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Dorota Czerwińska

pokornie - nie

mam mózg
mam ręce
i
nie
bo

zbyt absurdalnym by było

bez mózgu
bez rąk
i bez nie

ba!

a droga moja najdroższa
bezdrożem dawno się stała
bo wszechmoc
już
nie
ma 
mocy

ma noc
ze skrzącym ogniem w oddali

komuś grunt pod nogami się pali

Ewa Kłobuch

wszystkie moje matki

a gdy już odrosną mi nogi i ręce
pokroję chleb
serem obłożę
przez dziury słońce wpadnie
plamiąc sukienkę
fałdami spłynie do stóp
 
a gdy już odrosną mi włosy
w warkocz wplotę deszcze i mgły
dojrzewające w szczerym polu
gdzie ugór albo łany
co roku wyrastają z innych ziaren
bo nic się nie wróci
i nic nie jest nam dane na zawsze
 
więc gdy już odrosną mi oczy i usta
inne niebo zobaczę nad głową
inaczej wypowiem wdzięczność i skargę

Miłosz Zawadzki

czas niedosytu

noc to żmudne zdrapywanie  
do kości do ran na przelot 
 
przez wyskrobane dziury 
można usłyszeć szum jelit 
wewnętrzną nadczujność komórek 
żółć płynącą w koleinach żył 
 
dzień jest zasychaniem krwi 
kurczeniem się w strup

Miłosz Zawadzki

LATO

za plastikową siatką 
wszystkie samochody są zielone 
 
chodzimy boso po rżysku 
stopy pachną sianem 
 
jesteśmy pierwsi w obumieraniu 
w ścieraniu naskórka z rąk
tańcu bez gwiazd 
 
nic tak naprawdę 
nam nie grozi 

Paweł Wacek

Mam dwie świadomości dla ciebie

procesja płynie pod prąd
ryby ogonami brudzą modne garnitury i letnie suknie
składają ikrę, co się zagnieżdża w butach i kieszeniach marynarek 
piasek z zębów sypie się śpiewem na szerokie ulice 
nie ma wielkich liter, wszystko znaczy tyle, ile znaczy
gruby czarny kot odszczekuje się procesji 
ale nie widzi ryb, piasek go nie oślepia, nie zalewają go
cienkie strumyki śliny
wypłukują strach, wszyscy jak zerwane płatki kwiatów
w koszyku dziewczynki co idzie z Bogiem, ale bez mamy
płyną pod prąd, idą ale wracają
ścięte ramiona brzozy
nie ma cienia, środek potoku
jak goła dłoń
garbata kobieta splunęła, zaklęła i zakwitła kwiaty

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

Jakub Fornagiel

***

Uciekłem.
Stałem się na krótki czas bezdomnym
Jak Aloisy Pokora,
Włócząc się po kraju…
Tylko ciężko było do Ciebie wzdychać, Agnes,
Bo ponoć mam zdrowszy wzrok,
Choć któż z nas może wyznaczyć dobro,
Gdy wszystko to umowne
Jak granice.
A Ty byłaś tak śpiewna…
W oczach mych bliskich,
Agnes…
Dlaczego dla mnie,
Nie śpiewałaś tak pięknie?

Justyna Dereszyńska
Adam R. Prokop

czerwona jak róża

kolce stare a ostre
zdrewniałe
naostrzone metalem

niespiesznie opadały płatki
zupełnie nieśniadaniowe
bo to już wieczór
gwiazdy nie więdną

patrzyła przez okno
z wysychającego wazonu
na świat kryształowy
matowy z osadem

z wdziękiem umarła
lecz nie odeszła

Katarzyna Dominik

Osamotnienie

Samotność Wertera
chronicznie szuka interakcji 
w rozterkach świata miłosnych udręk 

Myśl nie wlatuje przez okno
dziurka od klucza za ciasna
Tłok na ulicy
zamiata odleżyny 
zdeptanego zrozumienia

O północy czarny kot
świeci ślepiami
szuka człowieczeństwa
na cmentarzu

Dla załatania luki
most rozczarowania
zrywa przęsła

Lepiej by go nie zwodzono
kiedy i ile razy kto chce

Przeciwległe brzegi
łączą bardziej niż
smycz

To jest zdzira, bo mnie dyskretnie podnieca i chyba robi to specjalnie, porusza się 
wyniośle i miękko, ale to jest miękkość sprężysta, bezwolnie fal lista. Patrzy mimochodem 
jakby za głęboko w serce, aż miękną kolana; kocham ją i nienawidzę też siebie.

Przychodzę do domu i mówię do niej, jak gdyby stała obok i przyrządzała z uśmiechem 
owocowy deser w jasnej kuchni, a w pokoju pachnie kawa jeszcze gorąca, czarna pocieszy-
cielka ztrupionych.

Z ja wiają się nagle w mą pustkę obrazy, one są dziwnie namalowane mgłą i w rozbły-
skach pochłaniają oddech, naskórek martwy czasem czytam słowa, oswajam się słowami 
rozmawiam nimi z tobą, Ty zastygasz winnie, wy traw nie  rosy słodką goryczą, bo wiem że 
cię nie ma, tylko jesteś zwidzeniem rozkwitłego głupca, co po dnie ca łuna miasta i nie ma 
z kim podzielić rozpaczy.

W lipcu śpi się niespokojnie, skóra przegrzana prześnieniem noc bierze ze mnie wszystko 
budzę się w środku zmęczony zasypiam w popiele wyblakłych kadrów i bolą mnie wszystkie 
niespełnienia i nie wiem gdzie jawą brnę w cierpienie senne. Duszę się porankiem długo 
rozpalam dzień burzowym światłem zlizuję deszcz z twarzy słony szlochem pokoleń, nieba 
szlochem płodnym zwilgnieniem.

I ty, gry masy w pośpiechu nieprzytomnych szeptów, gdy zasnę raną tobą bez ciebie bez 
nas radzę sobie każdą miarą tłumaczę śmierci zwłokę, że nie ma co robić czegoś po łebkach, 
że trzeba się dobrze przy gotować, przypomnieć po wody. 

Marek S.Podborski

Żywicznie

bo leśnie wlewałaś zołzy
do pąków zupy dosypując
pył z kwitnących drzew i kurz
z wietrzystej chmury przekłamanej
tym wiatrem

wtedy on wyruszył po ptaki
bo nie chciały już przylecieć śpiewać
czarować skrzydłonętnie
i zakładać gniazda

przez dym który snuł się w warkoczach
a on płynął za nim
choć bał się chłodu
tym chłodem chłonął
nachalnie cyprysowe wieże
w akacjowych parkietach wystygłego ognia

bezwiednie
spopielając cię
żarem 

Wiesław Marcysiak

***

W nocy ptaki śpią
Kurczowo trzymając się gałęzi
Milczą aby pozostać niezauważone

Tylko jeden krzyczy
Bo mu dusza zasnąć 
nie pozwala
    krzyczy 
       aby było słychać
    jego rozpacz
    aby niosła się
    daleko
Byle do dnia
Do przedświtu
Kiedy już możesz 
Śpiewać 
Drwić jak oszalały

Lato rośl

Marek Słomiak

*    *    *

w pokój od kryształów nocy
błyszczący
                 weszła miłość
jak zapach twojego ciała
się rozprzestrzeniła po zmysłów
istocie
          Boudelaire płacze w kącie
lira subtelnych ust gra romance
wszystko to oszołamia wtrąca
w jedyną chwili radość bo czytasz
w moim wierszu wypowiedź
tęskliwą – lecę więc ptakiem za
słowem - twoim pokojem jestem
kryształem nocy
zapachem miłości
dźwiękiem poezji
rozpostartym tobą we mnie jak
niezmienność nieskończoności  
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W dniu 9 maja 2022 roku, w kościele św. 
Augustyna w Warszawie, pożegnano Aleksandra 
Nawrockiego – pisarza, poetę, krytyka, tłumacza, 
wydawcę. Urna z prochami Poety została złożona 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 
Warszawie.

Aleksander Nawrocki – pisarz, poeta, 
krytyk, tłumacz, wydawca, był właścicielem 
Wydawnictwa Książkowego IBiS i redaktorem 
naczelnym czasopisma „Poezja dzisiaj”, a także 
organizatorem Światowych Dni Poezji UNESCO 
oraz Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Odszedł 1 
maja 2022 roku w Warszawie, w wieku 82 lat.

Debiutował w 1965 roku wierszami u Sta-
nisława Grochowiaka w miesięczniku „Kultura”. 
Rok później wydał debiutancki zbiór wierszy 
„Rdzawe owoce”. Jego dorobek literacki obej-
muje kilkadziesiąt tomów: poetyckich, powieści, 
utworów autobiograficznych, tekstów krytycz-
nych oraz antologii poetyckich z przekładami 
jego autorstwa. Jest autorem 26 książek, w tym 
18 tomów poezji, 2 tomów opowiadań, powieści 
„Cień jego anioła”, książki popularnonaukowej 
poświęconej szamanizmowi syberyjskiemu, zbio-

ru reportaży o Syberii „Jakucja i ja” (napisanego 
razem z żoną Barbarą Jurkowską-Nawrocką), a 
także książki reportażowej „Jak zamordowano 
Imre Nagya” oraz analizy historycznej „Szama-
nizm i Węgry”. Aleksander Nawrocki był autorem 
i wydawcą najobszerniejszego dzieła zbierającego 
dokonania poetyckie polskich autorów: „Poezja 
Polska – Antologia Tysiąclecia” (3 tomy, 275 
poetów, 1800 stron). Tłumaczył z literatury: rosyj-
skiej, bułgarskiej, rumuńskiej, ukraińskiej, serb-
skiej, węgierskiej, fińskiej, angielskiej, francuskiej.

Od roku 1992 był właścicielem Wydawnic-
twa Książkowego IBiS, a od roku 1998 redakto-
rem naczelnym pisma „Poezja dzisiaj”, które jest 
jedynym pismem literackim w Polsce całkowicie 
prywatnie finansowanym, bez dotacji samorzą-
dowych, państwowych czy unijnych. Czasopismo 
publikowało zarówno poetów z krajów słowiań-
skich, jak i twórców aborygeńskich. Dzięki jego 
wielkiemu zaangażowaniu oraz energii, którą 
skupiał wokół promocji polskiej poezji i rodzi-
mych autorów poza granicami, wielu polskich 
poetów miało możliwość szerokiej prezentacji 

Jacek Jaszczyk

Odszedł Aleksander Nawrocki – ambasador poezji

swojej twórczości w kraju oraz na świecie. Przez 
ćwierć wieku „Poezja dzisiaj” była niezwykle waż-
nym periodykiem o współczesnej poezji polskiej. 
Czasopismo jako jedyne w Polsce ukazywało 
się na rynku wydawniczym w trzech językach: 
polskim, angielskim i rosyjskim. „Poezję dzisiaj” 
prenumerowały nie tylko biblioteki w kraju, ale 
również najważniejsze biblioteki na świecie, mię-
dzy innymi w Waszyngtonie, Londynie, Nowym 
Jorku, Monachium, Berlinie, Stanford (USA), 
Cambridge (USA). W ramach BIBLIOTEKI 
„Poezji dzisiaj” światło dzienne ujrzało kilka-
dziesiąt tomów poezji, które ukazywały się na 
rynku wydawniczym między innymi jako suple-
menty czasopisma. Wydawał głównie literaturę 
współczesną polską i zagraniczną, w tym między 
innymi antologie poetyckie: grecką, hiszpańską, 
węgierską, ukraińską, fińską, rosyjską.

Aleksander Nawrocki był organizatorem 
Światowych Dni Poezji UNESCO, podczas któ-
rych wybitnym poetom wręczana jest nagroda 
„Laur UNESCO”, a także organizatorem Festi-
walu Poezji Słowiańskiej, który mocno wykra-
czał poza granice, jakie narzucać mogła nazwa 
wydarzenia, a na które przyjeżdżali autorzy z 
całego świata. Jak sam mówił, propagowana przez 
niego wymiana literacka sięgała „od Jakucji po 
Chicago, od Londynu po Australię”. W latach 
2013 - 2016 był również wydawcą Kwartalnika 
Literacko-Kulturalnego „LiryDram”. Dzięki 
jego staraniom powstał w Ciechanowie Oddział 
Związku Literatów Polskich.

Uhonorowany wysokimi państwowymi 
odznaczeniami przez czterech prezydentów: 
Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, 
Węgierskiej i Republiki Jakuckiej. Łącznie laureat 
22 prestiżowych nagród i odznaczeń krajowych 
i zagranicznych. Otrzymał wysokie państwowe 
odznaczenia: z brylantami od Prezydenta Jaku-
cji, najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury 
– Krzyż Rycerski – od Prezydenta Republiki 
Węgierskiej, Europejską Nagrodę Trebbia, której 
kapitule patronował Vaclav Havel, Złoty Krzyż 
Zasługi od Prezydenta RP, Odznaczenie Aka-
demii Ośmiu Krajów Muzułmańskich z siedzibą 
w Nowym Jorku, Złoty Pierścień – na wiosek 
grupy poetów od Wspólnoty Polskiej, a także 
między innymi Nagrodę Akademii Literatury 
Słowiańskiej z siedzibą w Bułgarii – za twórczość 
własną i promowanie literatury słowiańskiej 
(2008), Międzynarodową Nagrodę im. Williama 
Szekspira – za twórczość własną, przyznaną przez 
International Biographical Centre in Cambrid-
ge, Wielka Brytania (2009), Nagrodę ZAiKS-u w 
dziedzinie literatury (2016).

Z inspiracji Aleksandra Nawrockiego oraz 
jego translatorskich zamiłowań powstała obszer-
na i bogata seria wydawnicza „Mosty”, umożliwia-
jąca poetom z wielu krajów (m.in. USA, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Włoch, Grecji, Białorusi czy też 
Rosji) bliższe poznanie z poetami polskimi oraz 
ich twórczością. Każda antologia z serii „Mosty” 
prezentowała 10-12 poetów obydwu stron. 
Aleksander Nawrocki zapytany w Rzymie przez 
jednego z włoskich poetów, dlaczego właśnie taka 
liczba autorów, odpowiedział: „Chrystus też miał 
tylko 12 uczniów, ale ich wspólna idea podbiła 
świat”. Tymczasem świat literacki stał się uboższy. 
To wielka strata dla poezji, dla literatury. Alek-
sander Nawrocki był nie tylko wybitnym poetą, 
ale również, co bardzo unikatowe, przyjacielem 
innych poetów, tak wyjątkowo potrafiącym 

Aleksander Nawrocki

* * *  
           

Kochać, co godne odejścia: 
szczęście w czyichś oczach,  
drogę do Canossy,  
nieobecność zbrodni 
i nożyce rzeczywistości 
w ciele wyobraźni.
Kochać można nienazwane, 
co przyjdzie, co jest 
większe od nas. 
A te dwa brzegi: życie i śmierć? 
To tylko smutek 
pękniętego dzwonu,  
piasek w oczach fal.

Aleksander Nawrocki

Listy do żony w zaświaty

Aleksandrze, ja ci umieram – 
Szepnęłaś – już w szpitalu. 
Nie zdążyłam dokończyć 
„Poezji dzisiaj” – wybacz. 
Nie mów tak, spójrz jakie masz 
Młode ręce – odparłem głaszcząc 
Gładką skórę Twoich dłoni. 
Spojrzałaś na mnie uważnie 
Z cieniem uśmiechu… 
Wyszliśmy na spacer 
Po szpitalnym korytarzu. 
Chciałaś iść sama. 
I szłaś – pewnie. 
Na drugi dzień gładziłem 
Twoje dłonie – już zimne 
I patrzyłem, z uporem 
Na zamknięte, na zawsze, oczy, 
Jeszcze wierząc, że otworzą się 
Choć na chwilę i szepniesz: 
Trochę mi lepiej…

11 III 2020

Na zdjęciu: Aleksander Nawrocki. 
Fot. Dariusz Sobieski

Na zdjęciu: Aleksander Nawrocki. 
Fot. Dariusz Sobieski

uszanować ich odmienność, co było niezwykle 
ujmujące. Polska kultura poniosła niepoweto-
waną stratę. Na szczęście twórczość Aleksandra 
Nawrockiego pozostanie z nami na zawsze, a my 
możemy ją odkrywać na nowo, pamiętając jego 
słowa: „Jakżeby życie każdego z nas było bezlito-
śnie banalne, gdyby odebrano człowiekowi po-
ezję, inny wymiar istnienia, lepszego, świątecznie 
świętego”. Cześć Jego Pamięci! v
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Przez cały czas zgromadzenia rady naj-
wyższych stał w rogu sali, zawstydzony mło-
dzieniec, z sypiącym się dopiero co zarostem 
na twarzy i silnym, drażniącym zapachem 
dojrzewania. Nie była to woń strachu, lęk był 
daleki synowi Ozyrysa. Przypuszczam, że była 
to nieśmiałość, która wzięła się z nietypowej 
sytuacji, jak również nieświadomości swojego 
pochodzenia, swych boskich korzeni. Zawsze 
uważał się za zwyczajnego chłopca, choć zręcz-
niejszego w hodowli sokołów. Miał rękę do 
tych drapieżnych ptaków i kochał je nad życie. 
W trakcie rady najwyższych wciąż mrużył oczy i 
odwracał wzrok nie mogąc wytrzymać silnego 
blasku bijącego z oblicza Ra. Powódką w ich 
sprawie była matka młodzieńca, sokolnika - 
Izyda. Mieli szczęście ich sprawę prowadził 
Tot prawodawca i mędrzec, którego kochali 
zarówno ludzie jak i bogowie. To on ustanowił 
zasady przewodu procesowego, wiec sprawa 
wydawała się nie bez szans. Jednakże tylko 
jednomyślność Bogów dawała moc sprawczą. 
Odzyskanie królestwa stało się priorytetem dla 
jego matki – Izydy. Stąd ten zaoczny proces 
o sukcesję i elementarną sprawiedliwość. Nie 
przewidywano stawienia się drugiej strony, Set 
miał w pogardzie boskie prawo. Zgromadze-
nie rady odbywało się w nocy, ażeby nikt nie 
zauważył zniknięcia Ra z nieboskłonu. Nocna 
barka najwyższego bóstwa zacumowana była 
przed wrotami gmachu rady. Zniknięcie 
słońca w dzień spowodowałoby niepokój Seta 
i spekulacje wśród kapłanów, i strach wśród 
zwykłych ludzi. Po wszystkim podszedł do nie-
go jedynie Anubis, zwany Szakalem, ten sam, 
który pomagał w obrządkach funeralnych ojca 
jego Ozyrysa, jedyny który otoczył jego owdo-
wiałą matkę opieką. Klepnął w ramie młodego 
Horusa tak czysto po ludzku, w słowach jego 
płynęło wiele otuchy i wiary w młodzieńca. 
Mrugnął też porozumiewawczo do chłopca. 
Anubis ten sam co ważył serca w obrzędach 
tak smutnych wykazał się wielką empatią. Sąd 
najwyższy rady Bogów nakazał konfrontację.    

Horus zszedł na ziemię w poszukiwaniu 
pomsty na Secie. Pierwsze starcie nastąpiło 
tuż za trzecią kataraktą na skale wystającej 
z wiecznego Nilu. Wyspę potem nazwano 
Elefantyną, a była ona ukochanym miejscem 
bożka nilowego Happiego. Set zaskoczony po-
jawianiem się młodzieńca nawet nie próbował 
kłamstw, gdy Horus oskarżył go o zamordo-
wanie swojego ojca - Ozyrysa. Od razu doszło 
do klinczu. Set był zdecydowanie silniejszy 
dało się to wyczuć Miał doświadczenie w walce 
wręcz, znał czułe miejsca na ciele i potrafił 
skutecznie stosować dźwignię na stawy. Horus 
był wciekły, jednakże młodość dawała mu 
przewagę kondycyjną dodatkowo słuszność 
sprawy za którą walczył dawała mu moralne 
wsparcie Bogów.  Zmagali się tak kilka dni i 
nocy. Gdyby ówcześni artyści potrafili przed-
stawić dynamizm w rzeźbiarstwie ta ukazująca 
zmaganie dwóch Bogów byłaby najpiękniejsza 
w świecie starożytnych. Ograniczono się do 
płaskorzeźb i hieroglifów, które ostatecznie 
wygładził, a następnie wymazał pustynny wiatr 
Sahary. Pewnego dnia o świcie pojawił się 
Happi bóstwo życiodajnego Nilu. Był posłań-
cem boskiej rady. Rada zarządziła zaprzestać 
konfliktu. Bóg Ra rozkazał podzielić Egipt 

Adam Rainko   

Sokół horyzontu

po połowie między Horusa a Seta. Horusowi 
przypadł dolny Egipt, królestwo papirusu i 
czerwona korona deszeret a opiekunką i po-
wierniczką jego została Uadżet święta kobra. 
Set otrzymał górny Egipt urodzajny w lotos 
otrzymał białą koronę hedżet od sprzyjającej 
mu Nechbet występującej pod postacią sępa. 
Każdy z nich miał powiedzieć jednym słowem 
czym dla niego jest Egipt Set bez wahania od-
parł że Egipt to złoto. Horus długo się wahał 
lecz rzekł, że jego kraj to ludzie co wywołało 
szakali śmiech mordercy Ozyrysa – Seta. 
Słowa te stały się dla każdego z nich manife-
stem ich rządów. Od tamtej chwili, każdy z 
boskich władców Egiptu rządził się w swoich 
posiadłościach, nie zapominając o nieroz-
strzygniętym konflikcie. Seta paliła zniewaga, 
musiał podzielić się królestwem z chłystkiem. 
Horus czekał na nadarzającą się okazję ażeby 
pomścić swego ojca – Ozyrysa. Tym bardziej 
iż święta kobra Uadżet opowiedziała młode-
mu bogu nie szczędząc szczegółów jak zginął 
jego ojciec z rąk swojego brata. Set brutalnie 
rozczłonkował ciało Ozyrysa i porozrzucał 
po całym Egipcie, które zrozpaczona Izyda 
zbierała próbując złączyć je ponownie. Dzię-
ki boskim mocom Ozyrys pożył na tyle by 
ze zbliżenia ich dwojga narodził się Horus, 
który miał zostać panem horyzontu jedynym 
władcą Egiptu. 

Set pierwszy złamał święty zakaz rozejmu. 
Za namową sępogłowej Nechbet, zdradziec-
ko posługując się siłą spłoszonego nilowego 
hipopotama, który stratował Horusa prze-
bywającego na polowaniu. Od przypadek 
niewinnie sterowany. Do dzisiaj hipopotamy 
są najczęstszą przyczyną śmierci człowieka w 
kontakcie z dzikim zwierzęciem.

W historii życia faraonów zdarzało się, 
że zwierzęta były przyczyną ich śmierci. Tak 
zginął pierwszy w historii faraon Menes i 
ostatni kobieta z rodu Ptolemeuszy Kleopatra. 
Pierwszy za sprawą zgonionego hipopotama 
ostatnia od jadu kobry. Ozyrys samowładczy 
pan umarłych nie pozwolił przejść swojemu 
synowi do świata zmarłych. Potrafił odpowied-
nio szybko reagując odwrócić postępującą 
martwotę ciała. Horus chciał natychmiastowe-
go odwetu jak każdy krewki młodzieniec. Jego 
wściekłość, pragnęła nasycić się destrukcją i 
przedśmiertnymi drgawkami wroga. Wtedy 
zagrzmiał Ra zszedł do królestwa dolnego i 
górnego Egiptu i ogłosił co następuje. Ra - 
Horachte rzekł: Królem może być tylko ten, 
który nie zabije swojego wroga, ani nie przy-
czyni się do jego śmierci. Kto nie usłucha ten 
zginie potworną śmiercią z rąk boga słońca. 
Moich rąk. 

Set ostatni raz próbował podstępu, 
zaprosił Horusa do swoich kopalni złota na 
samym południu królestwa w sąsiedztwie 
krainy Kusz. Chciał podsycić chciwość Horusa 
spowodować u niego chęć posiadania tego bo-
gactwa. Horus przyjął zaproszenie niechętnie, 
lecz ciekawość wzięła górę nad czujnością. 
Set rzekł do Horusa: Moje jest całe bogactwo 
Egiptu, wszak całe złoto jest tutaj w Górnym 
Egipcie. Ty wybrałeś ludzi ja złoto. Niedługo 
ja kupię wszystkich twych wolnych ludzi, nie-
wolników, bydło i każdy skrawek urodzajnej 
ziemi. Tobie zostanie jedynie piasek i zaszczyt 

bycia formalnym królem Dolnego Egiptu. 
Królem piasku i pałaców bez ludzi. 

Set liczył, że rozgniewany młodzieniec 
w efekcie będzie chciał pozbawić go życia co 
wiązałoby się ze złamaniem przestrogi boga 
Ra. Wszystkiemu jednak przysłuchiwał się 
Ozyrys, którego podziemna kraina umarłych 
rozciągał się aż po przepastne sztolnie, gdzie 
wydobywano złoto. Silne trzęsienie ziemi 
spowodowało zawał kopalni i na wiele wieków 
pogrążyło Seta po ziemią. 

Narzekanie ludzi z górnego Egiptu na 
biedę i brak zarządcy spowodowało, że Ra 
rozkazał przyprowadzić Horusa przed swoje 
oblicze. Młody Sokół był już doświadczonym 
władcą i mądry sposób potrafił dowodzić 
swych zalet. Gdy tylko Ra - Horachte ujrzał 
Horusa spytał: Gdzie jest twój stryj Set Horu-
sie? Nie widzę go na ziemskim horyzoncie. 
Wiesz co tobie grozi jeśli go pozbawiłeś życia? 

Horus Sokół rzekł: Set żyje i ma się do-
brze o boski Ra - Horachte. Set znajduje się 
w kopalni, wśród złota, które wywyższał pond 
wszystko. Wszak dla niego Egipt to złoto, a dla 
mnie to ludzie. 

Ra nie znalazł Seta w świecie zmarłych 
więc uwierzył młodemu Sokołowi.

Horus Sokół doczekał się objęcia władzy. 
Przywdział połączoną koronę pasechemti stał 
się niekwestionowanym panem górnego i 
dolnego Egiptu, całego zjednoczonego kró-
lestwa. Wszyscy następni władcy przejmowali 
tytulaturę Horusa jako jedno ze swoich imion 
szczycąc się byciem następcą Boga. O Secie 
przypomniano sobie na chwilę w okresie II 
Dynastii, w której to Faraon uznał się za spad-
kobiercę Seta. I kazał w swym kartuszu zawrzeć 
imię Seta i swoje. Rezygnując z wcześniejszego 
imienia Horus Sechemib na Set Peribsen, by 
ostatecznie pod koniec życia uznać dwa te 
imiona na równi. Set od tamtego czasu wydo-
stał się z zasypanej kopalni złota ale nigdy już 
nie zakwestionował władzy Horusa. v 

VIII EDYCJA KONKURSU 
pt. „Inspiracje  Wierzchowskim”

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

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

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

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

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

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Wydawnictwo AUTOR
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Połowa niewyrażonego

Piszę żeby rozumieć poezję.
Cudzą trudno mi czytać gdy długa
gdy krótka pojąć trudno.
Własne wiersze są jasne i idą
w takt nuconej sobie melodii.
Dopiero z czasem stają się obce
i rośnie przepaść między tym
co wyrażone a niewyrażonym
co w zapomnieniu przepadło.

Odtąd wiersz jednonożny idzie
kulawo brak mu odgłosu do pary
brak połowy słów do jasności.
Grzebień z wyłamanymi zębami
duszy nie uczesze nic nie zrobi
ciału. Pamiątka że się było
słana do siebie kartka z podróży
odłożona do szuflady gdzie
laska cynamonu zapach drzewa
sandałowego kamień drobny
z Adam’s Peak.

Jacek Wilkowski       Próby wyrazu

Przejście

Przyśniła mi się kobieta z dzieckiem
dziewczynką z mysimi ogonkami.
Sen powracał przez wiele nocy
coraz bardziej wyraźny i wywoływany.
One też z rosnącą niecierpliwością
czekały na moje senne wizyty.
Byłem im do czegoś potrzebny
więc i za dnia zapadałem w letarg.

