lord of Lords za-
mieszczonym w numerze 4 „Akantu” z kwietnia 1998 
roku, pierwszego roku wychodzenia pisma. 

Jego artykuł dotyczy wprawdzie muzyki 
(konkretnie oratorium „Mesjasz” Georga 
Friedricha Haendla), lecz słowa te można i na-
leży odnieść także do literatury. Zarówno do 
samego procesu tworzenia dzieł literackich, 
jak i wszelakich prób formułowania jakich-
kolwiek sądów o nich. A także – dodajmy – o 
periodykach poświęconych literaturze!

„W  którymś momencie  jednak  zrozumiał 
(bohater opowiadania Jana Parandowskiego 
„Max von Trott”), że nigdy nie będzie w stanie 
opisać  tego,  co  zostało  okryte  tajemnicą” dopo-
wiada w nr 2 „Akantu” Hanna Strychalska w 
artykule „cierpienie „milczącej formy”” opi-
sującym spotkanie z profesorem Zygmuntem 
Kubiakiem, w pewnym sensie następcą Jana 
Parandowskiego.

Literatura to rzeczywiście bardzo tajem-
nicza Pani. 

Tym bardziej należy podziwiać założy-
cieli „Akantu”, że zdecydowali się powołać 
MieSiĘcZNik LiTeRAcki w epoce, w któ-
rej wydaje się, że literatura straciła swój „lwi 
pazur” (zamieniając go najwyżej w pozór), 
a niektórzy twierdzą nawet, że –straciła też  
rację bytu!

Mimo to  twórcy pisma wykazują w od-
-redakcyjnym „wstępniaku” zamieszczonym 
na pierwszej stronie wydanego na świat 25 
lat temu, w styczniu 1998 roku pierwszego 
numeru czasopisma sporo optymizmu. Piszą 
bowiem: „Należy to (to, czyli symboliczne liście 
akantu spowijające dwa kapitele korynckich 
kolumn, flankujących z dwóch stron winiety 
pisma jego tytuł: „Akant”) rozumieć nie  tylko 
jako zapowiedź długiego istnienia…” 

Trzeba zatem przyznać, że najwidoczniej 
posiedli – równie tajemniczą jak muzyka, lite-
ratura i w ogóle sztuka – zdolność prekognicji 
(przewidywania przyszłości), skoro właśnie 
obchodzimy 25. urodziny ich – już dawno 
dorosłego – dziecka! 

Jakkolwiek wykazali też chwalebną 
ostrożność, pisząc nieco niżej: „AKANT zamie-
rza więc stać się partnerem swojego czasu, chociaż 
jak przypuszczamy, czas nie wykaże się podobną 
życzliwością. Czas niszczy”.

Spróbujmy się zatem zastanowić, jak 
obszedł się przez ten czas z „Akantem”? Czy 
„Akant” rzeczywiście był (i jest!) partnerem 
swojego czasu? A może raczej należałoby 
powiedzieć: czasów, owych ciekawych czasów 
z chińskiego przysłowia? Czy „Akant” wciąż 
sprawnie, z tarczą, uwija się po „polu walki”, 
czy może nieco zmarniał, złapał zadyszkę? A 
może, co prawda „zbrzydł, zeszpetniał, ale 
dziwnie wyszlachetniał”?

Oraz czy – jeśli można wobec tak do-
świadczonego w bojach i dojrzałego czaso-

w KMPiK-ach i niektórych kioskach Ruchu 
na terenie całej Polski.

Na tle innych czasopism literackich i 
kulturalnych „Akant” wyróżnia się dużym 
formatem B4, przypominającym przed-
wojenne czasopisma literackie. I regular-
nością w ukazywaniu się, a to wymaga na 
pewno wielu zabiegów w pozyskiwaniu 
środków na jego druk i kolportaż. v

Paweł Soroka

Kalendarze regulować

Właśnie styczniowy AKANT dotarł 
do mnie, wraz z promieniującą antologią 
(złoto prezentuje się znakomicie!...). B. 
dziękuję za uwzględnienie mojej szarej 
postaci w tym książkowym  wydaniu. Gra-
tuluję SREBRNEGO jubileuszu: 25 lat 
to szmat czasu!!! (Kiedy to zleciało?...). 
Imponujące! Wasz miesięcznik wywalczył 
sobie wyjątkową pozycję na krajowym fo-
rum wydawniczym. Obecnie należycie do 
czasopism niezwykle żywotnych, poczyt-
nych i rozpoznawalnych. „A” ukazuje się 
z taką regularnością, że dzięki niej można 
by kalendarze regulować! (hi, hi, hi...). 
Już samo TO jest kosmicznym wyczynem. 
Osobno cieszy mnie, że przez te ćwierć wie-
ku utrzymaliście stałą (niezmienną) szatę 
graficzną: winietę, format, szpalty. Dobrze, 
że nie przeszliście na kolor, by wtopić 
się w środowisko nowinkarzy. Mniemam, 
iż dziesiątki redaktorów zazdrości Wam 
tych wszystkich osiągnięć. Zatem jeszcze 
raz gratuluję i życzę Państwu kolejnego 
ćwierćwiecza. v 

Stanisław chyczyński

Aleksander Bukowiecki

Na 25-lecie „Akantu”

Konkurs „O Złotą Pszczołę”

Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) 
Krzywogońca. Konkurs jest adresowany do 
osób pełnoletnich.

Zasady konkursu są następujące:

Do konkursu można zgłosić projekt niepubliko-
wanej książki poetyckiej o tematyce nawiązują-
cej pośrednio do przyrody.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą oraz dodat-
kowo mailem.

Jury oceni nadesłane propozycje i wybierze 
finalistów, którzy do 31 maja 2022 dostarczą 
finalną propozycję książki poetyckiej, zdjęcie i 
notkę biograficzną.

Więcej informacji w regulaminie:
h t t p : / / c z - a r t . o r g / p l / r e g u l a m i n - v -
ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-o-
zlota-pszczole/

Termin: zgłoszenia będą przyjmowane do 31 
marca 2022 r.

Strona konkursu
www.cz-art.org

Kontakt
info@cz-art.org
tel. 66 33 85 114

V Ogólnopolski konkurs na tom 
poetycki „O Złotą Pszczołę” 
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pisma formułować dziś jakieś zastrzeżenia 
(a moim zdaniem, można, a jeśli można, to 
– gwoli sprawiedliwości - trzeba!) – to jest to 
tylko wina nieżyczliwości czasu i przyrodzonej 
mu niszczącej siły? Czy może też choć trochę 
ulubionego sportu Polaków: mianowicie 
strzelania sobie samym w stopę lub w kolano?

Chwalimy i ganimy
Chwalimy „Akant” i ganimy za dokładnie 

to samo! Ja na przykład, widząc jak znacznie 
przytył od czasu pierwszych numerów, chwalę 
go za to i ganię jednym głosem. 

chwalę, bo miejsce na jego łamach 
znajduje znacznie – mam nadzieję – więcej 
autorów i autorek, w tym – oby! – obiecujących 
debiutantów, może nawet przyszłych Miłoszów, 
Szymborskich i Tokarczuk.  

Ganię, bo – w niezgodzie z  prawem 
dialektyki – w tym tłumie i zamieszaniu ilość 
(ściślej: liczba) nie zawsze przechodzi w jakość! 
Gra może i odbywa się „na wielu bębenkach”, 
ale wychodzi z tego kakofonia, przy czym – to 
już prawo kopernika! – gorszy pieniądz wypie-
ra lepszy. Czytaj: bębniści grający energetyczne 
disco-polo skutecznie zagłuszają nieśmiałe, acz 
nietuzinkowe próby perkusyjnych Szopenów 
czy Brahmsów, a może nawet Bachów! A jeżeli 
nawet nie zagłuszają, to odrywają od osiągnięć 
tamtych uwagę decydentów i publiczności.

W 313, jubileuszowym, numerze „Akan-
tu” ze stycznia bieżącego roku znajdujemy 
– moim zdaniem, świetnie przeprowadzony 
przez Michała Pasternaka – wywiad z doktorem 
Stefanem Pastuszewskim, sekretarzem redak-
cji i wydawcą pisma. Pastuszewski wyraźnie 
sugeruje w nim, że redakcja stosuje selekcję 
nadsyłanych materiałów, w wyniku której od-
dziela i odrzuca plewy od ziarna.

Proszę wybaczyć, ale ja w to po prostu nie 
wierzę. Przy takim natłoku zdarzeń czy raczej 
zderzeń „drogowych” jakakolwiek  naprawdę 
skuteczna i konsekwentna regulacja ruchu jest 
niemożliwa. Nie mówiąc już o tym, że tak do 
końca, to nie wiadomo, czym właściwie mieliby 
się kierować redakcyjni panowie policjanci i pa-
nie policjantki zaczajeni na literackich piratów 
drogowych za krzakami przy redakcyjnej szosie.

Kłania się tu zjawisko nieoznaczoności, 
dające się mocno we znaki rzekomo  ścisłej fi-
zyce. A co dopiero humanistycznej, chimerycz-
nej, niepoliczalnej i nieobliczalnej literaturze i 
sztuce! O czym zresztą powiedzieliśmy już sobie 
na samym wstępie. 

Najbardziej nieubłagane są prawa sta-
tystyki i rachunek prawdopodobieństwa! Im 
większa liczba kandydatów na geniuszy, tym 
większe prawdopodobieństwo przedostania 
się pośród nich choćby w pobliże Parnasu (a 
„Akant’ na pewno chce choćby takim pobliżem 
być!) tfurców (pisanych przez tfu). 

I tak oto numery „Akantu” z pierwszego 
roku jego wydawania okazują się – przynaj-
mniej w moich oczach - znacznie bardziej 
zachęcające do wzięcia ich do ręki i przynaj-
mniej przejrzenia niż wydawane obecnie. Są 
znacznie cieńsze, „chudsze” - mieszczą zatem 
mniej autorów i utworów. Ale…

Ale już w pierwszym w ogóle numerze 
pisma, ze stycznia 1998 roku, na pierwszej 
stronie, obok wspomnianego redakcyjnego 
„wstępniaka”, znajdujemy nieznane dotychczas 
fragmenty wierszy czy też aforyzmy żyjącego 
wtedy jeszcze księdza-poety Jana Twardow-
skiego. Jest to zapowiedź napisanej przez 
Zbigniewa Ździebłowskiego obszernej relacji 
ze spotkania z księdzem, zamieszczonej na 

stronie 4. Szkoda tylko, że nie jest to na „jedyn-
ce” wyraźnie zaznaczone, a tytuł na „czwórce” 
jest bardzo mały, zaś podtytuł „Spotkanie  z 
Janem Twardowskim” wręcz mikroskopijny! Na 
szczęście wszystko „zdradzają” zamieszczone 
w tekście zdjęcia. Posturę i twarz ks. Twardow-
skiego znali przecież w Polsce chyba wszyscy!

Numer drugi już na pierwszej stronie 
rozpoczyna się – w pierwszą rocznicę jego 
śmierci – opowiadaniem czeskiego Mistrza, 
Bohumila Hrabala. Jest go też sporo – włącznie 
z dużym zdjęciem – wewnątrz numeru. Tamże 
także wspomniany już przeze mnie na wstępie 
Zygmunt kubiak.

W ogóle redakcja starała się wtedy – 
częściej chyba niż dziś – inkrustować numery 
znanymi nazwiskami, zamieszczając utwory, 
zdjęcia, biogramy, nawet portrety rysunkowe, 
(czasem prawie karykatury, ale życzliwe) twór-
ców niekwestionowalnych. A także – w miarę 
możliwości – rozmowy z nimi lub relacje z ich 
spotkań z czytelnikami. 

Doceniała też redakcja twórców mniej 
znanych, w tym „własnych” (odkrytych przez 
siebie, debiutujących właśnie w „Akancie”), 
zamieszczając ich nazwiska na pierwszej stro-
nie, tuż pod winietą, a nie na ostatniej, jak to 
praktykuje dzisiaj. 

Argument, że obecnie tych osób jest – 
jako się rzekło – znacznie więcej i albo by się 
na jedynce nie pomieściły, albo zbytnio by 
ją graficznie obciążyły – nie do końca mnie 
przekonuje. W tym wypadku trzeba by i wła-
śnie można by było wybić na front page tych, 
którzy do danego numeru dostarczyli teksty 
zdecydowanie najlepsze, najciekawsze, względ-
nie najbardziej nowatorskie, najodważniejsze 
treściowo i formalnie. 

Taka „mała selekcja” jest chyba bardziej 
sprawiedliwa, pewniejsza własnych kryteriów 
od wielkiego dzielenia literatury? Na przykład - 
co lansuje z upodobaniem redaktor Pastuszew-
ski - na wysoko-artystyczną i popularną. Czy nie 
chodzi tu aby, o tę pisaną dla krytyków (których 
już nie ma) i dla innych pisarzy, czyli dla śro-
dowiska i o tę drugą - dla ciemnego ludu? Jeśli 
tak, to ja się do owego ciemnego ludu oburącz 
zapisuję! Lubię bowiem i cenię literaturę po-
pularną – choćby za to, że jest… popularna! 
A tak w ogóle to nie wiem, do której zaliczyć 
np. „komu bije dzwon” ernesta Hemingwaya. 
Toż przecie jest powieść niewątpliwie wysoko-
-artystyczna, a zarazem – w swoim czasie – była 
bardzo popularna, chętnie czytana także przez 
„zwykłych ludzi”, do poduszki, w podróży itp.                                                        

Pisma karty  - atutowe i bite

„…Mało wierszy  jest w „Akancie”,  które  by 
mnie poruszyły” – pisze w liście z życzeniami  za-
mieszczonym w 50. numerze pisma, w zasadzie 
życzliwy mu,  Stefan Rusin..

Może właśnie o to chodzi? Nie czuję się w 
tej dziedzinie bardziej kompetentny od pana 
Rusina, ale pociesza mnie, że znalazłem bratnią 
duszę. Brak rymów i metrum nie jest zapewne 
najważniejszy. O wiele ważniejsze wydaje się 
to, że poezja nowoczesna często w ogóle nie 
porusza. Przynajmniej nie nas dwóch. Śmiem 
jednak podejrzewać, że znacznie większej liczby 
osób. Z których znaczna część oczywiście się 
do tego nie przyznaje. Bo - nie wypada! Nie 
wypada zwłaszcza, gdy się już jest czytelnikiem 
„Akantu” (lub podobnego periodyku), być 
ignorantem akurat w tej dziedzinie.

Są, rzecz jasna, chlubne wyjątki. Mnie, 

jak dotąd, najbardziej może poruszył zamiesz-
czony w numerze 9 (wrześniowym) z 2019 
roku (od początku wychodzenia „Akantu” 
to nr 295) ten wiersz bez tytułu autorstwa 
Grzegorza Zienteckiego:

Lampa topowa przez chwilę 
Zdaje się być spadającą gwiazdą
Ale wkrótce znów pojawia się nad horyzontem
To  odległy  statek  balansujący  na  krawędzi wi-
dzialności
Jeszcze kilka mgnień
I oddala się znikając jak służący
Niosący w dół piwnicznych schodów swą pochodnię 

Nie umiem tylko do końca rozdzielić, 
czy wiersz coś tam we mnie poruszył dlatego, 
że to po prostu świetny wiersz, czy też dlatego, 
że mam hyzia na punkcie morza, statków i… 
wszelakich lamp oraz latarni? 

Odnotujmy jednak argumenty za świetno-
ścią tego wiersza „samego w sobie”, bez czyn-
ników pobocznych, jak np. czyjeś tam hobby. 
Pierwszy argument, to super-celne użycie w 
tym obrazie słowa „krawędź”. Kojarzy się ono 
z dawnymi obawami ludzi przed dotarciem 
na „kraniec świata” - groźny, tajemniczy anus 
mundi, za którym nie wiadomo, co się kryje!  
Drugi argument, to ten niesamowity przeskok z 
morza do piwnicy, zapewne pełnej przednich, 
starych win... Jakby autor wiersza gościł kiedyś 
u Portosa, uziemionego w zamku, zanim 
d’Artagnan skaptował go ponownie do służby 
w kontynuacji „Trzech muszkieterów” Aleksan-
dra Dumasa zatytułowanej „w dwadzieścia lat 
później”. A może ten służący, skoro schodzi 
niżej od powierzchni morza, na jego dno; albo 
w głąb ziemi – to schodzi do piekła Dantego, 
do Hadesu (niczym niezłomny boski Odys, 
wielki żeglarz), wreszcie może do podwodnej 
groty kreteńskiego Minotaura, tak przeraźliwie 
opisanej w księdze Miki waltariego „egipcjanin 
Sinuhe”? Konotacje mogą być bardzo różne, 
przebogate w ciągi znaczeń! I naprawdę wszyst-
kie przeleciały mi błyskawicznie przez głowę, 
same, bez żadnego sterowania!

Niewątpliwą kartą atutową „Akantu” były 
akcje dyskusyjne! W wolnej niby prasie doby 
obecnej dyskusje takie praktycznie się nie zda-
rzają. Najpoważniejsza z akantowych dotyczyła 
perspektyw naszej cywilizacji po zamachu na 
World Trade Center w Nowym Jorku. Niestety 
znikły one i z łamów „Akantu”. W rozmowie 
ze mną Stefan Pastuszewski skarżył się, że 
trudno upilnować dyskutantów, żeby w porę 
nadsyłali swoje polemiki. Właściwie musiałaby 
się tylko tym zajmować wyznaczona osoba, na 
co szczupła składem redakcja nie może sobie 
pozwolić. Może sposobem na to byłoby nie 
prowadzenie dyskusji z numeru na numer, lecz 
zebranie dyskutantów w jednym czasie i miej-
scu i przedstawienie całości dyskusji w jednym 
numerze? Prowadziłem kiedyś taką dyskusję –  
o Teatrze Polskiego Radia, pod tytułem „Teatr 
mój słyszę ogromny!” – w tygodniku „Antena”. 
W „Akancie” dyskusja „Jaki teatr?” – już nie 
radiowy – też była. Była!

kartą bitą pisma (czy raczej bijącą w 
jego dobre imię!) są niestety zdarzające się w 
nim zbyt często, horrendalne nieraz  błędy! 
Nie, nie zdarzające się, lecz czynione przez 
autorów lub redaktorów (bo chyba nie dru-
karzy?). Nie lubię sformułowania „wkradł się 
błąd”. Błąd, to nie szczur, kot, czy zupełnie 
już infantylny „chochlik”, który sam się gdzieś 
tam wkrada i rozrabia! Błędy robią ludzie! 

dokoñczenie na str. 6
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Tymczasem w stopce redakcyjnej nie widać 
osoby odpowiedzialnej za korektę! Nie jest też 
ona zlecana – tak przynajmniej sądzę na pod-
stawie ich zwierzeń drukowanych na łamach 
pisma – młodym praktykantkom, na pewien 
czas zatrudnianym w redakcji miesięcznika. A 
bardzo by się to obu stronom – miesięcznikowi 
i praktykantkom – przydało! Przykład pierwszy 
z brzegu: Pani Daniela Goldmann w swojej  
relacji z uroczystości jubileuszowej „Akantu”, 
zamieszczonej w 3. numerze pisma z marca 
tego roku, twierdzi, że niniejsze wystąpienie 
wygłosił niejaki Aleksander Bukowiński!!! 
Niestety, Miła Pani, nazywam się jednak trochę 
inaczej! Natomiast przyznaję Pani rację, że było 
ono „przydługie nieco” – i dlatego zgodziłem 
się na zamieszczenie tutaj wersji skróconej.

Tajemnicą pozostaje tylko, dlaczego w 
świetnych skądinąd felietonach (a może krót-
kich esejach?) Ariany Nagórskiej błędy prak-
tycznie nie zdarzają się w ogóle? Może autorka 
po prostu w swej pracy – jak lubią wyrażać się 
sądy - dochowuje należytej staranności?

*
A może absurdem jest w ogóle zajmo-

wanie się literaturą? Przecież w porównaniu 
z czasem trwania ludzkości (istnienia homo sa-
piens i pokrewnych istot na Ziemi) zajmuje ona 
tylko ułamek promila tego czasu. A tak zwana 
literatura piękna, w dzisiejszym znaczeniu tego 
pojęcia, też jest tylko niewielkim procentem 
przeciętnego czasu trwania wielkich cywilizacji. 
Może więc jest tylko epizodem, efemerydą i 
nie warto się nią zajmować, przywiązywać do 
niej jakiejkolwiek wagi, bo niedługo zniknie i 
powiedzmy za 100 lat nikt  nie będzie o niej pa-
miętał? Wątpliwości takie podnosiliśmy zresztą 
już na wstępie tego wystąpienia…

Pewien poeta jednak sądził inaczej. Oto 
pierwsza zwrotka jego wiersza:

Wszystko jest głupie, co rodzi się z myśli, 
A nie z kapryśnych słów dźwięku;
Wszystko jest kłamstwem, czego nie nakryśli
Pióro bezwolnie chwiejące się w ręku

Mamy tu pochwałę improwizacji i przy-
padku, w miejsce nadmiernego „myślactwa”. 
Oraz, rzec można, wczesną formę zawołania: 
„Pisarze, do piór!” – choćby nieco chwiej-
nych… 

Otóż autorem jego jest Tadeusz Boy-
-Żeleński. Zamieścił go zaś w swoich sławnych 
„Słówkach”, kojarzących się i kojarzonych 
głównie z krotochwilami i satyrą. Kiedy jednak 
temat był poważny – i Boy traktował go poważ-
nie. Choć umiał go podać tak lekko…

A zaś wielki pisarz francuski wiktor Hugo 
ustami jednego ze swych bohaterów wręcz 
zaleca nam wierzyć w… astrologię! Jeśli już 
nie jesteśmy zdolni zaufać tej „ogólnej”, to 
stwórzmy sobie własną. Taką, która dobrze bę-
dzie nam służyć i wspomagać nas w twórczych 
przedsięwzięciach!

Powiedzenie Per aspera ad astra (Przez 
ciernie do gwiazd) możemy sobie zamienić na 
Per aspera ad astrologia.

Czego Załodze, współpracownikom, 
Autorom i czytelnikom „Akantu” życzy

Aleksander  Bukowiecki
(nie Bukowiński!) v

Pewnego dnia zabrakło Bronisława. 
Mentalność służbowa była cały czas naszą 

drugą naturą. Ułożyliśmy się tak jak na służbie, 
tylko mniej zwierzchności teraz było. Była tylko 
symboliczna, moralna. Ostatnie zdanie albo co 
najmniej ważne zdanie miał Bronisław. Uznali 
go nawet ci, którzy pod nim nie pracowali, bo 
musieli przecież kogoś uznać. Druga natura. 

Pułkownik nie nadużywał swojej pozycji. W 
ogóle chyba nawet jej nie używał, ale wiedział, 
że jest potrzebny. Starał się więc przychodzić na 
każde spotkanie Kółka, a już nigdy nie odwo-
ływał tych, które przypadały u niego w domu. 
Krystianowi W. czasem się to zdarzało z uwagi 
na żonę chorą na S.M. Ja też nie odwoływałem, 
chociaż zauważyłem, że u mnie była najgorsza 
frekwencja. Może z uwagi na ten mój blok-szafę, 
w którym zawsze ktoś się kręcił, a my przywykli-
śmy do kanałowo-piwnicznych, żeby już nie użyć 
innego przykrego słowa, wędrówek. A może 
przyczyną był chłód, który u mnie panował. Brak 
kobiecej ręki, czy po prostu jakiejś namiastki 
rodzinnego życia. Trudno określić, jakie są 
za oznaki rodzinnego życia, ale zawsze można 
stwierdzić, czy są, czy ich nie ma. Znałem w do-
brych, starych czasach takie lokale kontaktowe, 
niezamieszkałe, w których mimo układania 
różnych przedmiotów jak miś, książka czy stos 
ręczników na krześle w kuchni, człowiek nie 
czuł życia. Zupełnie jakby to było jakieś biuro a 
ja jego urzędnikiem. Porządnym, dokładnym, 
obowiązkowym, bo cały czas zmuszałem się do 
różnych obowiązków i najtrudniejszego obo-
wiązku – życia. Ścierałem kurz i zamiatałem 
podłogi. W tamtych mieszkaniach czyniła to raz 
na dwa tygodnie sprzątaczka z komendy. Tylko 
tym różniły się te biura.

Bronisław lubił swój głos. Wsłuchiwał się 
weń, w związku z czym nie zawsze słyszał gwar 
szeptów na sali. A jak usłyszał, to wrzeszczał:

- Słuchać!
I znów wsłuchiwał się w siebie. Ale nie tylko. 
Głos miał lekko ochrypły, jakby po wczo-

rajszym przepiciu, choć w zasadzie dużo nie 
pił. Ktoś przecież musiał nad tym wszystkim 
panować. W Służbie Bezpieczeństwa, jakże płyn-
nej i niekonkretnej, mimo ścisłych instrukcji i 
regulaminów, dużo zależało od zwierzchników. 
Na przykład Wydział III w sąsiednim wojewódz-
twie nie miał takich wyników jak nasz, bowiem 
tamtejszy naczelnik powoli, bardzo powoli, 
bo był to chłop na schwał, przechodził w stan 
alkoholizmu. Wściekaliśmy się na pułkownika 
Bronisława i ceniliśmy go, gdyż z uwagi na osią-
gane wyniki więcej było u nas premii i nagród 
niż w innych wydziałach. Bronisław budował 
jedność i optymizm mimo wszystko. 

- Wszyscy jedziemy na tym samym wózku 
– mówił.

- W przepaść – zajojczył któryś z nas.
Bronisław uśmiechnął się, poczekał chwilę 

i powiedział:
- To tylko w powieści. Tylko w literaturze 

tak bywa. W życiu zawsze jest jakieś wyjście.
„ - Tylko, że w tej grze-życiu nie ma takich 

zasad jak w szachach, kartach, domino. To 
nieobliczalna ruletka” – myślałem.        

Po śmierci Bronisława Kółko zaczęło się 
sypać. Dwa pozostałe lokale kontaktowe nie 
miały już tego klimatu, co jego, ze stojącą lampą 
z żółtym abażurem i z przysypiającym pod nią 

pułkownikiem. U mnie było, jako się rzekło 
surowo. Mieszkanie Krystiana W. było z kolei 
małe, a w drugim pokoju przesiadywała chora 
na SM żona, która wprawdzie była cicha, dyskret-
na, ale… Jak można w takie sytuacji mówić, a 
nawet krzyczeć, co się myśli i z namaszczeniem, 
chrobocząc, ostentacyjnie odkręcać nakrętkę 
„Żytniówki”?

Wyłoniły się półkółka, dwóch, trzech 
facetów spotykających się na ławeczce w parku 
i telefonujących do siebie o różnej porze. Spo-
tykaliśmy się in gremio tylko raz do roku, na 
Boże Narodzenie, aby napić się wódki i zagryźć 
opłatkiem. 

Niektórzy samotnie, w mniej lub bardziej 
trzeźwym poczuciu zdeterminowania swego 
losu, osuwali się w nicość. Nawet nie dawali się 
zaprosić na brydża czy wódkę. 

W nowej, coraz bardziej skomplikowanej 
rzeczywistości rozchodziły się nasze myśli, zacie-
rała pamięć. Coraz mniej nas łączyło, co wcale 
nie znaczy, że byliśmy podzieleni. Po prostu 
rozpływaliśmy się niczym cienie w świetle wsta-
jącego dnia. Wszystko co było, jakby nie było. 

Nasza duża wieś z tramwajami, tynkowana 
w ostatnich latach na kremowo-biało, z wielkimi 
taflami szkła na parterach domów szumiała 
monotonnie i bezproblemowo. Przechodnie 
przemykali swoimi kanałami, dobrze wiedząc 
dokąd idą i po co. Samochody, dużo samocho-
dów, przelewały się bezkolizyjnie wyprostowany-
mi i wyrównanymi ulicami, od czasu do czasu 
inkrustowanymi zielonymi, pomarańczowymi 
(krótko) i czerwonymi światłami regulującymi 
ruch. Prostopadłościany wszędzie. Tylko przepa-
sać te pudła kokardą, a będą symbolem nowej 
epoki, epoki żarcia. Podarunki nowego czasu. 
Jedynie na obrzeżach miasta pozostało to, co nie 
miało prawa pozostać, bo czasy tych budowli już 
dawno minęły. Zaczęto je więc pudrować no-
womodnymi materiałami o sztucznej fakturze 
i okładać wielkimi, przypominającymi ZOMO-
-wskie tarcze taflami szkła, mającymi przysłonić 
wstyd, którego nikt nie odczuwał i nikt nie był w 
stanie go określić. Powoli wznoszące się słońce 
nie miało tu nic do roboty. Wszystko było czyste, 
jasne i oczywiste, nawet w nocy. Wszystko można 
było kupić. Na nic nie czekano. v

Stefan Pastuszewski 

Nowy dzień

Na 25-lecie...
dokończenie ze str. 5

Paulina Ulatowska 
 
Stary nowy świat

oszalał krzyczy ma duże oczy 
którymi patrzy ściśnięte zęby 
przez które syczy

jest wściekłym chartem służbistą
w mundurze płaczącą matką zgwałconą 
przez troje  kraj obłąkanie kościół

świat mówi że jest ciebie 
za dużo i musisz umrzeć

gdyby świat naprawdę umiał mówić 
powiedziałby
że nas kocha
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Michał Śniado-Majewski

Porządek spiętrzony

 
pozostaje
nocnodzienny
wrogi płonącemu świtowi
z tobą odchodzi ulica 
niskopienne domy
przemykają w zawstydzeniu
bezładnie rozsypane wzgórza 
strzępy tego co było
unosi przyśpieszony oddech
wydawało się do wczoraj 
że czas jest sprzymierzeńcem
przesypuje piaszczyste ciało
w szklanej obłej  kapsule
obok złudzeń złudzenia 
krzepną pod postacią prawdy

Ostap Sływynski 

***

Coś stale paliło się na przedzie -
nie punkt orientacyjny,
nie znak zabłąkanych,
nie ognisko, nie znak ostrzegawczy,
niczyje domostwo, niczyje
polowanie czy wojna, które zatrzymały się
tu na zawsze,
nie człowiek, nie zwierzę,
nie suche drzewo, które wpadło do swojego
czyśćca,
nieodstępne jak dusza ciała niebieskiego, nie
nakaz i nie pomoc,
coś
solidarne z nami w beznadziei, 
niepocieszone, kiedy jesteśmy niepocieszeni, 
spokojne, kiedy 
godzimy się ze stratą.
Jednakowe w czasie wojny i w czasie pokoju,
głuche na prośby, ale zaniepokojone, kiedy
milczymy zbyt długo. Jednakowe
dla królów kwartału
i tych zrzucanych ze schodów.
Krótkowzroczne i czujne
jak matka w głębokiej starości.
I nie nadzieja, bo
bywa tak, że nie ma nadziei,
a ono - jest.

Stefan M. Żarów 
 
***

 
przez pokolenia doskonalili łowy
pełzali na przełaj bezkresem
wiatr smagał ich myśli
pożądali ziemi
język i kulturę pobratymców 
wspólnie upijali się krwią
wódką
piołunem
samogonem
wyważali drzwi i przestrzenie spokoju
 
teraz prężą muskuły 
przeciwko sobie
nadymają stalowe i elektroniczne hufce
żonglują zegarem hipersonicznych pocisków 
przeciw butelkom z koktajlem ognia
 
pożoga pochłania życia
bryluje wokół czarny korsarz z nosem klowna 
współczesny produkt z genem przeszłości
 
biały gołębiu życia
pokonaj strach
gnuśność i opieszałość 
przyfruń z gałązką oliwną
przesłaniem pojednania 
znakiem pokoju  
 

Wojciech Banach 

Posłańcy

Luty 2022 – 
ze wschodniego mroku 
docierają do mnie 
czerwone dwugłowe gołębie 
z podwieszonymi cygarami 
sygnowane czarną gwiazdą

może pomyliłem ptaki lub barwy 
ale istota sygnałów pozostaje 
ważka (którą jeszcze przywołam) 
jak przestroga

już nie życzę sobie 
ani wam
aby w drzwiach pojawił się 
Aleksander Siergiejewicz 
z towarzyszami 
a w przestrzeni fruwały otoki 
oraz strzępy lampasów 
chóru tego imienia 
i pogłos repertuaru marszów 
podczas braterskiego tourne 
po Polsce

darujcie mi tę małość 
w obszarach pozornie niezwiązanych

od ponad pół wieku czekam 
na magiczny dron opieki 
z Dziwnego Ogrodu Mehoffera 
i na kobietę w niebiańskiej sukni 
tym razem
bez rozgwieżdżonej aureoli

od momentu porażenia kompozycją 
chciałem czuć się bezpiecznie
nawet nagi 
jak Tamto dziecko

Europo - czas na odwyk 
przestań odwiecznie dziwić się
bo nazwą cię dziwką

zacznij się leczyć 
i wreszcie kojarzyć 
przesłania posłańców 
relacje zesłańców
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ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje 
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników  

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

Po zerwaniu z Paulem Verlaine Rimbaud 
dużo podróżował po świecie, aż w końcu znalazł 
się w Afryce Wschodniej. Przez pewien czas 
musiał zamieszkać w Hararze. Było to małe, 
dobrze ufortyfikowane miasto, położone trzysta 
pięćdziesiąt kilometrów od Zatoki Adeńskiej. 
Przez Harar przechodził transport towarów 
abisyńskich, eksportowanych do Europy.

W Hararze udało mu się znaleźć pracę w 
lokalnym oddziale lyońskiej firmy „Mazeran, 
Vianne, Bardet and Company”. Firma miała 
wiele faktorii w Afryce. Alfred Bardet, który 
kierował tym oddziałem firmy, był członkiem 
Towarzystwa Geograficznego w Paryżu. Po za-
poznaniu się z nim Rimbaud postanowił zostać 
pionierem i odkrywcą nieznanych ziem.

W tym celu zorganizował kilka ekspedy-
cyjnych wypraw w niezbadane tereny Abisynii. 
Sporządził raport, w którym szczegółowo opisał 
klimat, florę i faunę tej krainy, tradycje, zwyczaje 
i obrzędy lokalnych plemion. Później poprosił 
Bardeta o przesłanie raportu do Towarzystwa 
Geograficznego.

Od początku pobytu w Afryce Rimbaud 
zaczął odczuwać przewlekły ból brzucha i ataki 
gorączki, które ciągle doskwierały. Miejscowi le-
karze nie mogli zdiagnozować choroby. Jednak 
od czasu do czasu Rimbaud musiał udać się do 
szpitala i poddać leczeniu.

Rimbaud źle znosił afrykański klimat z 
wyniszczającym potwornym upałem i palącym 
słońcem. Coraz częściej zaczął myśleć o tym, jak 
zmienić pracę i przenieść się w inne miejsce. W 
tym czasie w Hararze poznał Pierre Labatue, 
który zaproponował mu zakup broni, wypro-
dukowanej w Belgii i Francji, którą mógłby 
następnie z zyskiem sprzedać w Abisynii cesa-
rzowi Menelikowi. Za prowizję Labatue obiecał 
pomóc w negocjacjach z cesarzem, którego 
znał od dawna. Transakcja obiecywała duży 
zysk. Kwota potrzebna do zakupu broni była 
do zaakceptowania.

To była desperacka przygoda. Przez po-
nad dziesięć miesięcy Rimbaud przebywał w 
Tajurze, małym somalijskim porcie, czekając 

na przybycie zakupionej partii broni. Jeszcze 
trochę czasu zajęło mu załatwienie pozwoleń i 
wyposażenia karawany, która składała się z setki 
mułów i wielbłądów oraz trzydziestu czterech 
uzbrojonych Abisyńczyków.

Przekazanie broni miało nastąpić w An-
koberze, starożytnym abisyńskim mieście, w 
którym cesarz Menelik miał rezydencję. Drogi 
w Abisynii były okropne. Przez cztery długie 
miesiące karawana z bronią docierała do celu. 
W tym samym czasie Menelik ze swoim wojskiem 
zdobył Harar, a wraz z nim ogromne ilości 
broni. Pierre Labatue zachorował, wyjechał do 
Francji na leczenie, po czym zmarł. W związku 
z tym Rimbaud znalazł się w trudnej sytuacji.

Po przybyciu do Ankobery był bardzo wy-
czerpany. Schudł, miał trudności z poruszaniem 
się, strasznie bolało go prawe kolano. Spotkanie 
z cesarzem odbyło się w Entonto, przyszłej 
stolicy Abisynii. Menelik był nieugięty i nie 
ustępował. Nie pozostało nic innego, jak przy-
jąć warunki Menelika. Ostatecznie Rimbaud 
poniósł ogromne straty na tej transakcji. Stracił 
około sześćdziesiąt procent zainwestowanych 
pieniędzy. Pozostało mu jeszcze jednak osiem 
kilogramów złotych monet, które zawsze nosił 
przy sobie wszyte w pas.

W drodze powrotnej Rimbaud poznał 
Julesa Borellego, francuskiego odkrywcę, który 
wracał do Europy z wyprawy do Shoah. Nie 
pozostając długo w Hararze, natychmiast udał 
się do Kairu. W oddziale banku „Lyon Credit” 
zdeponował całe swoje złoto.

Brat Julesa Borellego, który mieszkał w 
Kairze, pomógł mu opublikować notatki o 
jego podróży do Abisynii w lokalnej gazecie i 
przedstawił go społeczeństwu kairskiemu, jako 
znanego podróżnika i geografa.

Zainspirowany sukcesem Rimbaud posta-
nowił ponownie udać się do Abisynii.Zwrócił 
się więc do Towarzystwa Geograficznego z 
prośbą o przyznanie środków na wyprawę, ale 
nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Następnie wrócił do Hararu i zorganizował 
własną działalność na wzór firmy „Mazeran, 

Vianne, Bardett and company”.
Zajął się handlem towarów abi-
syńskich do Europy. Wszystko 
szło dobrze i Rimbaud szybko 
się wzbogacił. Ale jego życie było 
przyćmione przez nieustanne bóle 
prawej nogi.

Rimbaud dużo czytał. Pogłę-
biając swoją wiedzę na temat histo-
rii Abisynii od czasów starożytnych, 
zaczął pracować nad rękopisem 
książki o tym surowym, niezbada-
nym kraju, do którego stopniowo 
zaczął się przyzwyczajać.

Bardzo lubił spacery. Podczas 
jednego z nich po okolicy Hararu 
upadł i mocno uderzył się w kola-
no, którego ostatnio bolało. Na 
nodze rozszerzyły się żyły, po czym 
zaczęły się straszne bóle, które nie 
dawały mu spokoju ani w dzień, ani 
w nocy. Kiedy Rimbaud zdał sobie 
sprawę, że nie będzie poprawy 
stanu zdrowia, postanowił zlikwi-
dować swoje przedsiębiorstwo i 
udać się na leczenie do Adenu.

Na nodze pojawił się guz. Rimbaud nie 
mógł już ani chodzić, ani zginać kolana. Każdy 
ruch sprawiał mu ból. Aby dostać się do Zatoki 
Adeńskiej, musiał zamówić nosze i zatrudnić 
Abisyńczyków-tragarzy.

Po ciężkiej, trzystukilometrowej wędrów-
ce na noszach, dotarł do Zatoki Adeńskiej. 
Wsiadł na parowiec, płynący do Adenu. Tam 
natychmiast został umieszczony w szpitalu, 
gdzie zdiagnozowano zapalenie stawu kola-
nowego w bardzo zaawansowanym stadium. 
Lekarze nalegali na amputację nogi. Rim-
baud podjął decyzję o powrocie do Francji. 
Następnego dnia załadowano go na pokład 
„Amazonka”, który płynął do Marsylii.

Po dwunastu dniach okrutnych udręk 
wylądował w Marsylii, gdzie natychmiast zo-
stał hospitalizowany. Jego prawe kolano było 
spuchnięte do niewiarygodnych rozmiarów. 
Guz nadal powiększał się i wzrastał. Pięć dni 
później odwiedziła go matka. Po dwóch dniach 
przeprowadzono operację amputacji nogi. 
Nogę amputowano mu bardzo wysoko, prawie 
na poziomie pachwiny. Ale operacja udała 
się. Rana szybko zaczęła się goić. Rimbaud 
zdrowiał.

Dwa miesiące później został zwolniony. 
Po czym wyjechał do domu, na farmę w Roche, 
gdzie nie był od ponad dziesięciu lat.

Życie na farmie było nudne. Rimbaud 
miał dużo wolnego czasu i powoli kontynuował 
pracę nad rękopisem książki o Abisynii, którą 
zaczął pisać jeszcze w Hararze.

Pomimo widocznej poprawy, po pewnym 
czasie Rimbaud zaczął boleśnie reagować na 
światło. Prosił ciągle, aby zasłaniano okna i 
zamykano drzwi w jego pokoju. Potem zaczął 
odczuwać ból w podbrzuszu. Bóle zaczęły się 
nasilać i ostatecznie stały się nie do zniesienia. 
Zdesperowany, powodu zdecydował, że tylko 
w Hararze będzie mu lepiej. Pomysł ten nie 
dawał mu spokoju.

Bez zastanowienia spakował swoje rzeczy, 
i w towarzystwie siostry wsiadł do pociągu do 
Marsylii, skąd zamierzał dopłynąć parowcem 
do Adenu, a następnie do Hararu. Podczas 
podróży poczuł się bardzo źle. Siostra zapro-
ponowała mu, aby wysiąść w Paryżu z pociągu 
i udać się do szpitala, ale Rimbaud odmówił. 
Dalsza droga była torturami dla obu. Rimbaud 
zaczął majaczyć.

Kiedy dotarli do Marsylii, Rimbaud był 
bardzo słaby. Prosto z dworca pojechali do 
szpitala, w którym cztery miesiące temu prze-
prowadzili mu amputację. Diagnoza lekarzy 
była rozczarowująca – pacjent jest skazany na 
śmierć. Nowotwór dał przerzuty do szpiku 
kostnego.

Ostatni miesiąc życia Rimbaud spędził w 
szpitalu wraz z siostrą. Z każdym dniem jego 
stan stawał się coraz gorszy. Guz rósł i powo-
dował okropne bóle. Pojawiły się halucynacje. 
Coraz częściej pogrążał się w stanie majaczenia.

Rimbaud do końca wierzył w cudowne 
uzdrowienie. Dzięki temu siostrze udało się 
namówić go do spowiedzi i komunii.

W ostatnich dniach Rimbaud nie wiedział 
już, co się z nim dzieje. Dzień przed śmiercią 
podyktował siostrze dziwne przesłanie, z któ-
rego zapisano tylko dwa zdania.

«...Jestem całkowicie sparaliżowany i 
chcę jak najszybciej znaleźć się na pokładzie. 
Powiedz mi, o której godzinie powinienem 
zostać zabrany na pokład...”

Następnego dnia o drugiej po południu 
Arthur Rimbaud zmarł w szpitalnym łóżku. 
Miał trzydzieści siedem lat. v

Władysław Kuraś

Arthur Rimbaud – ostatni rozdział
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18 Luty 22

Przebłysk słońca w lutym pchnął mnie 
do ogrodu pozrywać jeszcze śpiące 
ścięgna ziemi. Chyba obudziłem
przy tym jakieś pędraki i poczułem
nagły przypływ boskiej mocy, zwykłego 
ludzkiego mieszania się w nie swoje sprawy

18.02.22

O braku wyjść ewakuacyjnych

Hycle spuścili wszystkie psy
zaczął się pościg
nie ma dróg ucieczki
nie ma psów
a atmosfera gęstnieje
tempo przyśpiesza
coraz bliżej prawdy
nagła obława i każdy czuje się winny
jakby wyjść ze sklepu z pustym koszykiem
nikt nikomu nie patrzy w oczy
Chyba zobaczyłem twoje odbicie w witrynie sklepowej
już wiem, że niczego nie kupię
już wiem, że w chwili próby
pierwsza zdradzi wyobraźnia

8.02.22

O entropii 2, czyli luty 22

Spójrz, domy rozpostarły skrzydła jak bociany w drodze do Afryki.
Lecą nasze śmietniki.
I gałęzie opuszczają swoje gniazda.
Tak szybko dorastamy.
Tak pięknie potrafimy dzielić się ze światem.
Tak świat się pięknie z nami dzieli.
Tak wszędzie wszystkiego dzisiaj pełno.

20.02.2022

O krwioobiegu miasta

Kobieta siedzi na ławce i karmi gołębie
miastem
Miasto nie karmi się gołębiami
Miasto je przechowuje w miejscach bez kobiet, to tam
gołębie znoszą patyki, budują gniazda, grzęzną w odchodach
Miasto karmi się kobietami
tymi na ławkach, tymi przed blokiem, tymi co zapraszają mężczyzn
do rozciągania tkanek miasta
Kobiety dokarmiają miasto ciepłym łonem i suchym chlebem 

21.02.2022

O kuszeniu Dedala

trwa kuszenie Dedala
dar przestrzeni za bliznę niepamięci

Dedal ceni sobie kuszenie
to kojące poczuć ciepło oddechu i brzmienie głosu

obawia się, że kiedyś mógłby zdrapać bliznę
i poczuć, jak się oddala, jak bolą go znikające punkty

chciałby móc jeszcze kiedyś podróżować
gdzieś dalej niż dłonią po własnej powierzchni

a kiedy wszystko się postanawia i wychodzi
na oślep rzuca cieniem w pensjonariuszy

14.02.2022

O większości milczącej

chociaż jest nas dwoje, mamy kruchą większość 
jeśli chodzi o sprawy fundamentalne

dwa głosy przewagi, to naszym zdaniem, za mało
by zaakceptować jakąkolwiek rewolucję

w sprawach życia i śmierci niech głos mają
tłumy klęczące i tłumy maszerujące

trzymając się za ręce, potrafimy całymi wieczorami
rozpamiętywać wszystko to, co być mogło

wiesz, lubię grać w te gry, w których ciągle ktoś umiera na niby
to ta walka tak dobrze ukrwiła moje kończyny

17.02.22

To był dobry sezon

To był dobry sezon
Teraz można wylizać z pucharków resztki lodów
Z blach pozbierać okruszki ciasta i dojeść ostatnie kromki chleba
W minibarach zostały na pewno jeszcze niedopite butelki trunków
A i goście mogli czegoś zapomnieć wyjeżdżając
I tańczyć można do ostatnich taktów muzyki
kiedy na korytarzach trwa już sprzątanie
To był dobry sezon
Teraz przyszli panowie zasadzić sztuczne kwiaty

24.02.2022
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Pisanie to okropny nawyk, czyni z naj-
większego eleganta okropnego flejtucha. 
Siedzenie przy komputerze nie wymaga od 
człowieka zakładania na siebie wykwintne-
go stroju balowego czy obcasów wysokich 
jak słupek rtęci w Afryce. Szczerze mówiąc 
– można przecież w ogóle nie wychodzić 
z piżamy. Już prędzej ona sama zejdzie z 
nas w popłochu i rzuci się w desperacji do 
wnętrza pralki, pragnąc pozbyć się litrów 
potu i nieświeżego zapaszku kocmołucha. 
Przy biurku osoby piszącej elegancja bar-
dzo króciutko walczy z komfortem i zawsze 
przegrywa. Czy można bowiem wznieść się 
na wyżyny artyzmu, jeśli guzik dżinsów – jak 
kleszcz, boleśnie wgryza się człowiekowi w 
pępek? Czy można ozdobić zdanie tekstu 
oryginalnym synonimem, gdy gumka w 
pasie przecina człowieka jak tępy skalpel 
nieudolnego felczera? Jak odnaleźć cieka-
we parabole, metafory czy neologizmy, gdy 
haftki biustonosza gryzą w plecy jak pchły, 
a kłujące fiszbiny zachowują się tak,  jakby 
poddawały nas akupunkturze zardzewiałym 
drutem kolczastym? 

Czy nie lepiej wrzucić na siebie nonsza-
lancko welurowy dresik i gwizdać na wszel-
kie niewygody? Oczywiście – pisarki mogą 
zapomnieć o ciasno opinającej nogi błonie 
rajstop. Rajstopy – wbrew swojej przewrotnej 
nazwie, nie są bowiem rajem dla stóp, za to 
z pewnością mogą być piekłem. Podgryzają 
w łydki, wywołują swędzonkę pośladkową i 
wżynają się jak piła w uda, doprowadzając 
do przybiurkowej, wcale nie filmowej - ma-
sakry „piłą mechaniczną – rajstopiczną”. 
Już lepsze są skarpetki frotte – tak miękkie, 
jakby uszyto je z chmur i to na dodatek tych 
wolnych od dodatku smogu. Kolor dowolny, 
choć te białe szybko upodobnić się mogą 
kolorem do starej ściery przypodłogowej. 
Byle nie piły w kostkę czy łydkę, zaburzając 
wszelkie przepływy krwi i doprowadzając 
człeka finalnie do żylaków. Zbyt ciasne 
można oczywiście potraktować nożyczkami 
i naciąć w gumce, będą wyglądać ohydnie 
niedbale, ale nóżka będzie wdzięczna. Może 
nawet zacznie przytupywać i podrygiwać? 
Byle kolano nie waliło nam w biurko od 
spodu, bo nie zdzierżymy i mu… przysolimy. 

Gacie? Stylonowe odpadają. Odparzają 
na tyłku i tylko generują na nim pisarski 
trądzik. Stringi? Równie dobrze można 
siedzieć na włączonej pile łańcuchowej. Kto 
chce – niech spróbuje. Pantalony po babci? 
Koronki kąsały, a uwiędły kolorek odstraszy 
od nas nawet domowego psa. Gacie przed-
wczorajsze? Jeśli to nas nie zabije zapaszek, 
to z pewnością wytrujemy tym fizjologicz-
nym „kadzidełkiem” resztę domowników. 
Majtki należy więc prawidłowo użytkować. 
Prać często i gęsto, a podejrzane zapacho-
wo/kolorystycznie – wyrzucać. Najlepiej do 
tego celu wybierać śmietniki położone z 
dala od skupisk ludzkich (jeśli nie chcemy 
być oskarżeni o bezprawne posiadanie w 
domu broni biologicznej). No cóż, bądź-
my uczciwi, można pisać artystyczne dzieła 
literatury w zasadzie bez gaci, pisarz jest 
wówczas taki… dotleniony ogólnoustrojo-
wo. Niehigieniczne? Wielu wielkich pisarzy 

jakoś zasłynęło z niehigienicznych nawyków. 
Kto nie może się jednak przełamać albo 
zimno mu w wydelikacony tyłeczek, niech 
po prostu ubierze zwykłe, bawełniane gacie, 
kupione gdzieś kiedyś podczas jakiegoś 
przypadkowego lub celowego oblotu skle-
powego rajdu. Bawełna powinna być taką 
na sto procent, a majtasy nie powinny być 
żadną miarą szyte przez małe, pracowite 
rączki dzieci z krajów Trzeciego Świata. 
Przecież odczuwane przez nasz tyłek wyrzuty 
sumienia (tak, to możliwe), nie pozwolą 
nam napisać ni słowa!

Kto nie gustuje w dresikach, może 
otulić swoje ciało polarem. Najlepiej w 
kolorze kontrastującym z otoczeniem, 
żeby nas po latach rodzina odróżniała od 
biurka, krzesła czy  kanapy nie pozwoliły. 
Istnieje bowiem realna szansa, że na długi 
czas zrośniemy/zlejemy się z najbliższym 
terytorium pisarskimi i będziemy wyglądali 
jak domowy rekwizyt. Może nas ktoś co 
najwyżej przy sobocie – robocie przetrze 
ścierką z kurzu albo chlaśnie nas mopem 
po łydkach. Na więcej raczej nie mamy co 
liczyć. Komu marzną rączki w czasie pisania 
(w końcu sezon grzewczy w blokach skacze 
w kalendarzu jak pijany konik polny), może 
obciąć opuszki ulubionym rękawiczkom 
akrylowym i tworzyć kolejne linijki testu 
w cieplutkich ochraniaczach. Ciut głupio 
to wygląda, owszem, ale jeśli nie wrzucimy 
zaraz fotki na portal społecznościowy, zna-
jomi raczej tak szybko się nie dowiedzą. 
No a czapka na głowie? Jeśli komuś myśli 
uciekają tak szybko, że nie zdąży zatrzymać 
ich dłońmi, szaleńczo tańczącymi po klawia-
turze komputera, to jest wysoce wskazana. 
Oczywiście nie podczas letnich upałów, by 
mózg nie chlupotał w pocie. Kto ją nosi, 
musi ją jeszcze prać, w przeciwnym wypadku 
naszemu pisarstwu wciąż będzie towarzyszył 
nieznośny zapaszek miejskiej meliny, w któ-
rej oprócz kloszardów schroniło się stado 
bezdomnych, mokrych psów. 

Uwaga, owocny pisarsko dzień, kiedy 
to tekst jakby spływa nam na komputerowy 
ekran kolejnymi, wirtualnymi kartkami, 
zakończyć się może tak zwanym „posmrod-
kiem pisarskim”. Natchniony i wykończony 
wielogodzinnym pisaniem twórca uwalić 
się może bowiem do wyra bez ostrzeżenia 
i… bez kąpieli. Może się boi, że wraz z 
pierwszymi kroplami wody spłynie do kratki 
kanalizacyjnej pod jego stopami cała wena? 
A może tak mu paluchy powykręcało od 
pisania, cieśnia nadgarstka tak dała mu się 
we znaki, że nie ma siły, by pod prysznicem 
siłować się jeszcze ze śliskim mydłem i bu-
twiejącą gąbką? 

Brać pisząca kołtuny hoduje czasem we 
włosach, myśli w nich splątane wirują w stylu 
helikoptera w ogniu. Człek leci na wyżyny 
artyzmu najodleglejsze, to przecież w takiej 
chwili nie będzie poszukiwał grzebienia, 
żeby idee owe z głowy wyczesać dokument-
nie. O niczym zresztą oprócz pisania nie 
myśli, ledwie sobie uświadamia podstawowe 
swe potrzeby fizjologiczne. Strzechy włosów 
może nie myć, bo to tylko czas zabiera, a 
jeśli jest łysy – to jego wygrana: zyskuje czas 

dodatkowy i nie musi wyruszać z Marcelem 
Proustem na jego poszukiwanie. Kobiety 
przy pisarskiej klawiaturze też włosami 
się martwić nie muszą – zbiorą je w tłusty 
koczek na czubku głowy i wyglądają tak, 
jakby kto im tam postawił rozczochraną ce-
bulę z fikuśnie rozczapierzonymi kikutami 
szczypiorku. Albo uczeszą włosy w koński 
ogon – zaraz mogą zaczął radośnie rżeć, 
uderzać o podłogę kopytkami i pocwałować 
na grzbiecie weny. A jak im się poszczęści, 
to może się okazać, iż samego Pegaza dosia-
dły. Konik galopuje zawodowo, a one piszą 
bez wytchnienia: odpryskują od klawiatury 
komputera klawisze, dymi się im spod 
opuszków palców, nic to! Czupryna może 
wyglądać jak opuszczone gniazdo szalone-
go, kolorowego ptaka, może przypominać 
zakurzone kłębowisko włosów, które fryzjer 
pod koniec pracy popycha miotełką przy 
fotelu strzyżonego… Bagatelka! Ważny jest 
przecież tylko akt pisania, reszta to obrzeża 
prawdziwej egzystencji. Zresztą natchnienie 
też lubi gniazdować w przytulnych kątkach, 
wepchnąć się gdzieś w ciemną, ustronną 
niszę i tam podrzucać, tak jakby od niechce-
nia, całe gotowe frazy tekstu. A spróbuj go 
pisarzu wywabić szamponem do włosów! 
Może śmiertelnie się obrazić i pójść sobie 
na głowę innego twórcy, gdzie zaciszniejszy 
kołtun rośnie. Zatem hodujcie z ostrożno-
ścią wszelką a wielką swoje kołtuny twórcze, 
drodzy pasjonaci słowa, chuchajcie na nie 
i dmuchajcie, by się nie rozplątały, nie wy-
czesały równiutko i prędziutko. 

Kto chwyta za mityczne pióro pisar-
skie lub ceni sobie walenie paluchami po 
klawiaturze, zapisując tekst w jednym z 
mniej lub bardziej popularnych edytorów 
tekstu, przygotować się musi na zmarszczki 
mimiczne sięgające blatu biurka (po roku 
regularnego pisania i oddawania tekstów 
redaktorowi przed upływem deadline’u) lub 
ściągaczy w nogawkach dresu (po upływie 
dwóch lat w słowotwórczej karuzeli szaleń-
stwa). Od myślenia czoło się marszczy jak 
akordeon wujka Bobusia, a kurze łapki 
rozbiegają się po całej twarzy, oczywiście w 
żadnej mierze nie opuszczając przyczółka 
oczu. Lwia zmarszczka ryczy w chwilach 
naszego zastoju pisarskiego jak rozjuszony 
król zwierząt i chwilami obejmuje zasię-
giem nawet podbródek, jakby próbowała 
doprowadzić do pęknięcia twarzy na pół. 
Nadmierne myślenie sprawia, że w zało-
mach bruzd nosowo–wargowych możemy 
przechowywać chusteczki higieniczne, 
gotowe zawsze spieszyć nam z pomocą, gdy 
będziemy płakać z bezsilności, nie mogąc 
zmusić się do napisania dalszego ciągu 
tekstu. Agresywne zmarszczki mogą także 
pojawić się nam nawet na uszach, jeśli 
bez końca będziemy nasłuchiwali o czym 
szepce pisarska konkurencja. W zasadzie 
przygotować się należy na twarz przypomi-
nającą wyglądem zgniecioną ze złości kartkę 
papieru. Od zmaltretowanej kartki różnić 
ją będzie jednak to, że nie wyrzucimy jej 
bezkarnie do kosza i nie założymy nowej, 
świeższej i jaśniutkiej, wyciągniętej prosto 
z ryzy arkuszy papieru.

Wy, którzy piszecie w zaciszu swoich 
gabinetów, w pokojach pustych lub zagra-
conych, w kuchni czy w łóżku – zapomnijcie 
na długi czas o goleniu się i codziennych 
mszach ze zbytecznym make-up’em. Za-
prawdę powiadam wam: zarośniecie, jako i 

Anna Kokot-Nowak                                   

Pisarze kontra BHP
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inni pisarze zarastali. Kobietom włosy spod 
pach wkręcać się będą boleśnie w ramiącz-
ka biustonosza, a owłosienie na nogach 
splecie się ciasno z hodowanymi w pobliżu 
roślinami pnącymi. Brody mężczyzn mogą 
być z kolei tak długie, że z łatwością posłużą 
jako skuteczne zmiotki do usuwania kurzu 
i tłustego brudu spomiędzy klawiszy kom-
putera. Długie szpony z kolei przydadzą się 
obu płciom, gdyż znakomicie sprawdzą się 
jako narzędzia walki z każdym, kto będzie 
usiłował oderwać ich od ekranu i zmusić 
do jakiejkolwiek prozaicznej czynności, 
typu wyrzucenie fermentujących śmieci 
lub wyprowadzenie psa z eksplodującym z 
przepełnienia pęcherzem.     

À propos pęcherza… Ale ludzkiego, a 
nie psiego… To podstępny, wrogi pisarstwu 
organ. Będzie udawał neurogenny - byśmy 
wciąż biegali w okolice muszli (jeśli nasz 
umysł rozpaczliwie szukać będzie pretekstu 
w czasie zastoju, by oderwać ciało od mi-
gającego beznadziejnie kursora i pustego 
ekranu) lub nie da nam znać, że w ogóle 
istnieje, jeśli zapiszemy się w natchnieniu na 
śmierć (zapiszemy i przy okazji oczywiście 
zlejemy). Zawsze możemy wspomagać się 
pampersem XXL, jak ponoć nasze krajowe 
kasjerki hipermarketowe, ale jeśli nie do-
tyka nas autonepiofilia – czyli infantylizm 
parafiliczny, wątpliwym jest, byśmy odnaleźli 
w tym jakąś przyjemność. Niby zimą w pupkę 
cieplutko, ale potem to już tylko mokro i 
zimno, jakby nasz tyłek okryła jesienna aura, 
a w duszy pojawił się dręczący spleen. No 
i jeszcze finalnie te odparzenia, kremiki, 
oliwki, zasypki, mąka kartoflana (ponoć 
hit na zmacerowane pupsko!). Lepiej już 
korzystać z tego kibla, jak pęcherz woła jak 
Wołodyjowski w stepie szerokim. Ewentu-
alnie warto rozważyć zakup eleganckiego 
krzesła, stylizowanego na zwykłe, z dyskret-
nie umieszczonym nocnikiem. 

Że nie wspomnę o hemoroidach… Co, 
mam nie wspominać, bo zaraz zawyją roz-
paczliwie i wasze? Nie tylko kobiety w ciąży 
i pacjenci borykający się z tak zwanymi le-
niwymi jelitami cierpią na ową przypadłość. 
Twórcy skazani na siedzenie, mają z tym 
siedzeniem spore kłopoty. Pisarz jest ofiarą 
swojego zawodu: pot leje mu się z czoła, 
ślina kapie z ust, zwoje mózgowe dymią jak 
chińskie kominy przemysłowe, hemoroidy z 
wysiłku intelektualnego pękają z bolesnym 
hukiem. Czyż nie lepiej pracować w kopalni 
węgla kamiennego - niż w kopalni słowa 
pisanego? Na dodatek kręgosłup wygina się 
jak akrobata, niosąc ze sobą szybkie zmiany 
zwyrodnieniowe, przepukliny krążków mię-
dzykręgowych, lumbago, mielopatie szyjne, 
słowem – ogólną degrengoladę organizmu. 
Twórcy często cierpią na bruksizm – regu-
larnie ścierają zęby, zgrzytając nimi ze źle 
maskowanej złości. Dawniej też szybciej 
umierali na choroby spowodowane nało-
gowym paleniem tytoniu. Przez lata pisanie 
kojarzyło się z maszyną do pisania, filiżanką 
zimnej, mocnej jak tornado kawy i paczkami 
papierosów. Teraz modne jest życie eko i 
zdrowy styl życia, ale może ów trend osłabia 
siłę tekstów literackich?   

Z każdym napisanym słowem część 
pisarzy całkiem dziwaczeje, siedząc w studni 
samotności, zbudowanej z kręgów własnych 
zdań. Gdy tylko ktoś próbuje wślizgnąć się 
do ich pokoju i zakłócić pracę – mruczą, 
buczą, szczerzą kły. Gotowi kąsać jak wście-

kłe muchy tse-tse. Czaszka od irytacji aż 
im kipi, skacząc wysoko jak pokrywka na 
garnku. Jeśli mają dzieci, te powinny cho-
dzić cichutko, na paluszkach. A przecież 
maluchy to nie tresowane pingwiny. Ludzie 
pióra lubią być postrzegani jako tłuściutki, 
dobrze ukształtowany pępek świata – a także 
rodzaj literackiego bączka, wokół którego 
powinna kręcić się rzeczywistość. Pragną, 
by reflektory światowej uwagi świeciły wciąż 
na nich. I są zwykle szalenie humorzaści – 
szczególnie jak im nie idzie pisanie tak, jak 
zaplanowali. Lepiej im wówczas zejść z oczu, 
są gorsi od walca drogowego: zgniatają nie 
tylko ciało, ale i psychikę. 

Jeśli mieszkają w bloku, denerwują 
po nocach sąsiadów głośnym stukaniem w 
komputerowe klawisze, aż się nieszczęśni-
kom pod nimi żyrandol kolebie. Czasem 
mogą w przypływie szału trzasnąć o ścianę 
wazonem - czy obrzucać inwektywami lap-
topa. Nie uspokoi ich rozpaczliwe stukanie 
sąsiada w kaloryfer lub walenie miotłą w 
sufit. Swoje twórcze męki muszą z siebie 
wyrzucić natychmiast i skutecznie. Nie 
mogą z tym czekać do rana. Zwykle nie 
otwierają drzwi do mieszkania listonoszom 
czy kurierom, nie mają na to czasu, zapętle-
ni w rzędy nieposłusznych liter. Z energią 
zrywają się jednak od biurka, gdy przyjedzie 
dostawca pizzy lub chińszczyzny. Nie mają 
czasu na gotowanie, więc chętnie korzysta-
ją z jedzenia z dowozem. Inna sprawa, że 
często owocem wielomiesięcznego zrywu 
pisarskiego jest parokilogramowa nadwaga 
takiego delikwenta.  

Drżą przed nimi drzewa, bo wiedzą, że 
przez ich ciągłe drukowanie kolejnych tek-
stów, znów mogą być przerobione na kartki 
papieru. Pisarze są i postrachem drukarek – 
wykończą każdą w szybkim tempie. Tonery u 
nich zipią z przepracowania i błyskawicznie 
ulegają zanikowi. Klawisze komputerowe 
wycierają się na ulubionych literkach, taśmy 
ekranów przy laptopach pękają, a myszki 
(jeśli są używane) – uciekają w popłochu, 
bardziej obawiając się natchnionego pisa-
rza, niż prawdziwego kota.   

Zatem czy warto w ogóle aspirować do 
tego grona nadętych pyszałków i egocentry-
ków? Może od pisarstwa mniej obciążające 
psychicznie jest kopanie rowów czy wyry-
wanie zielska? Kto chce się siłować z sobą 
samym i z własnym cieniem – może uznać 
to za znakomity zawód dla siebie. Pisarz 
jest własnym szefem, sam stoi nad sobą przy 
biurku i popędza się biczem przymusu. W 
ferworze pracy nie dostrzega godzin i dni 
tygodnia, pór roku i problemów domowych. 
Imperatyw wewnętrzny każde mu pisać, a 
on się temu całkowicie poddaje. Częściej 
przebywa we wnętrzu swojej głowy, niż w 
rzeczywistości – przez to w codziennym życiu 
może być trochę nieprzytomny, odrealnio-
ny. Praca umysłowa wypala mu głowę od 
wewnątrz, wytrawia ją ogniem płonących 
myśli: biada temu, kto będzie próbował je 
ugasić, może tylko poparzyć sobie dłonie. 
Nie na darmo pisarze uchodzą za artystów, 
a jak wiadomo – z tymi nie ma lekko. Mają 
swoje szaleństwa nie zawsze pod kontrolą, 
pokonują codziennie setki kilometrów w 
wyobraźni. Mogą być przez to bardzo zmę-
czeni, mimo, że w rzeczywistości nie wstawali 
przez cały dzień zza biurka. Najlepiej zrozu-
mieć ich może inny pisarz, ale oni większość 
czasu poświęcają samotnemu miażdżeniu 

opuszkami palców klawiatury, niż życiu 
towarzyskiemu (choć są oczywiście słynne 
wyjątki). Ale mimo, iż życie akuszera słowa 
jest tak pełne zawirowań, co roku kolejni 
odważni maniacy pisania rozgniatają swoje 
tyłki wielogodzinnym siedzeniem przy kla-
wiaturze. Jedni piszą z rozwagą, ascetycznie 
dobierając każdy wyraz, inni – „wymiotują” 
zdaniami, jakby się zatruli spleśniałą litera-
turą. Coś ich świerzbi w opuszkach palców, 
czują, że mają coś oryginalnego do powie-
dzenia (a że rzadko mają, to już zupełnie 
inna sprawa). Jeśli wpadną w grafomaństwo, 
to po nich! Zostanie im tylko pisanie rzadko 
odwiedzanych przez czytelników blogów 
i wydawanie książek za własne pieniądze, 
skoro żadne wydawnictwo nie zechce im w 
tym pomóc.     

Z pisania da się przeżyć. Pod warun-
kiem, że wystarczy nam do życia sucha bułka 
raz na miesiąc i szklanka wody z kranu. Tylko 
najwybitniejsi mistrzowie pióra mają ciekawe 
i smaczne produkty spożywcze poupychane 
w domowych lodówkach (oczywiście pod 
warunkiem, że nie stołują się na mieście). 
Pozostali muszą się liczyć z tym, że często 
nie będą dojadać, bank nie da im kredytu, a 
prywatne leczenie pozostanie dla nich niedo-
stępne. Jest to więc zajęcie dla ludzi zdrowych 
jak rzepa i z jakimś zapleczem finansowym. 
Dobrze mieć więc drugi, dobrze płatny 
zawód, który utrzyma piszącego w chwilach 
kryzysu. Jednak z drugiej strony pisarstwo to 
zazdrosne zajęcie, nie toleruje konkurencji. 
Boczy się i obraża, jeśli będziemy próbowali 
zastąpić je innymi pracami.

Przemożna chęć pisania to być może 
rodzaj wewnętrznego zatrucia nagromadzo-
nymi w autorze słowami. Anna Matwiejewa w 
swojej książce „Przełęcz Diatłowa. Tajemnica 
dziewięciorga”, takie powiła zdanie: Kiedy 
długo nie piszę, rozwija się u mnie ostra toksykoza 
słowna. Słowa kisną we mnie jak niewykorzystane 
mleko w  piersiach mamki. Twórca nie musi 
być kobietą, by słowa w nim kisły, gniły, 
fermentowały. Z każdego rasowego pisarza 
słowa uleją się jednak w końcu jak pokarm 
z ust niemowlaka, nie będzie ich w stanie 
zatrzymać. I nic to, że od wielomiesięcznego 
siedzenia nabawi się hemoroidów, zatwardze-
nia, nadwagi, problemów gastrycznych i lek-
kiej psychozy: Zrobi to, co musi – inaczej się 
udusi. Zaraz poczuje się lepiej, gdy zobaczy 
swój wydrukowany w książce tekst. Lekarstwo 
z druku będzie jednak działało bardzo krót-
ko: organizm pisarza szybko znów odczuje 
niepokój, palce zaczną świerzbieć od nic-
nierobienia, myśli drapać będą pazurami w 
czaszkę od środka. Więc znów będzie musiał 
rzucić z fantazją zmięte pośladki na krzesło 
przy biurku i dziergać dłuuuuuuugi szalik 
tekstu z kolejnych słów. Jak samozwańczy 
inżynier słowa będzie musiał zdecydować, 
jak poradzić sobie z nowym, projektowanym 
budynkiem z wyrazów. Niczym precyzyjny 
architekt słów - ostrożnie poczyni pomiary, 
choć z przepisami pisarskiego BHP jest na co 
dzień na bakier. Słowa będzie jednak dobie-
rał uważnie, budując nimi nowe przestrzenie 
w głowie swoich czytelników. To wewnętrzny 
uzus, samonarzucająca się powinność. Ulec 
jej – to przyjemność, rozkoszne mrowienie 
w neuronach, zaprzeczyć jej – to zbudować 
w sobie cmentarzysko niewykorzystanych 
trupów słów. Wybór zależy od twórcy (i od-
porności jego pośladków na wielomiesięczne 
zgniatanie). v
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Pod pręgierzem

matka nie umiała nas kochać
fanaberie - mówiła
i szedł w ruch kabel od żelazka
 
dudniły pięty na schodach
dudniły słowa w głowie
labirynty gdzie echo po wielokroć
powtarzało strach
po nim wracałyśmy
 
przydrożna Maryja bezradnie rozkładała ramiona
i płaszcz
pod którym nie mieściłyśmy się
ze swoim bólem
 
Jezus jeszcze niżej spuszczał głowę
może było mu wstyd
a może już wszystko jedno
jakie to gwoździe

Miłości

jestem
może tylko stoję zbyt daleko od okna
żebyś mógł mnie dostrzec
ze swojej drogi krzyżowej
 
skręcisz prosto na łąki
tam skulisz zesztywniałe ramiona
pozwalając by obrosły bodziszkiem chabrami
babką rany wygoisz
 
tamta kobieta nie będzie czekała
ma coraz mniej czasu
i cierpliwości starczy jej ledwie dla dzieci
 
nigdy o nią nie zapytam
o innych też nie chcę wiedzieć
w czym były lepsze
czy okna miały jaśniejsze
czy może same wychodziły naprzeciw
 
słyszysz to ostrzą noże
wstań będą kosić
wezmę psa i jakoś się znajdziemy
oddzielając źdźbła od drzazg
na jedną stronę ból
na drugą pieszczoty

Pieta

Bóg dał i wziął
czy mogłaś to przewidzieć
gdy owoc rósł
by wybawić biczujących
 
raz jeszcze dźwigasz ten słodki ciężar
spod serca wypychasz
by wrócił do ojca
bo wypełniło się
 
zostałaś bez syna
matka z ranami po gwoździach na duszy
czy mogłaś wtedy przeczuwać
 
że powtarzać będą wasze kroki
rokrocznie witać i krzyżować
później nieść swój wstyd jak cień
 
gaszony światłem betlejemskiej gwiazdy

Powtarzanie się stacji

oto przyszedł
bynajmniej nie w chwale
stanął przede mną
silniejszy od własnych pragnień
dlatego gotów odejść z niczym
bo tym dla niego jest moja miłość
 
patrzyłam jak maleje
na horyzoncie stopił się z niebem
a może zabrała go ziemia
ta w której kiedyś szukał skarbów
grzebiąc przy tym wszystko co pełzło
w sobie tylko znanym kierunku
celem zawsze jest przetrwanie
 
więc dokarmiałam wątłe nadzieje
burze cichły
a wtedy dało się słyszeć
jak przez drzwi na wpół otwarte
z pijackim animuszem przepycha pytanie 
o sens
rysowania map
po wewnętrznej stronie uda

Tak zapisano

i wypędził z niej siedem złych duchów
i stała się wolna a to otwiera ramiona
mieścił się w nich razem z drzewem
które musiało umrzeć jak on
taki był plan i zrealizowali go do końca
 
siedem kolorów ma tęcza
pięć jest zmysłów
siedem dni w tygodniu
i tylko miłość nie liczy nie ocenia
trwa
 
nie po wyglądzie lecz po czynach ją poznasz
po słowach
jeśli starczy sił by zrozumieć
nawet jeśli zakłóca i rozprasza
czas i świat
 
nawet jeśli nie jesteś nikim z Magdali

Śmierć Marii

purpurowy płaszcz płowieje w słońcu
i tak -
jest mi wstyd za wszystkie słabości
Golgota na którą sama znosiłam kamienie
 
z półką skalną
by odpocząć
po dniu a przed nocą
myśli spadają w otwarte dłonie
są brudne
usta pełne skarg
 
a ty rokrocznie powtarzasz drogę i ból
zmieniają się tylko krzyże
coraz cięższe
mimo to pozwalasz się prowadzić
za ostatni próg
 
więcej nie uniesiesz

ewa kłobuch
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Artur Tomaszewski

***

poisz mnie Panie 
tanim winem kiedy jestem w potrzebie 
podajesz ostatnią działkę 
kiedy wariuję 
masz dla mnie dobre słowo
kiedy inni wytykają palcami 
nie odwracasz się ode mnie 
kiedy śmierdzę śmietnikiem 
usypiasz kiedy wyję z bólu 
zapraszasz na ucztę 
kiedy akurat jestem  w potrzebie 
przebaczasz kiedy proszę 
i kiedy tylko niewyraźnie bełkoczę 
jestem dla Ciebie 
najwspanialszym darem 
wcale nie wtedy kiedy mam czyste ubranie 
i świecącą duszę 
kiedy myję ręce  w poświęconej wodzie 
jestem dla Ciebie 
najlepszym przyjacielem 
kiedy NIC nie mam 
na swoją obronę 

Idalia Gaudyn

w OGRODZie OLiwNYM

(apokryf)

odsuń to ode mnie nie trzeba
wokół tyle wszystkiego
więc to jedno może zaczekać 
gdy będę się modlił

piękna młoda kobieta 
do wieczerzy podała nam 
czerwone jak krew wino
i przaśny chleb z oliwą

ojcze ja już zawsze będę tęsknił 
za jej uśmiechem dobrocią 
urodą i głosem

po głazie na którym teraz klęczę
przebiegła jaszczurka 
czuję ból w kolanach 
i widzę moich uśpionych towarzyszy

zostaw mi to wszystko
nie oddalaj tego ode mnie
a zabierz to co zsyłasz
 
ja nie odkupię niczyich grzechów
nikogo nie zbawię 
ja chcę tylko być z nimi wszystkimi

okazywać wdzięczność za darowane mi wino i chleb
spożywać ten posiłek z przyjaciółmi

kochać ich wszystkich tu i teraz
miłością skończoną w czasie i przestrzeni

bo zaprawdę powiadam ci że na tym świecie 
stworzonym przez ciebie
inaczej kochać nie można

tu na ziemi synowie opuszczają domy ojców
a oni wybaczają im wszystko
i nie przestają ich kochać

dlaczego ty ojcze opuściłeś mnie
a nie pozwalasz mi odejść

dlaczego zsyłasz na mnie to jedno
czego nie chcę przyjąć
a w zamian odbierasz mi wszystko

uczyniłeś mnie człowiekiem
więc muszę od ciebie odejść

ja twój syn 
twój syn człowieczy

Katarzyna Dominik

Miłość ukrzyżowana

cisza uderzająca w dno

niebo
bez bólu
który rozdziera powieki
puste jak kamienne stągwie

Marek S.Podborski

kORDON

Ta droga zionie i tryska
mrokiem zachłannej zieleni

Ta droga  oczy wista
uszy jaguara w gęstwinie
ptasi pysk
szamana

Konieczny a wstydliwy
nasz taniec konie
czna konkwista
wygrywa swą corridę
w  syn kopach okrążenia

A słońce jak złoto
zło to   jak chleb
w kolbach kukurydzy
już pada
na Ziemię obrywa
się Niebo

Straszna wieś
gdzieś ty gdzieś
ukryła leśne pejzaże
cichego zdziczenia
tropicieli mrówek

Pożoga, pożoga po nas
twarda pięść i Bóg
z Boga nowy Bóg
zarośnięty

W bolesnych oczach
cierniowych przebity 
skrwawiony poległy
zwycięzca
waszej śmierci
naszej drogi

           do
       Eldora
           do
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Raz tylko mi do głowy przyszło w życiu 
całym, że mi babka moja umarła. Jednego dnia 
na ławce tak sobie siedziałem i twarz moją cie-
płe słońce grzało, więc oczy swoje zamknąłem, 
żeby i powieki ciepła złapały, a wtedy to właśnie 
przyszło do mnie - że mi babka moja umarła. 
Po prostu stanęła obok i mi o tym powiedziała, 
a potem umarła, jakby sama tak zadecydowała. 
No dobrze, może i nie do końca tak było jak 
teraz opowiadam. Żeby z prawdą się nie mijać 
trzeba mi opowiedzieć to tak, jak to sobie zmyśli-
łem: babkowe kroki na progu chaty usłyszałem, 
bo zajęta czymś w kuchni była i dopiero teraz 
wyszła do mnie tą nowiną się ze mną podzielić. 
Umrę dziś zaraz po kolacji - tak mi babka moja 
powiedziała i odeszła z powrotem do kuchni, a ja 
tylko głowę swoją bardziej na słońce nastawiłem 
i było tak jakby nic to babkowe umieranie mnie 
nie obeszło.