Mojej nieobecności i roztargnienia
nie zauważali ci których kocham.
Uznałem to za fortunny obrót losu
chroniący przed zarzutem zdziwaczenia
gdyż wtedy zaczęły materializować się
przedmioty z sennej rzeczywistości.

Chodziłem i raz za razem poznawałem
coś z tamtego domu w innych kolorach
gdzie inną ręką było inaczej układane.
Zresztą ruch rzeczy szedł w obie strony
i część przeze mnie nadal posiadanych
po cichu stała się tam przedmiotami:
połowa książek obraz z listem czajnik
zielonej herbaty grzebień do włosów.

Pewnego dnia sen nie minął
lecz pozostał obok równolegle
tak blisko że wystarczyło wyciągnąć rękę
zrobić krok by stać się jego częścią.
Umysł przyciągał go jak opiłki magnes
i przyjemne stały się myśli o dotyku ciała
o tym by wstać z fotela i przejść za próg.

Bądźmy szczerzy

niewiele jest rzeczy którymi
mógłbym cię jeszcze zaskoczyć

gdybym przyszedł z przyjacielem
w seledynowych kalesonach
na trzynastocalowym obcasie

gdybym zgolił głowę i wbił się
w narodową skórę buciorów
tłukł obcych na biało-czerwoną miazgę

gdybym rękoma zdjął śluz z węgorza
wrzątkiem obrał ze skóry
wypatroszył z wnętrzności i błon

gdybym ze schroniska w Świdnicy
psa przygarnął na umarcie
co bez oka i z wózeczkiem chodzi

gdybym dzieci nowe objawił
ciągnik złożył i rozłożył
na organach do mszy grał

gdybym już tylko prawdę mówił
i wzrokiem jak łakomy koń
za powabem świata nie chodził

Książki

w chwilach wielkiej chwały płoną na stosach
codzienność wolno obraca je w proch
nawet zmielone dostaną nową formę
papierowego istnienia

tekst cyfrowy nie podróżuje z rąk do rąk
usunięty zwyczajnie znika

jak kończą rzeczy
ma znaczenie

Próby

tak trudno znaleźć
nową formę wyrazu
w miejsce winy
kary i grzechu

coś równie wielkiego

bez tego nie sposób
rozumnie myśleć
odpowiedzialnie
używać siebie

wciąż tylko próby
próby wyrazu
istnienia na próbę
tymczasowe

minimum

Rejestry

Jestem mężczyzną. Patrzę i nazywam
w wąskich rejestrach. Niebieski
błękitny czasem jeszcze granat.
Nic więcej dla mnie nie znaczy:
lazur szafir kobalt indygo.
Mówisz odcieniami rzeczy
które przecież są czarno-białe.
Nie oczekuj więc zrozumienia.
Gdy słyszysz że oczy masz jak niebo
wiesz lepiej czego chcę od ciebie
niż gdybym chwalił w nich cyjan.

Jestem z Polski. Patrzę i nazywam
w płytkich rejestrach polskiej mowy.
Na Dolnym Śląsku spod tynku
wyłażą gotyckie litery.
Nie pojmuję że kolory mogą być
miejscami jak Pompeje i Wenecja
dla mnie jednakowa ich czerwień.
Wielu słów brakuje w moim języku
a obca mowa starsze zna opowieści.
Czy jednak bez tego słów mnożenia
rzeczywistość jest monotonna?

Język między cyfrą a gestem
coraz głębiej w fałszu i obrazie
odchodzi od gramatyki liter.
Giną słowa subtelne giną słowa
proste giną obce sobie języki.

Wiersze pochodzą z nowej książki p.t. PRÓBY WYRAZU, 
która ukaże się w czerwcu 2022.

Niemowa

musisz milczeniem stworzyć przestrzeń pustą
by mogli w niej wykrzyczeć nienawiść
ból zadany przez twój rozpasany
pojemny na wszystko język

wolno kreślić geometrię jednoznacznych figur
trójkąty ranią ostro koła jednoczą

nie dla każdego
słowa
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (28)

1 maja 
Telefon z dobrym słowem:
- Co robimy?
Takie skupienie się na drugim człowieku, 

nawet z tak banalnym pytaniem, buduje ...

2 maja 
Nie jestem chyba tendencyjny, ale do-

świadczam, jak te dwa lata tresury covidowej 
zdyscyplinowały ludzi. Gdy na beznadziejnym 
turnieju żużlowym Polska vs Reszta Świata bez-
nadziejny spiker wezwał bełkotliwym głosem, 
aby ostatni bieg, równie beznadziejny jak po-
przednie, widzowie oglądali na stojąco, to cała 
widownia grzecznie wstała. Byłem ostatnim, 
który z ostentacyjnym ociąganiem się to uczynił 
i tylko dlatego, że gdybym siedział, to niczego 
bym nie widział, co skądinąd nie byłoby wielką 
stratą. Zawodnicy cały czas bowiem udawali, że 
się ścigają. Przed pandemią tak łatwo, wymaga-
jącej w końcu - polskiej publiczności żużlowej 
- nie dałoby się dźwignąć tylko dlatego, aby coś 
się na widowni działo. Spiker stosował bowiem 
poetykę z gali bokserskiej.

3 maja
Opadają już pierwsze płatki kwiatów wi-

śni. Tak krótko trwa ten cud natury. Pewna, 
doświadczona przez życie pani powiedziała mi, 
gdy lamentowałem nad tym:

- Wszystko się kończy, panie Stefanie.
Oczywiście, że nie zgodziłem się z tym.

4 maja
W sylwetkach znajomych, dotychczas gib-

kich i energicznych, dostrzegam pewną ocięża-
łość i przyzwyczajenie do tego, co jest. Szkoda!

5 maja
W Warszawie na konferencji naukowej 

Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej 
duchownym współpracującym z opozycję an-
tykomunistyczną. Im dalej od wydarzeń, tym 
więcej mitów. Wśród referentów kilku księży 
w młodym i średnim wieku. Ich wystąpienia są 
przepełnione duchem korporacjonizmu ka-
płańskiego. Co drugi bohater ich wystąpień to 
lokalny Popiełuszko. Dużo naiwności w komento-
waniu nieznanych im z autopsji zdarzeń. Zysku-
ję trochę więcej szacunku, gdy – sprowokowany 
– mówię o swoim koleżeństwie z ks. Jerzym 
Popiełuszką i o tym, że to ja zainicjowałem jego 
przyjazd do Bydgoszczy (- Jurek, musisz przyjechać 
do Bydgoszczy, aby ją obudzić!). Podczas obiadu 
patrzą na mnie jak na zjawisko nie z tego świata. 
Z ulgą wracam do domu. Nie lubię zrywać się 
z konferencji naukowych, jak czynią to inni 
po wygłoszeniu swego referatu, ale tym razem 
nie mogę wytrzymać. Rzeczywiście – zderzenie 
dwóch światów.

6 maja  
Bieg zdarzeń, na który człowiek raczej nie 

ma wpływu. Gdyby było inaczej, to zanudziłby 
się, zadławił się sobą.

7 maja
Zamówiłem bukiet 50 rubinowych róż na 

jubileusz instytucji, którą szczególnie cenię. Gdy 
wychodziłem z kwiaciarni, uginając się pod tym 
naręczem, usłyszałem:

- Ależ pan musi kochać!

Odwróciłem się – starsza, roześmiana pani 
tuląca w ramionach pieska. Miłość całą gębą!

Aż przysiadłem z wrażenia:
-  Ależ te kobiety są wrażliwe na miłość! Nie 

zazdroszczą, tylko cieszą się że ona jest.
Tak, kocham ludzi, a szczególnie tych, 

którzy wyrastają ponad poziom oraz też swoim 
życiem i działaniem kochają ludzi. Instytucja, 
której kupiłem „miłosne” kwiaty od pół wieku 
inspiruje i wzmacnia kulturę, czyniąc to całkiem 
bezinteresownie.

8 maja
IV Festiwal Ukraiński „Barwy Muzyki”. 

Znakomite dzieło znakomitej Liliji Zahnitko, 
liderki życia społeczno-kulturalnego Ukraińców 
w Bydgoszczy, która potrafiła zmobilizować 
lokalną diasporę do samodzielnego życia wspól-
notowego z wyraźną nutą kultury. W innych 
miastach tego nie ma. Roszczeniowość za to jest.

 
9 maja 
W ostatniej chwili odstąpiłem od przyjęcia 

Komunii Świętej, gdyż przypomniałem sobie, że 
idąc ulicą pożądałem żoną bliźniego swego, choć bez 
ostatecznych konsekwencji. Często przykazanie 
VII (Nie cudzołóż) przygłusza przykazanie IX, 
równie ważne.

Gdybym był hipokrytą winiłbym współ-
czesną modę, bardzo w przypadku kobiet 
seksistowską.

10 maja
Znów na granicy z Ukrainą w Krościenku z 

2,5 - tonowym ładunkiem osprzętu wojskowego, 
żywności, środków czystości i odzieży. Bractwo 
Inflanckie, Stowarzyszenie Przyjaciół Mir, i  Sto-
warzyszenie Pracy Społecznej. Wojna przystanę-
ła, więc kolejki samochodów. Dużo pojazdów z 
polskimi czerwonymi tablicami rejestracyjnymi. 
To ukraińskie nabytki rejestrowane w Polsce. W 
ciągu pierwszego tygodnia Ukraińcy ściągnęli 
40.000 aut. Ich własne uległy zniszczeniu bądź 
zaginęły. Od 6 kwietnia do 25 maja wprowadzo-
no okres bezcłowy na importowane pojazdy, 
czyli zniesiono cło importowe, akcyzę i VAT. 

Metoda przerzutu wojennej kontrabandy 
jak poprzednio:

Policja patrzy na napisy na naszych dwóch 
samochodach dostawczych z przyczepami i bez 
pytania przepuszcza. Polska straż graniczna pyta 
tylko: - Przeładunek? Tak, więc też przepuszcza. 
Mówi, aby minąć posterunek 2 i 3 i pojechać 
na 1. – Tam wszystko wiedzą. Specjalny, przez 
dwa miesiące wypracowany tryb przekraczania 
granicy. Przeładunek trwa dwie godziny. Ukraińcy 
są bardzo wdzięczni.

Nazwiska: Leszek Droszcz, Anna Jarecka, 
Krystyna Krymińska, Bronisław Pastuszewski, 
Henryk Tokarz, i ja. Można zapamiętać, choć 
niekoniecznie. Niemniej nie było łatwo zebrać 
dary przy rosnącym znudzeniu wojną i typo-
wym dla nastrojów społecznych zobojętnieniu. 
Pomógł Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkow-
ski oraz  Caritas Diecezji Toruńskiej. Cenne, 
kosztowne nawet dary i zakupy indywidualne. 
Najtrudniej było zgromadzić środki finansowe, 
co było głównie zasługą L. Droszcza. Dołożyli 
się też Ukraińcy mieszkający w Polsce. Mimo 
licznych podziałów wśród nich czuję solidarność 
z tymi, którzy pozostali w kraju. Być może od nas 
uczą się tej solidarności.

11 maja
- Taka młoda? – dziwi się mój brat Broni-

sław, podziwiając młodziutką policjantkę, której 
mundur dodaje gibkości. 

- A co? Myślicie, że do końca świata będziesz 
rządzić, starcy? – przygaduję co nieco złośliwie.

- Taka jest natura człowieka – spokojnie 
odpowiada brat. – Natura wieczności.

 
12 maja
Motocykliści są zazwyczaj samotni. W majo-

wych, rozzielenionych Bieszczadach spotkałem 
chłopaka, który pasjonuje się wyjeżdżaniem 
na szczyty a potem w schronisku opowiada o 
swoich rajzach. Nazwy, które przytacza brzmią 
egzotycznie, ale niektórzy ze słuchaczy przytakują 
ze zrozumieniem.

13 maja
Pewna pani, operująca dla swojej lepszej 

orientacji w świecie, bo kobiety są w tym słabe, 
paradygmatem spiskowej teorii dziejów głosi, że 
uchodźctwo z Ukrainy jest zaplanowaną grą 
globalistów, a szczególnie Amerykanów. Ja 
dokładam do tego informację, że ewakuacja 
lutowo-marcowa była nadzwyczaj dobrze zor-
ganizowana, jakby starowała nią CIA poprzez 
różne mniej lub bardziej naiwne charytatywne 
organizacje, jak CRI, z którą zetknąłem się w 
Ustrzykach Dolnych,  a która potem przeniosła 
się do Stryja i Kijowa. Wolontariusze jej biorą 
tygodniowy urlop i płacą 2.500 dolarów za moż-
liwości pomocy Ukrainie. Stały jest tylko sztab. 

Amerykanie chcą przygarnąć 100.000 
dobrych ukraińskich rąk do pracy, aby ratować 
swoją upadająca gospodarkę. Teraz wiadomo, 
dlaczego Ukraińcy tak lgną do Warszawy; tam 
jest ambasada USA, która nadzoruje operację. 

Dobre zorganizowanie uchodźctwa polega-
ło na tym, że podstawiano autobusy, które pod-
woziły pod granicę, gdzie wprawdzie trzeba było 
kilka godzin czekać, ale w ogrzanych autobusach 
i przy dostępie do toalet oraz punktów wyżywie-
nia. Potem trzeba było przejść pieszo kordon, co 
tylko pokazywała telewizja, aby wzbudzić uczucia 
litości. I wzbudziła.

Tak, taka jest prawda o ukraińskim bieżeń-
stwie, ale też nie potwierdza ona spiskowej teorii 
dziejów. Z masami społecznymi i wydarzeniami 
dziejowymi jest jak ze zjawiskami przyrody. Wy-
stępują nieoczekiwanie, spontanicznie, według 
swego wewnętrznego biegu. Człowiek oczywiście 
usiłuje to okiełznać, a nawet wyciągnąć z tego 
korzyści. I tak jest z globalistami, kiełznającymi 
tę absurdalną wojnę, tkwiącą w jakimś mroczno-
-krwawym wschodnim mistycyzmie Wschodu. 
Nie globaliści tę wojnę wywołali, ale o sprowo-
kowaniu to już można dyskutować.

14 maja 
W tramwaju podsłyszałem taką oto rozmo-

wę przez telefon:
- Szedłem za tobą po schodach, podziwiając 

twoje cudne nogi oraz te cielistego koloru szpilki i 
głupiałem. Kilkanaście minut później, gdy zjawia-
łem się w warsztacie po odbiór roweru, to byłem 
już tak ogłupiały, że rzemieślnik na zakończenie 
rozmowy zapytał, nie skrywając zbytnio swojej 
intencji: - „Czy pan jest z miasta, czy z okolic?” 

Jak słychać, młodzież nie kryje się ze swoimi 
emocjami i estetyką.

15 maja
Zimni ogrodnicy i zimna Zośka nie tacy znów 

zimni. Wokół zieleni się i kwitnie, nawet pierwsze 
bzy. Żyć się chce, na zasadzie kontrastu mając w 
czeluściach pamięci zimne i wilgotne dni jesien-

dokoñczenie na str. 8
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no-zimowe, w tym roku jakże długie i męczące.
Pełni entuzjazmu planujemy z żoną wczasy 

nad morzem.

16 maja
Odgórna, ministerialna dekretacja, że 

pandemia is over, a pozostało tylko zagrożenie 
pandemiczne. Czas więc kończyć ten Dziennik, jak 
na  początku jego pisania zadeklarowałem. Ale 
w międzyczasie wybuchała wojna, żywioł jeszcze 
groźniejszy, bo mniej przewidywalny, jak wszystko 
co w dużym stopniu zależne jest od człowieka. 
Odczuwam tę wojnę na co dzień, gdyż od kilku 
lat współpracuję z głównymi jej ofiarami - Ukra-
ińcami, ale sam też jestem jej ofiarą. Męczą 
mnie wiadomości z frontu, a przede wszystkim 
moja własna bezsilność. W gąszczu covidowych 
zagrożeń, strachów i absurdalnych działań władz 
można było jakoś się poruszać. Tu, choć front 
daleko, człowiek jest sparaliżowany. 

Tak więc będę, choć niezbyt chętnie, 
Dziennik ten nadal ciągnąć.  Może stanie się 
świadectwem nie tylko samych zdarzeń, co ich 
percepcji przez w miarę czynnego, a nie tylko 
obserwującego świat, człowieka, za jakiego się 
uważam.

17 maja
Wojna buduje ukraińską, zaniedbywaną 

dotychczas tożsamość narodową... 
A mnie się wydaje, że będzie to tożsamość 

bardzo nowoczesna, zglobalizowana, uniwersa-
listyczna, tym bardziej, że Ameryka i Europa na 
pewno nie przegapią ekonomiczno-politycznej 
okazji do „odbudowy Ukrainy”, bezkrytycznie 
lgnącej do Europy. Zadatki takiej tożsamości 
zapowiadał dotychczasowy rozwój tego państwa, 
i społeczeństwa który z autopsji obserwowałem 
podczas licznych doń wyjazdów. Chłopski naród 
bez elit łatwo się wynaradawia. 

18 maja
Pani, która na jubileusz instytucji artystycz-

nej, w której pracuje, otrzymała ogromny bukiet 
kwiatów, poinformowała mnie z autentycznym 
smutkiem w głosie, że kwiaty te już zwiędły i 
musiała je wyrzucić.

- Nie wszystko się kończy – powiedziałem, 
usiłując wyprzedzić jej refleksję.

- Wszystko – upierała się.
Pokłóciliśmy się szczerze.  

19 maja
 Życie rodzinne Ukraińców różni się od 

naszego, przynajmniej nadal w większości teore-
tycznie uznawanego. Duża rola kobiet. Kobieta 
jest wierna mężowi dopóki ten jest jej wierny i 
dba o nią i o dzieci. Jeśli zawodzi, to odrzuca go 
i wybiera sobie innego opiekuna, który także 
zainteresuje się dziećmi. Potrzebuje wsparcia. 
Swoisty, psychologiczny matriarchat, typowy dla 
kultury postradzieckiego Wschodu, gdzie męż-
czyźni zostali zdegenerowani, także za sprawą 
rosyjskiej specjalności, czyli alkoholu.

W ramach uchodźczej fali przybyło do 
Polski wiele rozwódek i kobiet wyzwolonych, 
pragnących rozpocząć tu nowe życie.

20 maja
Obserwuję ich, zakochanych (nota z 27 

kwietnia 2022 roku). Wiedzą i nie wiedzą o tym. 
W zasadzie nie liczą się ze światem, choć zacho-
wują się dyskretnie, bo prawdziwa miłość nie jest 
demonstracją. Są sami w sobie i ze sobą. 

Inny, inaczej realny świat. Obok. Wybucha 

tu i ówdzie, jak złote mlecze na zielonej murawie 
czy  różowo - fioletowy kąkol w zielono -  ugrowym 
zbożu. Jak to dobrze, że Pan Bóg także  takie wy-
buchy inicjuje, a może tylko dopuszcza do nich, 
mimo że łamią one wszelkie normy,  w tym mo-
ralne, choć według mnie mają swoją specyficzną 
moralność. Są też prawdziwe i piękne, jak widzę.

Obserwuję  ich, są piękni w tym zachwyce-
niu się sobą. Mnie nie widzą, nikogo nie widzą. 
Boję się, że wpadną pod samochód.

21 maja
W wywiadzie z Olgą Tokarczuk napisanym 

z okazji jej nowej powieści Empuzjon. Horror przy-
rodoleczniczy („Gazeta Wyborcza”, „Wolna Sobota” 
2018, nr 17, s. 18-19() stwierdzenie, że pisanie 
powieści jest  męczącym procesem, bo bardzo oddziela 
od świata. „Wszyscy dokoła zajmują się jakimś życiem, 
coś robią, gdzieś chodzą, a mnie przychodzi siedzieć w 
skupieniu, odłączeniu od rzeczywistości. To potrafi 
pochłaniać ogromną ilość energii”, a równocześnie:

- „Stara dobra prawda – chcesz być pisarką, siedź 
na tyłku”.

To samo odczuwałem pisząc przez cały 
ostatni rok swoją trzecią powieść. Jeszcze nie 
odetchnąłem po niej, tym bardziej, że wydaw-
nictwo ze względu na czytelników zmusza mnie 
do zmiany tytułu z Nowy dzień na Wyznania nie-
zweryfikowanego.

 Nic wiem co robić.

22 maja
Naukowcy i publicyści próbujący zracjona-

lizować wojnę w Ukrainie wprowadzili pojęcie 
raszyzmu. Wbrew pozorom nie wywodzi się ono 
od rasizmu tylko od słowa Russia i jest próbą prze-
łożenia na język intelektualny ideologicznego 
hasła rosyjski świat (russkij mir).

Istotą raszyzmu jest kult państwa i terytorium 
tegoż państwa połączony z ultranacjonalizmem. 
W grę wchodzi też kult wodza i realne wsparcie 
jakiego udziela mu społeczeństwo czy, biorąc pod 
uwagę wielokulturowość Rosji, naród państwowy. 
Carsko-komunistyczna tradycja myśli politycznej 
Rosji wytworzyła absurdalne pojęcie suwerennej 
demokracji, to znaczy demokracji nie opartej o 
uniwersalne wartości, których wprowadzenie 
w życie można weryfikować, tylko zindywiduali-
zowanej, zależnej od lokalnej tradycji. Do tego 
dochodzi tyrania. W przypadku Rosji jest to już 
nie  autorytaryzm jak na Białorusi, tylko wyrafino-
wany, hybrydowy a więc miękki i twardy zarazem, 
zamordyzm. Wyrafinowanie jego polega na tym, 
że w przestrzeni społecznej a raczej medialnej 
zachowuje się atrybuty uniwersalnej demokracji, 
czyli wybory, wolność wypowiedzi a przynajmniej 
wolność w osobistym gniazdku. Istotnym elemen-
tem raszyzmu jest też negatywne odniesienie się 
do świata pozarosyjskiego i wydobycie na wierzch  
takich elementów eskapicznej rosyjskiej tradycji 
jak mesjanizm (Moskwa-Trzeci Rzym) i panslawizm 
(jedność słowiańska pod przywództwem Rosjan).

Jak widać, raszyzm jest niespójny, ana-
chroniczny, bowiem bardziej wychylony jest 
w przeszłość niż w przyszłość, a teraźniejszość 
adaptuje do swoich celów, zaprzeczając tym 
samym naturalnemu biegowi historii. Dlatego 
też przegrywa w opinii świata a w rosyjskiej klatce 
jeszcze bardziej pęta ów rabski naród. Nie odpo-
wiada na naturalną potrzebę ludzkiej wolności, 
tylko definiuje wolność po marksistowsku, jako 
uznaną (zaakceptowaną) konieczność. 

23 maja
Na popisach gry na flecie w Państwowym 

Zespole Szkół Muzycznych. Niby nikomu to 
niepotrzebne ... Dzień, który miał się nie zacząć, 
bo poranek był tak piękny, że szkoda było go 
kończyć, równie pięknie się kończy, tym bar-

dziej, że usiadłem obok czarnowłosej śliczności 
w sukni w fioletowe róże. Tyle młodości, słońca 
które nigdy nie zachodzi!

24 maja
W stuleciach Polska nie pozostawała  w 

dobrej komitywie z sąsiadami. Z wyjątkiem może 
Łotwy (1920-1939). Czy teraz taka komitywa 
będzie z Ukrainą? Nie wiem. Wiem tylko, że 
Ukraińcy potrafią być nieobliczalni.

25 maja
Lilija Zahnitko twierdzi, że człowiek musi 

dbać o siebie i budować siebie, aby móc się 
czym z innymi dzielić. Także swoją urodą. Nigdy 
tak nie myślałem o sobie, o swoim działaniu, 
o swojej karierze. Ależ jestem anachroniczny, 
anarchiczny i abnegacki!

26  maja
Wyobraziłem już sobie to spotkanie. 

Narysowałem na tablicy interaktywnej mego 
wewnętrznego komputera każdy szczegół sce-
nografii, przećwiczyłem każdy gest, wypieściłem 
każde słowo, a tu nagle przychodzi wiadomość, 
że to nie ja, że nie dla mnie będzie to spotkanie.

Ani mi się smutno zrobiło, ani gniewnie. 
Nawet pewna ulga, że kto inny jest Panem 
Dziejów, także moich, że kto inny bierze od-
powiedzialność za świat, także mój. Zasnąłem 
odprężony, spałem jak Dziecko Boże.

27 maja
A my objęci w pół lecimy głową w dół – nucę 

piosenkę Edyty Geppert, widząc ich, jak prze-
chodzą na drugą stronę ulicy. Pod samochód 
znów nie wpadli.

28 maja
Sebastian jak każde dziecko jest ofiarą 

świata, w którym przyszło mi żyć. Usiłuje wy-
rwać się z tego bagna, ale znów grzęźnie w tym 
nadmiarze technologii i informacji, które go 
otaczają. Walczy. 

Próbuję mu w tym pomóc kolejnymi roz-
mowami, ale niewiele z tego wychodzi. Mój język 
i bieg moich myśli nie są z jego świata.

- Ty niczego nie rozumiesz – orzeka Se-
bastian.

Daje się jednak pocałować w czoło na 
dobranoc.

29 maja
Wojna na Ukrainie staje się obsesją. 

Najgorsza chyba jest niepewność. Do czego ta 
wojna doprowadzi? Czy wystąpi konfrontacja 
nuklearna? Czy tlić się będzie latami, bo w 
istocie tli się już od 2014 roku? Z COIVID-em 
było łatwiej, bo wiadomo było że się skończy, 
gdyż każda, nawet najgorsza zaraza się kończy, 
a z wojną nic nie wiadomo, bo ona bierze 
się z wciąż odradzających się sił ciemności w 
człowieku.

Ta wojna psychicznie ciśnie. Nawet Se-
bastian, który dystansuje się od niej, zapytał 
podczas cotygodniowej sauny:

- Kiedy ona się wreszcie zakończy?

30 maja
Dobiega końca zwariowany maj. Niewiele 

zrobiłem, więcej myślałem i wymyślałem.

31 maja
Michał Pasternak sugeruje, abym napisał 

coś o sadzeniu pomidorów i odszedł od tego 
wojenno-majowego zamętu.

Piszę więc, ale też o tym, że aura tak się 
zapętliła, iż na mojej działce wyjątkowo w tym 
roku  mało mleczy zakwitło. v

Dziennik...
dokończenie ze str. 7
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Joanna Wicherkiewicz

***

jezdnia wrasta w trupa
trup wrasta w mleko 
mleko usiłuje 
zneutralizować czerwień 
tasiemka
świadectwo nędzy człowieczeństwa 
zaklina biel 
 
obraz jest drastyczny 
opis drąży emocje szarzeje znika 
 
mówią
tam leży twoja córka
na tej obcej zimnej jezdni
w kałuży mleka i krwi 
przeszło przez nią stado samców 
spętali ręce 
tłoczyli cuchnące oddechy 
w nagie ciało 
 
obraz jest drastyczny 
opis oblepia płuca 
oddech zapada się w czerń 
 
krzyczysz 
należy i trzeba 
już nie wystarcza 
 
kontekst ma znaczenie 

Justyna Dereszyńska
Adam R. Prokop

bujanka na dobranoc

dzieci uciekły z huśtawek
rozbujanych obłędem
skrzypienie ich zawodziło
rdza pożarła i poszła
lęk nie chciał choć powinien
i zakwitł świeżą grozą
bujał się wprzód i w tył
skrzypiał zawodził groził
huśtawki tęskniły do dzieci
zwykłe potworne huśtawki
dla niezwykłych bachorów
biedne stare żelastwo
pajac który wyłączył czas
czas zabujania
wieczność na łasce wiatru
i rdzawa cisza
bezdzietne nabujanie
to kłamstwo?
tylko samotność
bez wiary 
z jękiem 
skrzypiącym spróchniałym 
dzieci i rdza
od nowa

Lucyna Bełtowska

dziewięćdziesiąty 
pierwszy dzień wojny
 

kipi kasza kipi groch
a niech kipi odwróćmy oczy
dociśnijmy pokrywkę
zaburzona estetyka źle wpływa
 na trawienie
 
kipi kasza kipi groch
mdłe to i nudne a na naszych 
talerzach smakowite  
chateaubriandy de volaille
zjemy sami 
 
kipi kasza kipi groch 
co za upór czemu nie 
chcą nakarmić agresora
my i tak już mamy 
nowe menu
 
kipi kasza kipi groch 
a niech wykipi my tłuste koty
szybciej wrócimy do naszych
biznesów

Lucyna Dobaczewska

Lament

Rośnie w niej 
narasta jak pociąg
który wytacza się 
wagon za wagonem

przez drzwi wpada strumień powietrza
może odetchnąć

kobieta w oknie piękna jak obraz
unosi dłoń 
kładzie na szybie

pociąg rusza
krajobraz unosi 
pobladłe twarze
szelest metalu
tłumione słowa

kim byli oni…
palce zaciskają się aż do krwi
płonęły domy

tu – miniaturowe pożary wierzchołków sosen

słoneczne światło przenika
przez włókna mięśni 
przez stożek kości
do tego co rośnie w niej
i przyjdzie na świat

wtedy 
położy to
w dziecięcym wózeczku
na pustym peronie
niech bawi się 
niech gaworzy

Lucyna Bełtowska, replika obrazu KRWAWIĄCE DOMY UKRAINY

Joanna Wicherkiewicz

 *** 
 
 
patrzysz w niebo liczysz obłoki
jeden dwa trzy trzynaście
nagle świst rozpruwa niebo 
jeden dwa trzy 
śmierć spada na ziemię 
zostaje 
 
 
matka już w jej objęciach 
ty obok matki 
tkwicie w niemym odrętwieniu 
jeden dwa trzy 
dzień przechodzi w noc 
noc w dzień 
dzień w noc 
chcesz pochować matkę 
chcesz pochować matkę 
przy schodach przy płocie 
przy drzewie
gdziekolwiek
 
 
a oni mówią
że wiedzą co czujesz
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(Opowiadanie ukazało się w Geklibene werk, t.VI: 
Wełt-ojs, wełt-ajn, Wilno 1929.) 

I
Pola Ratner od wczesnego ranka szukała 

książki niezbędnej jej do egzaminów koń-
cowych na wydziale lekarskim. Dziewczyna 
przygotowywała się do nich pilnie, zawzięcie 
i wielkim zaangażowaniem, z całym zapałem 
dwudziestoośmiolatki. Teraz, do egzaminów, 
musiała przypomnieć przyswajaną przez całe 
życie wiedzę. Zdawała sobie jednak sprawę, że 
był słoneczny, błękitny i czysty,  piękny dzień 
i że gdzieś w wielkim mieście, naprzeciwko 
otwartych okien, kręci się bez przerwy dniem 
i nocą  niewidzialna katarynka, grając ostatnią 
tkliwą melodię wiosny... 

O bladym świcie, kiedy Pola zaczyna się 
uczyć, jej umysł jest czysty, dziewiczy jak pusta 
kartka białego papieru – wszystko, co będzie 
na nim zapisane, prawdopodobnie pozostanie 
jasne na zawsze, na wieki. 

Wieczorem, po długim dniu nauki, umysł 
Poli jest przeładowany niczym szuflada przed 
podróżą planowaną przez roztargnioną gospo-
dynię. Całe rozdziały przeróżnych wyuczonych 
na pamięć książek wypełniają jej głowę, tworząc 
jeden wielki mętlik – istotny rozdział zapodziewa 
się, jak na złość, wtedy, gdy jest potrzebny. A do 
tego jeszcze zniknęła jej ważna książka, gruby 
tom traktujący o męskich i kobiecych choro-
bach wenerycznych. Pola w żaden z sposób nie 
może zgadnąć, kto mógł zabrać podręcznik 
z jej pokoju; a złości się tym bardziej, że jest 
świadoma, że traci czas na jej poszukiwanie w 
najlepszej, wczesnoporannej porze, między 
godziną piątą a siódmą, kiedy wszyscy śpią w 
swoich pokojach. Wszystko, co wtedy wkłada 
się do głowy, zostaje w niej na zawsze niczym 
należycie wbity gwóźdź. 

Wyprowadzona z równowagi, zapomniała 
nawet o wielkim współczuciu, jakie odczuwa 
dla ojca po śmierci matki i kiedy coraz trudniej 
mu zarabiać na życie. Już kilka razy wchodziła 
do jego nieoświetlonej sypialni. Próbowała też 
obudzić pokojówkę, śpiącą w kuchni twardym 
snem. Teraz Pola jest zaabsorbowana nerwo-
wym poszukiwaniem. Na palcach wchodzi do 
ciemnego jak w nocy pokoju dziecięcego i 
zatrzymuje się przy drzwiach z uczuciem takiej 
rozpaczy, jakby przed chwilą już wielokrotnie 
przeszukała bezskutecznie wszystko. Tutaj, w 
dziecięcym pokoju, okna pozasłaniane są ciem-
nymi kotarami. Gdzieś w górze, w rogu, zabrzę-
czała mucha obudzona wizytą Poli. W powietrzu 
unosi się mieszanina zapachów – oddech 
śpiącego dziecka i woń hiacyntów. Na przystro-
jonym stoliczku więdną kwiaty, a w największym 
z trzech dziecięcych łóżek śpi z rozpuszczonymi 
ciemnymi lokami o rudawym odcieniu siostra 
Poli, czternastoletnia gimnazjalistka Mura. Śpi 
błogo, z zuchwałym uśmieszkiem na pięknych 
wyzywających ustach. Jej pełne i świeże policzki 
są zaróżowione, jakby płonęły młodzieńczą 
namiętnością. Tuż obok lewego policzka, na 
bladym miejscu nieco poniżej ust, wyrasta 
rozogniony, szpiczasty pryszczyk – jakże wiele 
mówiący o rozgorączkowaniu młodego ciała... 

I oto okazuje się, że Pola nie na darmo się 
tutaj pofatygowała; zaginioną książkę znalazła 
właśnie w pokoju dziecięcym. Leżała głęboko 
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wsunięta pod łóżko czternastoletniej Mury, 
otwarta w najbardziej przerażającym  miejscu 
– tam, gdzie są zdjęcia przeróżnych chorób 
wenerycznych... 

Pola musi położyć się na brzuchu na podło-
dze, aby wydobyć książkę spod łóżka. Cała krew 
– którą lepiej zostawić w spokoju przygotowując 
się do egzaminów – napływa jej do głowy. Póź-
niej, trzymając w dłoniach otwartą książkę, stoi 
przed łóżkiem Mury ze wzrokiem utkwionym 
w pryszczu obok jej ust... Pierwsza myśl, która 
przychodzi Poli do głowy, jak każdej studentce 
medycyny,  jest straszna, potworna. Wydaje się 
jej, że siostra, czternastoletnia gimnazjalistka 
Mura, zaraziła się jakąś ohydną chorobą wene-
ryczną i boi się przyznać do tego w domu... Sama 
chce sprawdzić w podręcznikach medycznych, 
co to za choroba. 

– Co robić?
Wydaje jej się, że powinna jak najszybciej 

pobiec do sypialni ojca i obudzić go – postawić 
na nogi cały dom... Ale kiedy wraca z odnale-
zioną książką do siebie, do małego pokoiku, 
odczuwa emocje płynące z obrazów na ścianach, 
spokój emanujący z książek i z drobiazgów uło-
żonych na obu stoliczkach i przychodzi jej do 
głowy, że zwyczajnie zwariowała. To idiotyczne, 
że biała skóra budzi w niej raptem takie czarne, 
straszne myśli... Istne szaleństwo... Tymczasem 
to tylko wścibstwo czternastoletniej Mury, bar-
dziej ciekawskiej niż czterdzieści tysięcy diabłów 
– wszędzie musi wsadzić swój nos... 

 Ona, starsza siostra, była nieodpo-
wiedzialna, zostawiając w swoim pokoju tego 
rodzaju książkę na wierzchu, nie zamknąwszy 
go na klucz, by ciekawska smarkula Mura nie 
mogła do niej zajrzeć. Ale co się stało, to się 
nie odstanie... Mura zapoznała się już ogólnie 
z treścią książki i z wielkim zainteresowaniem 
przestudiowała każde „ohydne” zdjęcie...

„Fe!.. Jakie to ohydne!...” 
Pola musi w myślach dodać: „Fe! Jakie to 

ohydne”, ponieważ nawet dla niej, dwudziesto-
ośmiolatki, teraz, w okresie przedegzaminacyj-
nym, też będzie zdrowiej nie za często patrzeć 
na te fotografie... Na wpół leżąc na kanapie, za-
czyna kartkować książkę, próbując wbić sobie do 
głowy treść różnych ważnych rozdziałów i nagle, 
już względnie spokojna, znajduje pomiędzy stro-
niczkami sporą, prostokątną karteczkę, zapisaną 
bardzo dużymi, niezwyczajnymi literami, silną, 
męską ręką. Na kartce jest napisane: „Muro!... 
Muro, kochany pyszczku. Nie widziałem cię już 
trzy dni. Płonę. Czekam na Ciebie codziennie 
wieczorem w parku klubu sportowego (na 
prawo, obok muszli koncertowej, na pierwszej 
ławce). Jutro znowu będę czekał. Jeśli się nie 
pojawisz, nie skoczę do rzeki, oczywiście, ale 
zrobię całą masę innych głupstw. Zaklinam Cię, 
przyjdź. I musisz mnie usłuchać. Nie zapominaj: 
jestem dokładnie dwa razy starszy od Ciebie...”. 

Czytając liścik Pola czuje, że serce zaczyna 
walić jej niczym młot. Blednie, jak gdyby to 
odnosiło się do niej i miało związek z ową niewi-
dzialną katarynką, grającą gdzieś całymi dniami 
wzruszającą, wiosenną melodię... Najpierw 
przypomina sobie, że park klubu sportowego 
jest duży i gęsty, że koncertuje tam co wieczór 
wielka orkiestra, że mnóstwo tam mrocznych 
alejek, i że można się do niego dostać tylko 
przez rzekę małym parowcem obwieszonym 

chorągiewkami oraz czerwonymi, zielonymi i 
niebieskimi papierowymi lampionami. Potem 
Pola uprzytamnia sobie, że nad górną wargą 
Mury rosną młodzieńcze, ledwie dostrzegalne 
wąsiki i że jej pyszczek przez to wygląda jakby 
był lekko umorusany, podobnie jak u niej, u 
Poli, i wszystkich dzieci płci żeńskiej w rodzinie 
Ratnerów. W głębi serca czuje tęsknotę za tam-
tym własnym, dziewczęcym umorusaniem i za 
wzruszającą, wiosenną melodią niewidzialnej 
katarynki.  Nadchodzące dni wkuwania nagle 
zaczynają się jej wydawać długie i ciężkie... wyjąt-
kowo ciężkie. Aby się jak najszybciej uwolnić od 
tego uczucia, znowu zaczyna myśleć, że powinna 
obudzić ojca i podnieść wrzawę... W mgnieniu 
oka uświadamia sobie jednak, że należy do 
rodziny Ratnerów – spokojnej, inteligenckiej 
rodziny. W domu Ratnerów nigdy na nikogo nie 
podnosi się głosu, nawet na służącą. Zamiast pła-
czu lub krzyku stosuje się niezmiennie spokojną, 
logiczną i inteligentną perswazję. Rozmowy 
prowadzi się zawsze szczególnym, aksamitnym 
tonem i nawet kiedy – powiedzmy – dziecko 
przewróci kałamarz na biały obrus, dorośli się 
uśmiechają i mają niemal rozradowane twarze, 
jakby chcieli powiedzieć: „No cóż... Nic takiego 
się nie stało, to żadne nieszczęście. Trzeba jedy-
nie uważać, żeby to się więcej nie powtórzyło...”. 

Ponadto przez ostatnich kilka lat ona, Pola, 
zastępuje Murze matkę. W takim przypadku 
trzeba działać bardzo ostrożnie i rozsądnie, 
nie wolno się spieszyć... Sama myśl, że czterna-
stoletnia Mura zaraziła się jakaś okropną cho-
robą, jest nie tyle głupia, ile wręcz zbrodnicza. 
Dziewczynka jest kochanym, pełnym radości 
życia i mądrym dzieckiem. „Mura jest bystra” – 
powiadają wszyscy. 

To nic niezwykłego, że wśród gimnazja-
listek w wieku Mury, uczennicy piątej klasy 
gimnazjum, nie znajdzie się taka, co nie jest 
zakochana, bo nawet ta, która się nie zakochała, 
wstydzi się do tego przyznać koleżankom... 

Pola jest taka zadowolona, że zaczyna 
uśmiechać się do swoich myśli i ogarnia ją 
ten sam nastrój, który opanowuje wszystkich, 
gdy jakieś dziecko przewróciło na biały obrus 
kałamarz... Zabiera się za studiowanie poszcze-
gólnych rozdziałów grubego tomu z takim 
zapałem, jakby na pewno wiedziała, że później, 
kiedy Mura wstanie, powie jej: „No, no, już do-
brze… To nic strasznego... Nie trzeba płakać, ale 
dziewczyna nie powinna robić takich rzeczy...”. 

A jednak teraz, po przeczytaniu tego 
liściku, nauka przychodzi jej z wielkim trudem; 
przyswajanie przez zmęczony umysł ważnych 
rozdziałów grubego tomu przypomina wbijanie 
w nieskończoność tępych gwoździ, które wracają 
po uderzeniu do początkowej pozycji i za nic 
nie chcą się wbić. Zamiast wyuczonych zdań, 
ciągle jeszcze znajdujących się na końcu języka, 
wciąż powracają natrętnie te same słowa: „Mura, 
kochany pyszczku. Płonę. Jestem dokładnie dwa 
razy starszy od ciebie...”. 

Zadumała się: „Prosty rachunek: dwa razy 
starszy od Mury, czyli... dwadzieścia osiem”. 

Prosty rachunek „dwadzieścia osiem” 
zupełnie się nie zgadza z innym obliczeniem, 
dotyczącym jakieś nieprawidłowej temperatury, 
o której wzmiankuje książka. Do tego Pola wciąż 
sobie przypomina, że w pokoju dziecięcym śpi 
Mura z rozczochranymi lokami, o młodzień-
czej, rozkwitłej namiętnością twarzy i że na 
bladej skórze poniżej ust znajduje się szpiczasty, 
rozogniony miłosny pryszczyk... Mura, zdaje 
się, jest zakochana w dwudziestoośmioletnim 
mężczyźnie...

„To dopiero historia ...”.  
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„Tylko tego nam jeszcze w domu braku-
je...”.  

Pola usiłuje wyrzucić z głowy wszystkie 
sprawy drugoplanowe i skupić się na jednej 
tylko rzeczy: 

„Pilnie wkuwać...”. 
Nic już jej nie przeszkadza oprócz jednego: 
„Któż to może być?... Oszust, łobuz, 

wyrzutek społeczeństwa... Żaden porządny 
mężczyzna nie będzie próbował rozkochać w 
sobie czternastoletniej smarkuli, pisząc do niej 
bezczelny liścik ze zwrotem <<Płonę>>. Tak 
postępuje szarlatan, żulik. A może naprawdę 
jest zakochany w Murze... Może to przyzwoity 
człowiek... Tak czy siak – Mura jest zgubiona”. 

Pola krąży po pokoju wzburzona i zła na 
siebie, już dwa razy podeszła do lustra i dwu-
krotnie się przekonała, że z powodu małych 
kobiecych wąsików jej usta wyglądają jak gdyby 
były umorusane jak u Mury; tylko oczy je róż-
nią... Smutne oczy... o innym kształcie. Dziwne, 
że jedyną osobą, która zauważyła „umorusanie” 
jest ten dwudziestoośmiolatek, który pisze do 
Mury bezczelne liściki.

Pola się zastanawia: 
„Trzeba przedsięwziąć jakieś kroki... 

Najważniejsze – to nie robić zamieszania...  
Mura może się przestraszyć i pomyśleć, że jest 
zgubiona”. 

Tak czy inaczej poranek jest już zmarno-
wany. Trzeba zaczekać, aż Mura wstanie. Pola 
czuje się zmęczona, wyciąga się na kanapie i 
zapada w sen. 

Teraz jest około jedenastej przed połu-
dniem. Ojciec już dawno temu zjadł śniadanie 
i wyszedł z domu, służąca także. Dzieci również 
wstały, bawią się. Przez otwarte okna słychać 
tkliwą, wiosenną melodię niewidzialnej, wiecz-
nie czuwającej katarynki. Mura też już wstała. 
Pola budzi się, przypominając sobie o jakimś 
mężczyźnie, który płonie w związku z tym, że 
ma dwadzieścia osiem lat... W pierwszej chwili 
wydaje się jej, że to wszystko ma jakiś bardzo 
bliski związek z nią. Wsłuchuje się – Mura śpie-
wa głosem dziewczyny, która stanie się bardzo 
piękna, lecz utraci swój głos. Jednak w śpiewie 
czuje się ogromne szczęście – dziewczyna jest 
zakochana... Pola przeczuwa, że mężczyzna, 
który płonie, bo jest dwudziestoośmolatkiem, 
z całą pewnością ma związek z Murą i jej śpie-
wem... Wysuwa głowę przez uchylone drzwi 
swojego pokoiku i krzyczy głosem starszej siostry, 
mogącym równie dobrze spełniać funkcję głosu 
matki: „Dzieci! Przyślijcie do mnie Murę!”.  

II 
Zaraz po porannym myciu, ze świeżo 

przypudrowanym pryszczykiem, Mura staje w 
pokoju starszej siostry. Pola siedzi przy stoliczku 
z bardzo poważną miną, jakby już zakończyła 
prawić Murze morały, zanim ta w ogóle do niej 
weszła. Pola zaczyna mówić pedagogicznym 
tonem, bardzo cicho, unikając wzroku Mury; 
ołówkiem stuka w swoje paznokcie:

– Posłuchaj, Muro, znalazłam u ciebie pod 
łóżkiem swoją książkę medyczną; nie powinnaś 
jej czytać... To okropne. Jakie licho cię podku-
siło? Ile razy ci powtarzałam, że w moim pokoju 
wśród książek znajdują się takie, których nawet 
mnie, dwudziestoośmiolatce, nie wolno byłoby 
czytać, gdybym nie studiowała medycyny i nie 
musiała się przygotować do egzaminów końco-
wych. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób 
ta książka znalazła się pod twoim łóżkiem? 
Spójrz mi w oczy, Muro... 

Ale dziewczyna nagle blednie, ta bladość 
wygląda jak przypudrowane miejsce wokół 

pryszczyka. Zamiast patrzeć na siostrę, wpatruje 
się szeroko otwartymi oczyma w otwarty gruby 
tom na stoliku. Nie posiada się z wściekłości: 

– Znalazłaś książkę? – pyta. Jest rozgnie-
wana, obiema wyciągniętymi rękami próbuje 
capnąć ją ze stolika. Pola zagradza jej drogę.  
A przy tym nagle zdaje sobie sprawę, że ta cała 
historia zaczyna ją irytować – jakby ona i jej 
czternastoletnia siostra odtwarzały jakaś sztukę 
odgrywaną po tysiąckroć w teatrze.  

– Czekaj! – powiedziała Pola, naumyślnie 
bardzo chłodno i nieco obojętnym tonem. – W 
książce znalazłam liścik. Dwudziestoośmioletni 
mężczyzna pisze do ciebie, żebyś się z nim 
spotkała dziś wieczorem w parku klubu spor-
towego...

Mura w pierwszej chwili jakby nie wierzyła 
własnym uszom: 

– Co? Czytałaś ten list? To świństwo! Na-
tychmiast mi go daj, no daj, mówię do ciebie!

Pola czuje, że teraz jest właściwy moment 
na uśmiechniętą minę, którą przybiera się w 
tym domu, gdy ktoś przewróci kałamarz na 
biały obrus:

– Muro! Jak ci nie wstyd odzywać się do 
mnie takim tonem? 

 Pola dostrzega, że uśmiech, który 
zagościł na jej ustach, jest naprawdę o wiele 
skuteczniejszy niż wszelkiego rodzaju krzyki i 
groźby. Jest zadowolona. W ciągu jednej chwili 
Mura leży na kanapie pokonana, jej twarz pło-
nie, z oczu płyną łzy, z piersi wydobywa się wielki 
szloch, jakby się wydarzyła straszna, ogromna, 
niedająca się przeżyć tragedia. Obok niej, z 
opuszczonymi rękoma  i z miną osoby, której 
się bardzo łatwo udało wykonać kawał ciężkiej 
pracy, stoi Pola. W jej głosie słychać zmęczenie, 
ale z ust mimo wszystko nieprzerwanie płyną 
wyrzuty pod adresem Mury: 

– Ach, ty niemądra, paskudna, odrażająca 
dziewczyno! Pozwalasz sobie robić takie rzeczy i 
nawet nie pomyślisz, co z ciebie wyrośnie! Mnie 
jest wszystko jedno. Weź i się choćby utop razem 
z tym..., z tym szarlatanem, który waży się pisać 
do czternastoletnich dzieci takie listy!

– Tak, tak –  Mura zalewa się łzami, szlo-
chając spazmatycznie. – Jestem stracona... stra-
cona... Uwierz mi... Nie zrobiłam nic złego, ale 
jestem zgubiona... zgubiona na wieki, na zawsze. 

– Zgubiona? – Pola udaje, że nie rozumie. 
– Dlaczego? Sama przecież twierdzisz, że nic 
złego nie zrobiłaś... 

– Nie... To nie to, nie to. Nie myśl o mnie, 
że ja jakieś złe rzeczy... 

I przywierając do piersi Poli  rozszlochała 
się jeszcze bardziej.

– Kocham go!... 
– Ach, to tak?!... – Pola wlepia wzrok w 

sufit, jakby szukała tam rady. Nagle poczuła, że 
przyszła pora, aby zaprezentować Murze swój 
drugi uśmiech.   – Jeśli tak, Mureczko... Jeśli 
tak to wygląda, to pozwól, że opowiem o tym 
papie... Może wyprawi wam wesele. Ten twój 
„on” jest jednak dwa razy starszy od ciebie – 
ma dwadzieścia osiem lat, a ty czternaście. 

– Przestań, Polu!... Nie masz serca... 
Drwisz sobie ze mnie. 

Pola odetchnęła z ulgą. Wszystko idzie 
jak po maśle. A najważniejsze, że odbywa się 
to bardzo pedagogicznie  – Mura zdaje sobie 
sprawę, że właściwie sama z siebie zakpiła i 
wystawiła na pośmiewisko. Teraz pozostało 
jeszcze jedno zadanie – pozbycie się tego 
dwudziestoośmioletniego szarlatana i żulika. 
Sprawić, by przepadł bez śladu, by przestał 
pisywać do czternastoletnich dzieci zuchwałe 
liściki i umawiać się z nimi na randki w ciem-

nych parkowych alejach klubu sportowego.  
– Kim on jest? 
– Artystą – płacze Mura. – Malarzem. On 

nie jest stąd...
– Dobrze, to jakie wiatry go tu przywiały?
– Zaprosili go do miasta, bo zorganizo-

wali mu wystawę w tutejszym muzeum... Pisali 
o nim we wszystkich gazetach... On jest taki 
dobry... Taki dobry...

Pola bardzo przejęta krąży po pokoju; 
cały plan „operacji” jest już gotowy: Mura 
zostanie, ma się rozumieć, dzisiaj wieczorem 
w domu. To po pierwsze. Dla Poli dzisiejszy 
dzień, przeznaczony na naukę, i tak jest już 
stracony – to po drugie. Zamiast Mury na dru-
gi brzeg rzeki, do parku klubu sportowego, 
popłynie ona, starsza siostra, i tam, na ławce 
po prawej stronie, obok muszli koncertowej, 
wygarnie temu wyrzutkowi, malarzowi wszyst-
ko, co leży jej na sercu... I będzie po sprawie. 
Jutro, przez cały dzień, ona, Pola, znowu 
będzie się bardzo pilnie uczyć, nie będzie 
pamiętała o tym, że jej usta wyglądają jak 
umorusane... A Mura... No, cóż, ze wszystkim 
się pogodzi, płacząc dziwnym, rozrywającym 
serce łkaniem, wydobywającym się z piersi, 
jakby była dorosła... To dobrze... Nie jest ani 
pierwsza, ani ostatnia... Każde czternastolet-
nie dziecko musi w głębi serca opłakać to 
samo, co teraz opłakuje Mura... v

cdn.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnolet-
nie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 
18 lat w dniu podpisania „Oświadczenia uczest-
nika konkursu”

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje 
poprzez „Formularz zgłoszeniowy”, dostępny 
do pobrania na stronie internetowej www.inte-
rakcja.com.pl.

Konkurs organizowany jest w dwóch katego-
riach: I kategoria - wiersz o tematyce kategoria 
- wiersz tematycznie związany z Tarnowem. 
Każdy utwór musi być opatrzony godłem. For-
ma utworów jest dowolna, napisana w języku 
polskim.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesła-
nie do Organizatora po jednym utworze w obu 
kategoriach w postaci plików w formacie pdf. 
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane 
ani nagradzane w innych konkursach.
Prace konkursowe powinny być przesłane opa-
trzone godłem słownym. Przez „godło słowne” 
rozumie się jednorazowy pseudonim, który 
umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje 
możliwości zidentyfikowania autora kryjącego 
się za nim.

Wszelkie dane osobowe pozostają wyłącznie 
do dyspozycji organizatora konkursu. Jury 
otrzymuje jedynie utwory opisane godłem. Do 
momentu rozstrzygnięcia konkursu tożsamość 
autorów pozostaje anonimowa.
Uczestnik Konkursu może przesłać po jednym 
utworze z każdej kategorii. 

Prace konkursowe powinny być przesłane do 31 
sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: 
biuro@interakcia.com.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres: Centrum Kreacji i Strategii INTE-
RAKGA Sp. z o.o., ul. Legionów 5A/10, 33-100 
Tarnów z dopiskiem na kopercie: „Konkurs o 
Laur Tarnowskiej Starówki”.