A ile było z tym babkowym umieraniem 
zachodu! Na sam początek to Edward przyszedł 
i powiedział, że on babce mojej zakazuje tak 
umierać w dzień biały. Zaraz się babka moja 
tak na niego rozeźliła, że rozmawiać z nim już 
nie chciała, ale się w porę Edward opamiętał, 
przyszedł babkę moją przepraszać i zaraz znów 
do siebie gadali. Gorzej, że teraz cała wieś hałas 
podniosła i przeklinać babkę moją zaczęła. Lu-
dzie rzeczy takie nawymyślali, że to się w głowach 
naszych nie zmieściło. Gadali wszyscy wokół, że 
kwiaty usychać we wsi zaczną jak babka moja 
umrze tak bez Pana Boga zgody i już się niektó-
rzy nawet takich przed naszą chatą dopatrzyli, 
ale Edward ich widłami przeganiał i przychodzić 
przestali. Potem jeden sąsiad krowy doić nie 
mógł, bo ryczała jakby ją ktoś batem tłukł, to 
zaraz sąsiad do babki mojej ze skargą przyleciał, 
że mu krowy od tego babkowego umierania 
powariowały. A babka moja tylko siedziała w 
swoim milczeniu i słuchała tych wszystkich 
skarg, co ze wsi płynęły, ale nie umierać wcale 
nie zamierzała.

Aż w końcu Henryk, który chowaniem 
ludzi się we wsi zajmował, wszystko to księdzu 
pobiegł opowiedzieć i jego prosić o wsi ratowa-
nie. Długo się na plebanii Henryk nasiedział, 
a ludzie na niego z okien swoich wyglądali w 
zniecierpliwieniu pogrążeni. I kiedy tak Henryk 
długo z plebanii nie wychodził, w końcu babka 
moja z krzesła w kuchni wstała i sama do księdza 
poszła, żeby jego w tym wszystkim nie kłopotać. 
Kiedy ludzie to z okien swoich zobaczyli, to 
zaraz modlitwy odmawiać zaczęli, żeby Pan Bóg 
księdza miłościwego ratował, bo najgorszego 
się po babce mojej spodziewali. Drzwi się na 
plebanii zatrzasnęły, Edward z chaty wyszedł i do 
kościoła swoje kroki skierował, a ja pobiegłem 
cichaczem za babką moją, żeby jej rozmów z 
księdzem podsłuchać.

Długo jednak się nie na nasłuchałem, bo 
zaraz Henryk mnie przy oknie zobaczył i wybiegł 
z plebanii w złości cały. Ja wstydem się cały 
zalałem, ale zanim to się stało, zobaczyć tylko 
zdążyłem kilka foteli starych, a na nich księdza 
i babkę moją, jak siedzą i jak babka moja cier-
pliwie księdzu tłumaczy, a ksiądz nic tylko głową 
przytakuje. Henryk drzwiami plebanii trzasnął, 
a ja uciec przed nim nie zdążyłem i zaraz bać się 
zacząłem, że mi wtłucze za to podsłuchiwanie 
pod oknem. Ale Henryk z łagodności we wsi 
słynął, więc tylko za ucho mnie z krzaków wycią-

gnął i do chaty mnie za to ucho zaprowadził, a 
że chata pusta stała, to usiadł ze mną w kuchni 
i opowiadać mi zaczął. Powiedział mi wtedy, że 
ksiądz wcale na babkę moją zły nie jest, że on to 
babkowe umieranie zrozumieć się starał, bo ona 
mu wszystko jak dziecku cierpliwie tłumaczyła. 
O sobie zaraz też Henryk mówić zaczął i o tym, 
że pojętnym człowiekiem się urodził, więc te 
rzeczy, które ludzie o nim we wsi rozpuszczają to 
głupoty są zwyczajne. Dziwne to mi się wszystko 
zdało, że taka babkowa śmierć może tak człowie-
ka otworzyć, ale długo o tym nie myślałem, bo 
drzwi do chaty się otworzyły i w progu Edwarda 
z babką moją zobaczyłem. Wszystko z księdzem 
dogadane - tyle babka moja Henrykowi powie-
działa i tyle Henrykowi wystarczyło, więc z krzesła 
wstał i na cmentarz poszedł, żeby grób dla babki 
mojej kopać.

Ludzie ze wsi się do nas schodzić zaczęli, 
żeby babkę moją przepraszać, bo im ksiądz już 
do rozumów przemówił, ale mnie się zdaje, że 
oni to przyszli babkę moją przepraszać tylko 
dlatego, że się Pana Boga przestraszyli. Bo prze-
cież babkowa noga zaraz w niebie najpewniej 
postanie i jak ona tam Panu Bogu złych rzeczy 
o ludziach naopowiada, to się będą w piekle 
smażyli - tak najpewniej ludzie myśleli. Kon-
dolencje też przyszli Edwardowi i mi składać, 
pomoc swoją przy gospodarstwie każdy jeden 
oferował i Edward uśmiechem tylko wszystkich 
obdarzał, ale we mnie w środku jakaś złość się na 
nich wszystkich zbierała. Zaraz też babce mojej 
mówić o tym zacząłem, ale ona już nie tutejsza 
była, jej już te sprawy nie interesowały i tylko po 
głowie mnie dłonią pogładziła. A gdy już ludzie 
przychodzić przestali, Edward obok babki mojej 
usiadł i nic jej nie powiedział, a ona też słowa 
nie wypowiedziała, bo pewnie chcieli się jeszcze 
namilczeć na zapas, żeby im tego milczenia 
wystarczyło, gdy już babka moja umrze.

Swoje kury pożegnać też babka moja 
chciała, poszła więc do nich i wytłumaczyła im, 
że od tej pory tylko ja ziarno sypać im będę, a 
one gdakanie takie smutne podniosły, że aż mi 
serce pękać zaczęło. Wyszedłem więc z kurnika, 
a zaraz po mnie babka moja, która do obory 
kroki swoje skierowała, gdzie krowa nasza stoi. 
Tam już zupełnie od płakania wstrzymać się nie 
mogłem, bo babka moja wymiona krowy po raz 
ostatni pogładziła, czoło swoje do krowiego przy-
sunęła, a potem jej szeptem coś mówić zaczęła 
aż krowie naszej łzy z oczu pociekły. Jak tylko te 
łzy krowie zobaczyłem, to zaraz z obory wybiec 
musiałem, bo i mnie się oczy zeszkliły, więc w 
krzaki najbliższe poleciałem, a tam kucnąłem 
i w tym kucaniu dopiero pękło wszystko we 
mnie. Takiego zapłakanego mnie Edward w 
tych krzakach znalazł, wyciągnął mnie z nich, na 
ręce swoje wziął i do babki mojej mnie zaniósł. A 
babka moja nad stawem siedziała, źdźbło trawy 
w ustach mieliła i już jakby o połowę mniej jej 
na tym świecie było.

Edward potem po księdza pójść mi kazał, 
żeby ten babkę moją wyspowiadał, a gdy już do 
drzwi plebanii zapukałem, ksiądz wyszedł z nich 
gotowy, jakby od dawna na mnie czekał. Poszli-
śmy więc razem do chaty naszej i ksiądz w tej dro-
dze o niebie mi opowiadał, o tym że dla babki 
mojej na pewno się tam miejsce znajdzie, o tym 
żebym łez na próżno nie wylewał i żebym babce 
mojej iść pozwolił tą drogą, którą sama sobie 

umyśliła. Ja kamienie tylko z drogi skopywałem 
i nic księdzu nie mówiłem na to jego gadanie, 
bo co ja taki jeden mógłbym mu powiedzieć. 
Babka moja i tak zrobi po swojemu i nawet 
gdybym na kolanach ją o nie umieranie prosił, 
to ona i tak umrze wtedy, kiedy jej najbardziej 
będzie pasowało. Ksiądz to na pewno sam o tym 
najlepiej wiedział, bo przecież widział jak babka 
moja z Edwardem żyje, ale słowa złego na to ich 
życie nigdy nie powiedział. A gdy już do chaty 
naszej doszliśmy, to się ksiądz jeszcze bardziej 
przekonał jaka ta babka moja jest uparta i jak 
ona zawsze na swoim postawić musi, chociażby 
ją pół wsi palcem wytykało.

Próg chaty już przekroczyliśmy, gdy babka 
moja do księdza się zwróciła, za jego przyjście 
serdecznie mu podziękowała i na koniec do-
dała, że spowiedzi to ona nie potrzebuje, bo 
jeśli ma się z Pana Boga obliczem spotkać, to 
przecież ona sama może mu wszystkie grzechy 
swoje wyznać. Po co to ksiądz w ogóle problem 
sobie robił, przecież to czasu księdzowego 
szkoda - tak babka moja powiedziała, a ksiądz 
na to, że to jego powinność przecież i jak już 
przyszedł tutaj, to chciałby jednak nad babką 
moją się pochylić i jej rozgrzeszenie na dobrą 
drogę podarować. Babki mojej sporo mniej już 
było niż, gdy rankiem rozmawiali, więc i jej głos 
słabszy się wydawał, na co ksiądz zaraz uwagę 
swoją zwrócił i jeszcze bardziej naciskać na nią 
zaczął. Ale babka moja nieugięta jest przecież, 
więc od stołu zaraz wstała i z chaty wyszła, bo nie 
lubiła jak ktoś głos na nią podnosi. Jak gdyby 
nigdy nic poszła przed siebie ta babka moja i 
w stronę lasu się skierowała, a mnie zaraz takie 
poczucie ogarnęło, że ja ją po raz ostatni w ży-
ciu widzę i zaraz chociaż te jej plecy zgarbione 
w pamięci zachować zapragnąłem.

Cisza nagle jakaś we wsi zapadła, wiatr 
ustał jakby pochylić się chciał nad tą pustką, 
która po babce mojej we wsi zapadła, a droga, 
którą przed siebie poszła, zniknęła całkiem, 
bo chyba tylko dla babkowych nóg stworzona 
była. Księdzu już nie było po co w chacie naszej 
siedzieć, więc tylko Edwardowi podziękował, 
mnie współczującym wzrokiem obrzucił i po-
szedł do plebanii modlitwy przerwane przeze 
mnie odmawiać. A ja długo jeszcze stałem tak 
nieruchomo i za babkowymi plecami patrzy-
łem, które pośród drzew zniknęły. Może na-
dzieję do końca miałem, że babka moja zdanie 
zmieni, a może chciałem las wybłagać, żeby 
dobrzeją do siebie przyjął. Edward w końcu 
podszedł do mnie i za dłoń moją złapał, żeby 
do kuchni mnie zaprowadzić. W tej kuchni 
na krześle mnie usadził, w moje oczy spojrzał 
głęboko i zaraz wiedziałem, że samego to on 
mnie nie zostawi i tak też mówić do mnie za-
czął. Babka twoja mnie o jedno prosiła: żeby 
ci się krzywda żadna nie stała, kiedy ona już 
umrzeć postanowi - tak mi Edward powiedział, 
a potem już tylko w okno patrzył, a gdy już się 
napatrzył, ile mu było potrzebne, to wstał i do 
obory poszedł, żeby krowę naszą nakarmić. A 
do mnie wtedy dopiero taka myśl dotarła, że 
babka moja ze zmęczenia w ten las poszła, bo 
przecież zawsze na odpoczynek tam właśnie 
chodziła. I to pewnie stąd edwardowy spokój 
czuć w całej w chacie było, bo on chyba wszyst-
ko o babce mojej wiedział i o wszystkim co 
babkowe pamiętał.

Więc zanim jeszcze słońce zachodzić za-
częło, babka moja z lasu wróciła i gdy do chaty 
weszła, to było tak jakby tego jej wchodzenia 
prawie w ogóle już nic nie zostało. Usiadła za-
raz na krześle, które pewnie tego jej siedzenia 
wcale nie poczuło, a potem przepraszać nas 

Michał Kaźmierczak

O babkowym umieraniu



AkAnt 4(316)2022     str. 15     

zaczęła i było to pierwsze przepraszanie, jakie 
ja od babki mojej w całym życiu usłyszałem. 
Edward za to przepraszanie zaraz ją czule za 
dłoń złapał i słuchał tak o wszystkim, co bab-
ka moja opowiadała, dłonią swoją babkową 
dłoń oplatając. Jak ksiądz do nas przyszedł i o 
spowiedzi mówić zaczął, to zaraz we mnie taki 
strach się pojawił, że jak jest mnie już tak mało, 
to czy mnie samej jeszcze dla siebie wystarczy 
- tak nam babka moja powiedziała. A gdy ten 
strach już całkiem ją wypełnił, to wstać musiała 
i przed siebie iść bez słowa postanowiła, bo 
poczuła nagle, że wcale czasu wiele nie ma 
i że może nie zdążyć tego wszystkiego sobie 
powiedzieć, co do tej pory głęboko ukrywała. 
Potem milczenie w chacie naszej zapadło i nikt 
go przerywać nie zamierzał, bo przecież nie po 
to babka moja do lasu szła, żeby teraz całej wsi 
wszystko opowiadać. A ja i Edward zrozumieć 
tylko to babkowe milczenie mogliśmy, swojego 
trochę dołożyć, a potem w tym zrozumieniu o 
nic zupełnie już nie pytać.

Noc w końcu przyszła i chaty we wsi ciszą 
wypełniła, ale tego dnia w naszej światła tak 
szybko nie pogasły. Babka moja kolację nam 
wszystkim uszykowała, ale tak po swojemu 
zrobić to postanowiła, tak jakbyśmy każdy 
jeden dzień zwyczajny żegnali. Edward zabawy 
jakieś mi przy stole wymyślał i tylko kątem oka 
spoglądał na to babkowe gotowanie. A ja raz za 
razem śmiechem się zanosiłem, bo Edward jak 
mało kto rozbawić mnie umiał i czułem gdzieś 

w chacie uśmiech babkowy, ale szybko go z 
powrotem zabierała, bo chciała ten uśmiech 
sobie chyba zachować. W końcu kolację babka 
moja na stół postawiła, obok Edwarda usiadła i 
dłonie swoje do modlitwy złożyła. Jak już każdy 
wymodlił u Pana Boga, co mu do głowy przyszło 
i podziękował za co podziękować było trzeba, 
to zaraz się za jedzenie zabraliśmy. I dziwna to 
była kolacja, bo niby stół zastawiony, brzuchy 
nasze puste, ale gdy tak jadłem to, czym babka 
moja nas poczęstowała, to czułem tak, jakby w 
tym wszystkim babkowego smaku już wcale nie 
było. A potem zobaczyłem, że babkowe dłonie 
na stole zakurzonym już się nie odciskają i na-
raz poczułem, że jej wzrok już na mnie wcale 
nie pada, mimo że jej oczy w moją stronę są 
skierowane. I już czuło się w chacie naszej tak, 
jakby ona tylko dwie osoby gościła i jakby to 
jedno krzesło, na którym babka moja siedziała, 
na próżno od stołu było odsunięte.

A zaraz po kolacji babka moja umarła. 
Nim tylko zdążyliśmy z Edwardem od stołu 
wstać, ona tak po prostu nam ze świata zniknęła 
i nie było nam dane nawet jej słowa jednego 
powiedzieć. Myślę sobie, że babka moja specjal-
nie tak szybko umarła, bo pewnie już miejsca w 
sobie nie miała na nasze słowa kolejne, a też nie 
chciała nam przykrości sprawiać i ich od nas 
nie przyjmować. Edward wstał tylko i to krzesło 
babkowe na zawsze już pod stół dosunął, a po-
tem głową kiwnął na mnie i do sypialni razem 
poszliśmy. Do babkowego łóżka Edward zaraz 

podszedł i pierzynę na sienniku gładzić dłonią 
zaczął, a ja poduszki zaraz poprawiłem, ale 
zabierać tego wszystkiego nie zamierzaliśmy, 
żeby to łóżko babkowe o jej kształcie nigdy nie 
zapomniało. Gdy już wszystko poukładane było 
tak, jak by sobie tego babka moja najpewniej 
życzyła, to usiadł Edward na łóżku swoim, ja 
usiadłem obok niego i żaden z nas o wstawaniu 
nie pomyślał, dopóki cały zapach babkowy z 
jej siennika nie uleciał. A potem do kuchni 
wróciliśmy i Edward za sprzątanie się zabrał, 
ale po skończeniu roboty wcale do siennika iść 
mi nie kazał i świateł w chacie nie pogasił, tylko 
usiadł przy stole ze mną i mi jeszcze zabawy 
nowe wymyślać zaczął.

Słońce wciąż grzało powieki moje za-
mknięte, gdy mnie takiego siedzącego na ławce 
przed chatą naszą, głosy babkowe doszły. Zaraz 
też na podwórko nasze myślami powróciłem, 
a potem oczy nagle otworzyłem, bo to moje 
imię przecież babka moja tak wołała. Rozejrzeć 
się nieco musiałem nim ją wśród gęsi i kur 
zobaczyłem, ale w złości jakiejś okropnej była 
i od razu wtedy zrozumiałem, że to we mnie 
ta jej złość jest skierowana, bo mnie o ptactwa 
pilnowanie prosiła, a ja siedzeniem na ławce 
się tylko zająłem. Strach mnie wypełniać zaczął, 
że mi ta babka moja kolacji za to wszystko nie 
da, więc bez myślenia żadnego wstałem i pobie-
głem, żeby grzechy swoje w oczach babkowych 
odkupić. Co to za chłopak z niego, że on tak 
w myślach tylko by gdzieś daleko odpływał 
- tak babka moja do mnie krzyczała, a zaraz 
potem do diabłów odsyłać mnie zaczęła, ale 
wcale przykro mi z tego wszystkiego nie było. 
Bo myślę sobie teraz, że to i dobrze, że mnie 
tak babka moja na ziemię wtedy ściągnęła, bo 
co to by było, gdybym ja naprawdę babkowe 
umieranie wywołał. Atak to czas jakiś jeszcze 
razem pożyjemy, o robotę nie raz pokłócić 
się zdążymy, potem się godzić przed Panem 
Bogiem będziemy, a jak już się babce mojej 
zachce, to ona sobie umrze po kolacji czy 
jakąś nocą ciemną i tylko to krzesło babkowe 
przyjdzie komuś na zawsze pod stół dosunąć. v

Jan Wojciech Malik

wolność wiodąca.. 

  
Na ścianie Luwru czarując wizją 
„braterstwa, równości, wolności” 
wisi obraz Marianny lud wiodącej  
na barykady Paryża wczoraj, 
a dzisiaj Kijowa w noc świetlaną. 
Ci co założyli frygijskie czapki 
w dniu wyzwolenia spod korony 
królów, imperatorów, carów 
stoją murem ramię w ramię 
w obronie domu swego,  
ziemi swojej poranionej.
 
Matka Ojczyzna z nagą piersią 
wiedzie swój lud, dzieci na ulice. 
Inne barykady, inna flaga, broń nowa 
na wroga spod gwiazdy czerwonej, 
spod czerwonych murów Kremla. 
Wolność zawadza blademu szczurowi. 
Zbudował klatkę dla innych i siebie.
 
Nie damy mu karmy, nie damy mu wody, 
uschnie w swoim schronie jak go pogonimy. 
Zwykła wyliczanka, a działa jak karabin
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Opowiadanie ukazało się w Geklibene werk, t. 
VI, Wełt-ojs, wełt-ajn, Wilno 1929.

Gdy gość dzwoni do drzwi, otwiera mu 
służąca – ładna, dobrze ubrana, uprzejma dziew-
czyna, wyszkolona we wszystkich zasadach i zwy-
czajach panujących w pensjonacie. Spogląda na 
wchodzącego tak, że dostrzega więcej niż inni. 
Zdejmuje z niego palto, a gość odnosi wrażenie, 
iż nareszcie zdołał dotrzeć do zacisznego miej-
sca, przybił do brzegu. Dziewczyna odpowiada 
gościowi takim tonem, że cokolwiek powie, jest 
to już, bez wątpienia, odpowiedź na pytanie, któ-
rego nie da się wyrazić słowami. Nogi wyczuwają, 
że pod nimi znajdują się dywany i zaczynają po 
nich stąpać miękko jak na sprężynach. Wokoło, 
ze ścian bocznego, przytulnie umeblowanego, 
otwartego pokoju spoglądają fotografie i portre-
ty kobiet z pochylonymi głowami, o nabożnie 
zamyślonych twarzach i lekko przymglonych, 
namiętnych oczach. Z tonącego w półmroku 
korytarza zapada w pamięć jeden obraz, zbyt 
roznegliżowany – człowiek ma wrażenie, jakby 
się znalazł w środku miasta, a jednocześnie 
dziwnie daleko, odizolowany od milionów 
jego mieszkańców. O pensjonacie myśli sobie: 
„Przyzwoity, oczywiście… Ale z drugiej strony...”.

I oto staje się jasne, dlaczego pensjonat 
ulokowano przy tej właśnie berlińskiej alei, gdzie 
nie jest ani zbyt głośno, ani zbyt cicho. On sam, 
jak się wydaje, poucza każdego gościa: „Nie 
zachowuj się ani zbyt głośno, ani zbyt cicho”. 

Wszystko, co się zauważa dookoła, napawa 
pewną nieufnością i jednocześnie wzbudza po-
dejrzenie, że  ten dom został urządzony celowo 
tak, żeby budzić nieufność. Po chwili jednak 
przychodzi myśl, że pewnie to mylny osąd. 

W recepcji do nowego gościa podchodzi 
najstarsza z trzech pięknych sióstr, Luba – 
wysoka, zgrabna brunetka. W rzeczywistości 
wygląda piękniej i młodziej niż na wiszącym na 
ścianie portrecie. Dziewczyna jest bladawa i zbyt 
mocno upudrowana. Spogląda na nieznanego 
przybysza takim wzrokiem, jakby od razu chciała 
rozstrzygnąć, czy się nada nie tylko na gościa, 
ale także na bliskiego przyjaciela, na człowieka 
potrafiącego żyć swobodniej, niż się żyje na świe-
cie… Dopiero po krótkiej pauzie dziewczyna 
zaczyna z nim rozmawiać. Przymyka oczy i mówi 
monotonnie, pospiesznie podając cenę, jaką 
trzeba zapłacić za pokój z wyżywieniem. Kończy 
z uśmiechem i oboje od razu wiedzą, że nie o 
cenę tutaj chodzi – to taki zwyczaj rozpoczy-

Dawid Bergelson 

w pensjonacie trzech sióstr 

nający znajomość. Dopiero wtedy dziewczyna 
podaje mu rękę, znowu się uśmiecha i prosi, 
by usiadł. Sama zajmuje miejsce obok niego, w 
jednym z najprzytulniejszych zakątków pokoju, 
ale od razu się rozmyśla i prowadzi go do inne-
go – jeszcze bardziej przytulnego. Dzwoni, by 
przyniesiono napoje – właśnie do tego kącika 
na przysunięty niski stolik. 

– Proszę zaczekać, sama zgadnę, co pan 
woli: herbatę czy kawę. 

W tym momencie gość szybko decyduje się 
na zapłacenie wysokiej ceny za miejsce w pen-
sjonacie. Być może mężczyzna od dzieciństwa 
przyzwyczajony był pić zarówno herbatę, jak i 
kawę, ale dziewczyna, uśmiechając się i patrząc 
mu prosto w oczy, odgaduje nagle:

–  Kawę!   
Wszystkimi zmysłami odczuwa, że rze-

czywiście tak jest, dziwiąc się samemu sobie, iż 
przez te wszystkie lata był tak głupi i pił herbatę. 
Czuje się dziwnie wesoło. Zapomina, czy stać go 
na zapłacenie, z własnych środków, wysokiego 
czynszu, czy nie, a także –  ile ma lat. 

Do pokoju wchodzi druga, młodsza siostra 
Sima – blondynka z krótko, niemal po chłopię-
cemu przystrzyżonymi włosami. Jest całkowitym 
przeciwieństwem starszej, brunetki. Jej twarz, jak 
i cała sylwetka, jest wdzięczna i pociągła. Potrafi 
się uśmiechać wyłącznie jedną małą fałdką na 
nosku, i ta uśmiechnięta fałdka zbliża się do 
nowego pensjonariusza, jeszcze zanim dziew-
czyna do niego podejdzie. Podając mu rękę 
patrzy na niego i na starszą siostrę wesołym, 
łakomym wzrokiem, jakby już wcześniej wiedzia-
ła, że tych dwoje: nowy pensjonariusz i Luba, w 
tym pokoju, spodobają się sobie i od samego 
początku była o nich zazdrosna... Mężczyzna 
szybko zaczyna czuć tak, jakby od razu stali się, 
on i Sima, bardzo bliskimi krewnymi ze strony 
panny młodej. Mimowolnie zaczyna oceniać, 
która z sióstr jest ładniejsza: starsza czy młodsza. 
Przy czym czuje jakiś nieokreślony żal, że tak się 
pospieszył i przedwcześnie wybrał starszą. Ale nie 
ma już czasu dłużej  się nad tym zastanawiać... 

Z sąsiedniego pokoju cały czas słychać 
cichą, zachwycającą grę na fortepianie. Docho-
dzące tu dźwięki umierają właśnie z powodu 
głębokiego uczucia, zbolałego serca, jak z ży-
dowskiej modlitwy za zmarłych El male1, które 
drżąc z bojaźni, pocieszają się same nowymi 
nadziejami, nowymi pytaniami: „A co jeśli? A 
gdyby?”.

Na małym stoliku pojawia się jeszcze likier, 

a także owoce i metalowy dziadek do orzechów. 
Na talerzykach piętrzą się skórki od pomarańczy 
i skorupki po migdałach. Panuje świąteczny 
nastrój, jak w chol haMoed2. 

Teraz dźwięki fortepianu milkną. Nad-
chodzi trzecia siostra – młodziutka, gibka, o 
dziewczęcej budowie ciała, którą widziałoby się 
w roli tancerki. Zatrzymuje się w drzwiach z zało-
żonymi na głowie rękoma i z taką miną, jakby się 
miała zaraz przeciągnąć, ale jednocześnie wie, że 
choćby zrobiła to wiele razy – będzie to dla niej 
wciąż za mało. Najmłodsza nie jest ani brunetką, 
ani blondynką, stanowi jakby mieszankę obu 
sióstr. Z jej oczu przeziera ukryta za delikatną 
mgiełką namiętność Luby, a zarazem wesoła 
przekora  Simy. 

– Julia?! – odzywają się do niej chórem 
starsze siostry, patrząc zdziwionymi oczami 
na swoją pupilkę. –  Dlaczego nie podejdziesz 
bliżej, Julio?!

Teraz pensjonariusz unosi wzrok i z za-
chwytem spogląda na najmłodszą dziewczynę, 
widząc w niej także swoją ulubienicę. Zastana-
wiając się, która z całej trójki jest najpiękniejsza, 
znowu odczuwa jakiś nieokreślony żal, że zbyt 
pochopnie spodobały mu się dwie starsze. W 
każdym razie nie ma przecież  noża na gardle – 
ma jeszcze czas na decyzję. W tej chwili obie star-
sze siostry czują, że nadszedł czas zaprowadzić 
gościa do jego pokoju.  Tak czy owak pensjo-
nariusz sprawia wrażenie oszołomionego – po-
dobnie jak się bywa oszołomionym pierwszymi 
promieniami wiosennego słońca. Każdy pokój, 
który mu pokażą, natychmiast mu się spodoba. 
Tak czy inaczej, prześpi szczęśliwą, ekscytującą 
noc, pełną zmąconych myśli o wszystkich trzech 
siostrach naraz oraz o tej jedynej – wyjątkowej; 
czuł, że nie ma noża na gardle, będzie mógł 
przecież pozostać w pensjonacie długo, będzie 
więc miał czas na podjecie decyzji. 

------------------------

Starsze siostry, Luba i Sima, wyglądają, 
jakby były ni to wdowami, ni to porzuconymi 
żonami. Kilka lat temu, jadąc z Rosji, gdzieś w 
Rydze i w Białymstoku, zgubiły swoich mężów. 
Ale wygląda na to, że nie ubolewają specjalnie 
z tego powodu. 

Listy, które pisały stąd do małżonków, na 
początku były bardzo długie i pełne tęsknoty, 
z czasem krótkie i chłodne, a jeszcze później 
słały już tylko kartki pocztowe, kolorowe, twarde 
widokówki – z serdecznymi, czułymi pozdrowie-
niami. Tyle że widokówki z pozdrowieniami i z 
bardzo serdecznymi życzeniami wysyłały także 
do różnych innych młodych mężczyzn – byłych i 
przyszłych pensjonariuszy. Widokówki te już tak 
dawno zmieszały się z pocztówkami pisanymi 
do mężów, że splątały się też uczucia, z jakimi 
je pisały.   

Mężowie chcieli do nich przyjechać. Obie 
siostry zaczęły wtedy znowu pisać do nich długie 
listy, dając w nich do zrozumienia, że byłoby 
lepiej, gdyby nie ruszali się z miejsca i zostali 
tam, gdzie są.  Przeczuwały, że jeśli  mężowie 
by do nich wrócili, pensjonat wkrótce stałby się 
zwyczajny i pospolity jak wszystkie inne – na-
tychmiast przestałyby rosnąć ich konta, które 
założyły na swoje nazwiska w dwóch różnych 
bankach. Obaj mężczyźni poczuli się wtedy 
głęboko urażeni i w ogóle przestali pisać. W ten 
sposób to nie one, siostry, pozostały w końcu na 
wieki trochę owdowiałe, a trochę porzucone. 
Częściowo owdowiali, częściowo porzuceni zo-
stali mężowie, których zgubiły w drodze z Rosji, 
gdzieś w Rydze czy w Białymstoku.

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

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

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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A jednak pewnego bardzo wczesnego po-
ranka, kiedy cały pensjonat jeszcze spał, zdarzyło 
się coś, co śmiertelnie wystraszyło obie siostry. 
Do frontowych drzwi zadzwonił ktoś bezczelnie 
i natarczywie, jak gospodarz. Służąca otworzyła 
frontowe drzwi i, jak gdyby przejmując impet 
owego dzwoniącego do drzwi człowieka, wpadła 
do ciemnych sypialni sióstr i zaczęła coś pleść 
o kimś, kto właśnie przyjechał z Białegostoku 
i prosto z pociągu z bagażami zjawił się tutaj...

– Prosto z pociągu?... Z bagażami?...
Siostry, w koszulach nocnych, wyskoczyły z 

łóżek, dygocąc ze strachu. Ale przybyszem oka-
zał się zupełnie nieznany białostocczanin – mło-
dy człowiek, który tylko przywiózł pozdrowienie i 
je przekazał. Obcy, nikogo tu nie znający, musiał 
także poprosić o pomoc, co uczynił... 

Wówczas siostry szybko posłały młodego 
człowieka pod inny adres, ledwie się go pozbyw-
szy, same zaś w koszulach nocnych z powrotem 
położyły się do łóżek, tyle że – nie mogąc już 
zasnąć – paliły na czczo papierosy i przeklinały:

– Tfu, do diabła z nim!
– Idiota!
– Istny białostocki młodzian. 
Przez resztę dnia były blade, czuły się 

osłabione, jakby potrzebowały odpoczynku w 
kurorcie. Jakkolwiek poranne przerażenie spo-
wodowane było fałszywym, pustym alarmem, to 
jednak przekonał je, raz na zawsze, że inaczej być 
nie mogło, i dopiero teraz są pewne, że żaden 
z ich mężów nigdy już, bez wątpienia, do nich 
nie przyjedzie.

Ze względu na pewnego bogatego pensjo-
nariusza Luba i Sima napisały do swojej młodszej 
siostry, piękniejszej od nich Julii – patrzącej na 
świat oczami „pełnymi namiętnego, bezbrzeż-
nego smutku”; mającej ciało, z którego „niewi-
dzialne ręce zrywają ubrania”; poruszającej się z 
taką tęsknotą za tym, by być tancerką; i grającej 
na fortepianie omdlewającym, jak  El male ra-
chamim, dźwiękiem –  żeby do nich dołączyła.

Pensjonariusz, w którego sprawie napisały 
do Julii, nazywa się Tartakower.

Zajmuje trzy pokoje i sam jeden płaci dużo 
większy czynsz, niż trzech innych bogatych gości 
razem wziętych. Ma sparaliżowane nogi. Dlatego 
drzwi pomiędzy jego trzema pokojami, ume-
blowanymi z przepychem, są zawsze szeroko 
otwarte. Podłogi wyłożono bardzo miękkimi 
dywanami i Tartakower – jeśli potrzebuje – sam 
porusza się tam wózkiem – fotelem na kółkach. 
Na pierwszy rzut oka to przystojny przybysz z 
Kaukazu, albo Tatar lub Pers. Do tego jeszcze 
stale nosi małą czarną czapeczkę, jarmułkę, 
leczy się tu u profesorów, twierdzących, że jego 
przypadek wcale nie jest beznadziejny, ale – co 
najważniejsze – za wszelką cenę musi unikać 
jakichkolwiek emocji, zachowywać absolutny 
spokój. W pokojach siostry stworzyły mu taki 
nastrój, aby życie ze sparaliżowanymi nogami 
zdało się niemal jakimś szczególnym rodzajem 
przyjemności,  której nie każdy człowiek jest 
godzien. Chodzą wokół niego na paluszkach, 
i jest w ich krokach jedyny w swoim rodzaju, 
serdeczny rytm – jak w muzyce. Julia przez 
kilka godzin dziennie gra na fortepianie i czyta 
mu uspokajające książki, czyniąc to z ogromną 
tęsknotą w głosie, podczas gdy on siedzi w łatwo 
poruszającym się fotelu na kółkach z zamknię-
tym oczami i przykrytymi nogami. Aksamitny 
tembr jej głosu uspokaja go o wiele bardziej niż 
treść książek, które mu czyta. Od czasu do czasu 
powoli otwiera czarne, perskie zaspane oczy i 
widzi Julię gładzącą miękki pled na jego kola-
nach, a wtedy wydaje się, że wszystko zostało już 
dawno ustalone i postanowione – że kiedy tylko 

odzyska zdrowie, poślubi ją. Dlatego od dawna 
wierzy, że wszystko, co posiada Julia, należy do 
niego – nawet okazałe futro, które wkłada, gdy 
wychodzi – jak i w to, iż dziewczyna jest bardzo 
biedna i nic nie ma. 

Ale inni pensjonariusze myślą zupełnie 
inaczej. W jednym z największych i najeksklu-
zywniejszych pokojów mieszka stały gość, który 
nazywa się Mojżesz Lewenberg, ale dla ładnego 
brzmienia mówi się do niego krotko: panie 
Mozesie. 

Nosi kruczoczarną brodę i jest na czarno 
ubranym bogaczem – „odcina kupony” i wiecz-
nie, ze znawstwem zajada przeróżne odmiany 
pomarańczy: z Mesyny, z Jaffy i wszelkie włoskie 
odmiany tych owoców. Zawsze pachnie od 
niego, od jego czarnych ubrań i  wszystkiego, 
co się znajduje w jego bogato urządzonym 
pokoju, skórką pomarańczową. Jego binokle są 
zawieszone na szerokiej tasiemce – tak czarnej 
jak jego broda. A ze wszystkich jego ruchów 
da się rozpoznać, że w starej ojczyźnie, w Rosji, 
gdzie na zawsze zostawił rodzinę, był pobożnym 
człowiekiem. Jest pierwszym pensjonariuszem, 
który zamieszkał u sióstr, i z pewnością wolno 
mu – z niedojedzoną pomarańczą w ręce – czę-
sto przystawać  w lekko uchylonych drzwiach na 
korytarzu i przyglądać się z zachwytem wszystkie-
mu, co się dzieje w pensjonacie. 

Do jego obszernego apartamentu przy-
chodzi z wizytami jego sąsiad, doktor Bremen 
–  pensjonariusz zajmujący pokój z lewej strony 
– bardzo wysoki, łysiejący blondyn, który napisał 
dysertację z nauk ekonomicznych i który o mało 
nie został profesorem, jednak ostatecznie jest 
tylko dyrektorem w średniej wielkości banku i 
trwoni całe swoje ograniczone wynagrodzenie 
na wysoki, comiesięczny czynsz w kosztownym 
przybytku trzech sióstr. Wysoki, łysiejący blon-
dyn, doktor Bremen, jest wciąż zakatarzony i 
wydaje się, że nie leczy się wyłącznie dlatego, iż 
po opłaceniu pobytu w pensjonacie z miesięcz-
nej gaży nie zostaje mu już ani grosza na nic. 

U siebie w pokoju pan Mozes śmieje się 
do niego perlistym, piskliwym i „gumowym” 
głosem, szydząc ze wszystkich pensjonariuszy, 
którzy gdy tu się znajdą, uważają, że dostali się 
prosto do raju... raju Mahometa! 

Pan Mozes obiera jabłko ze skórki z ta-
kim odświętnym entuzjazmem, jakby chciał je 
natychmiast w całości zanieść ukochanej, tylko 
że gdy owoc został już kompletnie obrany, kroi 
go na cząstki i wkłada je do ust z tym samym 
odświętnym entuzjazmem:

– Ech, mówię panu – śmieje się przy tym 
swoim piskliwym, miękkim głosem. – To zwy-
czajna pomyłka.

Mówi bardzo powoli, ponieważ jest czło-
wiekiem „odcinającym kupony” i ma dużo 
czasu.