Konkurs 
„O laur Tarnowskiej Starówki”
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Monika Deląg
 
Po okręgu

Ciężko jest poruszać monumenty 
stawiać czoła obrazom 
szukać liryki po świecie 
odwiedzać miejsca przeklęte 

A tutaj przecież myśli się rodzą i rodzą 
jak dzieci jedna po drugiej 
A tęsknota wciąż błądzi i błądzi 
prorocy nawiedzają nas nocą

Nie jesteśmy misterną przyrodą
by rządzić się swoimi prawami 
nam można tylko kroczyć wokół 
horyzonty i tak nas odgrodzą 

Po co zagłębiać się w sens istnienia 
tu wszystko wiruje od nowa na nowo 
monumenty lubią zataczać koło 
w majestacie trwają ale nas już nie ma

Piotr Szczepański 

8 maja

sklepy przestały być pogodne 
grosz ściskany do znudzenia 
na gumce 
 
nie oddam go  
dopiero nim się  
pocieszam  
 
raz dwa trzy Szukam! 
szczęścia u terapeuty (-tki) 
dotykowej

pastylki energiczne zamiast 
młodego ziemniaka panierki na schabowym 
okrągłe 
wszystko co krągłe 
jest ozdrowieniem 
 
rozległe od brzegu  
do brzegu 
jak te polany pokryte autentycznym 
śniegiem 
jak sombrera 
czaka generałów ze wschodu

dwa jajka obtłuczone  
pękną nam na rękach 
ze szczęścia 
pora świętować jakkolwiek 
sny bez szczękościsków

Filipy z konopi 
halucynogennych 
wychodzimy za dłonie 
jak na powierzchni starej fotografii  
 
ostrożnie wzdłuż 
czarnego kabla  
prosto do lasu ale tam wciąż 
rozbrajający mróz 
biały gołąb przyczepiony do tykającej ziemi 
przestępuję z nogi na nogę

Piotr Szczepański

mazurski dzwoneczek

śpiwór koloru łąk i niskiego 
poszycia leśnego 
rośliny o liściach 
w kształcie serc 
czy żyją, czy są żywe?

wpychałaś z wysiłkiem kaptur
rysunek mchu pożółkłego od suszy 
drapał chropawą podłogę
jasnozielone żyłki na skroniach 
poznawałem  je
przez pięć dni
taki szmat czasu a tak mało

polany ukryte przed ludzkimi oczami
paprocie wyciszały każdy szelest
„zawsze miałaś zielone oczy?”

w górę i w dół schodami
kilometry jak mile lekko na małych skrzydełkach
jedno chciało być lżejsze
od drugiego

tylko Jacek głośno wtaczał na górę
swoją obecność
nadymając policzki 
nieustannie nabierał 
dystansu

wyrazisty jak na planszy Monopoly 
pół świata pod nami
chodził po nim pokręcony 
nigdy nie mów chłopcu  
że jest podobny do ojca

dziś znajdziemy razem milion 
gwiazd
lubię patrzeć 
jak odważnie spadają 
 

Piotr Szczepański

Świder

jake’u gyllenhaal’u
z siódmego księżyca drugiej ziemi
spalonego na wiór atrakcyjnie 
brązowego jak spodnie myśliwskie 
na obłoku z białych kwiatów 
nad rzeką 
świdrującą powietrze  
 
żyłeś zanim  
zachód teraz w bańce 
ludzie bliżsi granicy wschodniej 
otrząśnięci 
wstrząśnięci 
nie pierwszyzna

ferują wyroki
zbliżają szpilę do powierzchni globu 
grożą

marynarki ich furkocą 
wiatry północne 
tutaj Valhalla 
i młoty chodzą jak chcą 
 
jake’u chodziłem za twoim cieniem 
z torbą z rzeczami 
Heath’a 
na tanich aukcjach 
oferowałem rozwiązanie tego wora

Monika Deląg

Miasto 

Spływa po mnie dzisiaj miasto krajobrazem 
spróchniałym w kaprysie przewrotnym na amen
i zrównuje z ziemią niewygodne twarze 
bez względu czy patrzące czy wzroku niegodne

Strumień wiarołomny podzielił grzeszną ulicę 
jedna cześć jak w hipnozie płynie beznamiętnie 
druga tylko napawa się zgliszczy bezwstydem 
choć obie różne to dla twarzy tak samo haniebne 

Tamto nagie mauzoleum było kiedyś filharmonią 
co chciała tłum przezornie przemienić w estetów 
poraniona estetyka  szybko zapomni o tłumie
a my zostaniemy z tym co tkwi w nas od wieków 
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Aleksandra Igras

Farciarze (2)

Wtedy. Górski
Muzycy panoszyli się po okolicy w naj-

lepsze. Ich konkwista Dąbrówki rozpoczęła 
się z przytupem i była dla autochtonów ta-
kim samym folklorem jak oni dla tamtych. 
Najpierw wzięli pod włos Górskiego. Jak 
na miastowych, mieli wyjątkowo pobłażliwe 
podejście do wiejskich pijaków. Ta fałszywa 
pobłażliwość stanowiła przykrywkę dla in-
teresu. Muzycy umieli Górskiego podejść.

Górski był przywiązany do swoich stron: 
wąwozów, pagórków i wstęgowatych pól 
uprawnych. Fakt, do roboty nijak się nie 
palił. Żadnej. A do gospodarki – najmniej. 
Od dziecka był naznaczony. Jak go ze 
szpitala przywieźli, to babka, zajrzawszy do 
betów, na jego uwiędłej wcześniaczej twa-
rzyczce dostrzegła spore czerwone znamię 
na środku czoła.

– Un jakiś oznaczun – zmartwiła się.
Jego ojciec mętnym, zapitym wzrokiem 

próbował dostrzec owo znamię, ale zbytnio 
ostatnio świętował na poczet narodzin pier-
worodnego i mieniło mu się w oczach. Z 
kolei dziadek Górskiego znany był z tego, 
że niewiele się odzywał, a jak już, to słowa 
te kąsały. Był człowiekiem surowym i nieczu-
łym. Mimo posiadania wielu żyznych mórg 
wyróżniał się wybitnym skąpstwem. 

Dziadek potłukł się chwilę przy kuchni. 
Hałasował, przekładając fajerki. Złościł się 
na małżonkę, że zamiast polać mu barszczu 
– tak jak to zawsze, bez wyjątku czyniła – 
bachorem się zajmuje. I to jeszcze od tego 
syna. Dziadek Górskiego o wszystkich miał 
złe zdanie, ale o tym synalku najgorsze. 
Ojciec Górskiego już jako piętnastolatek 
migał się od roboty, tylko wiecznie wódkę 
i karty kombinował. Lać już się go bardziej 
nie dało, to jak dwudziesty pierwszy rok 
mu przyszedł, dziadek pogonił go z domu 
wprost w żeniaczkę. Załatwił mu też robotę 
w cegielni. 

Dziadek pchnąwszy łyżką w blaszaną 
miskę, rozbryzgał barszcz. Z impetem od-
sunął syna i rzucił okiem na wnuczę. 

– E tam, oznaczun! Un już na pijoka 
wygląda. Pijok bedzie i tyla! Jak tatuś.

U Górskich już tak było, że albo pijaki, 
albo farciarze się rodzili. Ci drudzy Górscy 
życiowo radzili sobie świetnie: dorabiali 
się majątków, zdobywali profesorskie no-
minacje, budowali miasta, konstruowali 
maszyny, byli właścicielami azjatyckich 
fabryk i praw autorskich do aplikacji na 
smartfony. Ci drudzy Górscy nie byli już z 
tych, a z tamtych. A tamte nie chciały mieć 
za wiele wspólnego ze swoim naznaczonym 
kuzynem. Wiele lat potem tamte Górskie 
powróciły z miasta, by pobudować w Dą-
brówce swoje opasłe, nieprzyzwoite wille. 
Ale i tak nie było wśród nich żadnego poety.

Poetą okazał się ten ze znamieniem na 
czole, a przynajmniej on sam czuł się poetą. 
Niestety, tak jak dziadek mu wywróżył, dość 
szybko został pijokiem.

Górski miał inne, wsobne widzenie 
świata. Coś w nim drgało. Nijak nie umiał 
tego wyrazić. Każdy nietypowy podmuch 
wiatru kierował go do niecodziennej reflek-
sji. Nie potrafił objąć tego rozumem. Każda 

zmiana pogody zasługiwała na inną tkliwość, 
inną uwagę. To było i w nim, i poza nim. 
Bliskie i dalekie. W miarę wcześnie – bo 
już w siódmej klasie podstawówki – odkrył 
urok taniego wina, które wraz z pierwszy-
mi łykami mamiło słodyczą, a na koniec 
żegnało się z nim siarczaną zgrzebnością. 
To alkoholowe rozgrzanie trzewi przynosiło 
mu ulgę i uczyło pokory wobec wszystkich i 
wszystkiego, co w życiu napotykał.

Było w Dąbrówce urwiste lessowe zbo-
cze, które z daleka przypominało do złudze-
nia nadmorski klif. Górski w swych długich 
alkoholowych wyprawach ciągnął do tego 
klifu jak lunatyk do pełni księżyca. Docie-
rał na szczyt chwiejnym chodem. Siadał na 
skraju, nogi mu dyndały nad przepaścią tak 
jak u dzieci na trzepaku. Wciągał do płuc 
wilgoć wczesnej jesieni i zmierzchu. W tej 
mieszaninie wyczuwał matowy zapach bu-
twiejących rdzawych liści, niemal nieobecny 
i słodki – żółtej nawłoci, duszący – dymu idą-
cego z pól, irytująco kwaśny – buraczanych 
obrzynków, i ten słomiany – minionego lata. 
Dodawał do tego bukietu zapach wielkiej, 
szerokiej rzeki. Tej, którą widział na jedynej 
w swym życiu wycieczce szkolnej do Kazimie-
rza Dolnego. Zapamiętał z tej wycieczki, że 
on, mieszkaniec Dąbrówki, przynależy do 
wielkiej rzeki przepływającej przez Krainę 
Lessowych Wąwozów. Kraina ta zaczynała 
się u stóp dąbróweckiego zbocza. Przymykał 
oczy, pochylał się nieostrożnie do przodu i 
za chwilę „leciał”. Kotłowały mu się w głowie 
obrazy o jaskrawych barwach i kanciastych 
kształtach. Wynurzały się z nich kontury 
siedlisk zamkniętych w półokręgi i prosto-
kąty. Leciał i bezbłędnie je rozpoznawał: to 
siedlisko Wszelakich, tamto Krakowiaków, 
a to tutaj – z okręgiem studni – jego bab-
ki – jedynej, która go kochała. Tę miłość 
do niego wynosiła wieczorem w blaszanej 
kance skrywającej mleko, chłodzące się 
potem w wodzie studni. Górski – gdy wracał 
nad ranem ze swoich dalekomorskich rej-
sów – cieszył się na to zimne mleko, które 
jak nic innego potrafiło ukoić skacowany 
przełyk. Teraz – jeszcze chwilę poszybował 
nad studnią, a po chwili przysypał ją puder 
piasku niosącego się z nadbrzeżnych rzecz-
nych wydm. Nie, ten piasek to nie puder, 
to ostre kamyczki. Właśnie wciskają się do 
jego oczodołów. Są kłujące, niepotrzebne…

– Górski, obudź się i idź do chałupy. Ty 
chyba chcesz się w końcu stąd spierdolić! – 
Mietek wracający o brzasku od Haliny kle-
pał Górskiego po ramieniu; musiał zdążyć 
przed szóstą, nim dzieci wstaną, a Celina 
wróci z nocnej zmiany.

Górski zawsze podnosił się posłusznie 
i bez słowa oddalał w stronę domu babki. 
Mietka ten widok fascynował – widok Gór-
skiego zwiniętego w embrionalnej pozie, 
śpiącego na skraju urwiska. Bladym świtem. 
Biła od tego widoku ostateczność. Granica 
nocy i dnia; życia i śmierci. Misterium.

Wtedy. Górski i bracia Mazury
Górski i bracia Mazury byli dąbrówec-

kimi wędrowcami. Młodszy Mazur wędrował 
zawsze szosą na Nałęczów, dalej polem 

Mietkowych porzeczek i wąwozem przy 
domu Haliny. Ten ostatni odcinek był dla 
wszystkich wspólny. Górski obowiązkowo 
zaliczał klif i wracał główną drogą do domu 
babki, a starszy Mazur odbijał na wschód do 
dolinki Bratkowskiego i stamtąd powracał 
do sadku za domem babki Górskiego.

Nałóg trzech wędrowców był w cią-
głym ruchu. Nikt nie wiedział, czy sobie 
na ten temat doradzali, czy leżąc w sadku 
otumanieni alkoholem, kiedykolwiek po-
ruszali wątek swoich pijackich wędrówek. 
Najprawdopodobniej był to dla nich za-
równo temat tabu, jak i na tyle oczywisty, 
że niewart poruszenia. Nie zastanawiano 
się nigdy nad tym, kiedy ich nałóg miał 
swój początek. Bardzo wcześnie, co do tego 
nikt nie miał wątpliwości. Ale patrząc na 
tych zniszczonych, zmurszałych mężczyzn, 
najprawdopodobniej stosunkowo młodych 
bądź co najwyżej w sile wieku, trudno było 
w nich dostrzec niegdysiejszych dziewię-
cioletnich chłopców. A przecież kiedyś 
byli nimi na pewno i w Dąbrówce każdy z 
nich sypał płatki bladoróżowych petunii w 
białym tygodniu tuż po pierwszej komunii. 
A wcześniej, na śpiących wędrowców w nie-
mowlęcych kołyskach spoglądały z miłością 
czyjeś oczy. Tak musiało się dziać. Nie byli 
znajdami. Byli stąd, z tych pól, wąwozów, z 
tych dolinek trzech rzeczek. Z tych ludzi.

Ta nieustanna potrzeba ruchu, a raczej 
bycia w ruchu, zapewniała im namiastkę 
kontroli nad zalewającą ich mózgi i wnętrz-
ności falą etanolu. Resztkami lub urywkami 
świadomości dostrzegali stałe punkty co-
dziennych wypraw i zostawiając je za sobą, 
odhaczali jak sprawunki na liście zakupów. 
Panowali nad tymi punktami, tak jak nad 
zapewnieniem sobie ciągłych dostaw alko-
holu. Cała reszta była życiem równoległym 
– trochę wyśnionym, trochę koszmarnym.

Każdy z nich miał swoje miejsce pobo-
ru: sklep koło stacji z gazem przy szosie na-
łęczowskiej, garażowy sklepik w centrum wsi 
albo punkt gastronomiczny przy świetlicy 
GOK-u. Pod koniec lat sześćdziesiątych ten 
punkt szumnie ochrzczono klubokawiarnią. 
Dąbrówczanie dostali wyremontowane 
pomieszczenie z żółtą boazerią do połowy 
wysokości ścian. Wtedy po raz pierwszy 
próbowano zadzierzgnąć znajomość z mia-
stowymi obyczajami. 

Za białą ladą wystawienniczą, na któ-
rej zawsze stały trzy puchary trzydniowego 
kremu sułtańskiego i odwieczny sękacz – 
równolatek klubokawiarni – stanęła matka 
Mazurów. W pięknym śnieżnobiałym fartu-
chu przeglądała „Przyjaciółkę”, a czasem z 
nudów „Poznaj Swój Kraj”. Klubowicze płci 
męskiej nie mogli oderwać od niej wzroku. 
Gruba kreska na powiekach i kruczoczarna 
grzywka upodabniały ją do Karin Stanek, 
a kawiarniany strój nadawał jej powagę i 
romantyczność innej ulubienicy ekranu – 
doktor Ewy.

W klubokawiarni zawrzało. Niezliczo-
ne szklanki w wiklinowych koszyczkach, z 
brunatnym miałem w środku, napełniały się 
gorącą cieczą spod zwinnych palców matki 
Mazurów. Dąbróweccy młodzieńcy pić lu-
bili, to z przyjemnością zamawiali kolejki 
kaw, aby móc dłużej zabawić przy kontuarze. 
Rekord padł, kiedy ojciec Mietka zamówił 
siódmą kawę. Niestety w międzyczasie raczył 
się solidnymi łykami wódki stołowej. Osta-

dokończenie z poprzedniego numeru
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tecznie dostał „pikawy” i jego współtowarzy-
sze musieli odwieźć go na furze do ośrodka 
zdrowia. Nie stawał już w konkury do matki 
Mazurów, ale w przyszłości, kiedy dowie się, 
że synowa chce dać jego wnuczce Karolina 
na imię, przekona ją do Kariny.

Dąbróweccy mężczyźni do kluboka-
wiarni ani do kawy się nie przekonali. Po 
pierwszych wygranych bitwach ostatecznie 
atak miasta został odparty. Za to wiele lat 
później muzycy z Lublina przekonali „po-
etę” Górskiego do sprzedaży siedliska po 
babce i dwóch hektarów pola. Podobno 
wyczuli w nim „uduchowienie” i zaczęli 
wabić twórczą współpracą. 

Zabierali go swoim busem do centrum 
miasta, gdzie w stylizowanej na Młodą Pol-
skę knajpie raczyli się koniakiem. Górskie-
mu niespecjalnie ów trunek smakował, ale 
cenił czyhający w jego złotawej barwie wigor. 
Z początku rozglądał się nieśmiało, na zmia-
nę pochylał i prostował. Samoświadomość 
niedostatków budziła się w nim nagle, jak 
w każdym człowieku, któremu odebrano, 
co znane, wyrwano ze swojego środowiska 
i bez jego wiedzy gdzieś wstawiono – jak 
zdezelowanego Kena do pałacowej komnaty 
w domku zarozumiałych, wyfiokowanych 
lalek Barbie. 

Górski zauważał swój sfatygowany 
ubiór, swoją niechlujność, brudne rękawy 
kurtki, rozdeptane i zabłocone ni to trze-
wiki, ni to pantofle, a jak bliżej przyjrzał 
się odbiciu w lustrzanej ściennej mozaice, 
to dostrzegał żółtawy mech na uzębieniu i 
włosy obsypane maluśkimi śnieżynkami – 
dwa zaskakujące go zjawiska przyrodnicze. 

Ale jak to u Górskiego, rozważania 
jego ulecą wprost do rozświetlonych krysz-
tałków knajpianego żyrandola. Złocisty 
płyn wkrótce rozświetli wnętrze Górskiego, 
które jak ulał dopasuje się do blichtru sali 
bankietowej, pięknie wyżłobionych karafek, 
błyszczących zębin współtowarzyszy. Już 
wkrótce Górski stanie z tym wszystkim w ko-
rowodzie. Zrzuci słomiane okrycie, zapomni 
o zapachu lata, o klifie i o lotach. Znajdzie 
się przed zatartym obrazem człowieka cięż-
kawego – siedzącego za ciężkim meblem i 
opasanego ciężkim materiałem marynarki. 
Górski z dziwną lekkością na duszy podpisze 
w jego obecności akt notarialny. On sercem, 
a tamten szkiełkiem i okiem przypieczętuje 
sprzedaż spadku po babce Górskiego. 

Za jedną trzecią rynkowej wartości.
Majestat urzędu i rozsądek notariusza 

zabezpieczą Górskiemu służebność mieszka-
nia i pozwolą żyć w domu babki. Z czasem ta 
sąsiedzka obecność Górskiego będzie solą w 
oku okolicznych tamtych. Będzie to konflikt 
natury estetycznej.

Górski, rzecz jasna, ani konta ban-
kowego, ani tym bardziej karty do tego 
konta nie posiadał. Wszystkie pieniądze 
ze sprzedaży, w gotówce, przechowywał w 
sobie znanych skrytkach, o których bardzo 
często zapominał. 

Górski przez całe życie nie był w posia-
daniu nawet portfela. W garażowym sklepie 
w centrum wsi zaopatrywał się w chleb i 
prytę, czasem piwo – na krechę. Ta krecha 
około piętnastego każdego miesiąca skrzęt-
nie podsumowywała dług Górskiego. Póki 
żyła babka, która „oznaczyła” Górskiego na 

swojego towarzysza starości, oddawała mu 
lwią część emerytury. Potem, zdradziwszy 
mu tuż przed śmiercią, między którymi 
wykrochmalonymi poszwami schowała 
oszczędności, spokojnie umarła w tkliwych 
objęciach wnuka. Były to jedyne czułe ra-
miona, jakie poznała w swoim długim życiu. 
Po jej śmierci Górski już sam finansował 
swoje sprawunki. Pozostał sam sobie. 

Teraz. Krystian i Sabina
Nowy, niskopodłogowy podmiejski au-

tobus przywiózł na pętlę jedyną pasażerkę. 
Był to ostatni kurs. Z otwartych drzwi wyło-
niła się smukła noga Sabiny. Przez ułamek 
sekundy jej właścicielka zawahała się nad 
brudnym lustrem kałuży. Poratowała ją dłoń 
Krystiana. Sabina ominęła mokrą przeszko-
dę. Te rzadkie gesty rycerskości Krystiana 
przywracały Sabinie wiarę w ich miłość. 

Krystian tamtego dnia był inny. Zazwy-
czaj pozdrawiał ją przeciągłym gwizdem. Na 
jej widok twarz mu po szelmowsku jaśniała. 
Nierzadko w otoczeniu swoich męskich to-
warzyszy dawał do zrozumienia, że dobrze 
zna każdy sekret ukryty pod skąpymi, krót-
kimi spódnicami Sabiny. I owszem, ciało 
Sabiny nie miało przed nim tajemnic. 

Ale tym razem było inaczej. Niespo-
dziewanie objął ją ramieniem, odgarnął 
długie jasne włosy i z czułością pocałował w 
szyję. Uwiązł w zapachu gładkiej dziewczęcej 
skóry. Sabina poczuła wewnątrz ten jedyny w 
swoim rodzaju przeciąg, który można by od-
czuć podczas skoku z wieżowca, z tą różnicą, 
że najlepiej, gdyby ten skok trwał wiecznie. 

Objęci oddalili się w stronę łąki Brat-
kowskiego. Zmierzchało. Przedzierali się 
przez wysokie trawy, odgarniali rękami skła-
niające się ku nim musztardowe ostrosłupy 
nawłoci. Niewrażliwi na lepik trawiastej 
wilgotności broczyli zanurzeni w swoich 
myślach. Pierwszy odezwał się Krystian:

– Wyjedźmy stąd, Sabciu. Chcesz? Ty 
i ja. Mam dość tego syfu tutaj. Pierdolona 
Dąbrówka! Widzisz to? Jak się tamtepano-
szą? Ta ich dzieciarnia nawet nam „dzień 
dobry” nie powie, a po sąsiedzku mieszkają. 
Ja zapierdalam w brukarstwie po dwieście 
godzin w sezonie i, kurwa, nawet trzech 
tysięcy nie wyciągnę, bo się jakaś pizda cze-
pia, że paradując w szpilkach, zębów mało 
o kostkę nie wybiła. I stary nam wtedy po 
premiach leci. Bo pindzie się wydaje, że 
kostka brukowa to płaska jak stół będzie. 
A potem jej mężuś zajeżdża przed chałupę 
furą za pół miliona i, rozumiesz, Sabciu, 
podchodzi do majstra i z głupim dobro-
tliwym uśmieszkiem rabaty chce od niego 
kupować. Tak, żeby sprawę załagodzić, jak 
to mówi. Jedźmy stąd! Razem!

– Krystek, ja lubię moją pracę w droge-
rii – bąknęła Sabina. 

Spuściła oczy i za chwilę zarzuciła mu 
ręce na szyję. Tak jakby przepraszała.

– Lubisz, lubisz – prychnął. 
Odepchnął ją. Odgarnął z czoła czarne 

wilgotnawe włosy. Ich skręt był wyraźny. 
Loki pobłyskiwały w poświacie księżyca. 
Krystian wiedział, że ma nad Sabiną władzę 
absolutną. 

– Byle co lubisz! – wysyczał. – W dupie 
byłaś i gówno widziałaś! 

Dziewczyna skuliła się, wręcz zrobiła 
się niższa. Krystian zmienił ton:

– Do Irlandii jedźmy! Sabciu, do Ir-
landii. Są loty z Lublina, tanie jak barszcz. 

Zamieszkamy tam razem.
Potem wsunął rękę pod jej zgniłozielo-

ną parkę, fioletową cienką bluzkę i położył 
swoją dużą, zimną, spracowaną dłoń na 
szczupłym, ciepłym brzuchu. Przesunął po 
nim kciukiem. Sabina ponownie poczuła 
przeciąg. 

– Stało się coś?
Krystek ociągał się z odpowiedzią. 
– Znowu się zaczęło – wycedził w koń-

cu. – Znowu zaczął do matki przyłazić ten 
frędzel Mietek. Nienawidzę ich, kurwa, 
rozumiesz? Nienawidzę! Nie chcę mieszkać 
już z matką. Muszę wyjechać. Mam dwa-
dzieścia siedem lat. Chcę mieć własny dom, 
rodzinę. Chcę ciebie. Różnie między nami 
było, ale już wiem, że chcę z tobą. Mam 
brata ciotecznego w Dublinie. Pomoże nam. 
Robotę nagra. Mieszkanie już nawet dla nas 
ma. W centrum, nad taką rzeką. Zobacz. 

Na ekranie telefonu pojawiły się zdję-
cia szeregowych kamieniczek: wąziutkie 
klatki schodowe, tycie ogródki, staromodne 
kominki. Sabina sama nie wiedziała, czy 
podobają jej się te obrazki. Przez parę lat 
dorabiała, sprzątając u tamtych. Polubiła 
zamaszystość i nowoczesność ichniejszych 
wnętrz. 

Skłamała:
– Bardzo ładne. Drogo?
– Jak będzie robota, to nie będzie pro-

blemu. Gorzej, że kuzyn mówi, że muszę 
mu wysłać kaucję za trzy miesiące z góry. I 
to wychodzi z kilkanaście tysięcy. Musimy 
szybko się decydować.

– Ale skąd na to wziąć?! 
– On nam da. – Krystian pokazał na 

łunę księżyca za nimi. – Dziś pełnia. Na 
pewno go spotkamy. Zmuszę go, żeby mi od-
dał któryś ze swoich zaskórniaków. Starszy 
Mazur po dwóch prytachgadał, że ma tego 
pełno. Pozakopywane. Gnije to w ziemi, a 
ta łajza i tak tego nie wyda. Jutro nie będzie 
o niczym pamiętał. Zresztą, kto mu uwierzy.

***
Sabina opowiadała później Karinie, 

że tej niefartownej nocy Krystian wyznał jej 
miłość. Po raz pierwszy i ostatni. Że brodzili 
po łące Bratkowskiego i nie mówili nic, a 
mimo to opowiedzieli sobie całe życie – to 
minione i to wspólne. I że to wszystko wyda-
rzyło się w blasku księżyca. W jego pełnię. 
Mówiła też, że Krystian chciał tylko pomóc 
Górskiemu wstać, bo zmartwił się tym jego 
przesiadywaniem na skraju zbocza. Sabina 
zapamiętała rozbudzone oczy Górskiego. 
Jaskrawiły. Patrzyły, jakby Górski dotarł do 
kresu swojej wędrówki i wszystko zrozumiał. 
I Górski, wskutek albo tej iluminacji, albo 
obsunięcia się mokrej gliny, odchylił się 
gwałtownie do tyłu, wyrzucił ręce do góry i 
wygiąwszy się w łuk swojego triumfu, osta-
tecznie odleciał. Razem z Krystianem. 

Za trumną Górskiego sześciu mężczyzn 
niosło pokaźne wieńce: profesor matema-
tyki ze stolicy, właściciel firmy informa-
tycznej, starszy Mazur i trzech muzyków. 
Każdemu z nich inaczej ciążyło sumienie. 
Kiedy mijali Halinę, konwój przystanął. 
Mężczyźni skinęli głowami, Halina przyjęła 
to ze zrozumieniem. Stała naprzeciwko 
nich. Bezradna. Na wskroś samotna. Mietek 
Wszelaki wyminąwszy swoją żonę, Celinę, 
złapał Halinę w pasie, odwrócił do siebie i 
spojrzał w jej nieobecne oczy. Potem wziął 
ją pod rękę, by zostawić wszystko za sobą. 

Odeszli razem. Niefartowni. v

Farciarze...
dokończenie ze str. 13
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bajka o wielorybie

(Mironowi Białoszewskiemu)

 
kiedy spie-szyłem 
mignął zza szyby samochodu 
płetwą niby szydłem        
przez czerwone światła  
niczym hafty unikatowe skrzyżowań 
Mobby Dick odbity reklamą na tramwaju
                            
trumną na żelaznej drodze 
i rozlewiskiem asfaltu migotliwym
harpunów horrorów 
oraz LSD legalnym jak morska woda w domu
ludzi przykutych do e-kranów 
ruchomych piasków fundamentem.

Czarni 

Wzorem Milesa w odświętny poranek
starannie poprawiam wdzięków knoty
kobiety nabrzmiałej 
nosem na kwintę

ona znów dmie w gamie zleceń saksofonem nie w porę  
niby Wayne Shorter gardłowym stac-catem  
rozmija się we frazie. 
        
Kto lubi w wolny dzień jak muzyka 

sprzątać pokój jakby garderobę tuż przed koncertem 
lub ćwiczyć w nie swoim tempie
party tury?                                     

Kurtyna idzie w górę
słychać brawa widowni
która już widzi stopy bose  
i od pary małe w kapciach                

oraz opuszczone jeszcze 
lecz sunące powoli instrumenty         
i trąbkę lidera w zaćmionym tle sceny -

uśmiechy przed występem 
białe zęby charakteru Satchmo. 

Nie czas na wycieranie ścierą kurzy
wymiatanie w kuchni
odwracanie koszy dnem w brudne kontenery.

Bawmy się bawełnianym jazzem 
spontanicznie pokręconym niczym kurz tych ścier 

wirujący na kształt styropianu po betonie 
albo szkle w święto na miarę festiwalu
również w najczarniejszym bluesie.             

Czule studzę zarzewie                
co tli się niewidoczne w zadymie             
i po spince w głowie 
jak we włosach rudy płomień – 
łagodnym spojrzeniem rodzinę otulam -
na estradę za dziećmi wychodzę ostatni.

Jest dobrze. Będzie lepiej...

Bogdan Łoś
Gniazda historie 

(Paulinie „Gołej” Gołoś) 

Pszenica i jęcz mień 
świadkami miłości przodków 
odkąd strzecha wyrosła         
bolejącym ziarnistym po rodem 

skwarami nocy 
niebiańskich rozkoszy 
na kaflach pieca
półkolistych boch nów 

we wsi odmykanej piersi 
bezdechami 

wszystkich lat miło snych
przeplatanych pożogami kłótni
(dzierganych przebiegłością szuflady 
listów rozwodowych)

i ciszy bezpiecznej 
przy tym piecu w kuchni -
ciepłem w izbach latorośl

gdzie zaledwie świerszcz
i ognisko domowe         
jakby gospodarz
palił faję za fają po koleń.

Czas płynął, aż ród    
szczęśliwych ludzi 
w końcu też się rozszedł 
dymem 
ku zachodowi przyciągany blaskiem 
syntetycznych lux – susów.

W istocie tylko chata
pokryta archaicznie eternitem 
stała wciąż 

z rarytasem studni   
kasztanem 
co w maju nie kusił nikogo 
strugą gołej ziemi
powleczonej od traktu 
w opuszczone domostwo.         

Zajdzie kto jeszcze niekiedy
chcąc dotknąć macierzy 
przeczuciem 

że tu ciągle żywy duch 
czeka powrotu rozproszonych
by spleść 
w pra dzikość i pokój.

Kuku rydza pieje w słońcu wiatrem 
mruczy kotem 
przebiega w poprzek drogę -
straszy  

i zarannymi gwiazdami zabobonnych 
zawraca 
w tamten mi–got sztuczny.

A stąd 
przeniknięci mgłą
czarownym dymem mokradeł
pobożnych wiedźminów –         

niebojaźliwych zaklinaczy 
mojżeszowych wężów -
śmiało wchodzą pasmem nie ba                    
przez opuszczone progi  

co trzeszczą niczym kości 
po kamieniach szumią 
po tokiem protoplastów.
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Miałem w końcu weekend i odpoczy-
wałem, z tym że u mnie wolne wypadało 
tylko na niedzielę, bo pracowałem sześć dni 
w tygodniu, tydzień w tydzień. Był wieczór 
i oglądałem na swoim starym, grubym jak 
pudło telewizorze – właściwie telewizor nie 
należał do mnie, stanowił część wynajmowa-
nego mieszkania – mecz średniaków polskiej 
Ekstraklasy. Nadawali go na kanale kodo-
wanym, ale jakimś cudem ten kanał u mnie 
odbierał, kiedy cała reszta nie. Pomyślałem, 
że po prostu cuda czasami się zdarzają – na 
przykład jeden z pierwszych Jezusa w Kanie 
Galilejskiej, ten nad Wisłą w XX wieku, 
cud na Wembley w 1973 czy ten, że wciąż 
nie wybuchła III Wojna Światowa. Tak czy 
inaczej siedziałem sobie na kanapie, gapiąc 
się bezrefleksyjnie w ekran. Poziom był tak 
niski, że zacząłem się zastanawiać dlaczego 
ja nie gram na tym boisku, przecież nikt nie 
zauważyłby różnicy. Mogłem, będąc jeszcze 
dzieckiem, pokierować sobą inaczej i zostać 
piłkarzem, przynajmniej nie narzekałbym na 
kasę. Dobiegał koniec drugiej połowy, kiedy 
usłyszałem dzwonek do drzwi. Zdziwiłem się 
tym, bo rzadko miałem gości przychodzących 
bez zapowiedzi, rzadko miewałem gości w 
ogóle. W pierwszej chwili pomyślałem, że 
może ktoś przyszedł wręczyć mi nagrodę 
Nobla albo chociaż Nike. Włożyłem jakieś 
dresowe spodnie leżące w kącie, podszedłem 
do drzwi i otworzyłem. Na korytarzu stał 
mój znajomy z poprzedniej pracy – krótki 
epizod na hali magazynowej – Michał. No 
tak, gdybym dostał jakąś literacką nagrodę, 
to pewnie powiadomiliby mnie listowanie czy 
też zwykłym mailem.

– Siemasz stary, dawno się nie widzie-
liśmy! – rzucił facet, zaglądając mi przez 
ramię. – Masz gości? Nie przeszkadzam?

– Nie – odpowiedziałem na pierwsze 
pytanie. – I tak – na drugie.

– Czyli co? Mogę wejść?
Chyba po mojej minie powinien wyła-

pać, że naprawdę nie znaczy nie, ale wycho-
dziło na to, że nie był zbyt rozgarnięty.

– A co jest? – spytałem znużony, bo i tak 
mnie to nie obchodziło.

– Nic. Tak wpadłem pogadać, rozu-
miesz, po prostu pogadać jak kolega z ko-
legą. Mam ze sobą coś dobrego, wiesz, coś 
na ząb – powiedział i wyciągnął zza pleców 
0.7 czystej.

– Nie piję. Jutro muszę być o szóstej w 
robocie.

– Wypijemy stary, nie ma co się czaić!
– Nie.
Przez chwilę stał w ciszy przed moimi 

drzwiami i patrzył na mnie błagalnie, tak 
żałośnie, że prawie zrobiło mi się go żal.

– Dobra. Wejdź. Ale zero picia – oznaj-
miłem sucho.

– No i to chciałem usłyszeć! – wyrzucił i 
wepchnął się do mojego mieszkania.

I nie, nie wiem czy Michał ostatnim 
czasem ogłuchł. Kontakt z nim miałem ze-
rowy, właściwie nigdy nie powiedziałbym, że 
jesteśmy kolegami. Zdjął buty w korytarzu, 
rozejrzał się po  mieszkaniu – miałem tylko 
dwa pomieszczenia, poza kuchnią i łazienką 
– i wszedł do salonu.

Marcin Mielcarek

Trochę o zwykłym obłędzie

– O! – prawie wykrzyczał z entuzja-
zmem. – Oglądasz Ekstraklasę?

Przytaknąłem mu obojętnym mruk-
nięciem.

– Komu kibicujemy? – zapytał, siadając 
na kanapie i stawiając wódkę na stolik.

– Ja kibicuję sobie. Ty możesz komu 
chcesz.

Usiadłem na fotelu i spojrzałem na nie-
go. Nie widziałem go może trzy albo cztery 
miesiące i w sumie nie wiedziałem czy się 
zmienił czy nie, bo obchodził mnie tyle, co 
zeszłoroczny śnieg. Twarz miał gładko ogolo-
ną, przez co wyglądał jak dorodny ziemniak, 
do tego błyszczała mu ona od potu. Jego 
niebieskie oczy miały rozgorączkowany, 
niepewny wyraz. Zacząłem się zastanawiać 
czy Michał nie jest na jakichś dragach. Po-
łączyłem w głowie kilka znanych mi faktów 
o tym facecie i mogło tak być, mógł coś w 
sumie brać.

– Co tam u ciebie, stary, słychać, 
co? – spytał mnie, splatając między nogami 
dłonie.

– Przyszedłeś tutaj, żeby mnie zapytać, 
co u mnie słychać? Serio?

– No tak, rozumiesz, dawno się nie 
widzieliśmy i tak sobie pomyślałem, że 
wiesz... Przyszedłem pogadać, jak kumpel z 
kumplem, tak że tego... Co tam u ciebie, he?

Już miałem mu odpowiedzieć, że gówno 
u mnie słychać, bo nagle zmieniłem zdanie 
i chciałem wywalić go z mieszkania, ale po-
nownie usłyszałem pukanie do drzwi. Tym 
razem nie wierzyłem już, że to ci goście od 
Nike. Na pewno wysłaliby mi list, może zna-
leźliby mój numer i wykonali telefon: - Panie 
Poniatowski chcielibyśmy z dumą ogłosić...

Wstałem z fotela i znowu otworzyłem 
drzwi. Teraz stała w nich moja sąsiadka z 
mieszkania naprzeciw, Jolanta, która była 
grubo po trzydziestce, miała narzeczonego 
w więzieniu i podobno prostytuowała się 
przez internetowe portale, przynajmniej tak 
gadali w bloku – ale jak dla mnie, to raczej po 
prostu miała wielu chłopaków w tym samym 
czasie. Nie jej wina, że łatwo się zakochiwała.

– Co jest? – zapytałem ostro, bo znałem 
ją trochę i wiedziałem jak mam się z nią ob-
chodzić. Do tego oparłem się ręką o futrynę, 
blokując wejście.

– Słyszałam u ciebie jakieś śmiechy, 
głośno jest u ciebie, przez ściany słychać, 
muzyka jakaś gra – zaczęła nawijać tym swoim 
zdezelowanym, zachrypniętym głosem, który 
budził we mnie odrazę. – Posiadówę jakąś 
masz, coś takiego? Jakąś imprezę?

– Nikt się nie śmiał – powiedziałem 
powoli. – Nie gra żadna muzyka i nie mam 
gości. Zresztą to nie twój biznes.

Nagle usłyszałem za sobą, wewnątrz 
mieszkania, skrzypnięcie mojej wysłużonej 
kanapy, a po chwili zaciekawiony głos Mi-
chała:

– Kto przyszedł, Marcel?
Jolanta spojrzała na mnie, mrużąc oczy 

i chcąc mnie chyba  tym spojrzeniem zabić.
– Nie masz gości, co? – pytanie miało 

być tą szpilą.
– To tylko Michu – odpowiedziałem, 

bo właśnie mi się przypomniało jak mówili 

na niego chłopaki w magazynie. – Michu 
to żaden gość. I tak jak mówię, to nie twoja 
sprawa.

– Marcel weź ją zaproś do środka! Na-
pije się z nami!

Mogłem ich przecież wywalić – jego i 
ją – ale coś mnie tknęło i przyjąłem postawę 
samarytańską. Westchnąłem tylko i przepu-
ściłem Jolantę, która podziękowała mi ski-
nieniem głowy. Kiedy szła do salonu, kręciła 
srogo swoim tłustym tyłkiem, ale nie było to 
zbyt rajcowne, zresztą ona cała nie była wcale 
rajcowna. Ciało miała roztyte, twarz rozpada-
jącą się na kawałki, ale najgorsze były usta. 
Jolanta to posiadaczka najbrzydszych ust 
jakiekolwiek widziałem. Sztucznie napompo-
wane kwasem wargi, wulgarne i opuchłe, jak 
glonojad, jak gumowy przepychacz do kibla. 
Ktoś spieprzył jej te usta koncertowo, a ona 
jeszcze za to zapłaciła.

– Cześć – przywitała się z Michem kobie-
ta, posyłając mu brzydki uśmiech. – Jestem 
Jolanta.

– Michał – odparł mój były prawie-
-kolega, podnosząc się z kanapy i całując 
wyciągniętą dłoń Jolanty z uroczystym na-
maszczeniem.

– Och... Co za dżentelmen...
Patrzyłem na to z boku i myślałem, że 

się zaraz porzygam. A potem poszedłem po 
szklanki i kieliszki, bo zostałem o to popro-
szony przez tego dżentelmena w podróbce 
koszulki Guessa i dresach z adidasa, pewnie 
też nieoryginalnych. Nie miało to zresztą 
znaczenia, bo markowe rzeczy – ich kult – 
uważałem za puste kalorie dla ludzi o niskiej 
samoocenie. Ja chodziłem w byle czym i mia-
łem to gdzieś, przynajmniej nie trwoniłem 
kasy. Tkwiąc w kuchni – celowo zostałem w 
niej dłużej, przedłużając nieuniknione – sły-
szałem ich wciągającą, pasjonującą rozmowę. 
Naprawdę beznadziejna sprawa, pierwszy raz 
doświadczyłem czegoś tak głupiego i intrygo-
wało mnie, jak można być tak ograniczonym. 
Szło to mniej więcej tak:

– Ja wstaję zawsze o siódmej, potem 
biorę długi prysznic...

– Ja też wstaję z samego rana i muszę 
wziąć prysznic, zawsze przekręcam na gorącą 
wodę...

– Ja najpierw myję się w gorącej, a po-
tem w zimnej, zawsze kończę zimną wodą, to 
podobno hartuje...

– No tak, hartuje...
– A potem piję kawę, nie wyobrażam 

sobie rozpocząć dnia bez kawy...
– Ja też. Codziennie piję kawę z rana, 

ona mnie budzi, bez niej jestem jak zombie...
– Mocna, słodka kawa z rana to wszystko, 

czego mi trzeba, żeby się obudzić...
– Tak, ja też tak mam. Słodzę zawsze 

dwie łyżeczki, czasami trzy łyżeczki, kiedy 
czuję, że dzień będzie ciężki...

Wróciłem do salonu i postawiłem 
przed moimi gośćmi szkło. Potem usiadłem 
na fotelu i zacząłem się im przyglądać. Wy-
glądali jak karykatury człowieka, dwie tępe 
małpy, pieprzące jakieś farmazony. Szkoda 
było czasu na rozkminianie po co Michu do 
mnie przyszedł – szukanie sensu tam gdzie 
go brak. Akurat zaczął się mecz, więc miałem 
czym się zająć. Facet otworzył wódkę i polał 
– najpierw damie, potem sobie. Napili się. 
Po chwili znowu nalał i ponownie się napili. 
Rozlał trzeci raz, ale wódka tym razem trochę 
postała w kieliszkach.

– Słuchaj Marcel, ziomek mi pisze czy 
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może wpaść – oznajmił Michu i to nie brzmia-
ło jak pytanie.

– Nie może – odpowiedziałem mu, 
nawet na niego nie spoglądając.

– Napisałem mu już, że może, ale musi 
wziąć coś do picia. Chyba nie jesteś zły, co?

– Właściwie to jestem.
Michał nie odezwał się już więcej na ten 

temat, wrócił do rozmowy z Jolantą. Kobieta 
siedziała tuż obok niego, założyła nogę na 
nogę. Miała na sobie bluzkę z głębokim de-
koltem i krótką mini. Jej grube nogi, które 
białą ich skórę obficie pokrywały zmarszczki, 
odrzucały mnie i odrzuciłyby chyba każdego 
innego faceta. Każdego oprócz Micha. Ale 
on nie był do końca normalny, zdołałem to 
pojąć już pierwszego dnia w pracy. Poza tym 
miałem prawie całkowitą pewność, że tego 
wieczora jest naćpany. Ona może też coś 
wcześniej wzięła, bo wybuchała co chwila 
histerycznym śmiechem i drapała się cały 
czas po kolanie. Gadali sobie w najlepsze i 
pili, a ja kombinowałem jak ich tu wyrzucić 
bez robienia awantury. Dochodziła godzina 
dziewiąta, kiedy mój telefon zaczął dzwonić. 
Podniosłem się z wygodnego fotela, przepro-
siłem towarzystwo i poszedłem do kuchni. 
Numer był obcy. Odebrałem.

– TY chuju zrobiłam test i jestem w cią-
ży! – Usłyszałem znerwicowany głos jakiejś 
dziewczyny.

Przez chwilę myślałem, że to jakiś żart 
czy inny wygłup.

– GNOJU, SŁYSZYSZ CO DO CIEBIE 
MÓWIĘ?! – wydarła się po drugiej stronie.

– Chyba się pani pomyliła – odparłem 
znudzony.

– Andrzej? – zapytała zaskoczona.
– Nie.
– To kto?
– Pomyłka. Dobranoc.
Rozłączyłem się. Jaka była szansa, że 

w takiej sprawie, ktoś kto dzwonił, pomylił 
numer i że padło właśnie na mnie? Kolejny, 
szalony cud. No i wyglądało na to, że ten cały 
Andrzej będzie miał spieprzony wieczór – nie 
mówiąc już o spieprzonym życiu dziewczyny. 
Korzystając z okazji, poszedłem jeszcze do 
kibla i posiedziałem w nim dosyć długo. 
Potrzebowałem chwili dla siebie. Ciszy. Może 
nawet spokoju. Musiałem też położyć się, 
wyspać, ostatnio nie czułem się najlepiej, a 
jutro musiałem przecież wstać do roboty – na 
samą myśl o pracy, robiło mi się niedobrze. 
Wyszedłem niestety z łazienki i wróciłem do 
salonu. Teraz była ich trójka. Na moim fotelu 
siedział jakiś koleś, którego kompletnie nie 
znałem. Wyglądał jak szkielet. Policzki miał 
zapadnięte, oczy głęboko osadzone. Na 
głowie nie posiadał ani milimetra włosów. 
Kiedy mnie spostrzegł, odezwał się i mówił 
jakby go goniono:

– Ty musisz być Marcel, prawda? Ja 
jestem Olek. Michu mi o tobie dużo mówił. 
Podobno piszesz, nie? Chcę z tobą pogadać.

– A ja chcę, żebyś zszedł z mojego fotela.
Koleś zrobił to i zajął miejsce obok 

Jolanty. Kobieta siedziała teraz pomiędzy 
dwoma facetami. Po minie, która zagościła 
na jej twarzy, mogłem odczytać, że ten stan 
się jej podoba. Klapnąłem ciężko na fotel i 
spojrzałem na TV. Ominęła mnie bramka, 
cholera!

– Słuchaj, Marcel, podobno wydruko-
wali ci kilka opowiadań, to prawda? – zapytał 
podnieconym głosem Olek.

– Yhmh – mruknąłem.

– Wiesz, bo ja też piszę i kurde nic nie 
chcą mojego wziąć. Znaczy większość nie 
odpisuje w ogóle na moje maile, a jak już od-
piszą, to jeden na sto i że oczywiście nie chcą.

– Tak bywa.
– No i powiedz mi, co trzeba zrobić, 

żeby trafić do jakiegoś czasopisma, do jakie-
gokolwiek? Co trzeba napisać? Trzeba mieć 
jakieś układy, znajomości? Trzeba mieć, 
nie? Inaczej się pewnie nie da, co? Trzeba 
pewnie im jeszcze zapłacić, co? Nie mówisz 
nic, czyli pewnie tak. Wiedziałem, że tak 
jest. Jeżeli chcesz, żeby cię wydrukowali, to 
musisz zabulić, tak to wygląda? Pewnie, że 
tak. Co za gówno! Wysłałem już setki maili, 
dziesiątki opowiadań i nic. A to są dobre 
opowiadania, naprawdę. Moja dziewczyna 
mówi, że są bardzo dobre, mój brat też tak 
mówi. To są bardzo dobre opowiadania, 
nawet wybitne, ale nikt ich nie chce druko-
wać. Pewnie się boją, na bank się boją. Bo 
piszę w nich samą prawdę. Boją się prawdy, 
zawsze się bali. Pieprzona cenzura. A to są 
naprawdę dobre opowiadania. Nie chciał-
byś ich przeczytać? Mogę ci kilka podesłać 
na maila jak chcesz. Podasz mi maila, to 
ci wyślę jakieś. Nawet teraz, co? Podasz mi 
swojego maila?

Nie odpowiedziałem mu na to pytanie. 
Spojrzałem natomiast na Michała i zapyta-
łem go:

– Skąd ty wziąłeś tego pojeba?
Mój gość numer jeden nie odezwał się, 

ale – zrobił wystraszoną minę debila. No 
i w tym samym momencie po raz kolejny 
ktoś dobijał się do drzwi. Miałem już tego 
serdecznie dosyć. Przecież to nie hotel.

– To pewnie pizza – oznajmiła Jolan-
ta. – Zamówiliśmy w międzyczasie, kiedy 
cię nie było.

– No to jak zamówiliście, to idźcie ją 
teraz odebrać – wyłożyłem im logicznie.

– Z tym, że ja nie mam gotówki – wy-
znał Michu.

– Na pewno dostawca ma ze sobą 
terminal.

– Nie wziąłem, kurna, portfela. Serio. 
Zapomniałem, jakoś tak wyszło...

– I zamówiliście żarcie, nie mając haj-
su? Macie mnie za idiotę?

Spuścili wzrok i wbili go w podłogę 
– dosłownie jakbym był nauczycielem, 
pytającym o coś nieprzygotowaną klasę. 
Myślałem, że ich tu zaraz wszystkich zatłukę. 
Podniosłem się jednak i poszedłem otwo-
rzyć drzwi, bo facet na klatce był strasznie 
niecierpliwy i zaczął naparzać agresywnie w 
dzwonek. Otworzyłem.

– Równo czterdzieści wyszło – powie-
dział.

Nawet nie obrzuciłem go spojrzeniem. 
Wyciągnąłem gotówkę, akurat dwa razy po 
dwie dychy i wręczyłem mu kasę.

– A napiwek? – zapytał facet.
– Nie tym razem, stary.
Dostałem od niego tę pizzę. Wróciłem 

z kartonem do salonu i położyłem ją na 
stoliku, obok pustej butelki z wódką. Otwo-
rzyłem tekturowe pudełko i wziąłem sobie 
jeden kawałek. Przynajmniej nie zamówili 
jakiejś z ananasem czy innym gównem. Moi 
goście patrzyli na mnie jakoś dziwnie.

– Co jest? – rzuciłem w eter.
– Pomyśleliśmy, że pójdziemy do 

Jolki, już w sumie późno. Olek i tak jutro 
ma poranną zmianę – oświadczył Michu, 
podnosząc się z kanapy. – Nie masz nam 

chyba tego za złe, co? Ale serio musimy się 
już zmywać.

– Dzięki za gościnę sąsiad – wypaliła 
Jolanta, również podnosząc swój tyłek z 
miejsca. – Weźmiemy sobie pizzę i pójdzie-
my do mnie, nie obraź się...

– Pizza zostaje – powiedziałem.
– Stary, daj spokój... – wyjąkał niepew-

nie Michał.
– Płaciłem za nią, więc zostaje. Zamó-

wicie sobie swoją i za nią zapłaćcie.
Popatrzyłem po nich groźnie, gotów 

nawet do bójki, ale nikt nie miał odwagi 
kwestionować moich słów. Michu z Jolantą 
wyszli jako pierwsi, za nimi szedł Olek. Koleś 
odwrócił się jeszcze do mnie i zaczął coś 
bełkotać o tym, żebym podał mu tego maila, 
to wyśle mi kilka opowiadań do oceny, że są 
naprawdę dobre, warte uwagi.

– Alek, nie ośmieszaj się – rzuciłem i 
zdecydowanym gestem wyprosiłem go za 
drzwi.

– Olek, nie Alek. Alek to skrót od 
Aleksego...

– No właśnie Alek, o tym mówię. Do-
branoc.

Zamknąłem za nim drzwi, przekręci-
łem zamek i pomyślałem o tym, że nawet 
jak przyjdą teraz ci od Nike to i tak im nie 
otworzę. Pieprzę to. A potem zdałem sobie 
sprawę, że pewnie i tak wcześniej musiałbym 
otrzymać nominację – co raczej nigdy się 
nie wydarzy. Wróciłem do salonu i wziąłem 
kolejny kawałek pizzy, po czym odgryzłem 
praktycznie połowę na raz. Mecz dawno się 
już skończył, więc wyłączyłem telewizor i po-
szedłem do sypialni. Usiadłem przy biurku, 
odpaliłem laptopa i otworzyłem nowy do-
kument tekstowy w OpenOffice. Za oknem 
mrugało ostre światło, pewnie policyjnego 
radiowozu. To było kiepskie osiedle.

Zacząłem od tytułu, a brzmiał on tak – 
Trochę o zwykłym obłędzie. Potem po prostu już 
pisałem. W słodkiej ciszy, w swoich czterech 
ścianach, we własnym kącie, wypełniającym 
się raz za razem błogosławionym, niebie-
skim poblaskiem. v
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Jerzy Grupiński 

Chrystus z ormiańskiej lwowskiej katedry

Już schodzi
już zabierają go z ołtarza
Zdejmują kurtki 
i narzucają mu na plecy
Bo a nuż walący się mur
odłamek
Jeszcze ciepła wełniana czapka
i już idzie zgarbiony
pod ciężarem tylu oczu kamer
Schodzi pod niski betonowy
sufit schronu
Tu jest bezpiecznie
kobiety śpiewają dzieci płaczą
mężczyźni na wojnie
Przez wieki Bóg - figura
teraz znów między ludźmi 
Bóg - człowiek

Maciej Rybicki

Na skrwawionej Ukrainie 

Na żółtym polu maki czerwone  
Pejzaże sielskie obrazki śliczne 
Po błękit siny łany pszeniczne 
Całe makami jak krwią skropione 

Jak krwią skropione całe w szkarłacie 
Kłosy nabrzmiałe czekają żniwa  
Ach – to nie maki to krew prawdziwa! 
Śmiertelnych żniw się wnet doczekacie 

Będzie z was bochen miał krwawy zapach 
Wyrwany z ziemi w ten czas pożogi 
Tym bardziej będzie ten chleb wam drogi 
Byle nie znalazł się w ruskich łapach  

Hej bracia sokoły! 

Omijajcie pola minami zasiane 
Omijajcie lasy fosforem spalone 
Pochowajcie trupy w doły powrzucane 
Odbudujcie domy w gruzy obrócone
 
Hej dzwoneczku! 
Hej stepowy skowroneczku! 

Zadzwoń Moskalom melodię śmiertelną  
Niech krwawy zbir Władimir z bluźniercą Cyrylem 
Nacieszą swoje uszy tym dzwonieniem mile 
Zanim razem w otchłań przepadną piekielną

Paweł Kuszczyński

Bezczeszczenie trwania

Epigonie Dżyngis -chana, 
zagnieżdżony w murach Kremla,
basztami i rażącą czerwienią cegieł
wzrok odrzucający.
Unosisz swoje kroki
wyżej zapatrzenia,
a złoty dywan jedynie drażni.
Żołdacy wyprostowani-
kuglarze ważności,
jakby na szczudłach noszeni,
pilnują ścian przydługiego korytarza,
prowadzącego donikąd.
Tyranie kraju niekończących się dali,
masz słabość : chcesz ciągle zagarniać 
coraz to nowe obszary – 
by nie przepadło imperium.
Opętało cię marzenie o Białej Rusi.
Swój naród zamieniasz
w kainowe plemię,
głuche na krzyk i płacz
matek starców i dzieci.
Na ukraińskim niebie zamiast ptaków
latają ludobójcy 
z piętnem czerwonej gwiazdy.
Nawet  protezy sumienia nie masz.
Nie wybawią cię uralskie schrony.
                                

24 lutego 2022

Stefan M. Żarów 
   
teraźniejszość 

 
przed świtaniem
kanonada
świszczący oddech pocisku
śnią chłopcy o wojennych grach
szablonowi sztabowcy kreują rzeczywistość 
dzieci co białe przedpole mroku 
rozświetlają kulami ognia
fosforu
próżniowym zjadaczem tlenu
ucieczka przebudzonych 
wyrwanych z sennych podróży 
żywych
pokaleczonych dusz nad polem kanonady
ślady
ślady 
ślady zbrodni
oczy pozostawione na placach i w zaułkach
rozdzierający ból żywych 

Waldemar Jagliński

Scheda 

a po nas buta która niosła 
czas pysznych mieczem wyrzeźbiony 
i kamień stel i mech na słowach 
twarze historii pogubionych 

a po nas kwiaty marmurowe
żyjące tylko w ostrzu dłuta
bramy do rajów zardzewiałych 
i wieczna już pustynna nuta 

Waldemar Jagliński 

Tamci ludzie

Tamci ludzie jak drzewa,
zakorzenieni w czarnej ziemi.
W gwałtownym wietrze zmian, 
w nocnym deszczu pocisków –
tracą pion i szlachetność.
Ciągle nie wierzą jednak
w ostateczne milczenie Nieba. 