– Ta cała kalkulacja to pomyłka... oszustwo. 
Żebym był taki zdrowy, jak wiem, o czym mówię. 
Wie pan, co mam na myśli? Nikt nic tu od sióstr 
nie dostaje... Proszę mnie posłuchać, coś panu 
opowiem. Otóż uważam, że cała ta historia to 
kłamstwo... Prawdopodobnie siostry nie są na-
wet siostrami. He, he, he! Żebyśmy tak zdrowi 
byli – jak to,  że coś tu nie gra. To jest wszystko 
tak pomyślane, aby wprowadzić wszystkich w 
błąd. Jestem tu pierwszym pensjonariuszem i 
cały czas mam oczy szeroko otwarte. Umiem 
wyczuć pismo nosem,  ooo, umiem... He, he, 
he. Czym się pan martwi? Kiedy coś mówię, to 
wiem, co mówię... He, he, he! Ten cały interes 
jest sprytnie obmyślony, tak aby pan sądził, że ja 
mam jakieś korzyści z tych sióstr... i odwrotnie, 
ja powinienem myśleć, że to pan coś od nich 

otrzymuje... Rozumie pan, co się tu dzieje? To 
jest po prostu złodziejstwo... Opróżnia się nam 
kieszenie. He, he, he!... O, tu, gdzie teraz pan 
mieszka, wcześniej pokój ten zajmował pewien 
bogaty Grek. Kiedy się tutaj wprowadziłem, on 
już tu był. Wieczorami siostry przychodziły do 
niego do pokoju i wyprawiały takie rzeczy, że 
zrywałem się na równe nogi, wyskakiwałem z 
łóżka. Stojąc w samej koszuli, podsłuchiwałem 
tak długo, jak to trwało – a trwało wiele godzin. 
I dopiero później się dowiedziałem, że Greka 
nie było w domu. He, he, he... Gdzieś wyjechał 
na cały tydzień, nie było go i już... Cicho, sza, 
opowiem panu inną historię, jeszcze  jedną. 
Widział pan już nowego pensjonariusza? Tego 
młodzieńca, Lipszyca, on jest studentem z 
Rumunii. Zakochał się już w siostrach, we 
wszystkich trzech naraz... He, he, he…Widział 
pan? Snuje się, jak oczadziały. Bogaci rodzice 
przysyłają mu dość dużo pieniędzy, ale to mu 
nie wystarcza na opłacenie cotygodniowego 
czynszu. Za każdym razem wysyła do domu 
telegramy, grożąc, że się targnie na życia, jeśli 
nie dostanie pieniędzy…

Wysoki, łysiejący blondyn, doktor Bremen 
patrzy w zadumaniu, jak odświętnie uskrzydlo-
ny pan Mozesa wkłada do ust obrane kawałki 
jabłka. Podciąga w zamyśleniu zakatarzonym 
nosem i wydaje się, że przelicza wszystkie swoje 
wynagrodzenia, jakie do tej pory wpadły sio-
strom w ręce. Obaj nastawiają uszu i chłoną 
wszystko, nawet najmniejszy szelest dochodzący 
z sąsiednich pokojów. 

– Rozumie pan, czy nie? – pan Mozes bar-
dzo pilnie wpatruje się w kolejną pomarańczę, 
biorąc ją do ręki. – Cóż mogę panu powiedzieć? 
Wszystko tu jest bardzo cwanie pomyślane…
Trzy siostry, pięciu pensjonariuszy – bądź tu 
mądry: Kto, co?… Kto z kim? He, he, he!…
Idź, spróbuj dotrzeć do sedna tego wszystkiego, 
skoro się milutko gawędzi z każdym osobno i ze 
wszystkimi razem… A ten koszt tutaj!… Trochę 
pieniędzy się trwoni, oto koszt!… Zanim się zo-
rientujesz co i jak, to tymczasem pozbywasz się 
tych paru groszy. A wie pan, co panu powiem? 
Mam zupełnie inne podejrzenie… 

Najpierw pan Mozes  podchodzi do drzwi 
i nasłuchuje. Następnie odwraca się w kierunku 
stojącego doktora Bremena. Dzisiaj wieczorem 
ma mu do opowiedzenia coś nowego. Wspinając 
się na palce, szepcze wprost do ucha doktora 
Bremena: 

– Sądzę, że odkryłem, i to jest wielce praw-
dopodobne, iż ich mężowie przebywają tutaj, 
w Berlinie, ale się ukrywają. Rozumie pan, czy 
nie? Kładą nas spać, a same wychodzą i spędzają 
noce z mężami…

Teraz jest już późno. Dwaj pensjonariusze 
żegnają się i bardzo smutni kładą się spać, ale 
ze skrywaną nadzieją, że może…a jednak…się 
mylą. Obaj kalkulują, ile pieniędzy niepotrzeb-
nie wydali do tej pory na pobyt w pensjonacie, 
zastanawiając się, który wcześniej, który później 
coś z tym zrobi: 

– Ten koszt!… Trochę roztrwoniliśmy, 
oto koszt?! v
     

Z jidysz przełożył i przypisami opatrzył 
Mariusz Lubyk

Przypisy:
1 Hebr., El male  rachamim (Boże, pełen miłosierdzia), 

pierwsze słowa, a także nazwa indywidualnej modlitwy 
za duszę zmarłych.

2 Hebr., powszednie dni czasu świątecznego, środkowe 
dni (półświąteczne) Pesach oraz Sukot. Obchodzi się 
je mniej uroczyście niż pierwsze i ostatnie dni, ponadto 
podczas chol haMoed praca jest dozwolona.
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Zbliżały się wybory. Poseł i zarazem 
kandydat na posła, bo oni traktują tę 
funkcję jako dożywotnią, do którego po-
szedłem, aby trochę podyskutować, gdyż 
zaczęło mi brakować intelektualnych 
impulsów a w tej naszej dużej wsi z tram-
wajami nie było tak na dobrą sprawę z kim 
rozmawiać, był bardzo zalatany. Spóźnił się 
na dyżur i już od progu wołał:

- Pani Aniu, niech pani połączy mnie 
z wiceprezydentem, nie, może najpierw 
z dyrektorem „Elektromechu” a potem z 
prezydentem, no, wiceprezydentem, czy 
pani przepisała tę interpelację, którą wydu-
mał Janiczak, czy był wczoraj Witucki, nie 
mogłem już na niego czekać, czy pani go 
przeprosiła w moim imieniu, kupiła pani 
„Arabikę”, o którą prosiłem… 

Ocknął się, zobaczywszy mnie grzecz-
nie siedzącego na krzesełku w poczekalni. 
Nawet ręce położyłem na kolanach jak 
uczono w szkole. Jak heca to heca. 

- A pan kto? Pan do mnie?
- Tak, panie pośle – powiedziałem, 

stając na baczność i patrząc wprost w jego, 
pozornie naiwne, niebieskie chłopięce 
oczy. – Jestem pańskim wyborcą.

Jak heca to heca.
- To pan na mnie głosował? – poseł 

uśmiechnął się szeroko. – Naprawdę?
- Naprawdę, panie pośle. Mam w ko-

mórce fotografię kartki wyborczej. Zaraz 
panu pokażę – powiedziałem, sięgając do 
kieszeni, aby wyjąć telefon.

Swego czasu, nie mając co w Kółku 
robić, wbiliśmy sobie w telefony fotografię 
kartki wyborczej, którą zmarnowaliśmy, bo 
Witoldowi kazaliśmy zagłosować na partię, 
której notowania wtedy rosły i na tego po-
lityka właśnie. Nie była to oczywiście nasza 
partia i nasz kandydat.   

- To będzie nasze alibi w razie czego 
– wytłumaczyłem. – Na drugą ustawę dez-
ubekizacyjną, bo chyba taka się szykuje. 

Jak heca to heca.
- Nie trzeba, nie trzeba. Wierzę panu 

– zapewniał poseł, uśmiechając się przy-
milnie. 

- Dziękuję, panie pośle. Zaufanie to 
podstawa relacji między ludźmi. Także w 
polityce – mocno zaakcentowała ostatnie 
słowa. 

Spojrzał na mnie zdziwiony i z miną 
bywalca politycznych salonów orzekł:

- Różnie bywa. 
- Ale powinno być inaczej – powie-

działem, ciesząc się, że dyskusja już się 
zawiązuje. 

Poseł jednak nie miał głowy do spraw 
zbyt trudnych, więc zapytał, trochę jak na 
kampanię wyborczą nazbyt obcesowo:

- Ma pan coś do mnie?
- Do pana nie, broń Boże, panie po-

śle. Chciałem tylko z panem posłem jedną 
sprawę omówić, którą będzie można potem 
w kampanii podnieść, a przynajmniej w 
nowym parlamencie, w którym na pewno 
pan się znajdzie, rozpatrzyć. Jest to sprawa 
wcale nie tak nielicznego środowiska – ła-
pałem posła na wyborczy haczyk.

Stefan Pastuszewski 

Jak heca to heca

- Środowiska, pan mówi? A jest jesz-
cze jakieś środowisko w tym rozbitym 
społeczeństwie? Środowisko, które potrafi 
wspólnie omówić swoje problemy, które 
potrafi się skrzyknąć i tak a nie inaczej 
zagłosować? Dzisiaj o wyniku wyborczym 
decydują media, w tym przede wszystkim 
społecznościowe. Telewizja i internet. Kto 
ma w ręku media i dobrą fermę trolli, ten 
będzie zwycięzcą – wyjaśniła poseł.

- Zaręczam panu, panie pośle, że takie 
środowisko jest i szuka ludzi, partii, na któ-
rą mogłoby z pełnym przekonaniem zagło-
sować. Mamy organizację zwaną Kółkiem 
i jesteśmy w kontakcie z innymi kółkami w 
całym kraju. Nasza farma trolli będzie do 
pana dyspozycji jak się dogadamy. 

- A to ciekawe… – mruknął poseł, nie 
w pełni widać przekonany do istnienia 
takiej sieci. 

Istotnie, społeczeństwo było zdysper-
gowane. Przypominało kupę plewów prze-
wiewanych przez medialny wiatr z jednego 
krańca na drugi. Wahadło wyborcze. Raz 
w lewo, raz w prawo. Poseł był z prawa i 
zgodnie z regułą wahadła teraz na niego 
była kolej. Dlatego też był taki podniecony. 
Przestępował z nogi na nogę, co raz popra-
wiał świetnie ułożoną fryzurę, codziennie 
rano u najlepszego fryzjera w mieście od-
nawianą, od czasu do czasu nawet pocierał 
się w kroczu. Prawdopodobnie chciał się 
wysiusiać a ja mu to uniemożliwiałem. 

- Niech pan przyjdzie za tydzień o tej 
porze, porozmawiamy! – prawie że polecił, 
przestępując z nogi na nogę. - Dziś nie 
mogę pana przyjąć, mam tyle spraw, za 
godzinę będę musiał jechać do Warsza-
wy… Pani Aniu, czy Kazimierz wie, że za 
godzinę jedziemy? Przepraszam, bardzo 
przepraszam, pani Aniu, proszę zapisać 
pana w pierwszej kolejności za tydzień. No 
to do widzenia – wyciągnął do mnie rękę.

Była biała i pulchna jak Jana Pawła 
II, którą swego czasu ściskałem w ramach 
ochrony którejś tam jego pielgrzymki. Pa-
pież był tak nieostrożny, że wyciągał rękę 
do każdego, więc trzeba było od czasu do 
czasu ją chronić. Zamach niczego go nie 
nauczył.

- Jaki Kazimierz? Jaka Warszawa? – 
usłyszałem głos pani Ani, bo po wyjściu 
padłem na kolana i przytknąłem ucho do 
dolnej części drzwi, gdyż wyżej było śnieżne 
szkło, przez które widać było jednak zarysy 
postaci.

- Tak tylko powiedziałem, pani Aniu, 
aby pozbyć się tego natręta – zaśmiał się 
poseł. – Źle mu z oczu patrzyło.

Za tydzień oczywiście nie poszedłem, 
bo pan poseł znów by się spóźnił co naj-
mniej o trzy kwadranse.

- Pan poseł ma tyle pracy – tłumaczy-
łaby go sekretarka. 

Poseł oczywiście się o mnie nie pytał, 
bo pani Ania oczywiście niczego nie zano-
towała. Jak heca to heca. 

Jeszcze w tym samym tygodniu do 
siedziby partii i domu owego polityka 

Zakład Optyczny

AUTORYZOwANA
PRAcOwNiA OPTYcZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30

dotarły tajemnicze przesyłki. W jednej z 
nich znajdowały się kserokopie donosów, 
zwanych eufemistycznie informacjami 
obywatelskimi, które ten polityk ochoczo 
pisywał, łącznie z dokładną listą osób z opo-
zycji, które dzięki jego dawnemu pisarstwu 
zostały przez nas pozamykane. A w drugiej 
przesyłce było kilka starych, nieco rozmaza-
nych czarno-białych zdjęć, na których różni 
ludzie różnie się obejmowali. A wiadomo, 
nikt nie lubi nielojalności – ani żona, ani 
partia… Jak heca to heca.

Rzeczywiście, źle mi z oczu patrzyło. 
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Na czas postny przeznaczam tekst napisa-
ny w karnawale, bo ci, co chcą zamartwiać się 
i pokutować, mają wszędzie obfitość tematyki 
wojenno-pandemicznej. Za mych dziecinnych 
lat wojną grożącą ze zgniłego zachodu straszył 
nieraz Władysław Gomułka, a moi domownicy 
z kolei spodziewali się wojny ze wschodu. Nie-
zależnie od kierunku zagrożenia, wystraszyć 
mnie mogli tylko na zasadzie do  trzech  razy 
sztuka. Im więcej było gadania, tym mniej się 
przejmowałam. Na razie jednak nie na takich 
tematach mam zamiar się zatrzymywać z po-
czątkiem wiosny.

Długie życie ma ten walor, że można 
wykorzystać wspomnienia do konfrontacji 
z dzisiejszymi czasami, w których ponoć 
wszystko jest nowe i z niczym wcześniej-
szym nieporównywalne, a z tym wielu ludzi 
słusznie się nie zgadza. Gdy zauważyłam, że 
niektórzy współcześni politycy z zachowania 
(nie z wyglądu) przypominają mi Władysła-
wa Gomułkę, ktoś stwierdził, że nic w  tym 
sensacyjnego, bo starzy komuniści z reguły tak się 
zachowują. Problem jednak w tym, że ci, o 
których myślałam, to akurat antykomuniści, 
a i starzy są nie wszyscy! Towarzysz „Wiesław” 
[to rewolucyjny pseudonim Gomułki] słynął 
z pruderii i walk o moralność. Przez całe lata 
krążyła opowiastka, jak to rzucał kapciami w 
telewizor, gdy na ekranie pojawiała się Kalina 
Jędrusik. Do znudzenia dopytywałam, dlacze-
go rzucał, ale starsze pokolenie w tym temacie 
zupełnie nie potrafiło się wysłowić. W końcu 
ktoś wystękał: – Bo ta pani jest wyzywająca. Na 
to stwierdziłam, że Gomułka jest bardziej wy-
zywający, co później (z niepojętym dla mnie 
śmiechem) wciąż powtarzano. Uważałam po 
prostu, że osoba wyzywająca, to taka, która 
kłóci się i innych wyzywa, co towarzysz w swych 
przemówieniach czynił nader często.

Rodzice ówcześni, jak całe pokolenie 
przedwojenne do rozmów z dziećmi o spra-
wach płciowych raczej niezdolni [– chyba by 
się udławili i padli trupem ze wstydu, gdyby choć 
słowo na ten temat mieli do swych dzieci wykrztusić 
–  podsumował kolega mający rodziców z wy-
kształceniem wyższym (!)], przynajmniej nie 
musieli się martwić, że w szkole ulegniemy 
przedwczesnej „seksualizacji”, co wielu rodzi-
com dzisiejszym spędza sen z powiek, choć 
władz (także szkolnych) doczekali jeszcze 
moralniejszych niż ongiś towarzysz Gomułka. 
W błogiej niewiedzy przeszkadza ponoć Inter-
net, ale przecież kiedyś go nie było, a młodsze 
pokolenie też potrafiło przedwojennych za-
skoczyć brakiem skromności nie tylko w myśli. 

Do końca życia całkiem miło wspominać 
będę pewien epizod. Jako pierwszoklasistka 
podeszłam kiedyś do grupki sąsiadek i sąsia-
dów rozmawiających na podwórkowej ławecz-
ce. W koszyku przyniosłam kilka szczeniaków, 
następnie wyjmowałam je po kolei, obracałam 
do góry brzuszkami i objaśniałam, który jest 
piesek, a która suczka. Panowie od razu zaczęli 
chichotać, za to panie tak zbladły i osłupiały, 
jakby im pioruny z jesieni 2020 roku strzeliły 
w sam środek lat sześćdziesiątych. Mama nie 
wiedziała, gdzie oczy podziać i powtarzała 
tylko: – W domu się takich rzeczy nie dowiedziała 
na pewno, a jeśli w szkole, to nie od nauczycieli! 
Miała sto procent racji. 

Ariana Nagórska

wykorzystanie wspomnień

W tychże latach sześćdziesiątych popu-
larny był przebój Violetty Villas pt. Józek, który 
wszystko wie  (nie mylić z piosenką zespołu 
Bajm pt. Józek, nie daruję ci tej nocy – bo to było 
później, w jeszcze swobodniejszych latach 
70.). Tekst piosenki mówił o tym, jak rodzi-
ce nieporadnie usiłują dorastającą pannę 
uświadamiać, wskutek czego dochodzi ona 
do następującego wniosku: Z tych rozmówek 
z  rodzicami,  z  tego  jak  kierują mną, widzę,    że 
rodzice  sami  źle  uświadomieni  są. Postanawia 
więc im pomóc i zaprosić swego chłopaka 
Józka (który wszystko wie), aby im co trzeba 
wyjaśnił.

Jeśli chodzi o książki, to głoszono po-
gląd, że w dawnych czasach pisano piękniej, 
bardziej wzruszająco i pouczająco, co miałam 
okazję sprawdzić, czytając choćby Żywoty pań 
swawolnych. Gdy ukończyłam 18 lat, pewna 
starsza pani powiedziała, że teraz może mi 
pożyczyć swój ulubiony romans przedwo-
jenny, bym się przekonała, że po wojnie nikt 
już tak ciekawie pisać nie potrafi. Gdy mnie 
potem ktoś zapytał o fabułę tej książki, doko-
nałam najzwięźlejszego w życiu streszczenia, 
będącego jednocześnie negatywną recenzją: 
Przez czterysta stron wzdychali, aż się w ostatnim 
zdaniu pocałowali.

Już za mej młodości porozumienie 
ze starszymi przychodziło nie bez trudu, 
choć rozmawialiśmy wyłącznie po polsku 
(poliglotów wielu nie było). Na przykład 

NISZA KOZIOROŻCA

tytułowego słowa wykorzystanie używano do 
przestrzegania dziewcząt, że chłopcy mogą 
je wykorzystać, co rozumiałam konkretnie: 
jako ryzyko gwałtu lub „zmuszenia do innej 
czynności seksualnej” (jak mawia obecna 
Kasta Nadzwyczajna). Nie pojmowałam więc, 
dlaczego często mówili o wykorzystaniu w od-
niesieniu do par romansujących nie tylko z 
pełną zgodą obojga, ale wręcz z obopólnym 
entuzjazmem! Przecież w takim wypadku 
nikt nikogo nie wykorzystywał, tylko razem 
korzystali! Okazało się wtedy, że starsze 
pokolenie używa słowa wykorzystać nie w 
znaczeniu zgwałcić,  tylko uwieść. Natomiast 
młodzież nie używała już słowa uwieść, tylko 
zbajerować. Od zarania dziejów relacje męsko-
-damskie opierały się na bajerowaniu, choć 
tego określenia oczywiście nie stosowano w 
odległych epokach. Wiąże się ono z równo-
uprawnieniem płci, bo chyba tylko wyjątkowy 
naiwniak mógłby twierdzić, że w bajerowaniu 
zawsze wygrywają panowie, wykorzystując tym 
sposobem panie. Zwykle wyglądało mi to na 
remis, ale równowaga może się zachwiać. 
Całkiem niedawno (blisko dwa lata temu) 
do publicznego bajerowania pań w kwestii 
ich cnót obowiązkowych przystąpiła sama 
czołówka władzy (zbiór najagresywniejszych 
samców Alfa). W odpowiedzi na swe kwieci-
ste argumenty uzyskali od pań bajer zwięzły, 
ale tak dosadny, że do dziś mają pełne portki 
strachu! v    
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Andrzej Gierech

czekając na człowieka

Cz.Miłosz: ..człowiekowi, który zapomina o tym, jak nędzny jest
w porównaniu z tym, czym może być człowiek – odmawiam prawa
mierzenia przeszłości i przyszłości własną miarą.

Po ostach i kamieniach jak po złote runo wyruszyliśmy
z domu, gdy zabrakło tlenu by wolni żyć.
Stacja wyprawy wypadła na skraju lasu
oddzielającego bliskie narody i zwaśnione armie.  

W przedsionku kraju paradującego solidarnością,
ostry krzyk dostaliśmy na powitanie: Stop!
z tej strony wędrującym tlenu nie dajemy!
Ale chorzy i zgłodniali próbowaliśmy choć łyk
przyjąć na przeżycie choćby najbliższych dni.

Broń wyciągali, nas wypchnęli za linię Curzona.
Niekłamani ludzie starali się z pomocą przyjść,
wkrótce ich odepchnęli; stanęły oddziały,
nas odgrodzili kolczastym płotem jak
w Auschwitz roznosicieli wszy, zła i zarazków.
 
Powrót oznaczał represje może nawet śmierć,
dalsza droga stwarza nadzieję. Tymczasem
siedzimy na skraju lasu, który daje schronienie,
ale czy będzie jeszcze ciepło?

Przed deszczem gałęzie drzew tworzą dziurawy parasol,
próbujemy spać pod krzakami, pod głową kępa traw,
łzy głodnych dzieci rozrywają serce,
piliśmy wodę ze strumyka, gorączka trzęsła całym ciałem,
mało było soczystych liści, które da się strawić
a głód wykrzywiał i prostował kiszki,
szaleni w swym głodzie próbowali tłustą ziemię
zjadać znad strumyka, (koniec bolesny – oni wiedzą).

Zimne noce przeżyte cudem,
z każdym dniem oddech staje się coraz płytszy,
powietrze chwytamy małymi łykami.
I w zatrutej godzinie wolno spłynęła radość.
.
Widzę jak z mej doliny kręta ścieżka wspina się
pośród skał Hindukuszu, na niej mój sąsiad i brat
szybkim krokiem zmierzają do ukrytego wądołu.
Nad nami krąży stalowy potwór – wypatruje naszych.

Górskie ptaki z którymi wiedliśmy dialogi
wylęknione – już nie widać ich wcale;
zawisła gęsta cisza, nie zakłóca jej nawet
ryczący stalowy ptak.

Ten sam krzyk zamarłej ciszy słychać
też w lesie nad strumykiem.
Czekamy na pierwszą dawkę tlenu
nie spotkaliśmy dotąd człowieka.       Wrzesień 2021 r.

Bogumił Liszewski

Bo czymże jest śmierć … 
 

Gdy przyjdzie pora w progu niebios stanąć 
życie jak róża nagle ścięta zblednie
tam wreszcie spotkam Matkę ukochaną
na śmierć pójdę chętnie.
 
Kiedy kat nagan do skroni przystawi
kula stalowa myśli porozplata
czymże śmierć będzie jeśli nie drogami
do lepszego świata.
 
Gdy czas nadejdzie by spełnić ofiarę
słowa kształtami treści się wypełnią
każda krwi kropla niewinnie przelanej
obezwładni ciemność.

(Księdzu Władysławowi Gurgaczowi, 
kapelanowi oddziału „Żandarmeria” 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, 
zamordowanemu przez komunistów w 1949 roku 
metodą katyńską, strzałem w tył głowy 
w krakowskim więzieniu przy ul. Montelupich. 
Posługiwał się pseudonimem SEM).

Piotr Łączyński

Zbrodniarz wojenny - Czwarty

Podpis skreśla miliony
ołów ciężkiego oddechu
zawieszona burza oczekuje
sygnału natarcia na spłoszone
stado wyblakłych ciał życia  

ręka drży niepewna strzykawka
chybi celu gnębione żyły toczą
bezskuteczny bój o przetrwanie  
sto miligramów rozszerza terytorium
wdechu blokuje bezdusznie źrenice 

kryształy oczu rażą błyskiem
znasz ten motyw oksykodon
codzienna liturgia pieści światło
zimnego serca teraz twój podpis 
równy milionom może kreślić 

po nagim wykresie czynności piekła

Piotr Łączyński

Zbrodniarz wojenny - Pierwszy

Zbrodniarz wojenny 
nurt czasu zatapia w niepamięć
bezszelestny krzyk rozpaczy  
przeszywa jeziora źrenic 

obojętny ciężar zbrodni 
dzieje się bez przerwy i odciska
strach na tkance mózgowej 
rozmazuje ciała świadków   

po lustrze dla niepoznaki 
podgląda ostatnie chwile 
naiwnie płyną żywiołem
cienia który nocą jest 

i nienocą

Katarzyna Dominik

***

widziałam jak zamknięto Jerycho
nie miałam sił zadąć

byłam tam gdzie stał pusty krzyż

ocierałam słońcu łzę 
gdy Judasz chciał usiąść po prawicy
myślał że nadstawiając drugi policzek
uniknie dziesiątej plagi

słyszałam że Zaraza Wojna Głód i Śmierć 
są już w drodze 

może mnie nie zauważą
nim zasuną głaz dziewiątego kręgu
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Ewa Katarzyna Skorupska

Wzrok

Jeżeliby życie
składało się tylko z życia
o ileż łatwiej byłoby powiedzieć:
oto człowiek,
ale w tłumie jest jak w chmurze
i jeden odblask słońca
odbija się w miliardach
martwych oczu

Krystyna Morawska

Ostatni pielgrzym

Miałeś pod stopami świat, 
ale uczucia nie można zgromadzić na zapas.
Zostawiasz popiół - każdy ma inny zapach,
milczenie przykrywa wędrówkę w czasie.

Sen unieważnia wszystko, lecz nie zasypiaj. 
Popatrz na księżyc w pełni, na śnieg, 
który odbija światło. Niech dobry wiatr 
przypomni zapach lasu, wiosenne łąki.

Teraz, gdy życie zawisło na cienkiej przędzy,
za późno myśleć o wzorach na mądrość.

Jest ziemia, nad którą  nie zachodzi słońce
- twarda, potrzebna jak nigdy dotąd.
Możesz tam być, nawet jeśli nie znasz drogi.

Maciej Rybicki

Psa skowyt

Jeszcze słyszę 
Gwar podwórek między blokami 
Dawno ścichły zastygły 
Pamięć 
Czasów szczęśliwych 
I groźnych zarazem 
Zim przemieszanych z latem 
Wiosen których zapach 
Już nigdy się nie powtórzył 
 
Krew stygnie w arteriach pamięci 
Czas więźnie w gardle 
Tężeje nieba fiolet
Gorące węgle gwiazd 
Chwytam w dłonie 
Słyszę  
Przeciągły gwizd pociągu
Jak skowyt psa z oddali 
Noc zapada 

Kończy się czas

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

***

 
były płaczące konie co ciągnęły armaty 
i smutne gołębie 
z przestrzelonymi skrzydłami 
matki chciały by wskazówki
kręciły się do tyłu 
synowie co nie wracali 
bo zabrakło drewna na trumny 
dziś wesoły autobus z dziećmi dobrobytu
stanął w długim tunelu 
nie może ruszyć 
nie zawróci
nikt

Małgorzata Osowiecka

czy już mówiłam o zimie w czarnobylu?

w strefie wykluczenia jeziora wyszły z brzegów
moje lustra zapraszają już jest bezpiecznie
tu się rodzi więcej ludzie ze smutku milczą
oni oddają lasy zwierzętom one zasiedlają ich sny
nocny urodzaj puka do okien oni oddają
się hotelom-duchom skulone respiratory
obrzydliwe kwitnące kaktusy robimy ładne zdjęcia
brzydkim bo tak wypada

czy już mówiłam że jest ostatnio gorzej
i uciekam w tę zimę?

licznik Geigera w czerwonym lesie
pokazuje datę moich urodzin
pokazuje sumę pustych dni
pokazuje moje numerologiczne imię
czy też jest zepsuty?

a może nie mam baterii więc stołówka PRL ludzie nie odnoszą
się do siebie czy nie wolę codziennie tu wracać
jakby potwierdzać ten porządek ten rozkład?

czy już mówiłam że zima pojawia się wtedy kiedy czuję chłód
ale mylę źródło?

Michał Filipowski 

kolejny raz budzę się z tego snu

ile razy jeszcze będę musiał się z tego tłumaczyć 
i dlaczego się obrażasz kiedy ci mówię 
że ten film się kiedyś skończy

trzeba będzie opuścić salę niech ci się nie wydaje
że będziesz miała szansę wcześniej 
to z kimś przedyskutować jedyne co ci pozostanie to 
ostatnie spojrzenie wstecz na ekran 

zgaśnie światło projektora i zostaniesz sama
z tym co przed chwilą widziałaś jeżeli dotrwasz do końca
dane ci będzie usłyszeć jedynie trzask 
opuszczanych miejsc po seansie  

Wiesław Marcysiak

NiBY GRÓB

Zostaw już tę hulajnogę
Piach jest sypki
Nie będzie ci potrzebna
A tu taki równy i głęboki dół
    Zapach geosminy
Niedaleko pociągi zapatrzone w tory niepomne
Samochody zadufane 
Drzewa o skostniałych konarach 
Milczą

Rozglądasz się czy ona przysiadła gdzieś
Na granicie
Zmęczona
Wykrzywia usta splamione zakrzepłą krwią
Nie tryumfuje
Musiała… po to jest tutaj
    Uwierz szczęśliwości
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy (25)

13 lutego
Do tych „czynników pierwszych”, stano-

wiących fundament każdego dnia, o czym 
pisałem w nocie z 10 lutego, na pewno nie 
należą cienie z przeszłości, wspomnienia, 
sentymenty. Traktujmy je więc jako fotografie, 
które z czasem zaczynają przeszkadzać, bo jest 
ich za dużo. Żyjmy tym, co jeszcze żyje, co jest 
teraz, tu.

Zaraz zaparzę sobie herbatę i – powoli ją 
sącząc- będę pił herbatę. 

14 lutego
 Grupa Twórcza Wzajemnej Adoracji. 

Takie prowincjonalne lokalności są karyka-
turą szerszego, krajowego dajmy na to, życia 
artystycznego. Wszystko tu jest: instytucje, 
urządzenia, eventy, publiczność, tylko w mniej-
szej, cherlawej skali. Brak szerszego oddechu, 
chyba że nasyconego alkoholem, bo wtedy 
to szerokość jest, że hej!, na cały horyzont a 
nawet i dalej.

Grupa spotyka się tylko we własnym 
gronie i tylko o sobie mówi. Ma własną pu-
bliczność. Najważniejszą osobą zdaje się być 
wygadana i bezkrytyczna stara panna, która 
jako przedstawicielka publiczności zawsze 
pierwsza dyskontuje w ochach i achach prezen-
towane dzieła. Po tej euforycznej, zazwyczaj 
długotrwałej, chaotycznej i szalenie zagma-
twanej wypowiedzi, nikomu już nie wypada 
mieć innego zdania. Potem grupa „idzie na 
piwo”, wraz ze starą panną oczywiście, gdzie 
(dosłownie) poklepuje się po plecach w brater-
skich uściskach (Mordo ty moja) a starą pannę 
emabluje, choć bez ostatecznego skutku, bo 
kto by ją chciał.

15 lutego   
Wraz z Komitetem Odbudowy Zachod-

niej Pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy u no-
wego biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodar-
czyka. Duża otwartość i oczywistość, poważne 
traktowanie każdego i każdego problemu. W 
rozmowie pozwala nawet wejść sobie w słowo. 
Tylko przy takiej postawie hierarchii Kościół 
rzymskokatolicki w Polsce może w dzisiejszej 
dobie postprawdy, manipulacji i prywatyzacji 
życia odegrać pozytywną rolę. Po prostu być z 
ludźmi. Więcej chrystusowych wartości, mniej 
ludzkiej pychy i słabości.

16 lutego
Trudno mi dziś o inne zajęcie niż wypi-

sywanie adresów na kopertach.  Zaczynam ro-
zumieć biuralistów – taka mechaniczna praca 
uspokaja, gdyż odciąga od myślenia.

17 lutego
Nie dziwię się pisarzom, którzy piszą 

dzienniki. To dobre ćwiczenie utrzymania się 
w formie. Ja na dodatek piszę powieść.

18 lutego
Fotografie ze studniówek. Dziewczyny 

tęgie, chłopcy speszeni. To tak ogólnie. Ale gdy 
przypatrzyć się osobno każdej sylwetce i twarzy, 
to jakaż to indywidualna historia!

19 lutego
Bez biblijnej nadziei sieję na próbę szpi-

nak zimowy olbrzym i marchewkę. Pani Natura 
zdecyduje, tym bardziej, że ostatnio jest bardzo 
chimeryczna. Nad głową, gdzieś w niebiosach 
wieje jak sto diabłów. Huczy. 

20 lutego
Jakby więcej czasu na smakowanie chwil, 

otoczenia, ludzi, aury. Zawsze goniły mnie 
myśli, sprawy...

Jak widać, nasz odbiór świata zależy od 
naszego mózgu.

21 lutego
Zmarł Adam Jezierzański (1940-2022) – 

dużej klasy rzeźbiarz, malarz. 82 lata. Nikogo 
to nie obchodzi. Ci, z którymi balował już nie 
widzą, nie słyszą. Piszę wspomnienie do miej-
scowej gazety. Dlaczego ja?

 
22 lutego
Martwię się o dzieci, które ze spuszczoną 

głową drepczą za matkami zapatrzonymi w te-
lefon komórkowy. Czy czują się niepotrzebne?

Wkrótce one też zapatrzą się w komórki.

23 lutego
Jeden z wicewojewodów powiedział mi, 

że gdy miesiąc temu rząd w przypływie histerii 
omikronowej kazał urzędnikom iść do „pracy 
zdalnej”, to obecnie, po miesiącu nawet trudno 
zauważyć w urzędzie, że ich nie ma.

- A na czym ta praca zdalna polega? – 
zapytałem.

- Na zerkaniu od czasu do czasu na ekran 
komputera, czy nie ma tam wezwania. – usły-
szałem w odpowiedzi.

 - To co robią?
- Mam nadzieję, że przynajmniej książki 

czytają.
Czytają czy nie czytają. Starzy ludzie i tak 

są straceni ale dzieci. Histeria omikronowa 
wepchnęła je w majestacie prawa i „szlachetnej 
troski o nasze zdrowie”  w obłęd gier kompu-
terowych. Po miesiącu wróciły do szkół jak 
otumanione. 

24 lutego
Długo nie pisałem o publikacjach z wojną 

w tytule, bądź w tle, bo nie znoszę meanstre-
amowych podżegaczy medialnych, którzy robią 
wszystko, aby - siejąc strach - podporządkować 
ludzi sobie i swoim mocodawcom, wymuszają-
cym tępy konsumpcjonizm. Cały czas miałem 
przekonanie, że to sprytna prowokacja Rosji 
znanej z niekonwencjonalnych form polityki. 
Zademonstrowała siłę i zdecydowanie, rozbiła 
jednomyślność Zachodu. Zdemolowała, i tak 
już zdemolowaną Ukrainę, która – pozbawio-
na elit i skorumpowana – przez trzydzieści lat 
nie potrafiła dźwignąć się. Nic też dziwnego, 
że wielu Ukraińców, podobno jedna trzecia, 
chciała być pod Rosją. W tak wielkim imperium 
zawsze jest jakaś perspektywa. 

Myślałem, że  realna  wojna nikomu się 
nie opłaca, chyba, że Zachód uzna, że jest ona 
potrzebna do dalszego resetowania gospodar-
ki. Z histerią koronawirusa niezbyt się udało, a 
trzeba przecież osiągnąć linię zero, aby znów 
produkować, produkować, produkować... 
Globalnym kapitalistom opłaca się wywoływa-
nie kontrolowanych kryzysów, bowiem  oni 
wtedy się tuczą a mali i średni padają. Nic też 
dziwnego, że media rozsiewały strach i panikę...

A jednak stało się. To, co wydawało się 
absurdalne, nastąpiło i to rękoma młodych, 
zdrowych ludzi, bo tacy są przecież rosyjscy 
żołnierze, dowodzonych przez zaślepionych 
szaleńców, bo tacy bywają dowódcy. Chcą się 
bić aby bić, próbować nowej broni, a broń prze-
cież kusi i sama strzela. W rękach ludzi prostych 
zdaje się być cudowną maszynką. A potem to 
już zwykły automatyzm wojenny: odegrać się, 
zemścić, pokazać swoja wyższość, zwyciężać.

25 lutego
Piszę do dyrektora Wojewódzkiej i Miej-

skiej Biblioteki Publicznej list, w którym proszę 
go o zachęcenie osiedlowych filii bibliotecz-
nych do obchodzenia 21 marca Światowego 
Dnia Poezji.  Niech czytelnicy,  a tacy jeszcze 
wokół tych filii się gromadzą,  spotkają się w 
tym dniu i podzielą swoimi przemyśleniami 
na temat definicji poezji jako takiej, przeczy-
tają ulubione utwory. Trzeba jakoś ten szary, 
zmaterializowany i zbiurokratyzowany świat 
upiększać. Już samo słowo poezja jest barwne.

26 lutego
Jeden z piszących wiersze (czy poeta?) 

przysłał do redakcji plik swoich utworów z 
prośbą, abyśmy je przeczytali. Nie wydruko-
wali, tylko przeczytali. Trafił w sedno sytuacji 
literatury dziś. Wydrukować można, ale znaleźć 
czytelnika- oto jest sztuka!

27 lutego
Odwiedzam coraz więcej domów jakby 

pustych. Brakuje w nich wesołości, młodzień-
czego wigoru i zadowolenia, radości dnia 
codziennego. Młodzi jeszcze są, ale milcząco 
zatopieni w ułudzie fosforyzujących  ekranów 
laptopów, smartfonów, komputerów.
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1 marca
W telewizji przerażające objawy zniszczeń 

wojennych na Ukrainie. Całe szczęście, że nie 
pokazują trupów; kultura przekazu wojenne-
go wyraźnie wzrosła. Znam ten kraj, znam 
jego niedostatki infrasktukturalne, których 
nie udało się zniwelować w ciągu 31 lat nie-
podległości, chociaż widziałem również  jak z 
roku na rok Ukraina budowała się. Jako były 
wiceprezydent miasta do spraw infrastruktury 
komunalnej zdaję sobie sprawę, jak trudno 
będzie owe zniszczenia usunąć. Chyba, że  ta 
wojna zmieni dotychczasowy egoizm dora-
biania się na ofiarną współpracę... Niezwykły 
spokój i godność na twarzach uciekinierek. 
Tak, owa godność zawsze mnie urzekała u 
ludzi słowiańskiego Wschodu, łącznie z Ro-
sjanami, którym jednak mam za złe, że dają 
się ogłupiać  szalonym przywódcom, tolero-
wanym głównie dlatego, że kto  tak  ogromny 
kraj ogarnie? Ogromny kraj? Tak, to jest siła i 
słabość zarazem Rosji.

Cóż znaczą wiersze wobec zmagań i 
tragedii wojennych? Nawet mnie, poecie, 
zgrzytało w głowie, gdy niedawno czytałem, 
że marszałek Edward Rydz- Śmigły po hanieb-
nej, choć racjonalnej ucieczce z Polski, pisał 
wiersze i malował.

Pracuję więc na głębokim zapleczu 
wsparcia Ukraińców. Mają do mnie zaufanie, 
bo pracuję z nimi już czwarty rok. Telefony od 
ludzi, którzy chcą pomóc, ale sensownie. Też 
mają do mnie zaufanie. Oby tych i tamtych 
nie zawieść! Oby starczyło głowy i rąk!