W granatowym smutku,
w lśnieniu szkieletów i dział –
widzą wciąż rosę przedświtu,
stare i nowe humusy 
w płaszczach z błękitu i słońca. 

Na zdjęciu: Zabytkowa, siedemnastowieczna rzeźba 
Jezusa Chrystusa z Katedry Ormiańskiej demontowa-

na w celu zabezpieczenia przed bombardowaniami 
(Lwów, 2022) 
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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

Hryhorij Profyrowicz Koczur – ukra-
iński tłumacz, poeta, językoznawca, litera-
turoznawca i pedagog. Mistrz przekładu 
poetyckiego. Laureat Nagrody Literackiej 
im. Maksyma Rylskiego oraz Nagrody Pań-
stwowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki. 

Uczeni są zgodni: Hryhorij Koczur – 
jest jedną z najwybitniejszych osobowości 
twórczych literatury i kultury ukraińskiej. 
Człowiek wielkiego serca, głębokiej mą-
drości i ogromnej wiedzy. Miał fenome-
nalną pamięć i był bardzo przywiązany 
do słowa, faktów, dat i argumentów. 
Pamiętamy go jako człowieka ze wspania-
łym poczuciem humoru. Miał wielu ser-
decznych przyjaciół w Ukrainie, Europie, 
świecie. Urzędnicy radzieccy bali się jego 
intelektu, jego erudycji, jego pióra – pre-
cyzyjnego, jak skalpel chirurga… Kochał 
swoją pracę i poświęcił jej całe swoje życie. 
Sfera jego zainteresowań – język ojczysty, 
języki świata, literatura, kultura, historia, 
przekład i teoria przekładu. Znał 28 języ-
ków, z wielką pasją i radością tłumaczył 
światową poezję na język ukraiński. Jego 
twórczy dorobek to przekłady z 33 litera-
tur świata (Europa, Azja, obie Ameryki) 
Od czasów antycznych po współczesność. 
W trudnych realiach władzy radzieckiej w 
Ukrainie, jego przekłady były „oknem na 
świat” oraz ogromnym wkładem w rozwój 
języka ukraińskiego. Wychował wielu 
utalentowanych tłumaczy i naukowców. 

Hryhorij Koczur urodził się 17 listo-
pada 1908 roku we wsi Feśkiwka na Czer-
nihowszczyźnie. Studiował na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego 
(wówczas: KINO – Kyjiwśkyj instytut narod-
noji oswity). Jego nauczycielem był Mykoła 
Zerow. W latach późniejszych, przez 
pewien czas, zajmował się pracą peda-
gogiczną, wykładał na uniwersytecie, a w 
latach 1936-1941, na stanowisku docenta, 
kierował Katedrą Literatury Światowej i 
Przekładu w Instytucie Pedagogicznym 
w Winnicy. Największa część jego życia 
przypadła, niestety, na czasy panowa-
nia systemu komunistycznego. Przeżył 

dramatyczne lata 1930-te. Nie ominęły 
go represje ze strony NKWD oraz anty-
ukraińskiej władzy. Małżeństwo Koczu-
rów – Hryhorija i jego żonę Irynę – pod 
zarzutem „ukrburżnacu” (radziecki skrót 
określenia: ukraiński burżuazyjny nacjona-
lizm) skazano na 10 lat ciężkich łagrów. 
Nawet w warunkach gułagu (Inta, Komi 
ASRR) Hryhorij Koczur kontynuował 
pracę nad przekładami, aktywnie uczył się 
nowych języków, miał tam przecież wielu 
towarzyszy niedoli różnych narodowości. 
W sumie, po 15 latach zesłania, wyjściu na 
wolność i rehabilitacji w latach chrusz-
czowskiej „odwilży”, Iryna i Hryhorij 
Koczurowie zamieszkali w mieście Irpiń 
niedaleko Kijowa. Na ich dom mówiło się 
często: „Ірпінський університет”. Był to 
dom pełen książek, listów, dokumentów, 
czasopism, notatek i zapisków. Spotykali 
się tam pisarze, poeci, tłumacze, uczeni 
– właśnie tam dyskutowano, odbywały się 
tam twórcze konsultacje, czytano poezję, 
planowano …

Swoją pracę w dziedzinie przekładu 
Hryhorij Porfyrowycz Koczur rozpoczął 
już w latach 1930-tych, jako jeden z 
uczestników przygotowywanej przez M. 
Zerowa i S. Sawczenkę „Antologii poezji 
francuskiej”. W 1969 roku ukazał się dru-
kiem tom przekładów H. Koczura – „Від-
луння” (Odgłos), zawierający tłumaczenia 
z 17 języków, w tym m.in. wybrane utwory 
z poezji greckiej i rzymskiej, włoskiej, 
angielskiej, niemieckiej, polskiej, fran-
cuskiej, rosyjskiej, białoruskiej, litewskiej, 
łotewskiej, gruzińskiej, kanadyjskiej, ame-
rykańskiej i latynoamerykańskiej.

A w 1989 roku zbiór jego własnych 
wierszy – „Інтинський зошит” (utwory 
z lat 1945-1953); szczery, przejmujący 
poetycki dokument przeżyć obozowych 
dni, własne wyznanie wiary i poetycki 
testament. 

Kolejne księgi przekładów poezji 
światowej to – „Друге відлуння” (wyd. 
w 1991 r.) oraz „Третє відлуння” (wyd. 
w 2000 r.). W tomie „Друге відлуння” 
znalazła się zdecydowana większość jego 
przekładów poetyckich, a także tłuma-
czenie „Hamleta” Williama Szekspira. 
Pośmiertnie, wydano „Третє відлуння”, 
gdzie włączono wiele przekładów mało 
znanych czytelnikom lub też ostatnio 
odnalezionych podczas organizowania 
Muzeum Hryhorija Koczura.

Hryhorij Koczur bardzo dobrze znał 
także język polski, tłumaczył polskich po-
etów i pisał o nich. Miał w Polsce wielu 
serdecznych przyjaciół wśród pisarzy i 
tłumaczy. Choć był przez nich zaprasza-
ny, niestety, władze nie pozwalały mu na 
wyjazdy zagraniczne. Przyjechał do Polski 
dopiero w 1991 roku, jako gość spotkań 
organizowanych przez miesięcznik „Li-
teratura na Świecie”. Zawitał wtedy do 
Ostrowca Świętokrzyskiego i Warszawy. 
W 1992 roku odbył podróż do Czech 
oraz USA.

Omawiając twórczy dorobek tłu -

macza należy także powiedzieć o jego 
znakomitych studiach z dziedziny literatu-
roznawstwa oraz teorii przekładu. W jego 
dorobku naukowym znajdują się także 
liczne artykuły krytyczno-literackie.  W 
2008 roku, pod redakcją Andrija i Marii 
Koczurów wyszły drukiem prace Hryhorija 
Koczura w dwóch tomach (ponad 1100 
stron): „Література та переклад. Дослі-
дження, рецензії, літературні портрети, 
інтерв’ю”. W tomie 2, Rozdz. IV , umiesz-
czony został podrozdział – „Польська 
література”, gdzie uwadze czytelników 
zaproponowano 16 artykułów. Warto tu 
wymienić nazwiska choć kilku polskich 
twórców, o których pisał H. Koczur, a 
mianowicie – Juliusz Słowacki, Julian 
Tuwim, Cyprian Kamil Norwid, Wisława 
Szymborska…

W 2019 roku ukazała się drukiem 
książka (2 wydanie): „Григорій Кочур 
– Микола Лукаш. Листування 1958 – 
1971 років”.

H. Koczur zmarł 15 grudnia 1994 
roku. Został pochowany w mieście Irpiń. 
W domu, w którym mieszkał i pracował, 
syn Andrij Koczur z małżonką Marią, 
zorganizowali prywatne muzeum poświę-
cone pamięci H. Koczura. W muzeum 
tym można w interesujący sposób bliżej 
poznać życie i pasjonującą twórczość tego 
genialnego ukraińskiego tłumacza. 

Na Uniwersytecie im. Iwana Franki 
we Lwowie, od 1998 r., działa z sukcesem 
Кафедра перекладознавства і контрастив-
ної лінгвістики ім. Григорія Кочура.

W 2010 roku, Ministerstwo Kultury 
Ukrainy ustanowiło coroczną państwową 
Nagrodę Literacką im. Hryhorija Koczura 
za najlepszy przekład poezji światowej 
oraz pracę z dziedziny przekładoznaw-
stwa. Do chwili obecnej nagrodę tę otrzy-
mało 10 laureatów. v

Jarosława Kobyłko 

Hryhorij Koczur i jego dzieło życia (1908 – 1994)

Monika Bieniek-Ciarcińska

286. ołowiane żołnierzyki 

umarłam. 
- trzeci raz w życiu. 

pochowali mnie.
 
za rogiem.. 
tam gdzie psy 
na katolickim cmentarzu.. 

marionetki 

kukiełki 

pajacyki 

wieszały się na sznurkach władzy. 

w szklanej kuli 
sztucznym śniegiem 
obsypywane 
za dotknięciem dziecięcej ręki 

- katakumby. 

nieczułe ołowiane żołnierzyki 
zamiast krzyży. 
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Joanna Kamińska

***

Wniknął i przylgnął, zalazł za skórę
Niewielki dreszczyk, w rozlazłość powiek
Obraz bezsensu wlewa się czule
Wdzięczność powszednią skrzętnie hoduję
Z tobą po słowie

Gdy nam jej zbraknie - zalegnie cisza
Wewnątrz - przenośna (całkiem banalnie)
Bardziej doniosła zasklepi życia
Łaskawszych czasów wyczekiwaniem

Marek S.Podborski

SZACHEM

Baba Jaga z widłami
mnie goni
sam udaję Baba Jagę
lustrzanym odruchem

jak Baba Jaga kichnie 
to piekło nagle
cichnie
truchłem smolistej toni

a Król śpi w piernikowej szacie

tam się śmiała Baba Jaga
gdzie zbyt mała Szacha blaga
a gdzie duża rośnie dusza
pióro w pióro pióro
pusza

bluzga jadem Baba 
Jaga w piecu iskrzy
ognia diadem
dzieci miotłą wnet zagarnia
boi się i cofa dzieciarnia

do pieca do komina
Jaga wolno kocioł warzy
nosem nostalgią nosidłem
zębem czasu żerdź podpiera

przyprawia ponawia 
i zbawia

ze snu błotnego
istna cholera z tej Baby
Jagi
ja przez ścian szczeliny
nagi drżę i czekam

aż czarny koń
skokami padliny
i jeszcze z dwoma gońcami
na wieży
zgładzi lukru kopytem

wyniosłą Jagę Królową

Rafał Gawron

młody człowiek i może

XXI wiek rozdaje możliwości
niemożliwością byłoby nie skorzystać

owoce rosną w telefonie
najniższą porą skrada się życie
szybciej zacznę
później skończę
świat dał ostatnie wskazówki
więc leci
człowiek stanął w miejscu
codziennie biega
za swoim ogonem

naukowcy od wszystkiego
określili samorozwój
dlatego częściej można zobaczyć
człowieka w lesie
a wilka pod domem

Stanisław Topaz

Ballada o myślącym wilku

Był sobie taki wilk, 
który nie lubił mięsa Czerwonych Kapturków. 
Nazwę go po ludzku: Wiktor Szepielowicz Owieczkin.
Zjadał na śniadanie jagnię lub sarenkę
na leśnej polanie w postaci białego wiersza;
jak myszy biały ser pachnący wolnością.
W budzie, w ostępie leśnym wypijał
za chlebno-cukrowo-piernikowym domem Baby Jagi 
czarną herbatę lub nawarzone piwo zaprawione opium.

Myślał skrycie o ludzie wiejskim, małomiasteczkowym i wielkomiejskim.
Baba Jaga uśmiechała się przez okno swej chatki do wilka.
Obydwoje byli w siódmym niebie, 
gdy spoglądali na siebie.
W jego oczach odbijała się postać Baby Jagi, 
tej bajkowej kusicielki;
w jej oczach odbijał się wilk stojący na dwóch nogach, 
wsparty na ramionach białego wiersza,
uśmiechający się figlarnie do Baby Jagi.

Baba Jaga myślała wówczas: „Homo homini lupus” 
i dlatego uknuła zasadzkę na Jasia i Małgosię.
Wiedziała, że wilk nie pozrywa i nie zje piernikowych dachówek, 
gdyż nie lubi pierników, Czerwonych Kapturków, 
a jedynie owcze, lub sarnie mięso.
Boi się też myśliwego.
Nie przeczuła jednak wszystkiego.
Kiedy Baba Jaga zwabiła do swej chatki Jasia i Małgosię
żeby ich zjeść, pękła sentymentalna struna 
łącząca wilka z Babą Jagą.

Wilk - Wiktor Szepielowicz Owieczkin uznał to za kanibalizm,
rozwalił budę, zerwał się z łańcucha i niby wataha 
oswojonych wilków, przyjaciół Mowgliego, 
czmychnął z lasu do ludzi.
Pijąc wspólnie z wiarą wiecznie zieloną herbatę, 
zaprawioną opium ludu, wołał:
„Nosiła Baba Jaga razy kilka, ponieśli i Babę Jagę”.
Tak zakończyła się smutna historia Baby Jagi i zaczęła się
wesoła historia wilka: Wiktora Szepielowicza Owieczkina, 
który na kanwie białego wiersza oswoił się z ludźmi
i był dla nich wierny jak pies.

A propos: wśród ludzi przestał napadać na owieczki, 
a jadł jak wszyscy z ręki m. in. wieprzowinę ze sklepu,
niczym zwykły obywatel Kraju zwanego dawniej Przywiślańskim.
Za to
Baraniny, jagnięciny się wystrzegał i już nigdy nie jadał.
Od Mięsa saren się odzwyczaił i nie łaknął.
Był swojakiem, a nie wilkołakiem, skomlał i warczał wśród ludzi:
„To, co nieludzkie jest mi wstrętne
 I nic co ludzkie, nie jest mi obce.”
 Rozprzestrzeniał się eon wiary w zew jego krwi.
„Opium ludu”  tkwi bowiem zawsze w myślącej makówce.

IRONIE



AkAnt 7(319)2022     str. 21     

Grzegorz Zientecki
                                               
ŻEGLUGA I MEDYTACJA 

ETA musi być precyzyjna i nieodwołalna jak Apokalipsa
Dlatego też zbliżając się do Singapuru
Jeszcze raz przeprowadzamy obliczenia
Starając się uwzględnić 
n i e p r z e w i d z i a n e lub choćby n i e p r z e c z u t e 
Nawigacja to jednak dusza cyfr
Nie toleruje górnolotnych fanaberii
Mnie jednak bardziej niż sztauplany i owertajmy
Interesuje czy jeszcze raz spotkam tego sędziwego mnicha 
Ze świątyni Thian Hock Keng 
Którego spokojna twarz koi bardziej
Niż ramiona zagłady   

                      ETA – estimated time arrival  
                      - przybliżony czas zawinięcia statku do portu 

                  Warszawa, 22 lipca 2021

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXVIII

1.
Czytam z linii papilarnych kamieni 
o słońcu rozdeptującym żwirowe brzegi Wisły 
i strugach światła zaplątanych w łuskach cert.

Odgadując w brzasku pochylone nawłocie,
dotykają mnie kręgi fal, 
w których Tarpno odpływa twoim imieniem.

2.
Okręty wydłubane z opiłków lata,
nie potrafią odpłynąć dalej niż mgła zamknięta w muszli.

Z drzew słyszę śpiew:
– Jesteś jednym z tych, którym do szczęścia 
potrzebny jest jedynie pusty horyzont i niebo pełne gwiazd. 

3.
Deszcz trzeszczy w ramie okna.

Świat kurczy się nad krawędzią kałuży,
podobnie jak wtedy, kiedy Józef opierając się o ramię magla, 
opowiadał o salto mortale nad zieloną wodą,
i swojej rozmowie z królową Elżbietą.

I jak wtedy, kiedy w zwyczajny dzień tygodnia
zamykając się w twoich samotnościach,
zatrzaskiwała się we mnie Irlandia.

Jacek Wilkowski

Palermo

Wieczór ciemnieje różem na Piazza Pretoria.
Palimy trawkę zieleń wdmuchując w ten róż.
W ciszy patrzymy na małą świątynię Cataldo
czerwone kopuły palmę obok egzotyczną
i wyżej na niebo atramentowe w zasięgu ręki
z wielką ilością gwiazd. Jesteśmy na Wschodzie
w Emiracie Sycylii zaświadcza roślinność
zapach pomarańczy i z fontanny szmer wody.

Umilkły już wezwania na Maghrib słychać
dźwięki uczt wieczornych – brzęk kielichów
śpiew quan co uwodzą pięknem kasyd
dawny świat arabski poezji i rozkoszy.
Chłoniemy wszystko my z Północy
gdzie udręką przyjemność każe się wypędzać
i na chwałę Pana nagim ciałom obtłukuje członki.

Vucciria

Nie przywołam z kulinarnego słownika natury
nazw mięs i owoców morza. Bez znaczenia
czy bergamotka czy bera cukrowa podbija
smak sera bo gdy język tępy od bólu głowy
myśl ubożeje do kilku ledwie słów rodzajowych:
piwo duże, kalmary i to coś mięsne z grilla!
– niesie się mowa ojczysta na targu Vucciria.
Tam rzeźnicy i rybacy sprzedają co najlepsze
z mórz i pól Conca d’Oro a wokół warstwami
na tynku osypujących się kamienic
plakaty i obscena graffiti piszą kronikę miasta.

I my w środku tego brudnego piękna wracamy
do żywych przed barem z lat sześćdziesiątych
gdzie właściciel ochrypłym sycylijskim głosem
przeważnie milczy a jego oczy mówią wszystko
o udrękach miejsca które opuściła Historia.
I z każdą beztroski godziną nam to obojętnieje
odpływamy na pijanym statku prostych radości
już nie potrzebne nam żadne zrozumiałe słowa
wystarczy gwizd i ruch ręką że mięso gotowe
i jeszcze uszczęśliwionych obecność przyjaciół.

Piotr Szczepański

Oct ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

widzę w żaluzjach z cienkich ramek
słupki boiska dziury mlecznego przymrozku
po Kałużnym

przestrzenne prerie puste
po wygwizdanych Chrobrych

tylko indianie spierzchniętymi ustami
wymieniają się kapslami etykietami opaskami
kłami Zaporożców turbinami pralek

widzę jak wbijają pióra w liście
i żeglują z żurawiami

-----

usta na mikrofonie przez cały boży ranek
dzień sfajczony burzowymi chmurami o daktylowym posmaku
długie ramiona nie mają już zasięgu

Oktriabskaja śnieżko wyluzuj
odstaw drapieżność nastolatki do kąta
kolanami na groch 
melodia złotych krążków i wstążek we włosach

lunatycy zarośli rybimi łuskami
od rozmów z jedną
pozłacaną syreną 

szukamy wszyscy czegoś w kątach ogródka
stajemy na stępionych palcach
dotykamy lamp na niebie
ślizgamy na ślimakach
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Nie wiem, po co oni to robili? Dla kilku-
dziesięciu, no, może stu, dwustu, którzy do-
stali do ręki tę ulotkę i z wypiekami na twarzy, 
kręcili gałką radioodbiornika, przykładając 
ucho do głośnika.

- Jest! Nie! To nie to! Zaraz, zaraz, jakie 
to pasmo? O, o, to chyba oni. Tak, tak, oni. 
Hura! Dlaczego tak słabo słychać? Zagłuszają. 
Znów te kurwy zagłuszają! Gdzie my jesteśmy?! 
Bangladesz?

Słuchać to będą sami swoi. No, może 
także kilku przypadkowych fascynatów sensa-
cji. Zawsze znajdą się tacy, co szukają czegoś 
nowego, aby potem mówić o tym na prawo i 
lewo. Dumni, że mogą o tym mówić. Zupełnie 
jakby to oni tę audycję nadali.

Nie wiem, po co oni to robili? Chyba dla 
zaspokojenia swoich ambicji, a przy okazji 
nam na złość. Nie ukrywam, że w jakiś tam 
sposób zaspokajali też moje ambicje coraz 
gorliwszego patrioty lokalnego, co było chyba 
naturalną reakcją na kruszenie się wielkiej 
idei państwowej. Inni mogą, a my nie? W całej 
Polsce nadawali audycje radia „Solidarność”, 
tu i ówdzie nawet w program telewizyjny się 
wbijali, a w naszej dużej wsi z tramwajami cisza. 
Do wczoraj. Jeden z TW-sów przyniósł ulotkę, 
że za trzy dni o takiej i takiej godzinie na takim 
i takim paśmie UKF zostanie nadana audycja 
Radia „Solidarność”. Pięć minut.

Pięć minut było dla nas nie lada wyzwa-
niem. Trzeba było nie tylko namierzyć miejsce 
nadawania, ale i je otoczyć, zablokować, a 
dywersantów wyłapać.

Ściągnęliśmy z innych miast, również 
z wojska, dodatkowe pelengatory. Mimo 
zalecanych oszczędności obiecaliśmy nad-
godziny funkcjonariuszom, także MO, 
ROMO, ORMO, bo audycję zapowiedziano 
na wieczór, na godzinę dwudziestą. Pełna 
mobilizacja.

Po dwóch minutach zlokalizowano 
miejsce nadawania. Prawidłowo myśleliśmy, 
że to będzie na skarpie, bo nasza duża wieś w 
większości wypełnia kotlinę, a fale ultrakrótkie 
rozchodzą się najlepiej w linii prostej. Więk-
szość pelengatorów i ekip była już na skarpie 
i to był nasz pierwszy sukces.

Drugim sukcesem było szybkie dotarcie 
i otoczenie szczelnym pierścieniem 9-piętro-
wego wieżowca przy ul. Przodowników Pracy 
18. Po dziesięciu minutach od zakończenia 
audycji mysz nie miała jakichkolwiek szans na 
przeciśniecie się przez nasze kordony. 

A tych dziesięć minut?
- Nie. To za mało, aby mogli z takim 

ciężarem się ulotnić – uspokajał mnie Janusz.
- Z jakim ciężarem? Skąd wiesz, jak ta 

radiostacja wygląda? A może jest taka mała 
jak pudełko zapałek? Oni mają kontakt z 
Zachodem, a tam technika poszła daleko 
naprzód – powiedziałem.

- Nie wierzę. Taki miniaturowy nadaj-
nik zapewnia tylko łączność z żoną, która 
zasiedziała się w łazience. A żeby wyszło na 
zewnątrz, a tu okazuje się, że nawet na drugim 
końcu miasta było słychać, to aparat musi 
mieć swoją moc. W wojsku dźwigałem taką 
radiostację i o mało co nie dostałem przepu-
kliny – upierał się Janusz.

- Nie filozofuj – uciąłem to głupie, mę-

Stefan Pastuszewski 

Radość o poranku

skie, kogucie jak zwykle, gadanie. 
- W wojsku... – Janusz usiłował znów coś 

powiedzieć.
- Do roboty! – rozkazałem. 
Podzieliłem chłopaków na trzyosobowe 

grupy. Pięć grup, każda na dwa piętra, reszta 
na zewnątrz. 

- Wpuszczać do bloku można, po przeszu-
kaniu oczywiście od góry do dołu, bo ludzie 
trochę się nam rozpuścili, ale wypuszczać, 
tylko wtedy, gdy ktoś umarł albo jest ciężko 
chory. Zresztą jak przyjedzie karetka, to też 
cała do rewizji.

- Także chorzy? – zapytał Krzysztof, chyba 
też dla żartu. 

- A skąd wiesz, czy operator radiostacji nie 
udaje chorego? – odpowiedziałem pytaniem 
na pytanie. – Oni są z roku na rok coraz cwańsi. 

- Przeszukiwać wszystko! Nawet łóżeczka 
dziecięce i nocniki! – zaszalałem. 

- Ja tam nie będę ręki do nocnika wkładał 
– warknął, jak zwykle nonszalancko, Janusz.

- A może, pracując w SB, trzymasz już 
rękę w nocniku? – z radości, że i u nas mamy 
radio „Solidarność”, wpadłem w dobry humor. 
Wisielczy oczywiście. 

Aby nie było ściemniania, poleciłem 
każdej ekipie notować na kartce numery 
mieszkań a pod nimi wymuszać na lokato-
rach złożenie podpisu potwierdzającego, że 
rewizja była. Nie było to zgodne z przepisami, 
ale przepisy nie przewidziały przecież audycji 
radia „Solidarność”. Gdyby ktoś uparł się i 
nie chciał podpisać, to należało sporządzić 
krótki protokół, pod którym miał się podpisać 
każdy członek ekipy, a za karę, choć również z 
ostrożności procesowej, bo taki stawiający się 
mógł być solidaruchem i to on mógł nadawać, 
należało zrobić kipisz z wywaleniem rzeczy na 
środek pokoju.

Wyrwałem z notesu kartki i rozdałem 
każdemu. Na drugiej stronie kartki mieli od-
notowywać słowa, którymi ich lokatorzy witali. 
W ten sposób chcieliśmy przy okazji zbadać 
nastroje społeczne.

Mieszkanie nr 18:
- Czego?
Mieszkanie nr 19:
- Co panowie tak sterczą tu przed drzwia-

mi, jak widły w gnoju?
Mieszkanie nr 21:
- Proszę, proszę bardzo. Czekaliśmy na 

panów. Kawy? Herbaty?
- Co ty gadasz? Kawy już dawno nie 

widziałam. 
- Ale herbata chyba jest, Krysiu?
Mieszkanie nr 25:
- Jeśli macie ochotę na pogadankę o 

końcu świata, to nie tutaj. Czerninę gotuję. 
Poczęstować?

Mieszkanie nr 28:
- Panie oficerze, to jest porządny dom i 

tutaj nie ma niczego takiego! 
- A ta gazetka, co na szafce przy wejściu 

leży… 
- Wie pan, panie oficerze, o papier toa-

letowy trudno, więc człowiek radzi sobie jak 
może… A „Trybunę Ludu” to ja zawsze po 
przeczytaniu z szacunkiem do punktu skupu 
odnoszę. 

Mieszkanie nr 29:

- Czego? Nie wiecie, że trzeba wcześnie iść 
spać, aby rano do roboty wstać!?

Mieszkanie nr 30:
- Witamy was wszystkich chlebem i solą, 

w kraju, gdzie ludzie wszystko dziś pierdolą.
Mieszkanie nr 35:
- A papiery macie?
Mieszkanie nr 38:
- Siema mordeczki! 
- Mieszkanie nr 41:
- Zosiu! Kolędnicy przyszli.
Mieszkanie 45:
- Ja nie pozwolę, żebyś mi pan burdel z 

mieszkania robił!
Mieszkanie nr 47:
- Jehowici o tej porze?
Mieszkanie nr 48:
- Służba Bezpieczeństwa… Co to? Milicja – 

to rozumiem. Mundur, czapeczka, pałeczka…
Mieszkanie nr 49:
- Panowie się spóźnili. Myśmy wszystko 

już wypili. 
Mieszkanie nr 50:
- Ja też Polsce służyłem. W czasie wojny 

faszystów biłem, medal mam, a pan mnie w 
nocy nachodzi i o pierdoły pyta. Czy tak właśnie 
ludowa ojczyna dba o swoich weteranów? 

Mieszkanie nr 52:
- U nas niczego nie ma. Niech mi pano-

wie wierzą. My w takie rzeczy się nie bawimy. 
Kupujemy grzecznie w „Delikatesach”. Same 
z górnej półki. 

Mieszkanie nr 53:
- Będzie co wnukom opowiadać.
Mieszkanie nr 56:
- Panowie, przecież to noc! Czy wam 

wolno?
Mieszkanie nr 58:
- Mordeczki wy moje! Chodźcie na kola-

cyjkę z octem w roli głównej. 
Im wyżej, tym coraz bardziej cuchnęło 

bimbrem. Wieść o rewizji rozchodziła się lotem 
błyskawicy, choć pilnowaliśmy, aby nie było 
kontaktów między mieszkaniami. Zawsze jed-
nego funkcjonariusza zostawialiśmy na klatce 
schodowej. Prawdopodobnie nadawano przez 
okna i balkony. Nikt nie wiedział o co chodzi, 
ale poszedł chyr, że robią nalot na nielegalne 
bimbrownie. Jednego z sierżantów z kordonu 
pod blokiem o mało co nie uszkodziła szklana 
aparatura wylatująca z któregoś z wyższych 
pięter. 

To było jedno z ostatnich mieszkań. 
Czwarta nad ranem, bo tak długo trwało prze-
szukiwanie bloku. Wszyscy się pasjonowali, bo 
to pierwszy raz.  

Ubrana w różową podomkę kobieta 
zaczęła dawać mi znaki, że chce mi coś powie-
dzieć. Co rusz dwoma rękoma unosiła, jakby 
chciała je roztrzepać, swoje włosy do góry. 
Opadały złotą, bo była tlenioną blondynką, 
kaskadą, a równocześnie rozchylały się poły 
szlafroka, których, zajęta włosami, nie była w 
stanie ogarnąć. Biust całkiem całkiem, sutki 
może trochę za duże, różowo-brązowe placki, 
a może tak mi się tylko wydawało.

- Niech pani pójdzie ze mną. Zobaczymy, 
co tam pani w kuchni chowa – poleciłem.

Koledzy przeszukujący szmaty w bieliź-
niarce udawali, że są bardzo zajęci. Janusz 
nawet cicho zachichotał. 

- Zostaniesz przystojniaczku? – owładnął 
mnie zapach słodkiego, chyba likier, alkoholu. 

Zgasiła światło. Jej krągła, miła twarz wy-
glądała tajemniczo w sączącej się przez okno 
bladej poświacie świtu.

Zostałem. v
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Aleksandra Bieńkowska

Bez przymierzania

nie nadążają za mną sukienki
babcia mówiła 
podkreślaj figurę
odwracam się 
napięcie
wykrzykniki
ładnie wyglądają na papierze
jak możesz połykać perły
ja tego nie trawię mówią
połykam dużo większe rzeczy 
I to bez popijania 
nie chcę się chwalić ale
ruch obrotowy mój przyspiesza
będę się kręcić tak 
aż zwrócę
rzeczy zupełnie nie znoszone

Dariusz Kadyszewski

nie taka jak inne

nie jesteś taka jak inne 
właściwie to jesteś nijaka 
pod maską przybraną 
sztucznymi kwiatami

już nie przypominasz siebie 
zapominają Cię nawet zdjęcia 
ze wspólnych wypraw 
na gwiezdne peryferia

jeszcze w morzu odmęty 
jeszcze toną okręty 
zmęczone pływaniem

zapisano nas w wierszu 
różnymi wersami 
blednącym atramentem

Marek Słomiak

żółcie w srebrach oczu

żonkile układały swój świat
słoneczny jak splot zapisanej
przysięgi – rozmyślał świat –
jak rzekę spiąć światłością
wierszy w świętość w ten most
prawdomówności
- - 
                            muskała jego
usta delikatnym słowem 
                                       pieściła
wzrokiem każdą nierówność ciała
- -
była szczera - -
- -
wielka myśli tajemnica przekazana
dotykiem i dźwiękiem i wzrokiem
w żonkile w srebrnym wazonie nocy
rozwiera wszystkie cząstki duszy
- - ona śpiewa milcząc – ona jest
jasnością – żółcie w srebrach oczu
wyznają wreszcie prawdę  

Natalia Grudzień

Czułość

Zagłuszasz mi krzyk
swoją ciszą

Hałasujesz milczeniem
wdrapując się do mojej śmierci

Twoja czułość jest
bezkwietną różą
ostrym kolcem
kakofonicznego
bezgłosu

Moje wnętrze jest 
utkane z wściekłości
i wrzasku
pełnego wojny krzyku

Zagłuszasz mi śmierć
swoją miłością

Paulina Ulatowska

O istocie pomiędzy

księżyc i słońce stanowią formę relacji 
niełatwej

podzielonej między historie opowieści 
które są w drzewach wypuszczonych 
skrzydłach sunących po złotym 
pomarańczowym niebie kobieta to ptak 
czy anioł

pomiędzy miłością i śmiercią jest zakres perspektyw piersi 
które brunatnieją
patrzenie przez zamknięte oczy 
dziecko i nieskończoność jego życia

Robert Zdrenka

Wiersz poświęcony

Odległy o wieki wieków,
amen – o te godziny, co tworzą te dni.
Właśnie, dzień, nie wiem, chyba piątek,
a może noc. O, jakieś cienie łażą.
Leżę, a ziarnista podłoga bodaj pode mną 
mamrocze. Wiem, nie wiem
nic, tylko się czołgam i błagam o litość
siebie bezludnego.

Tam już jestem, gdzie rośnie oset,
gdzie topią opony, zrzucają na pola stonkę.
Tam, gdzie nie chcesz.
Nie chcę.

Od Ciebie, Cię, Ty,
Tobą, w Tobie, obok, pod.
Pot, kiedy się kochamy.
Oddycham głęboko, gdy mówisz:

Wierzę w duszy zmartwychwstanie.

Zdrowaś Natalio, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś.

Jeszcze nigdy nikogo tak bardzo,
i już nigdy nikogo, tylko Ciebie.
I wierzę,
że przyszedłem na ten świat, żeby Cię spotkać. 

Zuzanna Suliga

Milknie świat kiedy Cię mam na myśli 

Milknie świat kiedy Cię mam na myśli
I dreszcze uciekają nieznośnie do ramion
Kładziesz mnie do posłania w rozognieniu
W rozognieniu budzisz mnie rano
 
Milknie świat kiedy 
W przedświcie ekstazy zwierzęco domykasz 
Twoje dłonie - zwinne - cierpkie
Cierpki posmak w naszych ustach
 
Milknie świat 
kiedy rewidujesz drobną kibić
Oddech - śnienie - parna jasność 
Dziesięć słońc: w bóstwach zaranność
 
Milknie …
przystąp do mnie, proszę, czulej;
duszne lato - gorąco - bardzo
niezbadany twój wyrok na mnie
 
niech mi cię wskażą kabalistyczne liczby 
niech mi: bądź przeznaczeniem mistycznym
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Andrzej Gierech
Zbójnicki na burej planecie

Gdzie jesteś Panie? usłyszeć Cię może  
kto ma słuch motyla. Oblicze swoje odwróciłeś
od błękitnej planety, a tu człowiek wolny,
jak z rękawa pomysłami sypie. Nauczasz,
że w wolności dobro ma się rodzić
– pobożne życzenia liche; obie córy wolności
blaskiem anielskim świecą – gdzie dobra pełnia,
tam i zła obficie.

A zło – to nie jest strzała Amora, co ociężałego
w rajskie przestworza miłości porywa, to strzał
z głębi otchłani –  sam Belzebub ze złotego łuku
wybrańcom swym zwiastuny pokusy posyła, 
powodzeniem i sławą kusi, w jedwabiste sidła 
oplata, każdy nikczemny czyn –  
na wieki wieków pochwalony będzie przez Złego!
Aliści z prostaka i filistra łatwo bestię czyni.

Ale ekonomia boska jakże nam mózgi gniecie.
Czy poczciwy Abel nie przepłacił ceny wolności 
swego brata? Gdzieś skrywał się gdy wybrany naród 
zagładą spłacał wolną wolę pomocników szatana? 
Może ona z wszechmocy Twej wyjęta Panie? 
Wiecha na dachu wszechświata leży. Wytchnienie.
Pycha niezawisłości nurza błękitną planetę w chwale,
jak paw stroszy pióra wolności niepodległej  
– okazji do czynienia wszystkiego.

 A zwykle po spełnieniu czynu szczypanie duszy  
powinność swą zaczyna, drżą struny harfy, 
dręczy niepokój, euforia i lęk. Od dawna
zachodzimy w głowę, czy boski przelicznik
zostanie kiedyś poznamy, czy to tylko
Twoja wesoła z nami gra – Tyś znakomity
w żartach Panie, ponury smutek 
z oblicza nam zdejmujesz, jak prestidigitator 
ze zła czynić dobro umiesz.

Głodni wiedzy, jak w Akademii student 
pochylony nad sercem zmarłego, 
próbujemy odkryć Najwyższego tajemnice, 
ale po wygnaniu z raju o chleb i odzienie 
przyszło nam się trudzić; nam tylko miłość 
zostawił, o miłość też prosił, a swój boski sekret   
w cieniu jabłoni skrył; 

a mało jest skorych do uprawy ogrodu,
tyle pytajników przed bramą stoi, a czas 
jak syjamski brat przy nas wciąż wytrwale,  
do serca wchodzi po kryjomu,
obezwładnić potrafi i białe plamy 
co krok przed nami kładzie – te jak 
oblicze świata szybko przemijają 
i to co nowe rychło się starym staje.
 
Duch Czasu już zstąpił!  
Sokolim okiem bada okolice,
żąda od Ziemian uwielbienia.
Książe inteligencji sztucznej
i prawdziwej w apelach nie ustaje –
Nadchodzi królestwo błękitnej planety.
Nauka zbawi człowieka.
Stajecie się bogami!
Miłość bliźniego i wolną wolę 
do księgi bajania strącamy.

W rajskiej orkiestrze gramy tylko z partytury.
Mistrz Czwartej Pieczęci umieszcza nas
w pajęczynie sieci 3000 GB, wytwarzamy tu
sztuczne ciała, umysł do nich doklejamy 
i ducha. Boty, gaworzą z nami jak przekupki,    
wierzą, że nowe seksroboty pobudzą każdego. 
 

Ale każdym przejawem odejścia z raju 
gardzić wypada, zdeptać, łeb urwać, 
żółtym jadem postraszyć – słowem 
w zarodku zdusić należy.
Czas wczorajszy zużyty, do cna wypalony – 
tylko popiół historii truje na bezdrożach.

Piskliwym głosem jeszcze ledwie woła 
– wolność w areszcie siedzi, prawda 
na śmietnik historii rzucona, dobro zszargane,
zło zatajone, miłość na targu staroci sprzedana.

Tak, oto nierozumna przeszłość 
swe urojenia zgłasza. A wyjaśniono naukowo 
przed laty – Platońskie idee to nazwy, pojęcia, 
realnego pozbawione bytu, nie dotkniesz ich, 
nie zobaczysz. I choćbyś ich szukał 
w każdym zakamarku, za pancernymi drzwiami 
i pod stołem – jak pod tobołem tylko zwiędły kurz.

Nowi bogowie kosmos poszerzają,
Na Małym Wozie pędzą do Polaris,
na jej planecie o szanse życia pytanie stoi,
lecz Gwiazda Polarna, jak pochodnia 
zawieszona na granacie nieba 
przed pokonaniem nadal się jeszcze broni.
Koloniści z Marsa już wkrótce wracają  
i całą podwójną dawkę pigułek szczęścia 
w nagrodę odbiorą.  

Genom ludzki pomocy woła – nie nadążam za wami!
Gruntowna renowacja czyha już za progiem, 
Ślepą ewolucję do lamusa wpychamy – nowa 
wyprodukuje człowieka lepszego. Tymczasem 
półkule mózgu obie zachipowane, interfejs 
wydajny, mamy wszak wyniki; zbędne litery, 
zbędne słowa, dziki seks kochanków na ekranie    
– Naczelny Sternik przy pulpicie czuwa, 
maszyny sprawnie sterują myślami.

Zawrotny triumf nauki, nie pominięto 
nawet zabijania. Nie pozwolimy, by chłopcy nasi 
użyźniali planetę własnymi trupami. 
Produkcja super broni do rekordu bieży. 
Maszyna cel wyśledzi, mały guzik 
na mundurze wroga dostrzeże, każdą twarz 
rozpoznać potrafi i jak snajper – jednym strzałem 
w samo serce obcej armii trafi.

Ale nowe już autonomiczne podmioty – roboty 
zabójcami zwane, (gen zabijania jak laur 
co zdobi czoło, jak okno życia warunek przetrwania), 
niepodległości próg przekraczają śmiało, 
wyniosły cel stawili sobie, na człowieka przyszła 
wreszcie pora, zbawić teraz jego należy 
– parada stworzeń przed nami.

Krew już zastygła, w trumnach 
jak na pozłacanych misach w ucztach bakterii 
ciała strawione, kości spopielałe, 
proch balowej sali parkietem. 
Bura planeta, niegdyś błękitną zwana 
– królestwem ustrojów drobnych; 
niezniszczalne bakterie swą radość 
tańcem nieporadnie głoszą. 
Chucią żarłoczną skrzy się Zbójnicki 
wraz z ciupagami, niosą się trzaski 
głucho po wszechświecie.
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Harry Alfred Piotr Duda    tłumaczenie Wiktor Melnyk

Harry Duda NA OCZACH ŚWIATA, 
wyd. MARKETING I WIEDZA Opole 2022, ss 82

TWARZ UKRAINY
W KRWAWYM KADRZE
Z PIERWSZEGO DNIA WOJNY

Dom jest święty jak cerkiew, lecz na głowę dach spada.
Kobieta w aureoli krwisto-białych bandaży — 
niby Święta z ikony — patrzy: szatan z łbem gada 
mszę diabelską, czerwoną, nad miastem odprawia.
A w oczach tej kobiety — na dnie samym się jarzy
smutek świec, co w intencji umarłych, i skrzywdzenie,  
co zabija świat w dzieciach, dźwięki słów w gardle zdławia. 
Myśli czynu żądają, słowa tracą znaczenie.

27.02.2022
 

Лик України     
в кривавому кадрі 
з першого дня війни

Дім – святий, наче церква, та дах на голову пада.
Жінка у німбі бинтів – наче Свята на іконі –
перед собою бачить диявола з лобом гада:
він сатанинську месу червону над містом править.
Очі тієї жінки на самому дні хоронять
смуток свічок по вмерлих і сльози, якими плаче
за світом, в дітях убитим, – ридання у горлі давить.
Дій думки вимагають, слова більш нічого не значать.

DO RUSKIEGO BANDYTY

Ty, który rozstrzelałeś dziecko z rodzicami — 
twoje miejsce z Putinem na palu, oprawco
do specjalnych poruczeń, boś jest z racicami
kreatura dantejska, która nic nie czuje:
na widoku — przestrogą, złajdaczony sprawco 
paraliżu sumienia. Z katowni twe wzory — 
z SS i NKWD. Lecz jednak choruje
ów twój władca z dna piekieł — blakną mu kolory

bohatera narodu. Kiedyś naród wstanie — 
mimo mózgi zepsute jak długo otwarta
na morowym powietrzu konserwa. I dranie
w szyku zwartym na szafot pójdą bez litości,
bo sami jej nie mieli. Przeto gra jest warta
świeczuszki na twym grobie, lecz tej nikt być może
nie zapali już na nim. We własne grasz kości — 
                      ty, chorąży reżimu. 

2.03.2022

Російському бандитові

Ти, що дітей порозстрілював разом з батьками,
спільно із Путіним місце твоє лиш на палі,
гицелю для спецдоручень, бо ти з копитами –
виплід геєни, який нічого не відчуває:
твій уже вигляд лякає, нікчемо, параліч
совісті в тебе. З катівні твої два узори –
НКВД та SS. Кольори вицвітають
твого владики із пекла – він хворий,

твого народу герой. Та народне повстання 
буде, хоч мізки й зіпсуті, як довго відкрита
десь на чумному повітрі консерва. І зрання 
строєм мерзота піде на безжалісний розстріл –
жалю не знали самі! Тому гра твоя бита,
варта свічок на могилі твоїй, хоч, можливо,
їх не запалять. І граєш у власні ти кості,
                поборник режиму.

PIRAMIDA

Do rosyjskiego Narodu odezwa

I jaką piramidę Cheopsa wznosicie,
już nie-bracia Moskale? Nie wstyd wam rozumów,
i sumień, i talentów z przeszłości? Kosicie
dziedzictwo, co jest po nich — jakby wyrastały 
chwastami. Lecz podcięte — krwią broczą. A z tłumów
niezliczonych krew waszą marnują caraty  
od zawsze — wy, armatnie mięso. Łez Bajkały
z oczu Matek — na darmo wylane. Karaty

diamentów i satrapia imperium — ważniejsze.
Kamieniami i cegłą jesteście na tę piramidę
pychy, co od Cheopsa większa; bezczelniejsze
dzisiaj caratu plany. Lecz to ludzie wolni
wznosili piramidy. Wy kremlowską gnidę
usadzacie na stożku — że nie skona, wierzy,
więc nie chce sarkofagu. Być przeciw — niezdolni, 
nie wiecie, z jakiej lufy do świata c(z)ar(t) mierzy…

Z dna materii piekielna iskra świat podpali:
ukochany wasz Atom dzień wam sądny sprawi.
Co nie wymrze w promieniach — w nowy czas wydali 
mutantów spotworniałe dzieci. I gwiazd sięgnie
ich skowyt. Czy wasz Goebbels choć wie, po co sławi
wielkość Rosji nad wszystko? Kto mieczem wojuje,
ten od miecza też zginie — kiedy się wylęgnie
                        z czynów przeznaczenie.

2.03.2022
 
 
Піраміда

        Відозва до російського народу

І яку піраміду Хеопса зведете,
не-брати москалі? Чи вам розуму зовсім не сором
і сумління, й талантів минулого? Байдуже жнете
успадковане, щоб після нього все позаростало
бур’янами. Підрізані – кров’ю стікають. Ви ж хором
кров даєте без ліку – її марнували царати
споконвіку. Ви – м’ясо гарматне. І слізні Байкали
пролилися з очей Матерів ваших марно. Карати

діамантів, сатрапій імперія – то важливіше.
Ви зробились камінням і цеглою для піраміди –
для пихатості, що за Хеопсову більша; нагліший
у царату сучасного план. Ті споруди доладні
люди вільні возводили, ви ж всадовляєте гниду
на верхівці кремлівську – не вірить вона, що сконає,
в саркофаг свій не хоче. Ніхто з вас, на спротив нездатних,
що за зброю готує цар-чорт проти світу – не знає…

З дна матерії іскра пекельна підпалить планету –
судний день принесе вашим дітям коханий ваш Атом.
Що не вмре від проміння, то стане – як вдарять ракети –
звироднілих мутантів потомством; виття їх жахливе
до зірок долетить. Ґеббельс цього не зна? Він затято
над усе славить велич Росії. З мечем хто приходить,
від меча і загине – у нього така перспектива,
                      коли вирішить доля.
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Dariusz Filinger                                                    

Misja (cz. V) (2)

Załatwiałem wszystkie formalności, żeby 
Aldona dostała świadczenie z firmy ubezpie-
czeniowej, stałą rentę po mężu, jednorazowe 
odszkodowanie z wojska oraz zapomogę na 
dzieci – ta ostatnia przyznawana jest uzna-
niowo i trzeba wypełniać stos papierków, 
zaświadczenia o nienagannym przebiegu 
służby i takie tam, szkoda gadać… W trakcie 
tych czynności dostałem wezwanie, ażeby 
stawić się w Pionie Operacji Wojskowych 
Poza Terytorium Polski w celu złożenia ob-
szernego sprawozdania (niejednego zresztą). 
Następnie, jako dowódcę polskiego kontyn-
gentu, poproszono mnie na naradę z szefem 
Sztabu Generalnego, który jest reprezentan-
tem sił zbrojnych w kolegialnych organach 
międzynarodowych. Pytano mnie, czy widzę 
konieczność i zasadność kontynuowania misji 
w Sudanie Południowym. Odpowiedziałem, 
że nie, że to nie jest nasza wojna, że 25% strat 
stanu osobowego w ciągu niecałego roku, to 
jest najwięcej w historii wszystkich misji i to wo-
jennych. Powiedziałem, że Amerykanie mają 
tam swoje interesy polityczne, i że udzielili 
gwarancji powstającemu marionetkowemu 
rządowi nowego okrojonego państwa.  An-
glicy też mają sentyment do tego regionu, bo 
to ich była kolonia, do tego dochodzą jeszcze 
interesy gospodarcze. Polska nie ma tam ŻAD-
NYCH interesów. Przebywając w tym miejscu, 
robiliśmy wszystko, aby uchronić ludność cy-
wilną przed rzezią i czystkami etnicznymi oraz 

odpieraliśmy ataki na osiedle dla uchodźców. 
Teraz jednak sytuacja się ustabilizowała w wy-
niku podzieleniu kraju na dwie części: plemię 
Dinka będzie zamieszkiwać północną część, a 
plemię Nuerów południową część. Z przykro-
ścią stwierdziłem, że mój zastępca, porucznik 
Adamski, uwikłał się politycznie i opowiedział 
się po jednej ze stron konfliktu, zamiast być 
apolitycznym i zamierza zostać ministrem 
spraw zagranicznych w nowo powstającym 
marionetkowym rządzie. Wykorzystuje w tym 
celu powagę i niewątpliwy autorytet wojska 
polskiego do swoich politycznych celów (ma 
to wzmocnić jego aktywa). Robi to wszystko za 
moimi plecami, bez mojej wiedzy, z pominię-
ciem drogi służbowej i bez jakiejkolwiek zgody 
polskich czynników wojskowych i cywilnych.  
Jako jego dowódca, powinienem go postawić 
do raportu karnego. Liczy na to, że nasz pobyt 
będzie przedłużony o rok. Nie widzę powodu, 
aby polski kontyngent chronił obce interesy.

 Na koniec powiedziałem z naciskiem, 
że nasza misja miała być pokojowa, a stała 
się wojenną, w związku z czym przelicznik lat 
pracy dla naszych żołnierzy powinien być inny 
i wynosić nie 1:1,5 a 1:2, dodatek pieniężny 
również. Tu wyjaśnię, w czym rzecz: jeden rok 
służby poza granicami kraju podczas misji 
pokojowej liczy się jak półtora roku służby w 
kraju, a jeden rok służby poza granicami kraju 
podczas misji wojennej liczy się jak dwa lata 
służby w kraju.

Odbyło się wspólne spotkanie rodzin 
poległych żołnierzy ze mną. Ludzie ci byli 
spragnieni wiedzy o wszystkim, co dotyczy 
naszej służby i okoliczności śmierci swoich 
bliskich, ponieważ istnieje blokada przepływu 
informacji (i znowu ta Konwencja Buka-
resztańska) Tutaj też poruszyłem problem 
przeliczników do wysługi lat. Ma to związek 
z wysokością renty dla rodzin. Napisaliśmy 
wspólną petycję do decydentów wojskowych, 
aby to uwzględnili.

Aldona, wdowa po Tadziu Wypychu, 
trzydziestodwuletnia ładna blondynka o nie-
bieskich dużych oczach (trochę przy kości), 
przy pożegnaniu ze mną znowu się rozkleiła, 
dziękowała za wszystko i serdecznie mnie za-
praszała do siebie, do Skierniewic. Objąłem ją 
mocno. Poczułem się trochę głupio (właściw-
szym słowem będzie – dziwnie), gdy młodszy 
chłopiec wziął mnie za rękę i zaczął mówić do 
mnie tato. Bardzo musiało mu brakować ojca.

 
Najbardziej zdziwiło mnie (nie dacie wia-

ry) zaproszenie do ambasady amerykańskiej 
w Warszawie! Czekało na mnie w Sztabie Ge-
neralnym. Gdy odbierałem je, wszyscy chcieli 
wiedzieć, jakie to mam tam znajomości. Pan 
ambasador był bardzo ciekaw, jak przebiegła 
akcja amerykańskich pilotek, czyli „bunt 
kobiecy w wojsku amerykańskim”. Sprawa po-
dobno zrobiła się bardzo głośna (telewizja Al 
Jazeera rozdmuchała problem do niebotycz-
nych rozmiarów i potępiła kobiety żołnierki 
już za sam fakt, że są kobietami żołnierka-
mi). Musiałem mu szczegółowo opowiadać 
o wszystkim, o przebiegu mojej służby też 
(poprosiłem jednak o tłumacza: nie czułem 
się na siłach, aby układać okrągłe zdania po-
prawną angielszczyzną). Chciał też wiedzieć, 
co sądzę o pułkowniku Henrym Andersonie. 
Powiedziałem, zgodnie z prawdą, że jest 
bardzo dobrym oficerem, właściwy człowiek 
na właściwym miejscu, traktuje wszystkich po 
ojcowsku, ale jest jednocześnie surowy i spra-
wiedliwy w ocenie, i nikogo nie wyróżnia, jeśli 
ten na to nie zasługuje, i takie tam. Na koniec 
przekazali mi depeszę od Toma McDougalla. 
Oto jej treść: „Dostałem awans, przenoszę 
się do Rijadu, tam to jest życie. Koniecznie 
przywieź polską wódkę, to zrobimy imprezę 
pożegnalną. Muszę się pochwalić – nareszcie 
ściąłem dwie głowy Dinka. Na patrolu doszło 
do potyczki, pojechaliśmy aż do granicy stref, 
monitorujemy sytuację na obszarach przygra-
nicznych, musieliśmy się bronić„. Depesza ta 
przyszła do ambasady USA oczywiście specjal-
nym łączem satelitarnym.

Aby odpocząć od tej warszawskiej wrza-
wy, nadmiaru ludzi i natłoku spraw, właściwą 
część urlopu spędziłem na spływie kajakowym 
rzeką Wdą. Chciałem zacząć jak najbliżej jej 
źródła (jezioro Krążno na Równinie Charzy-
kowskiej), a zakończyć u jej ujścia w Świeciu 
nad Wisłą.  Na początku wody było najwyżej 
do połowy łydki. Często musiałem iść nurtem 
rzeki, ciągnąc kajak za sobą wraz z dobytkiem. 
Taki to jest urok turystyki kwalifikowanej dla 
twardzieli. Ale twardzielem nie byłem – zwy-
czajnie marzłem w nocy w namiocie. Wpraw-
dzie był już wrzesień, ale to niczego nie tłuma-
czy.  Po prostu mój organizm już się przestawił 
na afrykańskie upały. Stwierdziłem, że gdyby w 
namiocie spała  druga osoba, byłoby cieplej. 
Bezwiednie pomyślałem o Aldonie. v

Bydgoszcz, Polska, roku Pańskiego 2031

dokończenie z poprzedniego numeru
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Grzegorz Zientecki

AFORYZMY

Światem rządzą nie prawa, światem rządzą przesądy.
 
Dekalog pisał prawnik. Osiem błogosławieństw – poeta.
 
Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta, a siedmiu obrywa. 

Gdy czasem się zapomina, człowiek potrafi być naprawdę wielki. 

Zwierzęta są rozsądniejsze od ludzi. Nie chełpią się swoim okrucieństwem.

Juliusz Wątroba 

Fraszki

W krzywym zwierciadle

Chudnie
cudnie.

Takt

Tama
chama.

Po lekturze „Chłopów”

Pragnę
Jagnę.

Starość

Ofiara
zegara.

Leszek Wierzchowski

Fraszki 

Niedostatek

Tylko duszą kochać ciało,
A nie ciałem? – To za mało!...

Wygrać z mądrą

Abyś wygrał z mądrą, czasem -
Udać trzeba, żeś głuptasem!

Biedni mężczyźni

Seks zniewala mężczyzn żądzą,
Potem baby nimi rządzą!

Marek S.Podborski

PAR LAMENT

Na sofie usiadła Wendy
zapuściłem w nią słów pędy
w głowie szumiała brandy
i nie ma uciec kędy
gdy znów usidlają względy

formalne 

TRANS MAJTKÓW

najgorzej jest
wpaść w łapy
szant rapy

Sandra Kocha

Rozterki

Rozmawiałam z małymi i dużymi nieszczęściami
co mnie spotykały czasami 
rzekły mi raz kiedyś na ucho:

– Panienko, czeka cię wielkie szczęście
aż umrzesz ze szczęścia

Ciekawe zatem ile
będę się nim cieszyć

bo jeśli umrę naprawdę
to chyba chwilę

albo wcale…

Stanisław Topaz

Stypa

Na łożu śmierci leży – historia nie łotra;
Lekarz żonie powiedział – do rana nie dotrwa.
Nagle poczuł kuszący zapach czekolady,
Więc się z łóżka poczołgał do kuchni na zwiady.