Wieczorem na wiecu  poparcia Ukrainy 
mówię to, czego W.W. Putin nie potrafi zro-
zumieć. Że Ukraińcy są narodem. Młodym, 
zdezintegrowanym, ale są. I że Ukraina jest 
państwem – koślawym, o źle wytyczonych gra-
nicach, ale jest. I my, jako Polacy, musimy w 
poczuciu międzyludzkiej solidarności, ale też 
we własnym interesie, Ukrainie pomóc, choć 
główny wysiłek obrony winna ona podjąć  sama. 
Jako jedyny mówię o trudnej historii polsko-
-ukraińskiej, że nie można o niej zapomnieć, 
ale debatę tę na pewien czas trzeba zawiesić.

Oklaski, ale też szmer dyskusji; na wiec 
przyszło z 300 osób, z tego 100 to Ukraińcy. W 
zasadzie młodzi. Niewiele wiedzą o przeszłości. 
Padają spontaniczne deklaracje pomocy, słowa 
oburzenia, wyzwiska. Emeryt od niedawna 
mówi, że całą swą pierwszą emeryturę prze-
znaczy na Ukrainę. Rozumiem to, ale wolę 
pracować z Ukraińcami w celu budowy ich 
elit i społeczeństwa obywatelskiego, co od 3 
lat czynię w mieszanym, polsko-ukraińskim 
Stowarzyszeniu Pracy Społecznej. Na razie jest 
to siew, a plon przyjdzie po latach. Nic się nie 
dzieje od razu, tak jak wojna teraz się dzieje.

 Żenujący wyścig w telewizji i mediach 
społecznościowych: - Ja  też!  Ja  też! A przecież 
Chrystus powiedział, że jak chcesz pomagać, 
to rób to tak, aby nikt tego nie widział. Staro-
wiercy, spełniając to zalecenie Chrystusowe, a 
samemu szanując godność człowieka biedne-
go, zostawiają chleb i żywność na dyskretnie 
usytuowanych półkach na ścianie chaty.

Chrystus nakazał: „Kiedy więc dajesz 
jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy 
czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie 
chwalili”.(Mt. 6,2). No dobrze, ktoś powie, a z 
czego maja żyć politycy, dziennikarze, harcow-
nicy społecznościowi?

2 marca
Niemal już światowy sąd nad zaniedbania-

mi biskupa Monachium Josephfa Ratzingera 
w kwestii pedofilii. Brak empatii wobec czło-
wieka stojącego u progu wieczności (95 lat). 

Zastanawiam się, dlaczego jesteśmy, także ja, 
tak bezwzględnymi sędziami sprawców tych 
odrażających zbrodni?

Na pewno dlatego, że jest ona dla nas, 
normalnie pożądających, egzotyczna. Ale po-
żądających. Zapominamy  czasem jak wielka i 
zwierzęca bywa siła pożądania. Także naszego.

Zapominamy też, że decyzje człowieka 
odpowiedzialnego za instytucję bazują nie tylko 
na jego własnym osądzie moralnym, ale też na 
tradycji tejże instytucji, owym  modus operandi. A 
w Kościele rzymskokatolickim, praktykującym 
niemal od tysiąclecia celibat osób konsekrowa-
nych, co spowodowało, że Kościół ów stawał się 
w niektórych regionach azylem dla homoseksu-
alistów i pedofilów, ów modus operandi polegał 
na ukrywaniu zła, dla dobra instytucji, co często  
niestety było także tolerancją zła. Zarówno Be-
nedykt XVI jak i Jan Paweł II w takim Kościele 
wyrośli i takie jego odmienne reguły wpływały 
na ich decyzje. 

Następcy też by grzęźli w tej moralnej brei, 
gdyby nie światło Ducha Świętego, które oświe-
ciło niektórych dziennikarzy oraz prawników 
i kazało im wyciągnąć na zewnątrz owe obrzy-
dliwe robaki zbrodni moralnych i fizycznych.

Nie usprawiedliwiam zaniedbań kardynała 
J. Ratzingera, tylko staram się wyjaśnić ich me-
chanizmy, czyli po prostu zrozumieć.  

Trzeba też mieć świadomość, że nikt do 
czasu zajęcia znaczących pozycji w instytucji 
Kościoła przez kard. J. Ratzingera, nie zrobił od 
niego więcej w dziedzinie walki z przestępstwa-
mi seksualnymi w kościele. To on w 1982 roku 
włączył, martwą dotąd instrukcję, Crimen Sollici-
tationis do Kodeksu Prawa Kanonicznego. (Codex 
Iuris canonicia autoritate). Benedykt XVI za swego 
pontyfikatu wydalił karnie ze stanu kapłańskiego 
ponad 400 księży pedofilów. Jan Paweł II i Be-
nedykt XVI byli dziećmi swego czasu i instytucji 
Kościoła na danym etapie rozwoju, choć mimo 
wszystko wyrośli ponad ten czas i etap, inicjując 
szereg pozytywnych zmian. 

3 marca
O szóstej rano alarmistyczny telefon, że 

ewakuowany z Ukrainy specjalny dom dziecka 
marznie w Harcerskim Ośrodku Wypoczynko-
wym w Smerzynie. Jadę natychmiast, interwe-
niuję. Dom przenoszą w cieplejsze miejsce, ale 
nie jestem pewny, czy lepsze, bo tam był piękny, 
ogrodzony teren, w sam raz dla niepełnospraw-
nych dzieci.

Jestem pełen podziwu dla nielicznych wy-
chowawców i pielęgniarek, którzy zdecydowali 
się na wyjazd do Polski. Jakże one opiekuńcze, 
mimo śmiertelnego znużenia 40-godzinnej 
jazdy autobusem! Dzieciaki fantastyczne- przed-
stawiają się, pytają o  imię. Tulę je, a starsze 
przyjacielsko poklepuję po plecach. Obopólne 
szczęście. 

I ten, przejmujący widok uchodźczej 
wspólnoty: Starsze dzieci niosące małe dzieci 
na posiłek w stołówce.

4 marca
Wtula się w niego. Długo, bardzo długo. 

Co jej się w nim podoba? Chyba gęsta, nie 
nażelowana ale falująca niczym chorągiew, 
brunatna czupryna. 

Przeczesuję palcami swoje przerzedzone 
włosy. I na dodatek siwe.

 
5 marca
Wszystkiego nie uchwycę, wszystkiego nie 

napiszę a chciałoby się. Także Eugeniusz Koź-
miński każe mi w Dzienniku czasu zarazy pisać 
każdego dnia więcej, a ja za każdym zdaniem 
czuję pęczniejące ego. Dość mam takich ego-

-pisarzy, których z roku na rok jest coraz więcej. 
Pchają mi się niczym dzieci na kolana, chcą być 
słuchani (czytani).

6 marca
Życie kulturalne Polski toczy się w za-

mkniętych obiegach poszczególnych ośrodków 
prowincjonalnych i w  równie zamkniętym 
obiegu warszawsko-centralnym. Uczestnicy 
tych gett patrzą na siebie nawzajem jak na eg-
zotyczne ptaki i raczej nie chcą się znać, bo są 
dla siebie konkurencją. Dominuje warszawka z 
racji łatwego dostępu do kamer i mikrofonów 
masowego rażenia. Wydaje mi się, że mimo 
wszystko wszystkim jest z tym dobrze. 

7 marca
Ciśnienie globalizacji i pandemii, tudzież 

absurd wojny, odebrało ludziom energię. Nie-
którym nawet nie chce się żyć (nota z 9 lutego 
2022 roku).

8 marca
Na ulicy zaczepiają mnie młodzi, zbierający 

do puszki PCK „na Ukrainę”. Dziewczyny niosą 
puszkę, chłopiec mówi.

Mógłbym odpowiedzieć, że już sporo pie-
niędzy dałem na Ukrainę, i sił, i czasu, i lokalu, 
ale daję datek i dziękuję kwestarzom za akcję. 
Cieszę się, ż młodzi zdecydowali się aktywnie 
uczestniczyć w historii.

9 marca
A jednak pisarze, przynajmniej niektórzy, 

czytają siebie nawzajem. Dzisiaj znów telefon, 
świadczący o przeczytaniu mojej nowej książki 
poetyckiej Egzystencje i ptaki.

10 marca
Francis Fukuyama, ten od końca historii 

przyznaje, że się pomylił, że historia nadal trwa, 
a jej obecnym etapem jest kryzys zachodniej 
demokracji liberalnej, do którego przyczyniły 
się różne złożone czynniki, jak globalizacja, 
nierówności społeczne, populizm wraz z roz-
wojem sieci społecznościowych lansujących 
post-prawdę. Demokracja, prócz mechanizmów 
samoregulacji, ma takie potężne mechanizmy 
autodestrukcji. Co dalej? F. Fukuyama nie od-
powiada,  a mnie wydaje się, że oprócz systemów 
autorytarnych i dyktatorskich rozwiązywaniem 
są systemy spolegliwego, rozumnego władztwa, 
które nie traktują  polityki jako dyrygowania 
ludźmi, tylko jako służbę. Tylko jak takich wład-
ców wychować i wyłonić?

11 marca
On wszystko wie, o wszystkim ma swoje 

zdanie, wszystko ocenia. Innymi słowy panuje 
nad światem.

12 marca
Młodzi w większości przypadków dystansu-

ją się od wojny i okołowojennych historii. Nie 
interesują się zbytnio. Traktują to jako kolejny, 
głupi kaprys dorosłych zakłócający ich wirtual-
no-konsumpcyjno-ludyczne trawienie świata i 
swego życia. Jedyne, co dociera do nich z realu, 
to, że... uchodźców trzeba przyjąć. A jak? – tego 
już nie wiedzą i nie chcą wiedzieć.

13 marca
Nie dać się wojnie! Nie pozwolić aby wojna 

nas zabiła, to znaczy, aby trwale zaciążyła na na-
szej psychice. Nie pozwolić  zniszczyć się przez 
strach, przygnębienie, nienawiść, chytry spryt, 
dekownictwo. A równocześnie walczyć z wojną, 
aby ofiarom wojny pomóc. Być normalnym w 
nienormalnym czasie. v                                      
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Bajki dla Michałka

Praktyki w Akancie

Witaj Bydgoszcz! Nie wiedziałam, że 
pochłoniesz mnie w taką rutynę, z której 
nie będę potrafiła wyjść przez dwa lata. Nie 
wiedziałam, że zmusisz mnie do podejmowa-
nia radykalnych decyzji, które niekoniecznie 
wyjdą mi na dobre. Nie wiedziałam, że mnie 
tak zmęczysz. A mimo wszystko - wciąż cię 
nie opuściłam. 

Przyjechałam do Bydgoszczy, aby rozpo-
cząć swoje cudowne studenckie życie. Dresz-
czyk ekscytacji przechodził mnie po plecach 
na samą myśl dojrzałego życia. Opuściłam 
gniazdo rodzinne z dumą, będąc gotowa na 
wszystkie przeciwności losu oraz na samot-
ność. Szkoda, że wtedy nie zdawałam sobie 
sprawy z tego, że rzeczywistość, jak zawsze, 
okaże się brutalna. 

Moje początkowe miesiące w tym mie-
ście wiązały się z brakiem czasu oraz byciem 
w wiecznym pośpiechu. Uczelnia - praca, 
praca - uczelnia. Wówczas zajmowałam się 
robieniem soków w galerii handlowej, która 
stale irytowała mnie liczbą ludzi, krzyczącymi 
nad uchem dziećmi oraz wiecznym chaosem, 
który panował na moim stanowisku. Prze-
ciekający kran? Normalka. Brak owoców 
i świecenie oczami przed zażenowanymi 
klientami? Dzień jak co dzień. Błagałam 
tylko czas, aby szybciej płynął, a ten na złość 
jakby stawał w miejscu. Ale los usłyszał moje 
błagania, jednakże to, co się później stało 
przerosło wszelkie moje oczekiwania. 

Minął rok. Bieżąca sytuacja na świecie 
zmieniła się o 180o, wywracając życie

każdego do góry nogami. Kto by się 
spodziewał, że pewien wirus na tyle nas za-
atakuje, że cały kraj stanie się sparaliżowany? 
Otóż, nikt. 

Nie mniej jednak - praca, której tak 
bardzo nienawidziłam samoistnie wypadła z 
moich rąk. Czy cieszyłam się z bycia bezrobot-
ną przez kolejne miesiące, odkładając grosz 
do grosza, aby starczyło na czynsz? Bardzo... 
bardzo nie. Losie, dziękuję ci za wysłuchanie 

W  zagrodzie pewnego gospodarza żyło 
wiele zwierząt. Najpiękniejszy z nich był koń. 
Miał smukłą, giętką szyję i czarną grzywę, tak 
błyszczącą, jakby zdobiły ją srebrne cekiny. 
Sierść jego była złocisto-orzechowa a nogi 
cudownie długie i cienkie lecz silne.

Ludzie z okolicznych wsi i miasteczek 
przyjeżdżali tłumnie, aby oglądać  wyjątkowej 
urody rumaka. Wołano na niego Ikar, bo galop 
jego był płynny i wspaniały niczym lot ptaka.

Wszystkie gospodarskie zwierzęta podzi-
wiały niezwykłego konia, ale najbardziej za-
chwycał się nim mały baranek. Mama nazwała 
baranka Białaskiem, bo sierść miał  białą i 
czystą, jak płatki łąkowej margaretki.

Całymi godzinami Białasek, oparty o 
drewniane ogrodzenie łąki, śledził piękny 
bieg Ikara.

Roksana Fendorf

Chciwy los 

mnie, ale twoja odpowiedź okazała się zbyt 
drastyczna. Ale co nas nie zabije, to nas 
wzmocni! Ktoś kiedyś powiedział… 

 Trzeba spiąć pośladki i ruszyć da-
lej. Praca? No pewnie, znajdzie się. Mimo 
wszystko, czasami szczęście uśmiechnie się do 
człowieka i oprócz wielu kłód pod nogami, 
można je przeskoczyć, aby dotrzeć do celu. 
Nawet jeśli ten cel był totalnie niespodziewa-
ny. 

Nowa praca. Nowy tryb nauczania. 
Studia? Co to za studia? Całe dnie siedzenia 
w domu i gapienia się w ekran monitora, a 
wokół mnóstwo rzeczy, które rozkojarzają 
w sekundę, sąsiad, który wierci za ścianą od 
siódmej rano i płacz dziecka piętro niżej. 
Panie profesorze, proszę dyktować wolniej. 

Pozornie mogłoby się wydawać, że sie-
dzenie w domu, wykonywanie w niej pracy 
oraz uczęszczanie na zajęcia jest przyjemne. 
Tak, faktycznie na początku było to niesa-
mowicie wygodne. Nie trzeba męczyć się 
komunikacją miejską, żeby dojechać w dane 
miejsce. Nie trzeba tak wcześnie wstawać, 
żeby się przygotować, bo wszystkie zajęcia 
domowe można było przecież wykonywać 
będąc cały dzień w piżamie. Komfort, kom-
fort i jeszcze raz komfort! W rzeczywistości 
sprawy miewały się zupełnie inaczej. Będąc 
odizolowanym od społeczeństwa przez 
dobre kilka miesięcy, psychika z dnia na 
dzień osłabiała się. Lenistwo wkroczyło na 
niesamowicie wysoki poziom, a jakakolwiek 
chęć opuszczenia swoich czterech ścian 
sięgnęła zera. 

Mijał czas, mijały obostrzenia, mijał 
rok studencki. Czyżby cudem udało mi się 
przejść kolejny semestr z sukcesem? Stres, 
stresem, ale w końcu mamy to! Wakacje! 
Wakacje? Nie wakacje. Praktyki. Praca. 
Okej, czyli ciągły zawrót głowy. Odpoczy-
nek? Już nawet zapomniałam, co to znaczy.

Niefortunnie ten rok studencki musi 
zakończyć się praktykami. Niefortunnie, 

Aleksandra Brzozowska 

Szczęśliwy baranek

Przeminął rok.  Zimą koń bardzo się 
nudził. Zabrakło odwiedzin wielbicieli, 
przeglądania się w kałużach i sadzawkach, 
zachwytów zwierząt pasących się na łące. 
Wiosną Ikar postanowił uciec z zagrody, 

Poczekał aż ziemia pokryje się młodą 
trawą i pierwszymi kwiatami. Wierzył, że  trafi 
do zamożniejszego gospodarza a może nawet 
zostanie rumakiem jakiegoś księcia lub króla. 

- Dostanę z pewnością - dumał Ikar - 
siodło wysadzane  klejnotami, będę stąpał po 
barwnych kobiercach i zachwycać się  mną  
będą tłumy.

Pewnego wiosennego poranka koń 
przeskoczył płot zagrody i ślad po nim za-
ginął.

Baranek przez wiele dni płakał z tęsknoty  
za cudnym rumakiem ale z czasem otrząsnął 

się ze smutku. Każdy dzień witał radosnym 
beczeniem, wkładał za rogi pęki świeżo zerwa-
nych margaretek i brykał po łące.

Od swojej mamy nauczył się nazw 
łąkowych kwiatów a nawet założył własny 
ogródek. Z zapałem pomagał owcom i ba-
ranom wyciągać z ich nóg ciernie a z sierści 
kłęby ostów lub szukał małych zagubionych 
owieczek.

Upłynęło kilka kolejnych lat. Nasz ba-
ranek urósł i zmężniał. Nazywano go teraz 
Białasem, ale był to nadal ten sam przyjazny 
i szczęśliwy biały baran.

A koń? Nasz rumak powrócił. Nie chciał 
opowiedzieć nikomu gdzie był i co go tam 
spotkało.  Prosił tylko, aby nie nazywano 
jego już  Ikarem. Podobało mu się teraz imię 
Gniadosz. v   

nie mam na to siły. Nie zmienia to faktu, że 
została mi ostatnia prosta do skończenia stu-
diów. Praktyki to kolejna przeszkoda, którą 
muszę przeskoczyć, aby osiągnąć swój cel. 

Mój pierwszy dzień w wydawnictwie. 
Wyobrażałam sobie nowoczesny budynek, w 
którym pracują młodzi, pełni zapału ludzie, 
a całe przedsiębiorstwo tętni życiem. Nie 
spodziewałam się, że znajdę się w ciasnym, 
nie uporządkowanym pomieszczeniu, któ-
ry zawiera w sobie mnóstwo sprzecznych 
dodatków. Od obrazów religijnych, po 
folk ludowe wzory i przypadkowe zdjęcia z 
podróży, a wszystko to w towarzystwie poroz-
walanych książek i dokumentów. 

Dzień dobry. Nazywam się Roksana 
Fendorf. Studiuję edytorstwo. Chcę przez 
to szybko przejść i mieć całość z głowy. 

Jedynym plusem była częstotliwość 
przychodzenia na spotkania. Dwa dni w 
tygodniu po dwie godziny to idealny czas, 
który pozwalał mi na przetrwanie. Mimo 
tego czasami i tak bywało ciężko. Aczkolwiek 
czas, który musiałam poświęcić na wykony-
wanie wszystkich zadań prawie równał się z 
czasem mojej codziennej pracy. Odpoczy-
nek? Wciąż nie wiem co to znaczy. 

Skrupulatnie robię to, co do mnie 
należy. Zbliżam się do finiszu. Jeszcze tro-
chę, błagam wytrzymaj jeszcze trochę. Mój 
wewnętrzny sabotażysta nie raz, nie dwa 
namawiał mnie do poddania się. Stale po 
upadku na kolana potrafiłam się podnieść, 
otrzepać się z kurzu i kulejąc iść dalej. 
Byleby iść i nie oglądać się za siebie. To 
wciąż pozwala mi codziennie funkcjonować 
i wykonywać czynności życiowe. Byle nie 
zwariować, byle do jutra. 

Studenckie życie okazało się mało 
studenckie. Znów wyobraźnia minęła się 
z rzeczywistością. Te dwa lata edukacji 
były niesamowicie trudne, zachwiane, nie-
spodziewane, męczące. Mamo, jak zwykle 
miałaś rację. Nie bój się, dam sobie radę. v 
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Grzegorz Zientecki

TRZY MiNiATURY cHińSkie   

(słuchając The Concerts in China, Jeana Michela Jarre)   

Makbet w Kantonie  

Dziedziniec świątyni Przodków Rodziny Chen 
W cieniu lądujących niczym rtęciowo pierzaste demony
Odrzutowców
Przechadzam się z czarnym motylem na ramieniu
Po obu stronach karłowaty las Birnam
Przechadzam się – człowiek bez dylematu
Aleją artretycznych bonsai  

Podniesienie kotwicy   

Płynąc w porannej mgle
Obok pagody na urwisku skalnym
Pojąłem jak wielkie otchłanie
Jak wielkie pytania są jeszcze
Przed człowiekiem  
                                 (Yantai)  

Trans  symetria  

Patrząc na jadeitowego Buddę 
Spostrzegłem, że światło przylgnęło do niego jak gekon
Rozmarzyłem się: 
Gdyby nasze ciała były tak doskonałe…
         Nirwanę czekałaby śmierć głodowa 

Ale mamy przecież doskonalsze
Jeszcze bardziej kamienne
Jeszcze bardziej chłodne
Niczym lodowaty wiatr z pustyni Gobi
Odpychające serca 
               
              (Szanghaj, Świątynia Jadeitowego Buddy)

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXVii

1.
Powietrze zamilkło. 
Echo ugrzęzło w śladach rzeki Owenglin.
Kształty Irlandii ucichły w deszczu, 
jak kolory dawnych wierszy.

Wczorajszy sen zakopała w moim cieniu 
samotność twojego psa.

Z pąków bzów wystają oczy gronostaja 
– niespokojne jak mój gniew. 

2.
Piszesz o puzzlach i odcieniach wiatru.
Jestem w nich odbiciem krawędzi wulkanu,
w którym wypaliły się słowa.

Z błysku ognisk naszych głębi 
zostało kilka obłoków i lawendowy zapach 
patrzący ze ściany.

Może to ptaki wyśnionego snu,
zaciętego pośród kwarcytów Góry Beanna Beola, 
a może kilka kamieni na dnie jeziora Corrib, 
w którym zdrętwiało między nami niebo.
 

Małgorzata Osowiecka

Dom w Kamloops

syrop klonowy zalewa Kanadę
a Dennis pyta rzekę, czy jak w ciebie wskoczę
to mnie połkniesz

zobacz, Louis też był blisko rzeki
gdy przynieśli kota o dziewięciu ogonach
każdy zakończony był gwoździem

patrz, Angela się lepi miodem i śliną
jak butelka piwa jej opiekuna

przechodniu, spójrz na małe bobry w Riverside Park
oni pisali tam almanach z wymiocin

weź sobie dokładkę pankejków z Tima Hortona
zatrzymaj to w sobie na głodny tydzień

śnij o polodowcowych jeziorach 
pełnych małych smutnych rąk
połóż misia na grobie 
zawieś sukienkę na krzyżu 
rozpłacz się jak dziecko
które już tego nie zrobi

Robert Drobysz

katedra w Ostrzyhomiu
 
 
widziałem króla wracał spod
Parkanów na grzbietach pokonanych
Turków Te Deum  do dzisiaj odbija się
od ścian
 
echo kroków kardynała w sutannie
z niezłomności odlicza czas upadku
gwiazdy 
 
z kopuły schodzą spokojnie w głąb
katakumb pokolenia kardynałów 
pilnują ziemi

Ewa Katarzyna Skorupska

Ja

Kiedy należałoby głosić myślenie
jak czerwone samochody
ja nad brzegiem włoskiego morza
wrastam w kamienie
i patrząc na kolor niebieski
powtarzam tylko
co to co to
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Arkadiusz Ciechalski 

Z życia do życia (3)
dokończenie z poprzedniego numeru

Zaś w utworze zatytułowanym A  tu… 
podmiot liryczny nie waha się wyznać, iż mimo 
gorliwej chęci przebywania w wysublimowanym 
świecie Ideału i Absolutu, jest przecież człowie-
kiem, a to czyni go nieodpornym na pokusy, 
staje się więc wygnańcem z Raju, sprowadzanym 
z powodu nawet błahej pokusy na ziemię:

chciałem być
taki idealny
taki czysty
bez skazy
wolny od słabości
i przywar
wysublimowany
a tu
błaha pokusa
czyniąc mnie wygnańcem z raju
sprowadza na ziemię

Idąc tym tropem znajdujemy w niniejszym 
tomiku także wiersze okraszane autoironią, np. 
Korpulentni w cenie…, ale także -  jak w liryku 
Dotyk – odważne sformułowania typu: „ja - na-
wracający się grzesznik” i żarliwe pragnienie 
- choćby we śnie - dotknięcia Boga.

Jak się rzekło w zestawie prezentowanych 
w drugim tomiku poetyckim wierszy ks. Głowac-
kiego dominuje problematyka egzystencjalna. 
Autor nawet w sprawach prozaicznych, np. w 
zwykłej czynności, jaką jest jedzenie, odnajduje 
głębsze wartości. I tak np. wiersz Kuchnia, w 
którym ukazane jest spożywanie posiłku, prze-
mienia się w traktat o Życiu, Miłości, Eucharystii 
i Sprawach Ostatecznych. Gospodyni przygoto-
wująca posiłek podaje swoje serce na stół. Poeta 
zwraca uwagę, że w jedzeniu odnaleźć również 
można jego „wymiar nadprzyrodzony, na który 
nieustannie otwiera nas Syn Boży, urodzony w 
Betlejem, co dosłownie znaczy Dom Chleba. 
On jest prawdziwym pokarmem. On jest życiem 
naszym. On nas jednoczy i posila przy stole Eu-
charystii, byśmy w drodze nie ustali. Albowiem 
sprawa życia, to sprawa Miłości”.

W nasze życie niezbywalnie wpisana jest 
także inna kategoria egzystencjalna, jaką jest 
śmierć. Kilka wierszy, takich jak: xxx (co  roku 
zmartwychwstanie), Mamo, Po śmierci bliskich, Na 
rzeczy, podejmuje właśnie tę problematykę. 
„Śmierć, jej tajemnica, jest wyzwaniem dla inte-
ligencji człowieka” – pisze poeta w Postscriptum, 
prozatorskim komentarzu do tego pierwszego 
utworu. Jest to kwestia, w której „nie mamy nic 
do powiedzenia, naszym pocieszeniem i siłą 
jest logika wiary”. Przywoływany już wyżej S. 
Kierkegaard w swoim dziele „Bojaźń i drżenie: 
Choroba na śmierć” tak pisał: „…mówiąc po 
ludzku, śmierć jest rzeczą ostateczną i, mówiąc 
po ludzku, nadzieja istnieje, póki istnieje życie. 
Ale, rozumując po chrześcijańsku, śmierć nie 
jest czymś ostatecznym, jest tylko drobnym 
zdarzeniem w przebiegu całości, to znaczy życia 
wiecznego i, rozumując po chrześcijańsku, w 
śmierci jest nieskończenie więcej nadziei niż 
wtedy, kiedy po ludzku mówimy, że istnieje 
jeszcze życie, nawet życie w pełni zdrowia i sił”.

Jak widać problematyka utworów zawar-
tych w tym tomiku nie jest przypadkowa i błaha. 
Poeta zdaje się zapraszać odbiorcę jego wierszy, 
aby wypłynął z nim razem na głębię. Warto przyj-
rzeć się także tytułowi tego tomiku. Wzięty on 
został z zamieszczonego tam tekstu i patronuje 

całości - Bóg jest kapitalny. Zaiste, tak jest, na tym 
„Kapitale” można zbudować Prawdziwe Życie. 
Jest to kapitał najcenniejszy, pewny, nie ulega-
jący dewaluacji, przynoszący najrzetelniejsze 
synekury i zysk, jest to: „skarb niewyczerpany 
w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól 
nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam jest i 
serce wasze.” (Łk 12, 33-34). Kapitalny - to zna-
czy także najwspanialszy, niesamowity, świetny.

Kolejny (III) tomik poetycki ks. Głowackie-
go koncentruje uwagę odbiorcy na kwestiach 
dla autora najważniejszych, tych, którymi 
jedynie warto się zajmować, tj.: kontemplacją 
prawd wiary i zestawianiem zawartego w nich 
uniwersum z konkretami życia tu i teraz. Domi-
nującym aspektem zamieszczonych tu wierszy 
jest niewątpliwie ich religijność. Teksty takie jak: 
Poranek Wielkanocny, Pokochajmy naszą wieczność, 
Co  jeszcze, Wszystko potrafi, Getsemani, Ostatnie 
kuszenie nawiązują w sposób jednoznaczny do 
zagadnień tak fundamentalnych dla chrześci-
jan jak Boże Narodzenie, czuwanie w ogrodzie 
oliwnym, męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa. Co znamienne, we wszystkich tych 
wierszach daje się zauważyć głębokie skupienie, 
napięcie intelektualne i autentyczność osobi-
stego przeżycia. Jest ono szczególnie obecne w 
tekstach zawierających intymne modlitwy, wręcz 
akty strzeliste do Boga, Jezusa, Matki Boskiej i 
świętych. Wymieńmy tu choćby: List do Jezusa, 
Bezcenna,  xxx  (Matko Najświętsza),  xxx  (wiem 
Panie), Pacierz codzienny, Święty Józef, Miłosierdzie, 
Ballada ufności czy tytułowy utwór Bogu rzucam 
się na szyję. 

Analizując dokładniej zebrane tu wiersze 
nie sposób nie zauważyć, iż poecie bliskie są ta-
kie wartości jak rozwaga, namysł i kontemplacja. 
Znajdziemy w nich ślady wnikliwej lektury dzieł 
wybitnego filozofa prof. Leszka Kołakowskiego 
czy pism mistycznych św. Jana od Krzyża. W 
wierszu zaś o incipicie wiem Panie autor wyraźnie 
zaznacza: 

grzechy moje Cię nie przerażają
tylko moja głupota
jak rana w boku Cię boli 

Paradoksalnie jednak w zetknięciu z wiarą 
wartości racjonalne muszą zejść na plan dalszy. 
Wszak Bóg rozumem jest niepojęty i próżno na 
tej płaszczyźnie dociekać Jego fenomenu. W 
logice przynależności do Niego ważniejsze są 
cnoty takie jak wiara, nadzieja i miłość, a może 
je posiąść każdy człowiek, nie tylko wykształcony, 
kierujący się w życiu głównie intelektem. Warto 
tu może przywołać to, co zauważył współczesny 
niemiecki teolog,  a zarazem pisarz i poeta, ks. 
Lothar Zanetti (1926-2019): „Ci, którzy żyją na-
dzieją, widzą dalej; Ci, którzy żyją miłością, widzą 
głębiej; Ci, którzy żyją wiarą, widzą wszystko w 
innym świetle”. 

Bóg przecież jest miłością. Wystarczy Jemu 
zatem zaufać, jak dziecko po prostu „rzucić Mu 
się na szyję”. Poeta dobitnie to wyraża nie tylko 
w wierszu, z którego zaczerpnął tytuł całego 
tomiku, ale także w wielu innych, np. w Balladzie 
ufności czy Miłosierdziu. Jest coś wspólnego w tym 
franciszkańskim podejściu do wiary, z takim jej 
pojmowaniem, jaki znajdujemy często w liry-
kach ks. Jana Twardowskiego, który m.in. pisał:

Wreszcie na szarym końcu 
zbaw teologów […]

żeby się nie dziwili
że do nieba prowadzi 
bezradny szczebiot wiary
(Na szarym końcu)

Byłoby jednak jawną nieprawdą, gdyby 
sugerować czytelnikowi, iż trzeci tomik po-
etycki ks. Głowackiego zawiera li tylko utwory 
stricte religijne. Wiele zamieszczonych tu wierszy 
wychodzi poza tę tematykę. Odnaleźć zatem 
możemy tu utwory dedykowane przyjaciołom 
i znajomym, jest grupa utworów poświęconych 
Kowalowi i jego okolicom, a także wiersze-reflek-
sje pisane często podczas letniego lub zimowego 
wypoczynku nad morzem, nad jeziorami lub w 
górach. Są one również warte uwagi, niekiedy 
ujmujące wrażliwością na piękno i bogactwo kra-
jobrazu z harmonijnie wplecionym weń bujnym 
życiem przyrody. Wskażmy choćby takie wiersze 
jak: xxx (patrząc na morze), Stężyca, Nadmorska re-
fleksja, Wędkowanie, Wakacyjne klimaty czy niezwy-
kle urokliwy Jezioro Krzewent. Ten ostatni utwór, z 
uwagi na gęsto wplecione środki artystycznego 
wyrazu: liczne epitety, porównania, ożywienia, 
personifikacje, przenośnie, przywołuje czytelni-
kowi nastrojowość i kunszt wierszy tatrzańskich 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 

Zdarza się również, iż właśnie kontempla-
cja natury pozwala poecie formułować myśli 
głębsze, sięgające niejako w istotę rzeczy i zmie-
rzające do refleksji eschatologicznych. Wskazać 
wypada tu choćby wiersz Nadmorska refleksja, w 
którym czytamy:

mrowie ludzi
zakochane w bezkresnej przestrzeni
jak ziarna wędrownego piasku
brzegiem morza przegarnia wiatr
dokąd tak spieszą
w towarzystwie jesiennej aury
w swoim przemijaniu
wtapiając się w naturę (…)

Niekiedy przyglądanie się zwykłym zja-
wiskom przyrodniczym, przy odpowiednio 
nastawionym zmyśle obserwacji oraz wyciągania 
wniosków i reflektowaniu na poziomie głęb-
szym, przynosi zaskakujące efekty. W wierszu 
Zima nagość przyrody pozbawionej w tej porze 
roku jakby swojego ubioru, pozwala lepiej 
zajrzeć w czysty kryształ lodu, w fantastycznie 
bogate formy płatków śniegu i dojrzeć w nich 
istotę rzeczy, ich strukturę, czystą ideę, która 
wprowadza jakby w prapoczątek istnienia:

nagością lodu zachwyca
co błyszczy jak kryształ
w płatkach śniegu
niewinnością się bieli
z mrozem przyzwoitym
w swej treści przezroczysta
częstuje widokami
czystych idei

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden wiersz, 
który odwołuje się do odwiecznego motywu 
przenikania się miłości i śmierci. Jest nim utwór 
Z życia do życia. Tematyka ta pojawiła się już u 
starożytnych, a spersonifikowana została przez 
dwóch bożków: Erosa i Tanatosa. W tradycji 
chrześcijańskiej przywołujemy przede wszystkim 
postać Chrystusa, który „umiłowawszy swoich, 
do końca ich umiłował” (J 13,1). Jego śmierć 
na krzyżu jest wyrazem największej miłości do 
rodzaju ludzkiego, bo przecież „nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15,13). W kulturze euro-
pejskiej znaleźć można wiele dzieł, które ukazują 
miłość prowadzącą do śmierci, przy czym śmierć 
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zostaje przez miłość pokonana albo też okazuje 
się od niej silniejsza. Wreszcie może być i tak, 
że miłość odsuwa śmierć, pozwala człowiekowi 
odnaleźć nowe życie. W dziełach choćby Dante-
go, W. Szekspira, J.W. Goethego, J.A. Morsztyna, 
A. Mickiewicza, J. Słowackiego, T. Manna, J. 
Malczewskiego czy H. Poświatowskiej motyw 
ten jest szczególnie obecny. Podobnie jak ks. 
Głowacki widzi go również Jan Lechoń, jeden 
z czołowych przedstawicieli międzywojennego 
ugrupowania poetyckiego „Skamander”. W 
wierszu (*** Pytasz, co w moim życiu z wszystkich 
rzeczy  główną…) pochodzącym z drugiego, 
pełnego egzystencjalnego niepokoju tomiku 
„Srebrne i czarne”, poeta pisał:

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy 
główną,

Powiem ci: śmierć i miłość - obydwie 
zarówno.

Jednej oczu się czarnych, drugiej - mo-
drych boję.

Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje 
[…]

Na żarnach dni się miele, dno życia się 
wierci,

By prawdy się najgłębiej dokopać istnie-
nia –

I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od 

śmierci.

U ks. Głowackiego temat ten przedstawio-
ny jest następująco:

z życia do życia
droga jest jedna
przez miłość i śmierć
obie nieznane
w swych możliwościach
jednej i drugiej
się lękasz
mając dylemat
jaki przyniosą owoc

Słów parę warto przytoczyć także na temat 
formy artystycznej zamieszczonych w tym zbio-
rze tekstów. Otóż przeważają tu krótkie utwory 
stychiczne, wierszy strofkowych jest zaledwie 
kilka. Autor ubiera je w rymy dyskretne, nie-
dokładne, często od siebie oddalone. Czasem 
forma utworu przybiera postać wiersza białego. 
W Balladzie ufności zaś poeta zaprezentował 
rymy dokładne, nomen omen częstochowskie, 
czym oczywiście nawiązuje do tego typu popu-
larnej literatury religijnej. Nasycenie środkami 
stylistycznym jest zazwyczaj dość oszczędne. Nie 
znaczy to jednak, że całkowicie teksty zostały po-
zbawione tzw. poetyckości. Znajdujemy przecież 
i liczne epitety, porównania, metafory, paradok-
sy, które we wcześniej publikowanych wierszach 
autor stosował hojniej. Dodajmy, że szczególnie 
ta ostatnia figura stylistyczna była niejako jego 
znakiem rozpoznawczym. Zamiłowanie do pa-
radoksu daje się zauważyć także i w tym zbiorku. 
Pojawia się on w przywołanym motcie ze św. Jana 
od Krzyża („Umieram, bo nie umieram”), czy 
choćby w wierszu Dialog ze znajomą, w którym 
czytamy: „gdy ze szczęścia zrezygnujesz / wtedy 
je zdobędziesz”. Uważny czytelnik wychwyci tu 
zapewne aluzję do Herbertowskiego „bo tak 
zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz” 
ze słynnego „Przesłania Pana Cogito”. Czemu 
ma służyć przejście poety do stosowania form 
bardziej ascetycznych? Zapewne ważniejsze dla 
niego stały się kwestie dyskursywne niż ozdob-
niki stylistyczne wierszy. Służy to niewątpliwie 
lepszej komunikacji i prostocie przekazu.

Wśród  zebranych w tym tomiku wierszy 

znalazł się też utwór pn. Poezja, w którym autor 
próbując określić, czym ona dla niego jest, 
kończy zaś swój tekst stwierdzeniem, iż jest 
ona: „mową / co piękno wyraża / dłonią / co 
nieba dotyka / oddechem / lepszego świata / 
w nas”. Fraza ta współbrzmi z życzeniem wyra-
żonym przez romantycznego wieszcza, Juliusza 
Słowackiego, który pragnął, żeby poezja miała 
taką moc, iżby zwykłych zjadaczy chleba, mogła 
w aniołów przerobić. 

Najnowszy (IV) tomik poetycki ks. Głowac-
kiego pt. Perły rozmaitości (2019) stanowi konty-
nuację wcześniej podejmowanej problematyki. 
Autor konsekwentnie podejmuje w nim kwestie 
bezpośrednio związane z prawdami wiary, uro-
czystościami liturgicznymi, postaciami błogosła-
wionych i świętych, zmieniającymi się formami 
duchowości współczesnego człowieka. Czytelnik 
znajdzie w tym zbiorze także wiersze ukazują-
ce unikatowe piękno przyrody i potrzebę jej 
kontemplacji, utwory dedykowane osobom 
szczególnie bliskim poecie, a także instytucjom 
takim jak jego szkoła średnia w Radziejowie czy 
włocławskie seminarium duchowne. Niezmien-
nie tematem części liryków pozostaje autore-
fleksja związana z potrzebą tworzenia poezji, 
fenomenem tego procesu i próbą znalezienia 
własnej ścieżki w tej dziedzinie. Takie teksty to 
np.: O pisaniu, Wołanie czy xxx (nie śpiewam jak 
świerszcze…). W kręgu zainteresowania poety 
nadal też pozostaje tematyka związana ze śmier-
cią, co w związku z wejściem w wiek senioralny, 
z naturalnych względów jest mu bliższe, mniej 
teoretyczne, a bardziej osobiście dotykające, 
stąd pojawiają się też refleksje nawiązujące do 
kwestii określanej w literaturze religijnej jako 
ars bene moriendi.

Szczególny zestaw wierszy dotyczy za-
gadnień wiary. Autor dzieli się w nich swoimi 
uczuciami i refleksjami na temat przeżywania 
ważnych świąt, takich jak Boże Narodzenie 
(Nie było miejsca…, Własny kąt, Betlejemskie wia-
no, Śpieszmy z kolędą) czy Wielkanoc (Refleksja 
pasyjna, Hosanna). Podejmuje kwestię znacze-
nia eucharystii (Któż uwierzy), kultu Bożego 
Ciała (Spycimierz), umiejętnego głoszenia 
Słowa Bożego (Dysponując słowem), zawierzenia 
i poddania się opiece Matce Boskiej (Moja 
Matko), pełnego oddania życia Jezusowi (Jezu 
drogi). Wyraża także radość z wyboru życia z 
Bogiem i uczynienia wiary sensem swego życia 
(Z Bogiem mi po drodze, Apologia wiary, Zobaczyć). 
Warto zauważyć, iż podobnie jak w wierszach z 
tomików wcześniejszych, poecie bliski jest typ 
religijności franciszkańskiej. Taką postawę daje 
się zauważyć w lirykach: Kasztany, xxx (na kościele 
dach wyłysiał), Akt strzelisty, Dysponując słowem, xxx 
(z duszą w kleksy) czy Aby ludzi pokochać. Warty 
podkreślenia jest fakt, iż prezentowana w nich 
postawa bardziej utożsamia się z duchowością 
św. Augustyna niż św. Tomasza z Akwinu. Samo 
przeżycie religijne, jego głębia i silnie emocjo-
nalny wymiar, ważniejsze są niż uczone, często 
intelektualnie zagmatwane, dywagacje.

Jest też w tym tomiku grupa wierszy odzna-
czających się szczególną dramaturgią i powagą 
poruszanych problemów. W wierszu Pytanie 
odzwierciedlony jest stan ducha, przypomi-
nający sytuację Chrystusa, który przed swoją 
śmiercią na krzyżu, traci jakby niezachwianą 
pewność oraz przekonanie o słuszności swojej 
misji i woła do Boga: „Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił?” Podobnie człowiekowi 
przeżywającemu zmagania duchowe wydaje 
się, że doświadcza próżni wiary, jakby gasło w 
nim jej światło:

co począć gdy słońce ginie

w przepastnej duszy otchłani
i mrok oczy spowija
nie wiem czy wówczas
moja dusza jest moją
czy jest niczyja
czym jest ta ciemność
bez słońca blasku 
czy mroczną pustką
czy początkiem łaski
 (Pytanie)

Św. Jan od Krzyża w jednym ze swoich 
głównych dzieł, tj. Nocy ciemnej, przedstawiając 
bolesne doświadczenia, jakie ludzie muszą prze-
chodzić w procesie dojrzewania duchowego, 
opisuje ową „mroczną pustkę”. Podczas biernej 
nocy ducha dosięga ona władz: intelektu, pamię-
ci i woli. Pustka daje się odczuć z powodu braku 
tego, co się posiadało, i z powodu nieobecności 
tego, za czym - czy raczej za Kim - się tęskni. Staje 
się ona też przyczyną wewnętrznego oczyszcze-
nia, prowadzącego do całkowitego przyjęcia 
woli Bożej, co pozwala doświadczyć wyjątkowej 
bliskości Boga, i za Jego sprawą, doświadczyć 
tajemnicy nieśmiertelności. 

W wierszu Kim  jestem, świadomy trudu 
wytrwania przy raz wybranych, wyższych warto-
ściach poeta stawia pytanie dotyczące tożsamo-
ści każdego z nas:

kim jestem gdy wierność 
w miłości jest brakiem
sól gdy straci swój smak
przestaje być znakiem

Zanurzeni w codziennej egzystencji, jeste-
śmy poddawani zasadniczym wyborom. Często 
nie potrafimy rozpoznać prawdziwych wartości 
lub ulegamy temu, co tylko pozornie dobre i dla 
nas miłe, w rezultacie jednak - prowadzące na 
manowce. Dlatego tak istotne jest właściwe ro-
zeznanie świata. Bolesne rozdarcie wewnętrzne, 
rozdwojenie osobowości jest tej walki duchowej 
wyrazem:

bywa nas dwóch
choć jestem jeden
pod listę cnót
podszywa się grzechów siedem
do końca nie wiem
co jest we mnie stroną prawdziwą
jak w rozstrzygnięciu salomonowym
na odpowiedź
Bóg każe mi czekać do żniwa  
   (Zmaganie)

 Zauważyć się daje w tych słowach aluzję 
do słynnego Sonetu IV Mikołaja Sępa Sarzyńskie-
go (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, 
światem i ciałem), który tak tę kwestę ujął: 

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, 
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? 
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w tobie.

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie.

Mimo tych delikatnie zarysowanych nie-
pewności i wątpliwości podmiot liryczny prezen-
towanych w tym tomiku wierszy odnajduje trwa-
łe oparcie, ulokowane w wieczności skojarzonej 
z Bogiem. Taki rodzaj swoistej oeconomia divina 
odnajdujemy choćby w utworze Rzeczywistość: 

mamy czas przenikający w wieczność
teraźniejszości lepsze rozwiązanie
szczególną ekonomię jutra
moim skromnym zdaniem 

dokoñczenie na str. 28
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Poeta podobnie podchodzi do zrozu-
mienia zagadnienia śmierci. Tej tematyce 
poświęcone są wiersze: Refleksja pasyjna, Speł-
nienie, xxx  (po  śmierć nie  sięga  się…), Ku  temu 
co piękne  czy Kwestia  ostateczna. Już wcześniej 
autor zauważył, że: „Śmierć, jej tajemnica, jest 
wyzwaniem dla inteligencji człowieka” i że: „po 
ludzku trudno ją przełknąć / tylko wiara jak 
smak gorzkiej czekolady / sprawia / że z tra-
gedią lepiej dajemy sobie radę”. Ta afirmacja 
śmierci, wynikająca z pocieszenia religijnego, 
wzmocniona zostało jeszcze dość oryginalnym 
elementem, skojarzonym z ludzką ciekawością 
oraz potrzebą odkrywania tej kategorii, którą 
estetyka nazywa pięknem (słusznie Zbigniew 
Herbert w wierszu Potęga  smaku przekonywał, 
że: „nie można zaniedbywać nauki o pięknie”). 
Podmiot liryczny wyraża to w ten sposób:

kiedyś jednak trzeba zejść ze sceny
nawet gdyby całe życie było złote
znamy już to co piękne teraz
trzeba też zobaczyć to co piękne potem
(Ku temu co piękne)

Z pięknem kojarzone są też perły. W 
wierszu, z którego zaczerpnięty jest tytuł całego 
zbiorku, poeta uświadamia nam, że efektem 
cierpienia może być piękno, tak jest przecież w 
przypadku tych cennych kamieni szlachetnych. 
Powstają bowiem w wyniku reakcji obronnej 
mięczaka perłorodnego na ciało obce, np. zia-

renko piasku. W wierzeniach ludowych perły 
przedstawiano jako łzy aniołów, a starożytni 
Grecy kojarzyli je z miłością. Sądzono bowiem, 
że powstały przy narodzinach Afrodyty, bogini 
piękna, miłości i płodności, która zrodziła się z 
piany morskiej u wybrzeży Cypru. Kiedy płynęła 
w muszli po morzu, opadające z jej włosów 
krople wody przemieniały się w perły. U ks. 
Głowackiego owo piękno kojarzone jest z męką 
i śmiercią Chrystusa, który jednak zwycięsko 
zmartwychwstał:

tyle piękna wokół nas
tyle pereł blaskiem lśni
kiedy krzyż swój dźwigasz
taką perłą jesteś Ty

Perła z chropowatej muszli i głębin 
morskich zostaje wyniesiona na światło, a w 
księgach biblijnych jest symbolem Królestwa 
Niebieskiego. W Ewangelii wg św. Mateusza 
opowiedziana jest historia kupca, który zoba-
czywszy bezcenną perłę, zapragnął ją zdobyć. 
Sprzedał więc wszystko, co miał i wszedł w jej 
posiadanie (Mt 13, 45-46). W Apokalipsie  św. 
Jana (21,21) natomiast czytamy: „Do niebie-
skiego Jeruzalem prowadzi dwanaście bram 
- każda z nich to jedna perła”.

Przyglądając się formie artystycznej tych 
wierszy zauważymy, że przeważają krótkie 
utwory stychiczne, wierszy strofkowych jest 
stosunkowo niewiele. Autor chętnie stosuje 
rymy niedokładne, często od siebie oddalo-
ne. Oszczędnie gospodaruje też środkami 
artystycznego wyrazu. Nie znaczy to jednak, że 
całkowicie teksty zostały pozbawione typowych 

„Jeżeli wysoki urząd powoła cię na 
jakieś stanowisko, widzi, że wszelkie wstę-
powanie po urzędowych szczeblach nie jest 
krokiem ku wolności, lecz ku związaniu; im 
większa urzędowa władza, tym związanie 
głębsze; im silniejsza osobowość, tym bar-
dziej potępiana samowola. ”

Tak pisał Hermann Hesse. Jak to się ma 
do arbitralnego prawa każdego człowieka- 
prawa do wolności?

Każdy chce posiadać to, co kocha. Jed-
ni kochają władzę, więc chcą ją posiadać. 
Nie zastanawiają się nad tym, że nie można 
posiadać czegoś, co jest abstrakcyjne. Dla-
tego wymyślają prawa, które dają im złudne 
poczucie władzy nad innymi ludźmi. Przy-
wdziewają purpurowe szaty, zasiadają na 
tronach, delektują się kawiorem, popijają 
winem, patrzą na innych z wyniosłością 
oczyma, z których zionie pustką i tęsknotą 
... Nie, nie za jeszcze większą władzą, ale 
za miłością. Od marmurowych posadzek 
marzną im stopy. To tylko kwestia czasu, 
by ten chłód dotarł do serc i umysłów. 
Nie pojmują, że „dopiero,  jeśli  nie  chce  się 
posiadać,  posiada  się  w  całości.” Tak pisał 
Erich Remarque. Dawniej ludzie rezygno-
wali z władzy, bo dla nich ważniejszy był 
sens. Sensem ich życia było cierpienie, bo 
dzięki niemu mogli uzyskać bilet wstępu 
do tak zwanego Nieba. Sensem było po-
siadanie rodziny, bo była ona gwarantem 
poczucia bezpieczeństwa i przetrwania, 
owej nieśmiertelności, przekazywanej w 

genach. Dziś ludzie są gotowi poświęcić 
sens dla zdobycia władzy. W ich pojęciu 
tylko władza daje możliwości do pełnego 
korzystania z wolności. Czyżby? Gdyby pew-
nego dnia wszyscy ludzie zrozumieli, że to 
ich uwaga, którą bezmyślnie oddają tym, 
którzy reprezentują ową „władzę” stanowi 
jej istnieniu i przekserowali ją choćby na 
samych siebie, staliby się świadkami nagłej 
śmierci „władzy”, bo ta, by mieć rację bytu, 
potrzebuje mieć kim rządzić.

Po cóż pisać książkę i trzymać ją w szu-
fladzie, skoro nikt jej nie przeczyta? Po co 
odkrywać nowe wynalazki i przechowywać 
je w laboratoryjnych sejfach, skoro nikt nie 
będzie mógł z nich korzystać? Po co nam 
„władza”, skoro nie ma kim rządzić? Zatem 
większość z nas oddaje bezrefleksyjnie owej 
„władzy” nie tylko podatki, które wyrastają 
jak grzyby po deszczu, ale to, co jest znacz-
nie cenniejsze- swoją atencję, a tym samym 
swój czas. A kiedy zdarzy się, że jakiś czło-
wiek zakwestionuje istnienie „władzy”, bo 
przecież to abstrakcyjny byt, wtedy „władza” 
próbuje wzbudzić w nim strach albo wstyd. 
Strach przed tym, że przecież człowiek sam 
sobie nie poradzi bez „władzy”. Wstyd, że 
to niemoralne tak po prostu kwestionować 
jej status quo. W ostateczności, jeśli trafi się 
wyjątkowo świadomy obywatel, który nie da 
się zastraszyć propagandzie i purpurowieje 
ze wstydu, bo czemu ma się wstydzić tego, 
że myśli, „władza” nazwie go wariatem. A 
kiedy jego nieugięta postawa i postępująca 

Renata Diaków

Sens władzy

figur poetyckich. Znajdujemy przecież i liczne 
epitety, porównania, metafory i paradoksy. 
Stwierdzić należy, iż szczególnie ta ostatnia 
figura stylistyczna była chętnie przez niego 
używana. Zapewne jest to wpływ twórczości 
ks. J. Twardowskiego, poety tak ściśle kojarzo-
nego z paradoksem. Zamiłowanie do takiego 
sposobu ujmowania materii poetyckiej daje się 
zauważyć także i w tym zbiorku, np. w wierszu 
Dywagacje o sprzecznościach, stanowi on główną 
oś konstrukcyjną utworu. 

Co prawda w jednym ze swoich wierszy 
ks. P.S. Głowacki wyznaje, iż: „nie śpiewam jak 
świerszcze / nie świecę jak gwiazdy”, to jednak 
należy stwierdzić, iż jego twórczość poetycka 
jest ciekawa, nakierowana na wartości istotne, 
głownie religijne i estetycznie udana. Czytelnik 
po lekturze wierszy tego poety ubogacony 
zostanie zarówno wielością interesujących 
spostrzeżeń, doznań i refleksji, a także nieba-
nalną formą ich poetyckiego wyrazu. Ponadto 
obecna w jego lirykach czystość i intensywność 
przeżycia religijnego, nakierowanie na wartości 
moralne, głębia intelektualnej refleksji, ale i 
elementy humoru, ironii i autoironii, a przy 
tym zróżnicowanie środków artystycznego 
wyrazu, giętkość języka, wyczulenie na jego 
muzykę i barwę, ciekawe efekty wersyfikacyjne 
oraz udane eksperymentowanie w dziedzinie 
rytmów i rymów powodują, że twórczość ta po-
dąża w ślady tak wybitnych poetów w sutannie 
jak papież Jan Paweł II, ks. Janusz Pasierb, o. 
Wacław Oszajca czy często przywoływany w jego 
twórczości ks. Jan Twardowski. v

niezależność od systemu sprawi, że „wła-
dza” zacznie drżeć ze strachu, zamkną go 
w szpitalu i uznają za psychicznie chorego. 
Oto akt desperacji i dowód na bezsilność 
„władzy”, która będzie całą resztę społe-
czeństwa przekonywała, że zrobiła dobry 
uczynek. Przecież trzymanie myślącego po 
swojemu człowieka na koszt pozostałej czę-
ści społeczeństwa w odizolowania to dobro-
dziejstwo. Politycy niczego nie obawiają się 
bardziej niż tego, że ludzie zechcą uciec od 
ich dobrodziejstw, gdy uświadomią sobie, 
że sami za nie płacą. Dlatego polityków, 
zwłaszcza tych, którzy dzierżą „władzę”, 
napawa wielką trwogą myśl o możliwości 
utraty choćby kawałka „władzy”. Zatem 
rozbudowują niewiarygodnie kosztowne 
systemy redystrybucji tychże dóbr, mimo że 
zdają sobie sprawę, iż szkodzą tym całej go-
spodarce. To prosta droga, by doprowadzić 
ją do ruiny. Paradoksalnie każda „władza” 
oparta na przymusie obniża produktywność 
grupy, którą rządzi. A przecież to dochody 
tej przedsiębiorczej grupy ludzi zasilają kasę 
rządzących. Co zatem skłania polityków do 
wdrażania kolejnych obostrzeń, nowych po-
datków, przepisów biurokratycznych, przez 
które musi się przebijać przedsiębiorca, 
żeby zarabiać? To strach. Nic tak nie dema-
skuje osobistych słabości jak wolny rynek. 
Nic tak nie weryfikuje kwalifikacji jak wol-
norynkowa gospodarka. Tego politycy boją 
się najbardziej, że zostaną zdemaskowani. 
Nieskuteczny ekspert zawsze będzie dążył do 
rządów biurokratycznych. Im bardziej zawiły 
system biurokracji, tym łatwiej kryć brak 
kompetencji. Jakże przerażająca musi być 
świadomość, że nie jest się w stanie służyć 
swoim „poddanym”. Jedynym wyjściem, by 
zachować twarz, jest nimi rządzić. v

Z życia...
dokończenie ze str. 27



AkAnt 4(316)2022     str. 29     

Dorota Czerwińska

lekcja etyki

zobaczcie dzieci
to jest ptak
to jego gniazdo
a to szkielet
ten skryty w liściach
to jest pąk
będzie kwiat róży
płatków wiele
a w nich robactwo
a w nich smród
kuszący nektar
martwe muchy

słuchajcie dzieci
to jest śpiew    
nuta za nutą
takt kostuchy

nie sądźcie dzieci
tak jak my
że doić krowę
bardzo  łatwo
    
gdy starym przyjdzie
za drzwi wyjść
mam jedną prośbę

zgaście światło

Grażyna Wojcieszko

Bajka o smoku 

 
Kiedy  
niczym święty Jerzy
mierzysz się ze smokiem, 
kiedy walczysz 
siłą bezsilnych
i urywasz łeb bestii
 
bajka się nie kończy. 
 
To początek innej bajki. Smoki przybierają 
postać duszków a poszukiwacze smoków
stają się niepopularni, szkodzą dobremu 
samopoczuciu jakie roznoszą duszki. 
Toteż często wyrzucamy ich z bajki. 
Inni odchodzą sami, zniechęceni 
– nie udaje im się znaleźć smoka. 
Trzeba wytrwałości i czasu, aby odnaleźć 
kryjówki smoków a potem dużo siły do walki. 
 
Trzeba uważnie przysłuchiwać się 
ostrzegawczym głosom poetów 
i traktować je bardzo poważnie, 
może nawet bardziej niż głosy bankierów
czy maklerów, ale nie można się łudzić, 
że świat dotknięty dłonią poety 
natychmiast zmieni się w poezję.

Marek S.Podborski

DOBRZe

Napisz tym trollom
z internetu, że twoja ciocia 
numerolożka powiedziała,
że zabrania negatywnego
myślenia o wszystkim

Bo czy się uda,
czy nie, trzeba myśleć
pozytywnie, bo można
nawet w to uwierzyć
i się wtedy spełni

A inaczej to będzie
tak jak myślisz
czyli na pewno
źle

Tomasz Gos

Dowód osobisty

Wydany w osiemdziesiątym dziewiątym.
Przypomina modlitewnik 
albo podróżną książkę kucharską.
Jest w nim opis produktu, 
z którego można upiec dobre życie, 
zrobić duszony owoc z drzewa 
albo usmażyć piekło.

Tomasz Stefaniuk

Ganfajter

Mój ojciec, kiedy ktoś go porządnie wkurzył
A on, biedaczysko, nie mógł się zemścić
Wyobrażał sobie
Że zabija tego kogoś
Że robi mu krzywdę
(Zwykle w nocy, przed pójściem spać)
Wiem, bo mi o tym powiedział –

Jeśli o mnie chodzi, to sądzę, że jestem
Nieco bardziej wyrafinowany
U mnie zawsze musi być jakieś tło
Kulturowo-historyczne, jakiś kontekst
Społeczny, no, i oczywiście
Stosowna dramaturgia

Najczęściej jestem rewolwerowcem
Świetnie ubranym gościem na Dzikim Zachodzie
Z dwoma srebrnymi sześciostrzałowcami
I malutkim pistolecikiem ukrytym w cholewie
Kowbojskiego buta
Tak na wszelki wypadek

I strzelam (pierwszy!) do tego, który mnie wkurzył
A potem do jego kompanów
I do obecnych tam członków jego rodziny, bo ci oczywiście
Później będą chcieli się zemścić – za śmierć swego ukochanego
Tatusia-synalka-bratanka

Potem na wszelki wypadek rozwalam
Wszystkich pozostałych
A na koniec
Strzelam do samego siebie –

I odjeżdżam na zachodzącym koniu
W stronę galopującego słońca
I żyję długo
I cholernie szczęśliwie

Dorota Czerwińska

defetyzm

niebo jest z chmurą
teczka z aktami
drzewo z kornikiem

dolina z górą
ogień z iskrami
absurd ze szczytem

a szczyt absurdu wniósł 
myśl ciekawą

że niczym trawa
na wielkiej łące
zostanę strawą

ironie

Joanna Kamińska

Szkoda gadać 

Napiszę to w trzeciej osobie
Rozkłębić się chce na papierze
A resztę rad nierad dopowiem
Nie trzeba?
To może i lepiej

Omija bezduszne rozmowy
Mocuje się człowiek na słowa
Lecz chwila wahania położy
Kres mrzonkom o nowych początkach
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Zastanawiałam się, czy podjąć ten temat. 
Wydaje się taki oklepany, już wszystko zostało 
niby powiedziane, że ludzie wiedzą jak to wy-
gląda, że mnie to nie dotyczy, że oni tacy nie są, 
to zdanie tylko tych, co zazdroszczą lub sobie 
nie radzą. A jednak stało się to dla mnie prowo-
kacją. Zdaję sobie sprawę, że moje pisanie nie 
uleczy to sytuacji, że jest to walka z wiatrakami, 
ale mimo to trzeba głośno mówić jak jest, a nie 
zamiatać pod dywanik i to często z Ikei. Nie 
wyciągnie ich to z masowej głupoty, ciemnoty, 
uprzedzeń, komplksów, pijaństwa, służalczości, 
poddaństwa, uległości, obłudy...uffff 
Pracownik nie jest winien swojemu pracodawcy 
służalczości i
posłuszeństwa, jest mu jedynie winien usługę, 
za którą otrzymuje zapłatę 
będącą nie łaską lecz zasłużonym wynagro-
dzeniem.

- Ludwig von Mises.
Teraz zapewne gros społeczeństwa chęt-

nie by mnie zlinczowało (adresu nie podam !). 
Lista moich uwag jest długa i niezbyt pochleb-
na, lecz latami nasi rodacy pracowali i nadal 
pracują na takową. W pocie czoła, na kolanach, 
czołgając się i płaszcząc za przysłowiową krom-
kę chleba. Nie są to puste frazesy lecz moje 
obserwacje i doświadczenia. Bez znaczenia 
czy jest to Holandia, Belgia, Niemcy, Polak 
wszędzie jest sobą. Kompulsywnie dążymy do 
Zachodu a paliwem jest masa kompleksów. 

Będę mówić o tym, co dzieje się w 
Holandii, bo takie mam doświadczenie, ten 
kraj owszem daje nam możliwości zarobienia 
trochę eurasów w zamian za pozornie lepsze 
życie. Cyrograf, który podpisujemy w fazie A. 
Praca zazwyczaj za najniższe wynagrodzenie, w 
słabych warunkach i o zgrozo... ulubiony tekst 
agencji pracy ...DUŻO GODZIN. 

Wytłumaczę o co chodzi! Mianowicie, 
praca fizyczna, ciężka, zazwyczaj po 10-12 
godzin. Tu was zaskoczę. Polak to takie 
stworzenie, które samo tego właśnie pragnie 
i domaga się, więc pracodawcy ładują wręcz 
łopatą i dowożą taczkami więcej roboty, i 
więcej, i szybciej,...bo dlaczego nie spełniać 
marzeń biedoty. Przybywają tu masowo z rodzi-
nami, aby właśnie dniami i nocami, bez życia 

prywatnego zapierniczać w pracach, których 
raczej Holender nie tyka. Szlachtuje biedną 
zwierzynę, hala produkcyjna, szklarnie, pola, 
fabryki... Polak tego pragnie, to zaszczyt i jeśli 
odmawia tak upragnionego zajęcia, bo uwa-
żany jest za dziwaka, frajera i świra...Pracujesz 
te 11,12 godzin, nie pytasz dlaczego, bo to źle 
przyjmowane jest na salonach... No to same 
plusy - zaoszczędzisz, bo po powrocie jesz obiad 
z kolacją, wydatki maleją. Bigos i kiełbasa z Pol-
ski zostają na drugi dzień. Są tacy, a to czuć to 
z daleka, na myciu też oszczędzają. Są tacy, co 
jeszcze lecą na drugą fuchę. Mało, ciągle mało. 
Jak ,,zjadą” do Polski to ,,trza” się pokazać jak 
to się powodzi za granicą. Taki to naród, nie 
da się go zajechać. Śrubują normy na maxa. 
Polak da radę. Jeszcze jest tak plastyczny i 
zdyscyplinowany, że pilnuje i pogania innych. 
Inne narody poznały się na Polakach. Nie jest 
to podziw, nie jest to szacunek, lecz pogarda. 
Nas nie trzeba pilnować. Najlepszy poganiacz 
to Polak dla Polaka. Zaganiacz to nowy gatunek 
stworzenia, który charakteryzuje się płaskimi 
kolanami i ma świetnie wyćwiczony głęboki 
ukłon. Bardzo nie lubi innych stworzeń tego sa-
mego gatunku, którzy zarobili więcej dudków. 
Oddał lub wynajął na potrzebę firmy swą duszę, 
ciało, umysł-który był i tak łatwy do wymodelo-
wania. Taki wzór, odlew, który pasuje do tego 
gatunku. Zaganiacz ma za zadanie zaganiać 
jak Bordel collie stado baranów. Nasz rodak, 
wymodelowany z tej podatnej gliny nawet jest 
zadowolony i dumny z siebie. Bicie rekordów 
w normach pracy czasowo-niewolniczej to nasz 
narodowy sport. Medalem jest gwóźdź do trum-
ny, tyle że nikt im tego jeszcze nie powiedział.

Tu przytoczę pewien aforyzm:
Głupi po szkodzie, głupi zostanie, kto buduje 

na ludzkiej głupocie ten buduje pewnie i trwale.
Jeśli jesteś człowiekiem samodzielnie 

myślącym, posiadającym swoją godność, jeśli 
chcesz się rozwijać, jeśli pragniesz być sobą, jeśli 
pozostało w tobie, rodaku, odrobinę rozsądku 
to proszę zostań w swoim kraju. Nie jest to apel 
związany z pandemią, chyba, że z pandemią 
głupoty, która niestety nigdy nie minie.

Polak ma też zalety....Dyscyplina. Jest 
tak zdyscyplinowany, że pilnuje drugiego aby 

się podporządkował, uległ grupie, nakazom, 
zakazom. Tłum tak skutecznie będzie wpływał 
na przybyłą nową jednostkę, że albo ona się 
podporządkuje albo musi odejść.

Przytoczę pewną scenkę rodzajową, która 
przydarzyła się mojej osobie. Ja, poszukująca 
wsparcia w Urzędzie Pracy (tzw. UWV WERK-
bedrijf) i pani urzędniczka (notabene Polka). 
Wezwano mnie na poważną rozmowę po tym, 
jak po dwóch dniach zwolniono mnie z pracy 
za niewyrabianie norm, bronienie własnej 
godności. Moim wykroczeniem były dyskusje 
na ten temat. Zdaję sobie sprawę, iż mogli być w 
szoku, że masa robotnicza nagle ma głos, więc 
mogli zareagować nieadekwatnie do sytuacji. 
Jednakowoż gdy kurz opadł, znowu zostałam 
bez pracy. Pani urzędniczka była wręcz oburzo-
na. Uświadomiła mi, że wszyscy!!! ona, ja...jeste-
śmy tu królikami doświadczalnymi!! Widząc jej 
obłęd w oczach zaczęłam w to wierzyć. Myślę, 
że kilka doświadczeń musieli na niej dokonać. 
Powiedziała mi także, tak z czystego serca ...., 
że trzeba ,,zamknąć gębę” i robić co każą. 
Jestem chyba dziwna, bo uraziło mnie takie 
traktowanie. Na obczyźnie jest jeszcze jedno 
zjawisko. Można powiedzieć: bierzcie i jedźcie z 
tego wszyscy. Polki bardzo chętnie wychodzą za 
mąż za Holendrów. Czasem taki jest ich cel 
życiowy, łatwe życie w dostatku i dobrobycie. I 
gdy ten cel się ziści, pani staje się inną osobą. 
Zmienia się percepcja. Staje się czystej krwi 
Holenderką. Uważa koleżanki Polki za gorszy 
gatunek, mimo że jej sytuacja nadal jest taka 
sama, tyle że wykonuje te prace już nie 8, 10 czy 
11 godzin lecz 24. Holender ma już gosposię 
na pełen etat. Holenderskie kobiety nie pucują 
tak chaty jak polskie, nie stoją przy garach, nie 
nadwyrężają się w pracy. Polskie kobiety do 
tego starają się i nadskakują, aby pan zostawił 
je na swych włościach. 

Przyjrzyjmy się teraz polskim mężczy-
znom. Nie zaprasza się ich na salony swoich 
domów, nie są tak doskonałą partią jak kobie-
ty ze wschodu. Czy są za biedni, czy za leniwi, 
czy lubią sobie chlapnąć? - pozostawiam to do 
przemyślenia w indywidualnym toku.

Bardzo bym chciała wnieść trochę 
optymizmu, aby nie powiedziano o mnie - 
malkontentka.  Oczywiście, każdy ma inne 
doświadczenia, postrzeganie świata, wiedzę, 
oczekiwania..itd. Gdy otrzymałam propozycję 
pracy w fabryce przy maszynach i bezczelnie 
nie podobało mi się, uwłaczało to mojej god-
ności i nie chodzi tu o same obowiązki lecz 
brak szacunku dla ludzi, którzy wykonują 
ciężką pracę, której nikt z miejscowych nie 
chce, to innej osobie bardzo się podobało, 
ponieważ była w innym momencie życia, na 
innym poziomie. Nie ma tu lepszych, gor-
szych. Nie ma sensu nikogo zmuszać. Każdy 
chce godnie przeżyć życie. Niech ocena po-
ziomu tego życia należy do każdego. Nie ro-
daków, nie pani urzędniczki, nie Holendrów, 
Niemców czy innych....Każdy niech pilnuje 
swojego podwórka, czy czasem nie trzeba na 
nim posprzątać.

Zapewne są Polacy na wyższych stano-
wiskach z większymi aspiracjami. Moje pole 
widzenia objęło raczej najliczniejszą grupę ro-
daków, którzy reprezentują nasz kraj, niestety 
nie zawsze godnie. Dżentelmeni i damy raczej 
zostają w kraju.

Maria Czubaszek powiedziała: ,,My, Pola-
cy, z zupełnie niewiadomych dla mnie przyczyn 
kochamy się nurzać w cierpieniu”. Czy jest 
to związane z religią, czy z dalece posuniętą 
głupotą? v

Katarzyna Kalczyńska

Polak na Zachodzie

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

kATeGORie

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury



AkAnt 4(316)2022     str. 31     

Ewa Kłobuch

Zasiedziałe

schowała świt
lecz nie pamięta czy to była szafa
czy jakieś pudło
łatwopalne jak warkocz
starannie pleciony przez matkę
 
tyle lat przeleżał na strychu
i nie posiwiał
czarny niby heban
zaraz nabierze koloru ognia
 
czas po sobie posprzątać
posegregować słowa alfabetycznie
a myśli kolorami
 
miłości pozwolić odejść
otworzyć okno jak dla duszy
 
szeroko
tak by poczuła wiatr
który właśnie ustał

Jacek Wilkowski

Hołd

Nie należę w pełni do siebie.
Już o poranku gdy oglądam twarz 
w lustrze frontalnie i z profilu
w moich rysach jest coś innego.
To samo pod skórą nagiego ciała
jakby drugie bardziej sprężyste
podszewka tkanek z membrany
naturalna jednocześnie obca.

Ogarnia mnie radość poganina 
który nie chce rozumieć lecz czuć.
I rośnie wewnętrzne światło
od rześkiego powietrza w ogrodzie
od rozległości pól przy autostradzie
kładącym się na nich ogromie nieba
od strzelistego mostu nad Odrą
co za każdym razem ma inny kształt
jak twarz kobieca każdego dnia inna. 

Dzięki nim uchodzi na zewnątrz
pragnienie by dotknąć i posiąść 
każdą widzialną część świata.
Tak zostałem nauczony że 
przez formy żeńskie spełnia się 
pożądanie wszystkiego.

Kiedy więc przychodzi wieczór
i rzucam pod twoje stopy jedwabie
kosze z owocami złoto i wstążki
pamiętaj że to z jednego źródła 
hołd dla ciebie i świata
bezgranicznie umiłowanych.

Joanna Wicherkiewicz

***

biegłam już po tytuł 
matki roku
żony stulecia
pracownicy miesiąca
 
 
chowam się
w twoich ramionach
przed świtem 
w którym nie ma miejsca 
na bezradność
 
 
potrzebuję łez
i oczyszczenia
 
 
pozwolę sobie na słabość
zanim dogonię śmierć 

Katarzyna Dominik

Geometria 

Z chwil które się nie wydarzyły
w ekliptyce rodzaju nijakiego światłych umysłów
jestem morfologią ostańca
wyizolowanej formy
Ukrywam się pod bezkształtnością
Elektron wiatru proton słońca kwark deszczu
przypominają że jesteś odlegle niepodzielny
w Warkoczach Bereniki
w roju meteorów ognistych
Każdy zapach cynamonu z goździkiem
wypełnia mnie tobą
najgłębiej
Gasnę w świetle
kiedy księżyc moich ust dopomina się
gorących pocałunków
W deklinacji Korony Południowej
rektascensja serca spada na dno
I staję się drażniącą próżnią
w każdym słowie przelanym
Palę się na stosie 
A Ty zapełniasz obce kartki
izospiny
abstrakcją przestrzeni

Michał Śniado-Majewski 

Pomarańcze i mandarynki

Sprzedaje owoce na ulicznym straganie.
Czerwoną od chłodu twarz osłania szalem.
Po powrocie do domu bierze gorącą kąpiel,
nastawia płytę Elli Fitzgerald, 
wypija Martini, zapala papierosa, 
zakłada jedwabne pończochy.
Dzwoni Zachariasz. Czuje się piękna.
Jak dawniej. 

Roksolana Hulynska

***

 
chcę zabić miłość i robię co w mojej mocy
stoi tu z rozciętą wargą i wyzywa mnie, 
„moja droga” mówi

niewidzialność jest jej atutem
nie zabiję, nawet jeśli uderzę kilka razy 
co najwyżej pęknie żebro, złamię jej nos 
- ale nie zmielę na proszek 

chcę zabić miłość, zanim wzrośnie 
chcę i wchodzę w krwawą bitwę, 
z której nie mogę się wydostać

nigdy jej nie zobaczysz, 
lepiej, żeby mi się poddała 
kłamię, przyjmując każdy cios, 
wyobrażając sobie, że czekasz na nas (z nią)

ona, jakby ma twoje oczy 
i prawdopodobnie moją przeszłość 
tu stoi we krwi, we łzach i ośmiela mnie, 
moja najlepsza.
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Potrzebowałem na szybko kasy, więc bez 
dłuższego namysłu udałem się do siedziby pew-
nej firmy budowlanej, która wypłacała dniówki i 
podobno zatrudniała ludzi bez większego poję-
cia o robocie – ludzi takich jak ja. Byłem właśnie 
w poczekalni, a ze mną duża grupa mężczyzn w 
różnym wieku gadająca po ukraińsku. Wszyscy 
mówili po ukraińsku. Kurwa mać. Tylko po 
ukraińsku, a ja wcale.

Kiedy poproszono następnego z kolejki, 
czyli mnie, wstałem i udałem się do drzwi. Za-
nim wszedłem, pomyślałem, że raczej nie mam 
szans na tę robotę. Facetów czekających tutaj 
była chyba dwudziestka, a wszyscy wyglądali na 
dużo bogatszych doświadczeniem ode mnie. A 
na pewno aż tylu nas nie potrzebują. Do cholery 
na pewno nie, bo żadne z nas rarytasy.

Pokój, w którym siedział gość od rekrutacji, 
był mały. Na środku stało stare biurko zajmujące 
pół tego pomieszczenia. Na nim leżała sterta 
papierów, był też monitor i popielniczka, z któ-
rej wysypywał się szary puch i pety. Śmierdziało 
tutaj. Dusiło.

– Dzień dobry – powiedziałem na przywita-
nie i usiadłem na krześle. Gość nawet na mnie 
nie spojrzał.

– Jak się nazywacie?
– Marcel Poniatowski.
Teraz dopiero podniósł wzrok i było w tym 

nieprzyjemne zdziwienie.
– Polak? – spytał, chcąc się chyba upewnić 

w tym fakcie.
– Czemu by nie? – odbiłem obojętnie.
– Raczej nie zatrudniamy Polaków...
– Doprawdy?
– Tak. 
– Dlaczego?
– Zasady firmy.
– A konkretniej?
– Konkretniej to wolniej pracujemy i 

żądamy większego wynagrodzenia. Firmie nie 
pasuje taki układ, więc zwyczajnie nie zatrud-
niamy naszych.

– Zapierdalam za dwóch – oznajmiłem z 
obcą pewnością siebie. Chyba naprawdę zależa-
ło mi na dostaniu tej pracy.

– Polaków czy Ukraińców? – zapytał cał-
kiem poważnie. Widziałem to w jego oczach. 
Pytał na serio.

– Polaka i Ukraińca. Może być?
Gość podrapał się po głowie i przejrzał 

jakieś papiery.
– Nie wiem co panu powiedzieć. My na-

prawdę nie zatrudniamy Polaków.
– Aż tak z wami źle?
Nie odpowiedział.
– Co panu szkodzi zatrudnić jednego 

Polaka? Prawdę mówiąc, to i tak tylko na kilka 
dni, góra tydzień, bo dłuższa praca, która jest 
pewnym rodzajem uwiązania i obowiązku, 
to regularne wstawanie o poranku i wczesne 
kładzenie się spać, żeby o tym poranku właśnie 
wstać, powoduje, że dostaję na głowę. Tydzień, 
a potem z pewnością się zmyję. Jeden Polak 
przez tydzień chyba nie doprowadzi firmy do 
bankructwa.

– To nie świadczy o panu zbyt dobrze.
– Ale wy przecież szukacie takich jeleni, na 

tydzień, dwa, góra miesiąc. Mylę się?
Facet westchnął, jakby zrzucił z siebie coś 

wyjątkowo ciężkiego.

– Naprawdę bardzo bym chciał, ale nie 
mogę. No nie mogę. Polaków nie i już. Takie 
mamy zasady – powiedział, rozkładając ręce w 
geście bezsilności.

– A pan?
– Co ja?
– Jest pan Polakiem zatrudnionym w tej 

firmie. Da się? Da się.
– Ja to co innego – skwitował.
W sumie miał rację, że on to co innego. Nie 

chciałbym być na jego miejscu. Gówniana ro-
bota. Pieprzyć się codziennie z taką masą ludzi. 

– To wpisz pan, że jestem Ukraińcem i po 
kłopocie – oznajmiłem rezolutnie, bo wpadłem 
na to przed chwilą.

– Jak to tak wpisz? Nie można „tak wpisz”. 
A dowód jakiś, a formalności? 

– Pieprzyć formalności. 
– Ukraińcem? – spytał sam siebie.
Dziwny facet. Był łysy i nosił niemodną 

marynarkę, która w kilku miejscach miała dziury 
po papierosach. 

– Mienia Anton Sokołow – powiedziałem.
Spojrzał na mnie z przestrachem. 
– W sumie Ukraińcem. Czemu nie – gadał 

nadal pod nosem. 
– To jak? Dostałem tę pracę?
Wyciągnąłem do niego dłoń. Agresywna 

postawa w moim wykonaniu była przymusowa, 
ale tylko dlatego, żeby wziął mnie do tej roboty. 
Jeszcze raz – cholernie potrzebowałem tej kasy.

– Pracuje pan za dwóch, tak?
Pokiwałem głową i nadal trzymałem dłoń 

przed sobą.
– Referencje jakieś pan ma, tak? Zna się 

pan na robocie?
Znów pokiwałem głową. Dłoń wciąż mia-

łem wyciągniętą.
Po chwili namysłu uścisnął ją.
– A co mi tam. Tak. Zostanie pan za-

trudniony. – uśmiechnął się. Miał ubytki w 
uzębieniu.

Gość wyjął jakąś kartkę, na której nadruko-
wana była jakby umowa na zlecenie. Doskonale 
wiedziałem, że to nie było to, a zwykła ściema, 
ale i tak musiałem ją wypełnić. Podpisałem się 
jako Anton Sokołow i zmyśliłem całą potrzebną 
resztę. Cyrylicę wziąłem z neta.

– Proszę. – Podałem facetowi wypełniony 
dokument.

– Dobrze. Proszę się stawić jutro o szóstej 
rano. W tym miejscu. Stąd pojedziecie do pracy.

– Dziękuję. Do widzenia.
Wstałem i już miałem wyjść, kiedy mnie 

zatrzymał.
– Proszę zaczekać! Nie zapytał pan nawet 

co to dokładnie za praca!
– A czy to ma jakieś znaczenie?
Nie miało.
Wyszedłem z gabinetu łysego rekrutatora. 

Autobusem na gapę wróciłem do mieszkania.
Następnego dnia na miejscu byłem przed 

szóstą. W środku kazano mi się przebrać, a swoje 
rzeczy zostawić w blaszanej szafce. Włożyłem 
roboczy strój i ochronne buty – rozmiar był za 
duży, zarówno butów, jak i spodni, a szelkami 
nie dało się tego wyregulować, więc zrezygno-
wany zostawiłem je w cholerę. Wyglądając jak 
żółty odblask, wyszedłem na zewnątrz, co chwila 
poprawiając spodnie. 

Czekaliśmy chyba w dziesięciu i tylko ja nie 

kopciłem nerwowo szluga, więc jeden z nich 
spytał mnie czy chcę zapalić. Odmówiłem. W 
ogóle stałem trochę z boku. Nie łapałem o czym 
mówią i nie zdziwiłbym się jakby gadali o mnie, 
bo patrzyli w moją stronę i co jakiś czas bacznie 
zawieszali swój wzrok. W końcu przyszedł do 
nas jakiś lepiej ubrany facet. Polak. Przywitał się, 
powiedział kilka mądrych słów i kazał wsiąść do 
vanów. Podjechały dwa duże, białe volkswageny. 
Wsiadłem do tego po lewej i usadowiłem się na 
samym końcu długiej ławy, tuż przy ściance dzie-
lącej nas od kierowcy. Naprzeciw mnie usiadł 
groźnie wyglądający typ, który przyglądał mi się 
przez całą drogę. Ja starałem się na niego nie 
patrzeć. Nie żebym się bał – w porównaniu do 
niego nie szukałem po prostu zaczepki.

Nie wiem jak długo jechaliśmy, ale wywie-
ziono nas chyba na sam kraniec miasta, bo stało 
tutaj dużo nowych, jednorodzinnych domów, 
świeżo dopiero postawionych – wnioskowałem 
to po wyglądzie podwórek przypominających 
pobojowiska. Białe ściany budynków kontra-
stowały z brunatną, mokrą ziemią, gdzie trawa 
wciąż nie zdołała się odrodzić. Nigdzie nie było 
ogrodzeń ani kostki brukowej, więc domyśliłem 
się co będziemy dzisiaj robić, zanim kierowca 
oznajmił jakie są nasze zadania. Podzielono 
nas, a ja trafiłem razem z tym groźnym typem 
do grupy mającej wylać fundament pod płot. 
Wręczono nam plan. Mieliśmy sporo metrów 
do wylania. Kurewsko sporo. 

Nie zaskoczyło mnie to, że musieliśmy 
chwycić za szpadle. Koparka, która podobno 
miała być już na miejscu, spóźniała się. Zaczęli-
śmy kopać podług rozłożonego na całej długości 
sznura – przez nas rzecz jasna rozwiniętego. 
Wcześniej jednak trzeba było ściągnąć betoniar-
kę z przyczepy i ustawić ją przy kupie piachu. Z 
taczkami też tam pojechaliśmy. 

Nie było koparki ani gruchy z betonem. 
Pomyślałem, że coś tutaj nie gra i podszedłem 
do sznurka z narzędziem w rękach. Ostrze gład-
ko weszło w ziemię. Przynajmniej tyle.

Kopaliśmy więc wszyscy według wytycz-
nych, w międzyczasie niewiele ze sobą gadając 
i pracowaliśmy tak bez jakiegokolwiek wy-
tchnienia do pierwszej przerwy. Ukraińcy ze 
wszystkich ekip zebrali się w jednym miejscu i 
zaczęli wyciągać z plecaków żarcie – kanapki i 
słodkie bułki czy też inne pączki i wypieki. Ja nie 
miałem nic. Stałem z boku i w końcu usiadłem 
na gołej ziemi. Wszyscy siedzieli na gołej ziemi 
tuż nieopodal miejsca w którym kopaliśmy. Ci 
prawie Ruscy śmiali się i jedli, spoglądając co 
jakiś czas w moją stronę. Nie podobało mi się to.

Byłem spragniony i było zimno, więc kie-
dy rozgrzane, spocone ciało zaczęło stygnąć, 
przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Wstałem, 
żeby się przejść. Bardzo chciało mi się pić. Spa-
cerowałem bezsensu i w końcu zatrzymałem się 
na chwilę by spojrzeć na jeden z tych nowych 
domów. Przy ścianie był kran z przytwierdzonym 
wężem. Podszedłem, trochę się czając. Zdjąłem 
trytykę z gumy i napiłem się wody z tego kranu, 
przy okazji oblewając sobie bluzę. Przekląłem 
swoją głupotę. Po kilku minutach wszyscy ro-
botnicy znów kopali. Ja też wróciłem do roboty.

Machaliśmy tymi szpadlami z zadziwiającą 
szybkością. Sam nie wiem kto narzucił takie 
tempo. Szliśmy równo i sprawnie, jednocześnie 
wbijając i odrzucając ziemię. Działaliśmy jak 
dobrze naoliwiony mechanizm. Czułem jakby-
śmy byli jednym ciałem, jednym organizmem, 
którego egzystencja polega tylko na ryciu w 
ziemi. Złapałem się na tym, że o niczym innym 
nie myślę jak tylko o tym cholernym kopaniu.

Słońce znacznie zmieniło swoje położenie, 

Marcin Mielcarek

w głębokim, ciemnym dole
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kiedy to nadjechał biały bus, trąbiący klaksonem 
agresywnie i głośno. Wszyscy podnieśliśmy gło-
wy. Okazało się, że przyjechał obiad.

Powbijaliśmy szpadle i ustawiliśmy się w 
kolejce do busa. Ja stałem na końcu, a przede 
mną ten groźny typ, który ewidentnie coś do 
mnie miał. Rząd ludzi szybko topniał. Mijali 
mnie faceci niosący porcję zupy i dwie duże 
bułki. W końcu przyszła kolej na mnie.

– Nie ma już – oznajmił krótko gość, ro-
biący za dystrybutora.

– Jak to już nie ma?
Gość spojrzał na mnie dziwnie.
– Polak?
– Nie. Po prostu zwyczajny robol.
Gość uśmiechnął się pod nosem.
– No nie ma już. Było wydzielone co do 

osoby. Facet przed tobą wziął dwie porcje. 
Powiedział, że zaniesie koledze. Nie protesto-
wałem, bo wyglądał mi na zakapiora – wyjaśnił 
powoli.

– I co teraz?
– Idź do niego i niech ci odda. 
Wsiadł do busa i już go nie było.
Nie wiem czy bardziej byłem głodny czy 

wkurwiony. Poszedłem do tego faceta. Zdążył 
ojebać już swoją zupę i brał się za moją.

– Oddawaj mój obiad – rzuciłem do niego.
Podniósł na mnie swoje brązowe oczy. 

Oczy skurwysyna.
– Co?
– Oddaj mój obiad. 
– Bo co? – odparł i zagłębił plastikową 

łyżkę w żurku. 
Nie wiedziałem co robić. Koleś był wyższy 

i szerszy, a do tego miał mordę skurwiela. Jadł 
mój żurek i śmiał mi się tym aktem prosto w 
twarz. A ja lubiłem żurek.

– Oddawaj, bo dostaniesz po ryju.
Nagle wszyscy przenieśli na mnie swój 

wzrok – jakiś gość upuścił fajkę i zdeptał ją 
butem, ktoś inny splunął przed siebie. Szmer 
rozmów umilkł i zrobiło się cicho. To była wy-
jątkowo martwa cisza.

Facet wylał zupę i wstał. Przytłaczał mnie 
swoją posturą, a muszę zaznaczyć, że sam nie 
należę do ułomków. 

– Zajebać ci? – spytał z ruskim akcentem 
ten typ, przez co nie brzmiało to tak groźnie, 
jak powinno.

– Spróbuj.
– Wiemy, że jesteś szpicel.
– Tak?
– Tak. Przysłali cię, żebyś nas pilnował. 

Czekasz tylko aż coś zjebiemy. 
Reszta nadal uważnie się nam przyglądała.
– Masz rację. Jesteś pierwszy do odstrzału. 

Powiem, że się opierdalałeś cały dzień i wyjebią 
cię na zbity ryj – przyznałem mu rację, co oczy-
wiście było kłamstwem.

Gość nie odpowiedział nic. Zwyczajnie nic 
nie powiedział. Bez słowa wyjechał mi prawym 
sierpowym. Nie zdążyłem zareagować. Zamro-
czyło mnie i upadłem na ziemię. Po chwili 
straciłem przytomność.

Ocknąłem się w jakimś dole. Chciałem się 
ruszyć, ale nie mogłem, bo było za ciasno. Zaczą-
łem się tarmosić i wiercić. Twarz przylgnęła mi 
do mokrej ziemi, a przynajmniej wydawało mi 
się, że to ziemia. Nie mogłem oddychać. Byłem 
w potrzasku, w czarnej zamkniętej przestrzeni, 
gdzie czułem się jak królik w klatce, jak chory 
na klaustrofobię człowiek. Zacząłem panikować 
i myśleć o śmierci i o żonie, którą mógłbym 
mieć i dzieciach z nią spłodzonych i o starości. 
Zacząłem właściwie umierać. Powolnie umierać. 
I wtedy poczułem, że ktoś mną szarpie i wyciąga 

z tego piekielnego dołu. Chyba wtedy wcale się 
nie ocknąłem.

Zbudziło mnie straszliwe zimno. Zerwałem 
się i poczułem, że jestem cały mokry. Ktoś chyba 
wylał na mnie wiadro wody. Otworzyłem oczy 
i rozejrzałem się dokoła. Stali nade mną. Ich 
rumiane, pyzate, chłopskie mordy śmiały się na 
całego. Chwyciłem za czyjąś rękę, która pomogła 
mi się podnieść. Brzęczało mi w uszach. Nie 
wiedziałem gdzie jestem i kim jestem. Po chwili 
wszystko sobie przypomniałem. Wróciłem zza 
grobu. Znów byłem żywy.

– Ty, wszystko dobrze? – spytał mnie ten 
skurwysyn. To on podał mi rękę.

– A jak myślisz?
Tylko się zaśmiał.
– Jesteś chojrak. Myśleliśmy, że jesteś 

zwykły pszek, ale ty jesteś chojrak. Taki nawet 
lach. Dumny, ale głupi.

– A ty za to jesteś prawdziwy kozak. Kawał 
zwykłego chuja.

Znowu się zaśmiał. Ja też się uśmiech-
nąłem.

– Wrzuciliśmy cię do tego dołu, żeby cię 
trochę wystraszyć. Nie masz nam tego za złe, 
nie?

Machnąłem tylko ręką. 
– Przepraszam za zupę. Mam gorącą 

krew – odezwał się.
– Nie ma sprawy – odpowiedziałem, cho-

ciaż kurewsko chciało mi się jeść.
– Michaił jestem.
– A ja Anton.
– Anton? Jak to Anton? 
– Anton Sokołow. Tak się nazywam.
– Jesteś ruski? 
– Pewnie. Spytaj tego łysego faceta z gabi-

netu, który nas zatrudnił.
– Czemu nie mówiłeś od razu, że jesteś 

jeden z nas? Tak nie może być! Nie może!
Nie wiem co go tak obruszyło. Gość 

nagle zagwizdał, rzucił coś do swoich-naszych 
kamratów. Zrobił się harmider i nagle ci wszy-
scy nieprzychylni mi faceci zaczęli wyciągać z 
plecaków to, co w nich mieli. Przyniesiono mi 
kiełbasę, kanapki, pączka, ktoś nalał mi herbaty 
z termosu do kubeczka. Dostałem nawet dwa 
banany i jabłko. Wszyscy zrobili się dla mnie 
nagle bardzo mili. Usiadłem i miałem masę żar-
cia, mimo że przed chwilą nie miałem niczego. 
Zaczęliśmy jeść, a Michaił, mój nowy kumpel, 
stał obok mnie, co chwila przepraszając za obi-
cie  mordy. Zapewniałem go, że nie ma sprawy. 
Potem w spokoju opchałem się do syta. Kiedy 
wróciłem do roboty z pełnym brzuchem, było 
mi jakoś raźniej.

Biały furgon przyjechał po nas o szóstej. 
Zapakowaliśmy się wszyscy do środka i kiedy 
zamknięto drzwi, ktoś wyciągnął kilka flaszek 
z plecaka. Ukraińcy zaczęli się śmiać, każdy 
z nich miał uchachaną mordę, a taki jeden, 
nieciekawy, wyglądający na takiego co może 
i lubi, zaczął się nawet oblizywać. Wręczono 
mi plastikowy kubek. W tle ktoś tam coś pod-
śpiewywał.

– Wolałbym nie – powiedziałem, ręką 
zniechęcając tego, który wręczał mi kubek.

– Do chuja, Anton, nie pierdol mi tutaj 
takich rzeczy! Musisz się z nami napić! Jesteś 
jednym z nas, czy znowu mam dać ci w ryj?

Podstawiłem kubek pod szyjkę flaszki. 
Przezroczysty, ale dziwnie mętny płyn wypełnił 
kubek prawie po brzeg. 

– Co to jest?
– Samogon. Bimber.
Powąchałem. Nie pachniał zachęcająco.
– No to na zdrowie!

Michaił zaczął pić. Zerował całość jednym 
duszkiem. Ja również podniosłem to do ust. 
Wiedziałem, że muszę to wypić na raz, tak jak 
oni to zrobili. Musiałem wpasować się w grupę. 
Być jej częścią. Wychyliłem wszystko od razu. 
Poczułem palenie, najpierw w gardle, potem 
w brzuchu. Prawie mi się cofnęło.

– Dobre kurewstwo, prawda Anton? Pysz-
na sprawa co, nie?

Powstrzymując odruch wymiotny, poki-
wałem głową.

– To co, jeszcze po jednym?
Wszyscy ochoczo przystali na tę propozy-

cję. Ja też przystałem. Zanim zajechaliśmy, na-
pierdoliłem się w trzy dupy. Po czwartym takim 
kubku straciłem kontakt z rzeczywistością i idę 
o zakład, że to nie był ostatni.

Nie pamiętam co działo się po tym jak 
odstawiono nas pod budynkiem firmy. Nie 
pamiętam jak wróciłem do mieszkania, ani 
kiedy zdążyłem się przebrać i wziąć z firmy 
swoje rzeczy. Świadomość odzyskałem rano, 
kiedy to obudziłem się tuż przed szóstą, a raczej 
zbudziły mnie mdłości. Pobiegłem do łazienki 
i wyrzygałem żołądek. Tak właśnie się czułem. 
Jakbym wyrzygał swój żołądek. 

W kiblu spędziłem następnych kilka 
godzin – na przemian śpiąc i wymiotując. Pod 
wieczór zadzwoniłem do firmy z prośbą o wysła-
nie mi pieniędzy za tamten jeden dzień pracy. 
Odebrała jakaś kobieta. Raczej młoda kobieta 
z pociągającym, miłym głosem. Powiedziała, że 
nie pracował u nich ktoś taki jak Marcel Ponia-
towski, ale zapytała mnie czy nie znam czasem 
Antona Sokołowa. Podobno był winny firmie 
kilka tysięcy odszkodowania za spowodowanie 
szkód w siedzibie firmy. Szybko zaprzeczyłem 
bym kogoś takiego znał i grzecznie się z nią 
pożegnałem. Oczywiście nie wierzyłem, że 
mogłem spowodować strat na taką kasę, ale 
dla pewności już nigdy więcej się tam nie poja-
wiłem, a Anton Sokołow, ukraiński pracownik 
fizyczny, umarł bezpowrotnie. 

Położyłem się na łóżku i zacząłem gapić w 
sufit. Byłem głodny, moja część lodówki świeci-
ła pustkami, a ja nadal nie miałem pieniędzy. 
Zalegałem z opłatami za mój mizerny pokój. 
Nie czułem się za dobrze. Leżałem w takim 
stanie jakiś czas. W końcu zgasiłem lampkę 
nocną i zamknąłem oczy. Głęboki, ciemny 
dół i nic więcej. Postanowiłem, że jutro znów 
poszukam pracy, spróbuję chociaż. Zasnąłem z 
myślą, że nie potrafię się wyrwać z objęć biedy 
– zostałem chyba na nią dożywotnio skazany. I 
była to niestety bardzo przykra myśl. v

Przewozy krajowe i zagraniczne

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

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
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Andrzej Korniluk

Fraszki                                                

Podpuszczalska

Tak go długo podpuszczała
Aż dał ciała. 

Płatność
 
Pewna pani odbierając od kuriera
przesyłkę pocztową
rzekła, iż zgodnie z umową
Może zapłacić gotówką lub też zbliżeniowo.  

Fraszkowa modelka

Gdy pozowała mi do fraszki,
to zdjęła wszystkie fatałaszki.

Naiwne dziewczę

Sprowadził ją na manowce
Jak zagubioną owcę. 

Grzegorz Zientecki

Aforyzmy

Nieszczęścia chodzą plagami.

Każde życie warte jest przynajmniej obola.

Historia jest matką bohaterów i macochą ludzkości.

Dedal więcej wiedział o życiu. Ikar chciał od życia więcej. 

Maciej Rybicki

e–pi–gram

Jestem malutką kulką 
Na plaży w Acapulco 
Kuliste toczę swe życie
I miewam się znakomicie
Sześciany tłukę o ściany
Na walce patrzę przez palce
Nie mówiąc o ostrosłupie
Który głęboko mam w dupie
W ogóle jestem anty
Na wszystko co ma kanty
Na boki się nie oglądam
Od życia wiele nie żądam
Wciąż na okrągło się lenię
Słońca gorące promienie 
Spijam i czerpię bez końca
A nocą gdy nie ma słońca
To w kółko mi się śni
Promień i liczba pi          

Marek S.Podborski

POLA

polują
trójkąty trują
romby rąbią
koła koła
tają w Eli psach
szczekają

bryły się brylą
walce się walą
bloki blokują
wieże wież gają
kule kuleją
kulą się

mi nami

Stanisław Topaz

Nałogi

Wrócił tato z imprezy, a synek się śmieje:
„Wiesz tato, że akcyza jutro podrożeje, 
Zarówno na alkohol, jak i papierosy,
Porzucisz swe nałogi, odmienisz me losy”.

Zasmucił się ojczulek: „Skąd te wiadomości?
Czy ty nad swoim ojcem już nie masz litości?”
„Tak dzisiaj ogłoszono w naszej telewizji;
Więc nie bądź tatusiu pełen hipokryzji.

Przestaniesz pić alkohol i tytoń  porzucisz , 
A swą rentę na nasze potrzeby obrócisz”.
Na to ojciec pod nosem warknął oburzony:
„Przestań Jasiu od razu pleść tu swe androny.

Nie rzucę swej wódki, bo bardzo ją cenię;
I do nikotyny ciągu nigdy nie odmienię.
Że odmienię twe losy, to tak jakbyś zgadł:
Po prostu będziesz odtąd mniej pił i mniej jadł.”

Urszula Krajewska-Szeligowska

Limeryki-tautogramy 

Arcyalkoholik Andrzej

Arcyalkoholik Andrzej (Andrzejówka) 
Akcentuje Ali: arak, anyżówka, 
Amaretto, alasz 
Albo arak, Ala.
Archi- absolutnie! Ale ajerówka!

Broda Bodzia

Biedzi Bogdanowa Basia (Brody) 
Bodziu, bosko byłoby bez brody!
Bezsensowna broda,
Brzydkiś bardzo brodacz!
Bogdan buczy: będą bokobrody...

Wredna Wanda

Wredna Wanda (wyspa Wolin) 
Wciąż wypomina Wackowi: 
Wiesię wolałeś?
Wandzię wybrałeś,
Więc Wandzię, Wacusiu, wolisz!

Zezowaty Zbych

Zbych zezowaty z Zelowa 
Zawsze zabawnie zezował. 
Znany zez Zbycha 
Zaskoczył Zdzicha,
Zuzannę zaś zaszokował!

SATYRA

Marek S.Podborski

ciemne igraszki

Przyjaciele

Rosja nie

Armia czerwona

od krwi i pożogi

Persona non grata

głodne sołdaty, tanki,
jad wielkiego brata

Rosyjska ruletka

metoda trup i błędów
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„Chciałbym  i mój  ślad na dragach ocalić od 
zapomnienia ”. K.I.Gałczyński „Pieśń X”  z  cyklu 
„Pieśni”

Książka ta to opasły tom, liczący 674 stro-
ny. Nie jest to tylko biografia autora, który jest 
poetą, prozaikiem, reporterem oraz malarzem 
i grafikiem. Jest artystyczną duszą. Obok szcze-
gółowej wiedzy o Autorze, Dziennik zawiera do-
kładną i obszerną wiedzę o ludziach, z którymi 
los go zetknął, a także bogatą wiedzę o Polsce. 
Ta wiedza historyczna może być przydatna 
późniejszym badaczom dziejów okresu od 1970 
do 2020 roku.

Ponieważ w tym dziele krzyżuje się wiele 
dziedzin wiedzy o życiu, autor wspomaga Czy-
telników, oddzielając pewną część treści tekstu 
poziomymi kreskami, oraz oddzielając ściśle 
fragmenty tekstu obszarem z przyciemnionym 
tłem.

O samej biografii autora w utworze jest 
niewiele i to dość oryginalnie zaprezentowane. 
STEFAN RUSIN miłość matki i syna wyrażoną 
bez słów opisuje: „Gdy jestem poza domem, czę-
sto myślę o mojej mamie. Wyobrażam sobie, że 
jesteśmy razem w mieszkaniu. Ona przygotowu-
je obiad, a ja zabieram się do nauki, co jakiś czas 
zerkamy na siebie, sprawdzamy jedno – drugie. 
Ja - czy obiad jest już gotowy i za chwilę najem 
się do syta, ona - czy odrabiam lekcje.” (s.8).

Jeśli autor wspomina powszechnie znane i 
doceniane osoby, czyni to fragmentarycznie, np: 
„Jan Parandowski we Wspomnieniach i sylwetkach 
chwali zalety i walory przyjaźni. Po wielu latach 

Janina Kwiek-Osiowska

Ocalenie

doszedł do odmiennych wniosków.” (s.11).
O osobach szarych, przeciętnych, jak ja, 

pisze więcej. Wspomina, wartościując moje 

Moją uwagę zwrócił obraz „Jej owoce” 
zaprezentowany po s. 460

główne utwory zrodzone z umiłowania mojej 
małej Ojczyzny, czyli Ziemi Sądeckiej i języka 
ojczystego. Przekazuje zdobyte dzięki mnie 
wiadomości o Nowej Hucie.

Bardzo często przy okazji spotkania z kimś 
Stefan Rusin przytacza czyjeś słowa o sobie. Na 
przykład moją wypowiedź o nim: „Sprawił mi 
Pan duchową ucztę, umożliwiając poznanie swej 
twórczości, zwłaszcza poezji. Polubiłam Pana 
środki artystycznego widzenia świata.” Warto 
poznać też specyficzną twórczość plastyczną 
S. Rusina, lecz brakuje mi pełnej wiedzy o ma-
larstwie i grafice. Jestem tylko miłośniczką tej 
dziedziny twórczości.

Z tym obrazem nasunęły mi się na myśl 
pewne skojarzenia, np.: jabłko zakazane i Ewa 
- grzech pierworodny. Kilkakrotnie słyszałam 
słowa: „Wyglądasz tak pięknie i smakowicie, że 
chętnie bym Cię schrupał, jak jabłko prosto z 
drzewa”.

Obrazy S. Rusina, to obrazy najczęściej lu-
dzi i tak przedstawiane jakby były pretekstem do 
snucia skojarzeń np. „Oczekiwanie”, po s. 460.

W dziele ocalania tego, co cenne i warte 
zapamiętania, zwłaszcza utworów literackich 
odgrywają czasopisma krytyczno-literackie, 
jak np.: „Akant”, którego wydawcą jest Stefan 
Pastuszewski. To on jako wytrawny poeta ocalił 
od zapomnienia miłość i piękno sonetów Fran-
cesco Petrarki.

To opracowanie kończy S. Rusin radą: 
„Samemu powinno się zadbać o to, w jaki sposób 
chce się poszerzać własne hierarchie wartości. 
Warto czytać książki autorów niepozornych, 
niezależnych, z nieprzeciętną wyobraźnią i 
intuicją, mających bogatą wiedzę o człowieku 
i o jego skomplikowanej naturze.” (s .674) v

Stefan Rusin, Dziennik artysty, Konin 2021

W antologii „Poetki Syreniego Grodu” 
ALicJA PATeY-GRABOwSkA ukazuje je-
denaście poetek warszawskich rozpoczynając 
od dziewiętnastowiecznej Deotymy (Jadwigi 
Łuszczewskiej). Są to: Maria Konopnicka, 
Maria Komornicka, Kazimiera Iłłakowiczówna, 
Zofia Bajkowska, Zuzanna Ginczanka, Julia 
Dikstein-Wieleżyńska, Felicja Kruszewska, Kry-
styna Krachelska, Teresa Bogusławska, Anna 
Świrszczyńska. 

Autorka opowiada o osobach znanych 
jej osobiście. Perypetie życiowe poetek prze-
platają się z o nierzadko na nowo odkrywanej, 
udokumentowanej pieczołowicie odnośni-
kami, np. do numeru dawnego dziennika z 
wierszem czy fragmentem listu, albo opinią 
znanego współczesnego. Konopnicka z gro-
madką rozkrzyczanych dzieci wjeżdżająca na 
wozie do  Warszawy, albo szorująca podłogę 
i odpowiadająca matce, która przyprowadziła 
do niej córkę na korepetycje, że „pani zaraz 
przyjdzie” jest przykładem metody pisarskiej 
autorki, w której rzeczywiste fakty poparte 
realistyczną wyobraźnią pzr6ybliżają opisywane 
postaci jako zwykłych, choć niezwykłych ludzi. 
Sławna, a potem zamknięta w ciemnym miesz-
kaniu, osamotniona Deotyma, czy chorująca 
psychicznie Komarnicka, albo pozornie szara 
urzędniczka, sekretarka Piłsudskiego Iłłakie-

Krzysztof Saturnin – Schreyer

O „Poetkach Syreniego Grodu”

wiczówna z platoniczną miłością do szefa, 
która w powojennym mieszkanku w Łodzi 
pozostawia po sobie kolorowe suknie. Pojawia 
się oczywiście Krahelska, ginąca w pierwszym 
dniu Powstania Warszawskiego - bohaterska i 
nieostrożna, być może z powodu ciosu, jakiego 
doznała dowiadując się o małżeństwie swego 
ukochanego w Anglii. Jest scena z aresztowania 
Felicji Kruszewskiej, która najprawdopodob-
niej zażywa śmiertelną truciznę. Kto wie o 
Distein- Wieleżyńskiej, znającej siedem języków 
tłumaczce, wielbicielce Asnyka (fundatorce 
jego tablicy w Tatrach), wyciągniętej z gesta-
powskiego więzienia prawdopodobnie przez 
włoskie wstawiennictwo (Wśród rozlicznych 
funkcji, które pełniła, jest przewodniczenie 
polsko-włoskiemu Towarzystwu im. Leonarda 
Da Vinci). W antologii dowiadujemy się o 
nierzadko dramatycznych epizodach z życia 
niezmiernie utalentowanych, wspaniałych, 
kruchych i przepojonych duchem patriotyzmu 
poetek, o których nie dowiedzielibyśmy się 
z żadnych naukowych, czy publicystycznych 
artykułów. To nie plotkarstwo, lecz pokazanie 
kobiet, które autorka z dojrzałą czułością 
ocala od zapomnienia w ich całym ludzkim 
wymiarze. Oczywiście w książce są starannie 
wybrane i często zwięźle scharakteryzowane 
wiersze bohaterek. 

Żaden z rozdziałów poświęconych kolejnej 
poetce nie jest długi, a jednak każdy jak na ob-
razie świetnego grafika, pokazuje najbardziej 
charakterystyczne rysy opisywanej postaci dając 
wrażenie pełni. v

Alicja Patey-Grabowska, Poetki Syreniego grodu, LSW, War-
szawa 2021
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Zastanawiał się Anatol France - poeta, 
powieściopisarz, krytyk literacki: Czymże  jest 
książka? Ciągiem drobnych znaków. Niczym więcej. 
Rzeczą samego czytelnika jest wysnuć kształty, barwy 
i uczucia, którym znaki te odpowiadają. Od niego 
zależeć  będzie,  czy  książka mrokiem  się  powlecze, 
czy będzie porywać, czy zamrozi. Trzymam więc w 
dłoniach ów wydrukowany starannie ciąg drob-
nych znaków. Ostrożnie, mrużąc oczy, staram 
się dostrzec wyłaniające się spomiędzy tych 
znaków kształty i emocje. Po tych ażurowych 
konstrukcjach, jak po rusztowaniu – wdra-
puję się na podest, z którego będę mogła 
spojrzeć na nowy, intymny przecież pejzaż 
doświadczeń literackich twórców. Chłonę 
nowe sposoby obrazowania rzeczywistości, 
dotykam myślami trójwymiarowe pomysły 
poetyckie. Oto bogato ilustrowana „Anto-
logia Spotkań w Salonie Literackim Klubu 
BSM Orion”, wydana w roku 2021 w serii 
Biblioteka „Tematu” nr 164, pod redakcją 
DARiUSZA TOMASZA LeBiODY i NikO-
LeTTY STAcHURY. Rozszyfrujmy i skrót 
BSM – Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Zwraca uwagę już oryginalna okładka, przesta-
wiająca postać mitologii greckiej - olbrzyma 
o nadzwyczajnej sile i pięknie, myśliwego 
beockiego Oriona, który po swojej śmierci 
został przez bogów oddelegowany pomiędzy 
królestwo gwiazd. Śmierć jego owiana jest 
pewną tajemnicą, niejednoznaczna. Według 
jednej z mitologicznych narracji zmarł po 
ukoszeniu gigantycznego Skorpiona, którego 
z misją morderstwa posłała Artemida, bogini 
łowów, mszcząc się w ten sposób na targanym 
namiętnością Orionie, swoim niedoszłym 
gwałcicielu. Inna wersja tego mitu przeko-
nuje, iż Orion nieopatrznymi słowy obraził 
Artemidę i zginął od jej wściekłych strzał. W 
każdej z odsłon tego mitu Orion jawi się jako 
gwałtownik, który często traci panowanie nad 
językiem, hedonistycznie próbujący zaspoko-
ić swoje żądze. Teleportowany wolą bogów 
pomiędzy gwiazdy, tam czyni gospodarskie 
porządki, a towarzyszą mu w tym doglądaniu 
niebiańskiej posiadłości dwa psy – Syriusz i 
Procjon. Jest i Skorpion, wciąż atakujący jego 
wyjątkowo widać smaczną, pożywną piętę. 
Orion wciąż inspiruje kolejne pokolenia arty-
stów, najczęściej w sztuce przedstawiany jako 
aktywny myśliwy w walecznej pozie, osłaniający 
się tarczą, z maczugą we wzniesionej wojowni-
czo dłoni, z mieczem przytroczonym do pasa. 
Pełen determinacji i pasji – broni się przed 
szarżującym Bykiem. Tak właśnie i Orion jawi 
się na okładce książki – w nieboskłonowych 
błękitach i granatach, choć Byka akurat nie 
zobaczmy, widać chwilowo pokonał go i ten 
zsunął się ze śliskiej okładki tak starannie 
wydanej antologii. 

Prezentacja twórców w wydawnictwie 
przygotowana jest zgodnie z kolejnością ich 
pojawiania się w Salonie Literackim „Orio-
na”, a otwiera ją motto – cytat ze Stanisława 
Staszica: Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale 
surowego metalu:  dopiero  pilna praca  go  obrobi 
i wartość mu wielką nada. Wstęp napisał Ta-
deusz Stańczak, który przypomina, iż Dom 
Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orion” od wielu już lat pełni rolę prężnego 

Anna Kokot-Nowak 

Literacki gwiazdozbiór „Oriona” 

ośrodka krzewiącego kulturę. Za szczególnie 
godną uwagi działalność uznał pracę Salonu 
Literackiego, prowadzonego przez uznanego 
poetę i krytyka literackiego - Dariusza Toma-
sza Lebiodę, prezesa Bydgosko-Toruńskiego 
Związku Literatów Polskich. Funkcjonowanie 
Salonu sprawiło, iż – jak pisze Tadeusz Stań-
czak – (…)  bywalcom  tego  przybytku  kultury w 
mieście, zapewniono bezpośredni kontakt z wieloma 
twórcami kultury, w tym autorami poezji i utworów 
epickich, nie tylko z kraju – ale w wielu przypadkach 
z zagranicy (..). Owa zagranica to także kraje 
azjatyckie oraz Ameryka. Osoby złaknione 
kontaktów z wieloma uznanymi twórcami, 
za szczególnie cenne uznały między innymi 
spotkanie z Krzysztofem Zanussim – reżyse-
rem, scenarzystą i producentem filmowym. 
Artysta w żaden sposób nie budował wokół 
siebie dystansu, więc osoby biorące udział w 
spotkaniu mogły bezpośrednio prowadzić z 
nim konwersację. Zdaniem Stańczaka – to 
wydarzenie bez precedensu, nawiązujące do 
wieczorów  sprzed ponad  trzydziestu  lat,  z  takimi 
artystami,  jak Maja Komorowska,  Jerzy Zelnik, 
Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski. Działalności 
Salonu Literackiego nie zahamowała nawet 
trwająca od marca 2020 roku pandemia, w 
tym bowiem czasie Salon funkcjonował onli-
ne, w przestrzeni internetowej. 

Dariusz Tomasz Lebioda w posłowiu 
książki wspomina, iż wydawanie wszelkiego 
typu antologii ma sens, jeśli dokumentują 
cykliczne wydarzenia  kulturalne  lub  są  odzwier-
ciedleniem  jednej  imprezy, w  której  brało udział 
wielu  twórców. Prezentują wtedy  różne  postawy 
artystyczne  i  stają  się wykładnią  jakiejś  strategii 
kulturotwórczej. Autor jest zdania, iż dodatko-
wo są rodzajem zachęty dla potencjalnych 
czytelników takich opracowań - do poznania 
dorobku prezentowanych twórców, uczestni-
czenia w kolejnych spotkaniach kulturalnych, 
a co najważniejsze – trzeba je uznać za rodzaj 
cennego dokumentu, który ma szansę ocalić 
niepowtarzalne wydarzenia, jakieś określone 
osiągnięcia artystów. Wyjaśnia przekonująco: 
Czytelnicy i konsumenci kultury są jak łowcy, którzy 
przeczesują jej ogromne przestrzenie w poszukiwaniu 
wyjątkowych istnień i tego rodzaju publikacje stają 
się im niezwykle pomocne. Dodaje także, że takie 
antologie czy opracowania można nazwać 
przewodnikami, sprawozdaniami, swoistymi 
książkami „reklamowymi”. Dariusz Tomasz 
Lebioda przywołuje w posłowiu także początki 
działalności Kawiarni Literackiej Klubu BSM 
„Orion”, które sięgają roku 2015. Wówczas to 
z inicjatywy Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 
Związku Literatów Polskich oraz Prezesa Rady 
Nadzorczej tej instytucji – Tadeusza Stańczaka 
(także i literata), rozpoczęto cykliczne spotka-
nia o charakterze artystycznym i literackim. 
Początkowo zapraszano twórców bydgoskich, 
potem z terenu całej Polski, a finalnie również 
artystów z zagranicy. Jako przykład takiej 
oryginalnej, zagranicznej artystki przywołuje 
postać ormiańskiej poetki i kandydatki do 
Nagrody Nobla – to Sona Van czy Beata Po-
źniak, polska aktorka, producentka, reżyserka 
filmowa i teatralna. Artystka znana jest z wielu 
produkcji Hollywood, dość wymienić choćby 
takie tytuły, jak „JFK”, „Kroniki młodego In-

diany Jonesa”, „JAG – Wojskowe Biuro Śled-
cze” czy „Dowody zbrodni”. Krzysztof Zanussi 
podczas spotkania w roku 2019 – podkreślał, 
że ważne są nie tylko działania kulturalne w 
skali ogólnopolskiej, światowej, ale także te 
w skali mikro, związane z funkcjonowaniem 
naszych małych ojczyzn. 

Antologia - zdaniem Dariusza Tomasza 
Lebiody, jest dowodem na to, że profil dzia-
łalności Kawiarni Literackiej jest otwarty, a przy 
tym nacechowany starannością w doborze artystów 
i pisarzy. Przypomina, iż wiele z imprez zostało 
nagranych, znalazło się na platformie YouTu-
be, informacja o niektórych z nich pojawiła 
się też w środkach masowego przekazu. Z 
kolei władze państwowe i lokalne także do-
ceniły to twórcze środowisko, a Towarzystwo 
Hipolita Cegielskiego z Poznania przyznało 
literatom oraz spółdzielcom odznaczenia, 
ordery, medale. Niektórzy z twórców uwiecz-
nionych w antologii już odeszli do wieczności, 
przywołajmy choćby kilka nazwisk: Krzysztof 
Derdowski, Andrzej Klawitter, Vladimir 
Stockman. Inni, jak na przykład Wanda Do-
baczewska – nie żyją już od ponad 40 lat. Przy 
okazji warto przypomnieć, że od roku 2020 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Bydgoszczy organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Literacki im. Wandy Dobaczewskiej, noszący 
tytuł „Na chwałę słońca”. Na konkurs, który 
przygotowywany jest w dwóch kategoriach 
(dla młodzieży oraz osób dorosłych), można 
nadsyłać wiersze, jak również prozę. Jak wy-
jaśniają organizatorzy, literackie zmagania 
mają za zadanie upamiętnienie twórczości 
Wandy Dobaczewskiej (a właściwie Wandy 
Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej), polskiej 
pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk 
dla teatrów kukiełkowych, jak również ani-
matorki kultury. Z konkursami literackimi 
związany jest również Stefan Pastuszewski – 
poeta, pisarz, dziennikarz, polityk, od roku 
1998 - twórca ogólnopolskiego miesięcznika 
„Akant”. Wystarczy choćby wspomnieć na 
przykład o przygotowywanym Agonie Poetyc-
kim „O Wieniec Akantu”, którego pokłosiem 
jest corocznie tomik poetycki, wydawany 
przez Instytut Wydawniczy „Świadectwo” z 
Bydgoszczy. W roku 2021 opublikowano 
już dwudziestą pierwszą antologię z tej serii. 
Trzeba także wspomnieć o Teresie Kaczo-
rowskiej (pisarce, poetce, reporterce, prezes 
Związku Literatów na Mazowszu), która w 
antologii dzieli się z czytelnikami wierszem 
„Refleksje w Springfield”. Zaangażowana w 
wiele inicjatyw twórczych, od lat związana jest 
z Ogólnopolskim Konkursem Literackim „O 
Laur Posła Prawdy”, upamiętniającym postać 
Aleksandra Świętochowskiego, pisarza, pu-
blicysty, filozofa, działacza społecznego – czy 
Międzynarodowym Konkursem Poetyckim „O 
Laur Sarbiewskiego”. 

Ogółem w wydawnictwie „Konstelacja 
Oriona” pojawiło się aż 39 nazwisk twórców. 
Dariusz Tomasz Lebioda, autor opublikowa-
nego w książce wiersza „Ciepły wieczór we 
wschodnich Indiach”, uznaje, iż w antologii da 
się zauważyć u poetów prawdziwą eksplozję wraż-
liwości  i  innowacyjności  językowej, prozaicy zaś 
(…) prezentując nienaganny warsztat, proponują 
ogląd świata komplementarnego, mieszczącego się w 
ściśle określonych ramach, a zarazem odważnie wy-
kraczającego poza nie. W dalszej części posłowia 
ocenia, że publikacja jest rodzajem oryginal-
nej, niepowtarzalnej opowieści o czasie i lu-
dziach w nim osadzonych, (…) ich pragnieniach 
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i  potrzebie uzewnętrzniania własnych przestrzeni 
wewnętrznych,  ze  szczególnym uwzględnieniem 
pierwiastkowych uczuć. O wszystkich twórcach, 
których utwory znalazły się w publikacji, moż-
na przeczytać w drugiej części książki, gdzie 
znalazły się ich noty biograficzne. 

Antologię otwiera poruszający, nostal-
giczny wiersz „Per Aspera”, dedykowany 
zmarłemu artyście Krzysztofowi Kolbergerowi, 
autorstwa aktora teatralnego i filmowego oraz 
poety - Dariusza Bereskiego. Poetka Barbara 
Orlowski dzieli się z nami refleksami dotyczą-
cymi upływającego czasu, którego nie ukryją 
nawet zakurzone  zegary, a Tadeusz Stańczak 
(wspomniany już prezes Zarządu Bydgoskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej) – prezentuje frag-
ment powieści wspomnieniowej „Emigrant na 
krajowej ojczyźnie”. Jest i pełen żywych obrazów 
oraz ciepłych westchnień  sekretnych  kochanków 
wspomniany już poemat Dariusza Tomasza 
Lebiody oraz wiersz rodem z zielonych ulic 
Montparnasse - „Ja Jeanie…”, autorstwa Anny 
Aliny Lebiody. Poeta Tadeusz Zawadowski, z 
którym miałam wiele lat temu możliwość wziąć 
udział w przedstawieniu poetyckim „Szeptane 
po kątach”, przygotowywanym między innymi 
przez Centrum Kultury Poznania Zamek, 
proponuje czytelnikom wiersz „Jaskinia”. 
Barbara Gruszka-Zych nie tylko przedstawia 
fragment publikacji „Życie rodzinne Zanus-
sich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem”, ale 
również proponuje wiersz bez tytułu (*** „w 
moje urodziny”). Sona Van odsłania przed 
nami swój intymny świat w wierszu „Pierwsze 
skurcze”, a wspomniana Beata Poźniak – dzieli 
się z nami poematem bez tytułu, napisanym w 
oryginale po angielsku, który przywołuje Ma-
riańskie Łaźnie – miejsce spotkania Fryderyka 
Chopina z Marią Wodzińską (jej rodzice nie 
wyrazili zgody na małżeństwo z chorowitym 
muzykiem). Poznajemy również twórczość 
prozatorską z serii science fiction Wiktora 
Żwikiewicza („W Betlejem wesoła nowina”) 
oraz Marka Żelkowskiego („Wrzeciono 
Chronosa”). Jest i wspomniany już nieżyjący 
Andrzej Klawitter i fragment jego powieści z 
roku 2009 - „Pechowy fart” oraz wiersz księdza 
Jana Wojciecha Pomina - „Stan myśli”: kreacja 
stanu myśli / zależy od własnej woli / oddanej w 
Miłości / pod władze Kreatora (…). Dalej, poeta 
i dramaturg Ryszard Częstochowski z jawną 
nutką sentymentalizmu wspomina zniszczony, 
stary dom lat młodości w utworze poetyckim 
„Zburzone dzieciństwo”: (…) złapałem bakcyla 
/ filatelistyki potem porzuconego / dla piłki auto 
stopu muzyki  /  black  sabbath  led  zeppelin  yes. 
Profesor Józef Banaszak – biolog: entomo-
log i ekolog, a jednocześnie pisarz i poeta, 
zabiera czytelników na spotkanie ze swoim 
wewnętrznym światem w wierszu „Zielonooka 
boginka”, a eseista i historyk, człowiek wielu 
innych zawodów i funkcji, czyli Donat Iwanic-
ki - prezentuje fragment swego opracowania 
„Opowieść minionych dni II” – „Jak ciemność 
staje się światłem”. Przy okazji wyjaśnia skąd 
i jego niecodzienne imię, snując rozważania 
o św. Donacie – żołnierzu i dowódcy legii 
rzymskiej, który poniósł śmierć męczeńską 
w III wieku. Obecnie – jak wyjaśnia autor, 
nie znajdziemy już tego świętego w kanonie 
kościelnym, choć kiedyś często modliło się 
za jego wstawiennictwem europejskie rycer-
stwo. Donat Iwanicki przypomina, że według 
niemieckiego kronikarza Thietmara, to wsta-
wiennictwo tego właśnie świętego uchroniło 
Miśnię, potężny, niemiecki gród, przed zdo-

byciem przez Bolesława Chrobrego w roku 
1015 (gdy ten walczył z cesarzem niemieckim 
Henrykiem II). 

Jest i w antologii fragment opowieści 
„Plac Wolności”, wspomnianego już zmarłego 
Krzysztofa Derdowskiego, poety i autora sztuk 
teatralnych oraz wiersz „Remanent” poetki 
Grażyny Hanny Gzary. Małgorzata Szweda 
w utworze bez tytułu – Wyrasta (…) drzewem 
/ pośród atłasów ciszy / w przystań wierszy / od-
dając swój świat…, a Barbara Filipiak wchodzi 
po  schodach  / mijającego  czasu  (…),  także – 
mija ciszę między dźwiękami życia („Światło w 
mroku”). Helena Skonieczka zaprasza nas 
do swojego autorskiego azylu, zsyłają na nas 
„Muzyczny deszcz”. Anna Dobrosława Ko-
prowska-Głowacka gości nas w rzeczywistości 
swojej legendy „Dzielna piratka”, pochodzącej 
z książki „Rybak i diabeł. Legendy znad Mo-
rza Bałtyckiego”. Wiesław Marcysiak – poeta, 
translator, anglista i bard - w utworze bez ty-
tułu, zastanawia się „Jak cię kochać”. Tadeusz 
Meszko – między innymi grafik komputerowy, 
a także autor wielu tekstów z gatunku science 
fiction, zabiera czytelników do wnętrza swego 
nietuzinkowego umysłu, serwując im jako 
lekturę „Mózg pełen myśli”. Krzysztof Lesiński 
– naukowiec, poeta, człowiek wielu talentów, 
w wierszu bez tytułu wyznaje szczerze: piszę 
samotnością  /  piórem  /  ze  złamanego  skrzydła. 
Poeta Wojciech Kloska w utworze „Dzień 
powszedni”, przypomina o naszym porannym, 
człowieczym rytuale: resztki twarzy / zbierasz co 
rano z poduszki / i stawiasz przed obliczem lustra. 
W „Drzewie tęsknot” Marii Jolanty Kowalskiej 
zachwycamy się piękną frazą – marzenia jak 
powieki  dnia, a potem dajemy się omotać 
potężnej machinie irracjonalności doznań, 
które oferuje nam Tadeusz Oszubski i jego 
tekst „Romek”, opublikowany już wcześniej w 
ramach „City 3. Antologii polskich opowiadań 
grozy” (2016). 

Miłośnicy klastycznych wersów z pewno-
ścią znajdą chwilę, by przeczytać fragment 
„Makbeta” Williama Szekspira w tłumaczeniu 
Ryszarda Długołęckiego, znanego lekarza, hi-
malaisty, uczestnika wypraw wysokogórskich, 
jak również publicysty. Dzięki Mieczysławowi 
Wojtasikowi, poecie i nauczycielowi akade-
mickiemu, w wierszu „Po pierwsze łąka”, po-
znajemy dobrą nianię – czyli Franię z Redcza, a 
Maria Chilicka w teksie prozy „Do trzech razy 
sztuka?” – opisuje z humorem swe obuwnicze 
przygody. Zdzisław Pruss – między innymi 
dziennikarz, twórca kabaretowy i poeta, wyja-
wia czytelnikom, iż to telefon jest najbardziej 
śmiercionośnym narzędziem w jego domu: za 
jednym podniesieniem / słuchawki / straciłem już 
tylu  bliskich  /  tylu  oddalonych.   Z gruzińskim 
poetą, powieściopisarzem, tłumaczem i kry-
tykiem sztuki zabieramy się w zakończoną 
śmiercią podróż pod nieboskłon („Lotnik”, 
Szota Jataszwili), a Lam Quang My – poeta 
pochodzenia wietnamskiego, tłumacz litera-
tury wietnamskiej na język polski i polskiej na 
język wietnamski, gości czytelników pomiędzy 
strofami utworu poetyckiego „Ja i mój wiersz”: 
Bywa mój wiersz jak lekki podmuch wiatru / Jak 
cienkie pasma wiatru po gwałtownej burzy / Co 
obróciła pejzaż w rumowisko gruzów. 

Różne style twórcze, poezja i proza, 
wielowątkowość, wielonarodowość, pozorny 
miszmasz, cicer cum caule. Proza – chociażby z 
uwagi na swoją objętość, silniej zaznacza swoją 
obecność w almanachu. To fragmenty nieco 
zakurzonych wspomnień, dziecięcych powido-

ków rajów minionych i utraconych, legenda – 
tajemnica. I oczywiście jeszcze science fiction, 
co może być pewnym zaskoczeniem dla czytel-
ników, którzy na co dzień nie mają kontraktu 
z tego rodzaju gatunkiem literackim. Czy coś 
zatem łączy tych wszystkich twórców, którzy po-
jawili się na kartkach „Konstelacji Oriona”? Z 
pewnością wielki szacunek dla sztuki, chęć two-
rzenia literatury, by przez nią utrwalać pamięć 
o tym co było, starać się zrozumieć to, co jest, 
a czasami dać się ponieść wyobraźni i tworzyć 
nowe mikroświaty. Wszyscy oni stworzyli rodzaj 
literackiego amalgamatu, który dobrze się czy-
ta. Jako, że XXI wiek to także rządy kultury ob-
razkowej, przy każdym wierszu, prozie - mamy 
i zdjęcie autora. Fakt ten może prowokować 
czytelników do swoistego rodzaju zabawy, 
będącej próbą odgadnięcia po fotografii - jaki 
gatunek literacki wybiera autor, jaką tematykę 
stara się podejmować w swej twórczości. Nieco 
irracjonalna, niewinna zabawa kończy się 
często sporym zaskoczeniem. Liryczne, pełne 
emocji wiersze tworzą dojrzali twórcy, w swoim 
życiu spełniający się naukowo, science fiction 
piszą nie współcześni „pryszczaci” młodzieńcy 
z głową w zniekształconej rzeczywistości, ale 
autorzy starsi, mający już dawno za sobą okres 
dojrzewania, burzy i naporu. Tym cenniejsze 
jest to, że mimo balastu przeżytego wieku, 
wciąż potrafią bawić się formą, rozgrzewając 
do czerwoności dysze wyobraźni. To wielka 
sztuka – nie zatracić dziecięcej ciekawości 
świata, zaglądać pod jego podszewkę, ślizgać 
się wzrokiem pomiędzy nitkami – szwami 
roboczymi codzienności. Pewnym jest, że 
na kartkach antologii znajdziemy twórców 
wysokowrażliwych, którzy poprzez indywidu-
alne narracje próbują okiełzać wypełniające 
ich uczucia, wydobyć z siebie nawet ledwie 
zauważalne mikrodrgnienia duszy. Nie godzą 
się na to, by nakładać na nich kaganiec ciszy. 
Chcą mówić, chcą pisać, pragną, by ich słowa 
rezonowały w przestrzeni publicznej. Nie 
godzą się na to, by świat odsyłał ich gdzieś na 
boczny tor, spychał poza mównicę, wyrywał im 
z rąk megafony. Znaleźli dla siebie stosowną 
niszę w otaczającej ich rzeczywistości i to wła-
śnie stamtąd nadają swe komunikaty. Muszą 
się uzewnętrzniać, wypowiadać swe dręczące 
wizje, proroctwa, strachy – gdyż właśnie dzięki 
tej wielkiej ekspresji, udaje się im utrzymać 
literacką homeostazę. Twórcze rzemiosło 
pomaga im w prawdzie wypowiedzieć siebie 
światu.

I taki właśnie wydaje się być cel wydawa-
nia tego typu antologii: przedstawienie resz-
cie literackiego gremium siebie i swej grupy 
poetyckiej, prezentacja związanych z nią 
autorów, a także zaoferowanie im szansy na 
dotarcie ze swoją twórczością do czytelników 
w kraju i na świecie. Także i twórcy z innych 
kultur – przekazując swoje teksty do druku 
w antologii, mają okazję wyjść poza granice 
języka, mapy, umysłu. Druk na papierze wciąż 
nobilituje, utrwala, niejako „konserwuje” na 
lata twórczość literacką. Słowa impregnowa-
ne, zawekowane pomiędzy okładkami książki 
liczą na to, że nawet wyciągnięte z niej po 
wielu latach – nic nie stracą ze swojej świeżo-
ści, energii, mocy. Tak, jak i w tym przypadku 
– twórcy schowani bezpiecznie pod tarczą 
Oriona wierzą, że swoimi słowami wybudowali 
pomnik trwalszy, niż ze spiżu. v

Dariusz Tomasz Lebioda, Nikoletta Stachura (red.), Konste-
lacja Oriona, Biblioteka „Tematu” nr 164, Bydgoszcz 2021
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PiOTR DMOcHOwSki (1942-), nasz 
człowiek w Paryżu, niezmordowany propa-
gator twórczości Zdzisława Beksińskiego 
(1929-2005), ponownie udostępnił opinii 
publicznej swoją korespondencją z tym 
artystą. Obejmuje ona w tym przypadku, 
raptem trzynaście miesięcy – od stycznia 
2004 do 21 lutego 2005, czyli do dnia tra-
gicznej śmierci malarza.

Kim jest Piotr Dmochowski? Pisałem 
o nim już dwukrotnie na łamach „Akantu” 
w latach 2019-2020, ale warto przypomnieć 
czytelnikom jego osobę. Jest on prawni-
kiem, od wielu lat (1964) zamieszkałym w 
Paryżu. W Polsce zaliczył kilka lat studiów 
prawniczych, przerwał je, aby ukończyć na 
Sorbonie. Po wielu perypetiach otrzymał 
posadę na uniwersytecie oraz posiadł pry-
watną praktykę adwokacką. To wszystko 
niby wiele, ale jednocześnie trochę mało; 
byt mieszczański na pewno nie był spełnie-
niem jego marzeń. Postanowił zaryzyko-
wać, rzucić na szalę swoje oszczędności i 
zostać marszandem, promotorem jakiegoś 
wielkiego malarza. No i przy okazji dobrze 
zarobić, oczywiście. Swą decyzję tak ocenia: 
To  była  przygoda mojego  życia,  w  której  nie 
żałuję  najgorszych momentów.  Bo  profesorów 
i adwokatów są miliony na świecie. Natomiast 
nie każdemu jest dane przez wiele lat oscylować 
bezpośrednio w kręgu genialnego artysty.

Wybór padł na Zdzisława Beksińskie-
go, który dorobił się już wysokiej pozycji 
w Polsce, ale tylko w Polsce. Dmochowski, 
w poprzedniej książce Zmagania o Beksiń-
skiego, doskonale opisał mechanizmy pro-
mujące tego czy innego artystę we Francji. 
Mechanizmy, które mogą wynieść pod 
niebiosa jakiegoś artystę, bądź unicestwić 
każdego innego. Mechanizmy, które są 
całkowicie bezduszne, kierujące się tylko 
sobie znanymi prawami. Mechanizmy, 
które są całkowicie subiektywne, nie po-
zwalające przecisnąć się nikomu obcemu 
przez ich tryby. 

Dmochowski pokonał wszystkie prze-
szkody, pokonał Himalaje trudności. Czy-
nił to z podziwu godnym uporem. Stosunki 
z malarzem były często bardzo napięte. 
Dmochowski brał na siebie całe ryzyko 
promowania malarza we Francji. Skupował 
jego dzieła, urządzał kosztowne wystawy. 
Beksiński był bezwzględny, żądał wysokich 
opłat (bym powiedział: haraczy) za danie 
Dmochowskiemu monopolu na sprzedaż 
we Francji i w świecie. Nie przeszkadzała 
mu wizja, że porażka jego promotora to 
także jego porażka. Sam mówił, że bez 
Dmochowskiego zostałby jakimś malarzyną 
w Polsce, nieznanym w świecie.

Korespondencja między nimi to nie 
żadne listy jak sugeruje autor, tylko pisanie 
maili do siebie. Dziś już prawie nikt nie pi-
suje listów, internet wyparł wszystko. Listy 
są cenniejsze, zostawiają widoczne ślady. 
Wiele znanych ludzi pozostawiło po sobie 
taką spuściznę; możemy ją do dziś studio-
wać. Dobrze więc, że Piotr Dmochowski 
wszystkie maile przelał na papier, bowiem 
to już pozostanie na zawsze.

Roman Sidorkiewicz 

Beksiński – Dmochowski. Listy 2004-2005

Korespondencja jest bardzo intere-
sująca. Nie brakuje w niej drobnych zło-
śliwości, przycinków. Widać, że obydwaj 
są ludźmi z krwi i kości; każdy z nich zdaje 
sobie sprawę ze swej pozycji w tym obopól-
nym układzie. Po co te złośliwości? Ano tak 
interpretuje to autor:

„29 listopada 2004
Jeśli mi na czymś zależy w naszej korespon-

dencji, to na tym tylko, by była ciekawa. A wiem, 
że najciekawszy  jest dialog wtedy, gdy  istnieje 
spór. To również jedna z przyczyn moich zacze-
pek  i wycieczek  pod Twoim adresem.  Stąd  też 
wielokrotne przypominanie Ci, żebyś za bardzo 
się nimi nie przejmował, bo w pewnym sensie są 
one figurami retorycznymi. Piotr”.

Beksiński był kapryśnym człowie-
kiem, jak wielu wybitnych artystów. Sęk 
jednak w tym, że był on kapryśny wobec 
swego promotora, któremu zawdzięczał 
międzynarodową pozycję. Nie raz dawał 
Dmochowskiemu w kość. Autor pisze:

„11 stycznia 2004
Twoje kaprysy mogą doprowadzić do roz-

paczy.  Przypominają mi  one  przekomarzania 
się z piętnastoletnią smarkulą, która ma odbyć 
pierwszy stosunek seksualny i raz ma ochotę dać 
a raz nie ma ochoty, a może, a później, jeszcze nie 
jestem gotowa etc.  Jak ktoś  jest profesjonalistą 
i sprzedaje to sprzedaje. A nie dopiero, gdy mu 
zaśpiewa w głowie...”.

W takim oto barwnym stylu jest pro-
wadzona korespondencja między nimi. 
Obydwaj nie mogą żyć bez siebie, choć 
pozycja Beksińskiego jako TWÓRCY jest 
zdecydowania wyższa niż Dmochowskiego 
– marszanda. Jednak Beksiński bez pro-
motora Piotra Dmochowskiego niczego 
wielkiego by nie zdziałał. Takie są okrutne 
prawa w świecie nie tylko artystycznym. 
Obydwaj potrzebni sobie byli jak tlen do 
oddychania. Jeden bez drugiego by nie 
istniał.

Między nimi zawiązała się silna emo-
cjonalna więź na wiele, wiele lat. Tak silna, 
że autor, wiele lat po śmierci malarza ciągle 
propaguje jego twórczość. A mieli się o co 
spierać. Byli, jak wspomniałem, zrośnięci 
prawie ze sobą. Ale jednak obowiązywały 
prawa rynku w ich stosunkach. Beksiński, 
powiedzmy ogólnie – producent, był za-
interesowany jak najwyższą wyceną swych 
produktów (obrazów). Dmochowski jako 
kupiec i to hurtowy, zainteresowany był wy-
ceną jak najniższą. Taka jest filozofia ryn-
kowa. I bądź tu mądry w wycenie obrazów!

A jak ocenia autor Beksińskiego w 
mowie na otwarciu wystawy w swej (Dmo-
chowskiego) galerii w Paryżu dnia 23 
września 2004?

Ci,  którzy  znają  tego  artystę  i  obserwują 
moje  próby  spopularyzowania  go we Francji  i 
w Europie, wiedzą jak bezgranicznym podziwem 
pałam  do  jego  sztuki.  Jest  to malarz,  którego 
prace wywołują we mnie uczucia, wzruszenia i 
zachwyty, jakich nie wywołują obrazy żadnego 
innego twórcy dawnych czy dzisiejszych czasów. 
W tym podziwie nie jestem odosobniony. Wielu 
jest bezwarunkowych miłośników Beksińskiego. 
Tak  jak  wielu  jest  jego  zaciętych,  złośliwych, 

a  często  potężnych  wrogów,  którzy  nie  tylko  z 
pogardą, ale wręcz z nienawiścią wyrażają się 
o jego talencie.

<<Każdy umie malować, najlepszy dowód 
Beksiński>>, pisała jakaś idiotka, krytyk sztuki 
z  gazety  chyba  „Wyborczej”  czy  „Rzeczpospo-
litej”,  której  ze  wściekłości  aż  trzęsło  się  pióro 
po wystawie prac Beksińskiego w warszawskiej 
<<Zachęcie>>,  około  roku  temu…  Pozostaje 
czekać, aż czas rozwiąże spór o geniusz artysty… 
Beksiński  tym mnie  zachwyca,  że  stale  poszu-
kuje czegoś nowego. Nigdy nie stoi w miejscu. 
Nie zadawala się raz opanowanym stylem, lecz 
stara się doszukać innego, który bardziej będzie 
odpowiadał jego nastrojowi w danej chwili…

Czym kieruje się Dmochowski w swym 
dziele propagowania polskiej kultury? 
Przytaczam:

Co do Mickiewicza, to oczywiście znam go 
jak żadnego innego poetę, tak jak znam Chopi-
na,  jak żadnego innego kompozytora. I  to nie 
tylko  ze  szkolnych  lektur,  ale  i  z wieczornych, 
przed zaśnięciem, lektur mojej żony, która przez 
wiele lat odczytywała mi wszystkie jego dzieła. 
Choć mieszkam już 40 lat za granicą, to jednak, 
czym nasiąknąłem za młodu, tym i dzisiaj trą-
cam. Jest to mój największy poeta, jak Ty jesteś 
największym malarzem, jak i Chopin jest naj-
większym kompozytorem. Jak się jest Polakiem, 
to się nim nigdy nie przestaje być, nawet po 40 
latach życia na obczyźnie. Amen.

Dziwny jest ten świat… parafrazując 
Czesława Niemena (1939-2004), rodem z 
zapadłej wsi na Grodzieńszczyźnie, absol-
wenta radzieckiej dziesięciolatki (nie żad-
nej Sorbony czy Cambridge), który tylko 
w Polsce widział swą przyszłość. Natomiast 
Dmochowski odwrotnie; uciekł z Polski 58 
lat temu, gdyż widział swe szczęście tylko 
na Zachodzie. A posiadał mocno lewicowe 
poglądy! Wszystko na opak. Wielu było ta-
kich uciekinierów na wyśniony Zachód.… 
Żadnego wśród nich patriotyzmu; oby 
mieć samochód i dobre sklepy. Taka była 
ich ideologia.

I tu chwała Dmochowskiemu i jego żo-
nie, że doszli do rozumu po początkowym 
otumanieniu… Emigranci w pierwszym 
pokoleniu zawsze żyją swoją ojczyzną. 
Niestety, następne pokolenia już całkowi-
cie się wynaradawiają. Ich dzieci coś tam 
kaleczą w naszym języku, ale wnuki już ni 
w ząb. Po naszej emigracji przedwojennej, 
powojennej nic już nie zostało. Dobrym 
przykładem jest dawne pismo francuskiej 
emigracji „Narodowiec”. Kiedyś w każdym 
kiosku można było je kupić. Dziś po nim 
ani śladu...

Książka jest bardzo ciekawa, czytelnik 
poznaje kulisy współpracy naszych bohate-
rów. To rzadki przypadek. Na ogół wybitni 
artyści przedstawiani są jako postacie 
posągowe, bez żadnych wad i słabości. A 
tu nagle jawi się nam normalny człowiek 
ze swymi kłopotami, złośliwościami, zwy-
czajami.

Mało jest takich upartych ludzi jak Dmo-
chowski w dziele propagowania naszej kultury. 
I robił to za własne pieniądze, nie za publiczne! 
Dzięki niemu, z mocnym poparciem żony, nasz 
znakomity malarz Zdzisław Beksiński wszedł na 
europejskie salony. Oby takich Dmochowskich 
więcej! v

Beksiński – Dmochowski, Listy 2004-2005, Wydawnictwo 
MD, Warszawa 2021, ss. 564



AkAnt 4(316)2022     str. 39     

ReCeNZje    ReCeNZje    ReCeNZje   ReCeNZje    ReCeNZje   ReCeNZje   ReCeNZje  

Teologia  Tolkiena ks. STANiSŁAwA 
ADAMIAKA to lektura obowiązkowa nie tylko 
dla miłośników Hobbita czy Władcy Pierścieni, 
lecz również dla każdego, kto w tekstach 
literackich skłonny jest doszukiwać się świa-
dectw wiary. Nie ulega wątpliwości, iż analiza 
spuścizny autora Silmarillionu,przeprowa-
dzona na kartach książki, stanowi modelowe 
wręcz ujęciekerygmatyczne. Wspomnianą 
perspektywę, co szczególnie istotne, udało 
się badaczowi pogodzić z klarowną, logiczną 
oraz przystępną formą dyskursu, dzięki której 
wartość proponowanych hipotez interpreta-
cyjnych dostrzeże każdy w zasadzie czytelnik.

Chrześcijańskie odniesienia w twórczo-
ści Tolkiena były już oczywiście omawiane 
przez uczonych i krytyków, jednak metodolo-
giczna konsekwencja ks. Adamiaka sprawia, 
że studium jego wyróżnia się wśród wielu 
innych prac. Polski duchowny, objaśniając 
konkretne epizody z historii Śródziemia, 
bardzo chętnie sięga na przykład do klu-
czowego, choć nie zawsze docenianego 
kontekstu. Chodzi tutaj o korespondencję 
Tolkiena, zawierającą mnóstwo uwag au-
totematycznych, które niejako dopełniają 
epicką kreację, a także podkreślająjej wymiar 
filozoficzno-religijny.To właśnie w listach 
angielskiego pisarza odnajduje ks. Ada-
miak najważniejsze wskazówki, pozwalające 
przeniknąć chrześcijański sens wydarzeń ze 
świata elfów, hobbitów i krasnoludów.Stra-

Mateusz Bourkane

Tolkien, czyli rekolekcje w Śródziemiu

tegia owa, co widać w kolejnych rozdziałach 
Teologii Tolkiena, determinuje w znacznym 
stopniu porządek rozważań oraz ich zakres 
problemowy. W toku niezwykle systematycz-
nego wywodu analizowane są zatem kwestie 
takie jak Opatrzność, Łaska, Miłosierdzie i 
Zbawienie, lecz również grzech, pokusa czy 
śmierć. DoświadczeniaFroda,Golluma, Fa-
ramira i innych Tolkienowskich bohaterów 
stanowią dlaks. Adamiakaexempla, ilustrujące 
obecność powyższych kategorii w katolickim 
uniwersum pojęciowym. Interpretując w taki 
sposób wybrane wątki i sceny, nie poprze-
staje badacz na wykładniach apriorycznych, 
ale stara sięprzybliżyć odbiorcom podstawę 
doktrynalną. Najczęściej odwołuje się w tym 
wypadku wprost do Biblii, a nieco rzadziej do 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, naucza-
nia papieżyoraz teologicznych traktatów.

Rekolekcje w Śródziemiu, jakie odbył ks. 
Adamiak, są niewątpliwie manifestacją intelek-
tualnej dyscypliny iprawdziwej, głębokiej wraż-
liwości estetycznej.Żarliwa religijność autora 
Władcy Pierścieni, konstytuująca całą jego twór-
czość, została w książce ukazana sugestywnie i 
wielostronnie. Wydaje się to cenne zwłaszcza 
dziś, gdy nie braknihilistycznie zorientowany-
chliteraturoznawców, którzy woleliby o owym 
kontekście zapomnieć. v

Stanisław Adamiak, Teologia Tolkiena, Wyd.  Stacja7, 
Kraków 2021, ss. 194

eLŻBieTY STANkiewicZ-DALe-
SZYńSkieJ powieść Pani  Egucka  w  labi-
ryncie  nocy jest utworem dokumentującym 
zmagania Polaków z Niemcami na terenie 
Wielkopolski.  Jest opowieścią o dramatycz-
nej codzienności zanurzonej w świadomości 
nastolatki. Narratorka jest nastolatką, która 
czasem romantyzuje codzienność, nasyca ją 
marzeniami, sublimuje. Bohaterka powieści, 
jakby alter ego autorki, czyni wszystko, aby 
nie dostrzegać brutalności i trywialności 
rzeczywistości. I ją dobarwia, choć czasem też 
przebarwia. Jest to zabieg bardzo urokliwy i 
w swej szczerości pragnienia, przekonujący. 
Podróżujemy więc z Panią Egucką przez 
Polskę, bo rzecz dzieje się w Polsce, ni to 
dziewiętnastowiecznej, ni to z lat dwudzie-
stych, a konkretnie przez Wielkopolskę, z 
jej problemami narodowościowymi i społecz-
nymi, tkwiąc głównie w świecie ziemiaństwa. 
Pozostajemy w krajobrazie  trwania, zarówno 
polskości jak i baśniowości. 

Nie jest to jednak odrealnienie, bowiem 
E. Stankiewicz-Daleszyńska siłą swej pamięci 
i wiary utrwala konkretny krajobraz swojej 
młodości. I rozświetla go płomieniem swoich 
marzeń i talentów. v

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska, Pani Egucka w labiryncie 
nocy, Warszawa 2022, LSW, ss. 220

Stefan Pastuszewski

Krajobraz trwania

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Cekcynie
Patronat: Wójt Gminy Cekcyn

Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 
od 15 do 30 lat.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest na-
desłanie wydrukowanego zestawu wierszy, 
zawierającego od 1 do 3 utworów, które nie 
były wcześniej nagradzane w innym konkursie 
ani publikowane w Internecie. Każdy wiersz 
powinien być opatrzony godłem (pseudonimem) 
i nadesłany w 4 egzemplarzach. Do takiego 
zestawu należy dołączyć Kartę uczestnika/
Kartę uczestnictwa dziecka - Załącznik nr 1 
do Regulaminu, który dostępny jest na stronie 
www.cekcyn/gminna-biblioteka-publiczna/ak-
tualnosci. Prace nadesłane bez Karty uczestnika/
Karty uczestnictwa dziecka nie biorą udziału w 
Konkursie.
3. Prace należy dostarczyć do 08 maja  br. (decy-
duje data stempla pocztowego).
4. Tematyka prac dowolna, mile widziane wier-
sze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.
5. Oceny utworów dokona Jury powołane przez 
Organizatora.
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną 
w kwocie 1000 zł.
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody 
pieniężne i rzeczowe.
8. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane są 
do osobistego odbioru nagród w dniu finału Kon-
kursu. Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane. 
9. Przed finałem Konkursu, o werdykcie Jury, zo-
staną powiadomione wszystkie nagrodzone oso-
by. Informacja przekazana zostanie telefonicznie 
lub za pomocą poczty e-mail. Organizator ogłosi 
również wyniki Konkursu niezwłocznie po jego 
zakończeniu na stronie www.cekcyn.pl oraz na 
facebooku Biblioteki.
10. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane 
w miesięczniku literackim „AKANT”.
11. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu 
i jednocześnie zastrzega sobie prawo do nieod-
płatnego publikowania wierszy, bez wcześniej-
szego powiadomienia o tym autora, na stronie in-
ternetowej Biblioteki, w prasie i innych mediach 
oraz w wydawnictwach własnych Biblioteki.
12. Organizator może wykluczyć uczestnika 
Konkursu w przypadku naruszenia przez niego 
Regulaminu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzenia zmian w Regulaminie.
14. Udział w konkursie oznacza akceptację 
wszystkich postanowień Regulaminu.
15. W sprawach spornych, nie ujętych w Regula-
minie, decyzję podejmuje Organizator.
 

Finał Konkursu wraz z wręczeniem „Cisowej 
gałązki” odbędzie się 24.06.2022 r. (piątek) o 
godz. 19.00 w Amfite  atrze nad Jeziorem Wielkim 
Cekcyńskim, na wieczorze literacko-muzycz-
nym, połączonym z prezen ta cją nagrodzonych 
utworów. 

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel. 52 33 47 568 
biblioteka@cekcyn.pl 

Regulamin XVi Ogólnopolskiego 
konkursu Poetyckiego

o „cisową gałązkę” 
im. L. wyczółkowskiego

oferuje usługi edytorskie 

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

www.akant.org

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

e-mail: akant24@wp.pl

Instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”
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Wojciech Bieluń 
Maciej Chlebiej
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Zygmunt Dekiert

Piotr Dmochowski
Leszek Droszcz

Jakub Stanisław Domoradzki
Mateusz Dworek
Elżbieta Grabosz

Otton Grynkiewicz
Katarzyna Grażyna Jeziółkowska

Ryszard Jacek Juszczyk
Wojciech Karpiński

Henryk Kusek
Paweł Kuszczyński

Zbigniew Kwieciński
Ewa Leszczyńska

Tomasz Mickiewicz
Sławomir Mierzejewski

Maria Nowakowska
Jerzy Nowotczyński
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Grzegorz Pełczyński

Zofia Ratajczak
Włodzimierz Rutkowski

Jerzy Samusik
Marek Słomiak
jerzy Stasiewicz

Marek Szulakiewicz

w numerze:

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

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

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PekAO SA i Oddział Bydgoszcz 

03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek„Akant” do bibliotek

Gorąco prosimy Czytelników i sympaty-
ków, tudzież autorów o wsparcie 

naszej egzystencji poprzez 
przekazanie 1 % podatku.

Oto nasze konto:
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1
Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz

03 1240 1183 1111 0010 0229 1025

Przekaż 1% podatku

Nowe tytuły
Beksiński-Dmochowski, Listy 2004-05, red. Paulina Bziuk, 
Warszawa 2021, Wydawnictwo MD, ss. 564
Jolanta Baziak, SłowObraz, Bydgoszcz 2021, Instytut Wy-
dawniczy Świadectwo, ss. 124
Tożsamość  zapisana  architekturą  i muzyką-Filharmonia 
Pomorska, red. Mariola Grochowina, Marta Urbańska, 
Bydgoszcz 2020, Filharmonia Pomorska
Maestro w Bydgoszczy, red. Monika Biesaga, Mariola Gro-
chowina, Bydgoszcz 20212, ss. 100
Marek Wołyński, Mój labirynt, Warszawa 2017, Wydawnic-
two Anagram, ss. 72
Tomasz Burek, Niezależność i powinność. Szkice krytycznolite-
rackie, Kraków 2022, Instytut Literatury, ss. 348
Marek Wożniak, W klinczu ze światem. O twórczości Leopolda 
Tyrmanda, Kraków 2022, Instytut Literatury, ss. 176

Spokojnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego

 – wytchnienia i nadziei

życzy
Redakcja „Akantu”

Bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Łódzkiego wsparł prenumeratą 
„Akantu” włodzimierz Rutkowski z Łodzi.

Halina Alfreda Auron l Wojciech Banach l Dawid Bergelson l Aleksandra Brzozowska l Aleksander Bukowiecki 
Mateusz Bourkane l Stanisław chyczyński l Arkadiusz Ciechalski l Dorota czerwińska l Monika Deląg l Renata Diaków

Robert Drobysz l Katarzyna Dominik l Roksana Fendorf l Michał Filipowski l idalia Gaudyn l Andrzej Gierech 
Tomasz Gos l Piotr wiktor Grygiel l Roksolana Hulynska l Jacek Jaszczyk l katarzyna kalczyńska l Joanna kamińska 

Michał kaźmierczak l ewa kłobuch l władysław kuraś l Małgorzata Anna Bobak końcowa l Andrzej Korniluk 
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