Zapach ciastek przypomniał mu dziecinne lata,
Czas skonsumować jedno, czym chata bogata.
Chce w swych ustach dostąpić smaku czekolady;
Wola umierającego – święta, nie ma rady.

Zobaczył w kuchni żonę , jak ciastka szykuje,
A serce kochające serce drugie czuje.
Ostatkiem sił ciasteczko do swoich ust włożył;
Cichutko przy swej żonie swe ciało ułożył.

A ledwo sięgnął, gdy słowa wychodzą z ust zrzędzie:
„Zostaw , kurwa, te ciastka! To na stypę będzie!
Ty dziś umrzesz, czas minie do białego rana,
A ja będę do wzięcia, kusząca i sama”.

Po głowie swego męża ścierką w kuchni zdzieli
I zagna go z powrotem do jego pościeli .
„Ciastka są nie dla ciebie, za dwa dni jest stypa;
Zdychaj już umarlaku, ja jestem Ksantypa”.

SATYRA

Tadeusz Charmuszko

FRASZKI 

O kobiecie

Nic jej nie brak,
Choć jest z żebra.

Kobieca próżność

Co spojrzy w lustro,
To widzi bóstwo.

Różnorodność

Lilią bywa
Lub pokrzywą.

Plewy

Odzież to plewy
Współczesnej Ewy.

Kobieca przewaga

Górą
Urok.
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W numerze 12 Akantu z 2021 r. ukazał 
się tekst Józefa Barana „Gorzki patriotyzm 
Norwida”. Zawiera moim zdaniem wiele 
przekłamań, jednostronnie dobranych 
cytatów i jawnie wpisuje się w nurt „pedago-
giki wstydu”.  Dlatego polemizuję. Będę swą 
argumentację opierał głównie na cytatach z 
liryki Mistrza, a nie wypisów z listów, bo to 
w wierszu kumuluje się istota poglądów w 
formie skondensowanej najwyraźniej.

Zacznijmy, tak jak Józef Baran, od kwe-
stii emigracyjnej biedy i poniżenia material-
nego Poety, poniżenia nie tylko bytowego. 
Napisałem kiedyś:
Głód jest dobrą lekcją,
tułaczka to sroga nauczycielka,
kiedy surdut, nabywa się na kredyt,
aby wejść na salony -
potem przepustka do przytułku - Długi.

Poniża ślepe pragnienie miłości
niewłaściwej kobiety.

Jednak bardziej przeszkadza jedno za dużo
oko mistyczne, dla innych organ złudy –
i człowiek staje się
i staje
poza nawiasem akceptacji

Powiedzmy wreszcie, że C.K. Norwid 
swej biedzie był w dużej mierze sam winny, 
mimo dziesiątków wierszy poetów użala-
jących się nad jego ubóstwem. Szaleńcza 
miłość do Marii Calergis zadłużyła Poetę 
(atrakcyjne kobiety kosztują), jego peregry-
nacje za wielbioną, po całym uzdrowiskowym 
kontynencie, dopełniały upadku; wypisanie 
się z listy „legionistów” Mickiewicza,  zerwa-
nie z Zygmuntem Krasińskim, jego sponso-
rem, nastąpiło z w związku z charakterem 
Norwida – nie przystawał do nikogo i nicze-
go. Jego osamotnienie  to efekt tego „jed-
nego za dużo mistycznego oka”. Ostateczny 
akt materialnego upadku ma też związek z 
kobietą.  W 1876 r., na salonach Wagnerów, 
„poznaje  Marią Sadowską, wybitnie zdolną 
pisarką, od kilku lat przebywającą w Paryżu 
wraz mężem (chemikiem, fotografem) oraz 
trzema córeczkami. Znajomość z Sadowską 
przekształca się po paru miesiącach w gwał-
towny a niebezpieczny romans, który poeta 
usiłuje nadaremnie zakończyć. Ratunkiem 
wydaje mu się wyjazd do Włoch. (…) … w 
połowie stycznia (1877) ekspediuje wszystkie 
swoje paki do Florencji, sam zaś czeka, przy 
tobołkach podróżnych, na obiecane mu (czy 
spodziewane) pieniądze oraz na realizację 
pożyczki, o którą prosił księcia Władysława 
Czartoryskiego. Wszystko na próżno…”1 

Kwestia spojrzenia Norwida na duchowe 
dzieje naszej Ojczyzny rzadziej jest poruszana 
i naświetlana. Górują tragiczne losy osobiste, 
podkreślanie niezrozumienia jego twórczo-
ści przez jemu współczesne osoby i problem 
zgłębiania głębi poznawczej.  Prekursorem 
krytycznym, w dziedzinie historiozofii poety, 
był Jacek Trznadel.

Przedstawmy stan polityczny Królestwa 
teoretycznie  Polskiego - po upadku postania 
listopadowego - oczami Poety z dworku w 
Laskowicach –Głuchy. W roku 1849 Nor-

Rafał Jaworski

Historiozofia Norwida a jego „gorzki” patriotyzm   

wid napisał mini poemat  „Pieśń od ziemi 
naszej”. Przedstawia w nim geopolityczną 
sytuację swojej, naszej Ojczyzny. Nic się do 
obecnych czasów – mówiąc na marginesie 
– w tej optyce, się nie zmieniło po 180-ciu 
latach różnych demokratyzacji, wojen i to-
talitaryzmów. Można by powiedzieć za Nor-
widem:  „Nie przepalony glob sumieniem”. 
Ale wróćmy do meritum. Cytuję fragmenty 
przedmiotowej Pieśni:
— Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica,
Tam jest mój środek dziś, tam ma stolica,
Tam jest mój gród.

Od wschodu mądrość kłamstwa2 i ciemnota,
Karności harap lub samotrzask z złota,
Trąd, jad i brud. 

Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność,
Formalizm prawdy, wnętrzna bezistotność, 
A pycha pych! (…)

III
Gdy ducha z mózgu nie wywikłasz tkanin,
Wtedy cię czekam, ja, głupi Słowianin,
Zachodzie — ty!… 

A tobie, Wschodzie, znaczę dzień widzenia,
Gdy już jednego nie będzie sumienia
W ogromni twej. (…)

Trzeba przyznać, że Norwid był genial-
nym diagnostą politycznym. Owa mądrość 
kłamstwa na wschodzie i kłamstwo wiedzy, 
wewnętrzna bezistotność na zachodzie są dla 
chłodnego rozumu niepodważalne. Prawda 
zawarta w tym cytacie powinna być ostrze-
żeniem dla „stawania” na klęczkach wobec 
Brukseli i Berlina, trendów nad-tolerancji, 
tolerancji represywnej Herberta Marcusa, 
itp. Nie należy także Norwida czytać jak 
Biblię, traktując jako pomnikowy brąz nie 
do poruszenia.  Potępia Jana Matejkę za 
prezentację na paryskiej wystawie słynnego 
obrazu „Reytan”. Jego wymowa mogłaby 
razić gościa Aleksandra II – „Najjaśniejszego 
Pana Cara Wszechrusi”. Prawda nie ma tu 
znaczenia. Taktyka niedrażnienia zaborcy 
jest nadrzędna. Jacek Trznadel pisze o tym w 
„Polskim Hamlecie”3 wydanym przez oficynę 
NOWa jeszcze w drugim obiegu. Ja ująłem 
to formie wierszowanej:

Paradoksy ojczyźnianej etyki

Pisał o powrotach z Syberii
Tu: „Gdzie wolnym – grób”
 
A zarzuca Matejce
wystawienie w Paryżu obrazu „Rejtan”. 
Cara Wszechrusi mógł razić grzechot kibitek 
pędzących w mrozu bezmiar. 
Popełnił „adresy” do „Pana Najjaśniejszego”, 
Aleksandra, choć wyliczył z pamięci
dwustu męczenników, 
warszawskich współuczniów.

Reytan to w szlachetności Norwida,
być może, tylko „mściciel-egoista”,
typ Berezowskiego, powstańcy stycznia,
raba buntu. Pistolet rozerwał jego rękę,

a nie głowę Imperium. 

Nie jest łatwo 
konsumować takie smaczki

W materiałach wydawanych przez  „So-
lidarność” nawiązywano do legendy i realiów 
Powstania Styczniowego. Jest rzeczywiście 
jakieś podobieństwo w obu ruchach – tym 
sprzed 22 stycznia 1863 r. i tym z  sierpnia 
1980 r., który został stłumiony 13 grudnia 
1981. Także i wcześniejsze wydarzenia  
Grudnia ’70 i Radomia ’76  – to wszystko, 
co nam lepiej znane, bo pamiętane z wła-
snych doświadczeń, mogą w pewnej mierze 
przybliżyć klimat czasów przed wybuchem 
insurekcji styczniowej, którą bezpośrednio 
sprowokowała branka do carskiej armii. A 
była to służba na 20 lat.

Nowy Car nie zgadzał się na jakiekolwiek 
ustępstwa polityczne. Będąc w Polsce w 1855 
r. powiedział lekceważąco „Marzenia, Pano-
wie, marzenia”. W związku z tym od 1860 r. 
i szczególnie w 1861 r. w Królestwie Polskim 
dochodziło do licznych manifestacji związa-
nych z obchodami świąt narodowych (m.in. 
30 rocznica wybuchu Powstania Listopadowe-
go, 30 rocznica bitwy pod Grochowem, 292 
rocznica Unii Lubelskiej). Organizowano 
msze ku czci bohaterów narodowych, nabo-
żeństwa za pomyślność Ojczyzny. Podczas 
mszy wykonywano pieśni; „Boże coś Polskę”, 
„Warszawiankę”, „Święty Boże, Święty mocny”. 
Kobiety, chcąc podkreślić swój patriotyzm, 
nosiły żałobę narodową – stroje w kolorze 
czarnym, biżuterię z orzełkiem; mężczyźni 
konfederatki. Zjednoczenie Włoch (1859-
1861) przyczyniło się do wzrostu tendencji 
niepodległościowych w całej Europie. 

Wybuch patriotyzmu spowodował za-
ostrzenie represji wobec Polaków: kozacy 
otrzymali rozkaz siłowego rozpraszania demon-
stracji. Sylwester 1860, a potem styczeń 1861 r. 
to okres „żałobnego karnawału”. Noworoczny 
nakład numeru „Tygodnika Ilustrowanego” 
z patriotycznymi rysunkami na stronie tytuło-
wej w dużej części skonfiskowano.  Obowiązy-
wał obywatelski zakaz zabaw; jeśli ktoś go łamał, 
musiał się liczyć z wybitymi szybami w oknach. 

Rok 1861- luty: manifestacje ludowo-
-religijno patriotyczne. Śpiewając, tłum ruszył 
w stronę Starego Miasta. Rosjanie obserwowali 
pochód, ale nie interweniowali. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że była to chwila, w której 
zaczął się tlić płomień wolności bez krwi. Oka-
zało się bowiem, że pokojowa manifestacja reli-
gijna, modlitwa połączona ze śpiewem, stanowi 
dla Moskali kłopot. Nie wiedzieli, jak postąpić 
z czymś, co nie było agresywnym sprzeciwem 
czy zbrojną demonstracją. Szybko się zorien-
towali, że jest to równie niebezpieczna forma 
oporu. Następne manifestacje tłumiono, 
niezwykle krwawo.  8 kwietnia 1861 r. władze 
carskie rozpędziły brutalnie manifestującą 
ludność na Placu Zamkowym – zginęło ponad 
100 osób. Wówczas manifestacje patriotyczne  
przeniosły się do kościołów – od września do 
października 1861 r. odbyło się około 200 
nabożeństw patriotycznych w Warszawie. 
Władze rosyjskie chcąc zakończyć tą sytuację 
14 października wprowadziły stan wojenny. 
Wojska rosyjskie otoczyły dwa kościoły i aresz-
towały 1,5 tysiąca osób biorących udział w 
nabożeństwie w rocznicę śmierci Tadeusza 
Kościuszki. Protestując przeciwko profanacji 
świątyń kuria arcybiskupia zamknęła wszystkie 
kościoły warszawskie. 
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Jakie było stanowisko Norwida? Śmierć 
zbierająca swe żniwo w bezbronnym tłumie 
była w jakimś stopniu po myśli „czwartego 
wieszcza”.  Wyraził to słowami: „Skoro strzelać 
do bezbronnych poczną, a ci z radością padać 
będą lub modlić się w kościele, wtedy odgadną 
(Rosjanie), że człowiek to rzecz święta, a Bóg 
nie jest tajny radca  państwa…” (Norwid: opi-
nia względem polityki europejskiej).  „Przyszłość 
albowiem zdobywają te trzy rzeczy: duch, cier-
pliwość i dopełnienie – ale wcale nie krew: to 
bajka! – tak pisał już w trakcie powstania stycz-
niowego w liście do Karola Ruprechta. Norwid 
mylił powstańcze insurekcje z rewolucjami - a 
to spora różnica. Nie przeżył żadnej Insurekcji, 
ich bezpośrednich impulsów i skutków. Widział 
Wiosnę Ludów i Komunę Paryską. Pełne nie-
nawiści, bez szczypty szlacheckiego honoru. Już 
w roku 1850 w dialogu „Bogumił” z „Prome-
thidiona” pisze: „Nie on tatarski czyn, krwawa 
drabina/ Na rusztowanie czerwone łunami/ 
W cesarstwie tego świata Kaina/ Lecz konań 
wielki psalm z wykonaniami!/ Lecz praca co 
coraz miłością ulżona,/ Aż się i trudów trud 
wreszcie wykona.”

Szlachetność niezwykła i nie liczy się z 
realiami czynów barbarzyńców. Nic mu do 
tych co „konają”, to jedynie obornik historii 
. Neguje czyn zbrojny, ale i też działania kon-
spiracyjne.

Józef  Baran podsumował swe cytaty z 
korespondencji Norwida w taki sposób: „Stąd 
też zdaniem Norwida Polacy od lat przeszło stu 
wygrywają prawie wszystkie bitwy, a przegrywają 
wojny. Tu dotykamy centralnego nurtu autora 
„Promethidiona”, otóż generalnie rzecz biorąc 
nie był on przeciwnikiem walki zbrojnej i po-
wstania, czemu dawał 

wielokrotnie wyraz w liryce.” Naprawdę 
trudno znaleźć w liryce Norwida strofy pochwa-
lające zbrojną walkę. Zresztą nie ma żadnego 
przykładu w omawianym artykule.

„Poezje Norwida, związane z sytuacją 
insurekcyjną , w których można by znaleźć 
problematykę tragicznego heroizmu, urywają 
się w zasadzie na wypadkach manifestacji w 
roku 1861…” – tak konstatuje Jacek Trzna-
del. Nawet w „Fortepianie Chopina” nie ma 
wzmianki dlaczego carska gwardia litewska 
zdobyła pałac hr. Andrzeja Zamoyskiego. Po-
wodem był powstańczy zamach bombowy na 
namiestnika Berga z czwartego piętra Pałacu 
(zamachowcy umknęli), a technicznie opis 
jest nierealistyczny („po sto, po sto” - szarża w 
zaułkach jest niemożliwa).

Przejdźmy jednak do uogólnienia pojmo-
wania Ojczyzny przez Norwida. Powyższe fakty 
to jedynie bolesne incydenty intelektu, gniewu 
i serca. Autor „Vade-mecum” był żarliwym 
katolikiem. W jednym z listów napisał  „mam 
zaszczyt być katolikiem”. I właśnie przez filtr 
tej konfesji pojmował świat, dzieje powszechne 
i Ojczyznę jako podmiot narodu. Świetnie, 
lapidarnie ujął to Kazimierz Nowosielski: „Oj-
czyzna Norwida nie jest jedynie przestrzenia 
geograficzną, wyjątkowym miejscem na mapie 
świata tylko; ona pozostaje dlań nade wszystko 
przestrzenią kultury, w której naród i każdy z 
osobna, z woli Opatrzności i na mocy ducho-
wego testamentu przodków, trudzi się nad 
swoim człowieczeństwem, ostatecznym zaś, a 
więc najważniejszym celem owych utrudzeń – 
zbawienie duszy, wieczne obcowanie człowieka 
ze swoim Stwórcą, albowiem twierdził – „(…) 
trzeba być z-wolonym z myślą Przedwiecznego pierw, 
aby być wy-z-wolonym z przeciw-myśli  Bożej-z niewo-
li”. Ojczyzna najpełniejsza i najprawdziwsza to 

ta zatem, w której w pełni zamieszkuje człowiek, 
a więc Niebo, ale i tam nie idzie się inaczej, 
podkreśla poeta, niż przez ojczyznę ziemską: 
ziemię potu, krwi i nadziei.4” I dalej przytacza 
Norwida „Bo kto, do Krzyża nawet idąc, minął 
krzyże ojczyste, ten przebiera w męczeństwie”

Józef  Baran najwyraźniej wybiera cytaty, 
które piętnują cały Naród za niedojrzałość 
umysłową, zbytnią zapalczywość, szlachetczy-
zną, wprost głupotę (niezależnie od okresu 
historycznego – potępia jednoznacznie Po-
wstanie Warszawskie). Wskazuje na krytycyzm 
Wieszcza negując Jego romantyczność. Nic 
bardziej mylnego. Mesjanizm Norwidowy, obcy 
towiańszczyźnie, jest schedą romantyzmu. Nie 
jest to wszystko jednoznaczne, wskazuje na  
miotanie się ideowe Poety, co powoduje często-
kroć „ciemność” jego strof. Norwid nawołuje 
do jedności narodowej, harmonii społecznej 
międzystanowej, a kiedy kosynierzy chłopi giną 
pod Węgrowem w ostrzale  kartaczy Moskali 
wyśmiewa ten czyn jedności obywatelskiej, 
aktu  pojednania warstw społecznych wobec 
najeźdźcy.           

Genialny rewelator formy poetyckiej, w 
poemacie „Psalmów Psalm” parafrazuje „Ka-
zanie na Górze” (Mt 5,3-10):
Wpierw, niźli Ojcze nasz w duchu i w prawdzie 
wyrzeczem,
Niech kością bytu nam, niech pierwej stanie 
się mieczem
Te błogosławieństw siedem i (o) ósme, walki 
początek,
Gdy trudów przyjdzie trud, gdy piątków nasta-
nie piątek. (…)

...Ach, gdy te siedem słów ciałem się stanie w 
ojczyźnie,
O, ileż będzie znów blizn i przy każdej klątw 
bliźnie,
(…) Dziewiczy w mężu wstyd, męska w dziewicy 
odwaga,
Bezgrzeszność w samej płci, ostatni tryumf 
społeczny,
I samej śmierci zgon…
I amen — amen przedwieczny. 

Owo wyłączone przez Norwida ósme bło-
gosławieństwo brzmi: „Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy Królestwo niebie-
skie.  Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ 
wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda 
wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali 
proroków, którzy byli przed wami.”           

Zauważmy: Norwid wyłącza 8-me błogosła-
wieństwo z grona poprzednich, które traktuje 
jak jedno wielkie zadanie. Jest w tym wyłączeniu 
potępienie sprzeciwu czynnego, fizycznego 
wobec zła i przemocy. Nie może być w ujęciu 
Norwida, sensowna w dziejach zasada „gwałt 
niech się gwałtem odciska”.  

Baran pisze, że Norwid skłaniał się do 
postulatu „mierz zamiary na siły”, podłe to, 
serwilistyczne. W takiej optyce indywidualna i 
narodowa transgresja byłaby niemożliwa. Czło-
wiek i zbiorowość, aby żyć autentycznie musi 
dążyć zawsze do „czegoś więcej” w rozumieniu 
ustaleń filozofii Maurycego Blondela. Norwid 
nie był minimalistą, to chyba ostatnie określe-
nie, które mógłby mu przypisać  najbardziej 
niechętny krytyk. Wręcz przeciwnie jego myśl 
zdąża do czegoś niemożliwego, do „anielskiej 
duszy narodu”, które zjedna myśl z siłą.

Prześmiewczy wiersz „VANITAS” z roku 

1863 lub 1864 w dużej mierze rani autentycz-
ne, proste patriotyczne ucho, wręcz dziwi, 
czytamy tam: 
„Francuzom minister oświecenia,
Że są najmędrsi, co rok głosi,
Anglik niemniej sam się ocenia,
Choć Włoch porównania nie znosi. 
(…)
Grek ma więcej świetnych w dziejach kart
Niż łez w mogile,
U Polaka tyle Węgrów wart, 
Tyle, co Termopile... (…)”

Fryderyk Nietzsche pisał: „Kiedy widzisz, 
że prawda zwycięża, zawsze pytaj jakie potężne 
kłamstwo za nią walczyło”.  Ale pewne reguły 
nie są wymienialne na relatywizm. Przytoczę 
dwuwiersz z „Wróżb niewinności” Williama 
Blake’a: „Prawda głoszona w złym zamiarze/ 
Najbardziej wszelką prawdę paczy”. Tak brzmi  
ostrzeżenie dla fanów wybiórcze, partykularnej 
prawdy, wyrwanej siłą z kontekstu.

Wróćmy do Norwida. Pojęciem kluczo-
wym w tej twórczości z lat 1848-1851, zwanej  
okresem promethidionowym, jest pojęcie 
miłości.  Za pomocą tekstów biblijnych usiło-
wał Norwid zająć stanowisko wobec wielu, w 
jego mniemaniu najważniejszych w tym czasie 
kwestii, które najogólniej można określić 
mianem kwestii społecz nych. Ale i aktualnych 
zagadnień politycznych, jak i estetycznych. 
Wówczas  wskazywał Polsce drogę postępu 
moralnego opartą na chrześcijańskiej miłości 
Boga i bliźniego”. Parafrazował Hymn o miło-
ści św. Pawła z I Listu do Koryntian:
A toć już mówią języki ludzkiemi
I anielskiemi zdarza się im nucić (…)

Są nawet wiary niezłomni rycerze
I coby oddać radzi majętności
Na przenajświętsze ubóstwa grabieże —
A jednak, bracia, mamyż dość miłości? (…) 

Tej, co to z prawdy tylko się uciesza,
Wszystkiemu wierzy i wszystko rozgrzesza,
Bo wszystko cierpi... tej, co się spodziewa
Wszystkiego - czasem krzyżowego drzewa!
Oh, bo, acz gniewać się nie chce, iluż gniewa!?
(…)
A więc to wszystko proch, proch na ulicy
Do Boga!... Miłość tylko pozostanie,
Jak w zapalonym stosie hełm bronzowy
Z napisem: «Jesteś!»

Ironia – wszech ironia, a może właściwie 
wszech-ironii pozytywne przekroczenie, brzmi  
więc w syntetycznym ujęciu -  „Jesteś”, albo i 
-  biblijne „jam jest który jest”.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” 
– niezwykle przykre, że junta Jaruzelskiego wy-
korzystywała cytat dla celów propagandowych, 
wpisywania się w wielką polską tradycję. Kiedy 
w stanie wojennym wychodziłem za bramę 
fabryki, ten cytat, stojący na rusztowaniu, ranił 
moją wrażliwość. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że Józef 
Baran wpisuje się w krąg ojkofobii , a to nie 
przystoi poecie troszczącemu się o godność 
swej Ojczyzny. v

Przypisy:
1 Cyprian Norwid „Pisma Wybrane” tom I, Wybrał i 

objaśnił Juliusz W. Gomulicki PIW 1968, str. 84-85
2 Wytłuszczenia cytatów głównie autora polemiki
3 Jacek Trznadel „Polski Hamlet” – Niezależna Oficyna 

Wydawnicza W-wa 1989 str. 120-121
4 Kazimierz Nowosielski  „Przez Ojczyznę i dalej…” IW 

Pax W-ra 2015, str. 31
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Li-li w krajobrazie
akwarela Pana Boga 
zamieszanie  na palecie
Eros czy diabeł?
porządek w sercu

-  --

  palce Li-li płatki kwiatu wiśni
  nie opadną
  nie mogą
  Li-li się uśmiecha
  zna wieczność

---

łza na policzku Li-li
rosa na źdźble trawy
słońce dnia suszy, oszukuje
księżyc nocy przywraca porządek rzeczy
szczęścia i nieszczęścia

  ---

  w zimny ponury dzień
  Li-li patrzy na zaciśnięte piąstki kwiatów mleczy
  otwierają się dziecięce buzie
  zrazu nieśmiało
  potem całą gębą

---

ubóstwienie Li-li
to największy błąd przechodniów ludzkiego gadania
Li-li ma swoją świątynię w lesie i w ogrodzie
ptaki śpiewają
Li-li jest

  ---

  róże nie należą do tego porządku rzeczy
  Li-li kocha róże 
  zagląda w czeluście ciemnej czerwieni podniecenia
  w kratery wulkanów namiętności
  krew miesięczna płynie niezauważenie, już po raz ostatni

---

patrzę na Li-li
ona  mnie nie widzi, nie chce
nie chce zakłócać rytmu
stukania dzięcioła mojego zegara
wie co jest dobre, nic

-  --

  Li-li spaceruje między obłokami
  widać ją i nie widać
  czarne jaskółki przecinają jej twarz
  brzęk owadów przyćmiewa pamięć
  tęsknota ogłupia

---

w głosie Li-li szemrze polna rzeka
z cichym wiatrem z lasu pospołu
koncert na dwa głosy
i trzy, i więcej
na cały świat

Stefan Pastuszewski   ODCZYTANE Z JAPOńSKICH KENPON CHAKUSKOLKU1

  ---

  Li-li zarządza czasem i liczbą siedem
  warkocz godzin białymi palcami splata
  cienie przesuwa po zielonym suknie ruletki dnia
  uśmiechami wypłaca
  wszyscy czekają na jej słowa

---

Li-li płynie w zieleni
jaskółka na niebie 
frunie latawiec błękitnego obi  
fruną ogromne góry marzeń
małej Li-li

  ---

  wodospad i pawie
  przemijanie i wieczność
  Li-li schodzi z kamienistej góry
  łączy tę bolesną sprzeczność
  śpiewnym krokiem

---

użycie słowa ogień jest bardzo niebezpieczne
od czarnych zaklęć płoną karty starych ksiąg
oczy zaczarowują żmije pomarańczowo-złotych języków
mrok zewsząd krzepnie
Li-li szemrze potokiem, chroni

  ---

  w  spojrzeniach jeszcze  białe kwiaty wiśni
  ręce chcą się objąć
  piersi poprzytulać
  Li-li pilnuje porządku
  Pan Bóg jej dziękuje

---

majowe słońce potrzebuje burzy
aby w trójnasób zabłysnąć nad światem
Li-li wygłasza cesarską przemowę
czarne brwi groźnie spina
słonce swoje wie

  ---

  oni wypili czarkę Li-li sake
  w obłędnym tańcu mkną zawirowani
  wszystko im jedno
  wszystko zawsze wszędzie
  słowa miłości

---

długo zmagaliśmy się z Li-li
ona była wszędzie 
nasze małe ja zaciskało się w piąstkę
cierpliwie rozwijała je główki mleczy o poranku
teraz już Jesteśmy

  ---

  rozmowa z Li-li, którą zawsze widać
  fałdy jej kimona  jej pukle są wszędzie
  słowa jak zawsze milczą
  bo miłość jest ciszą
  nie snem jednak
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złocisty karp w zimnym stawie się mieni
Li-li tęskni, chyba
żuraw wspomnienia frunie
krzyczy kolejną wiosnę, której nie będzie
pod stopami już tylko kamienie

  ---

  szum wiatru wśród bambusowych pędów
  wilki tęsknoty wyją
  Li-li między postrzępionymi obłokami 
  będzie zawsze daleko
  blisko już tylko było

---

niepowtarzalność płatków śniegu
zapatrzeni w siebie chłopcy mkną do mety
Li-li woli te same co roku płatki kwiatu wiśni
czarna ziemia pod białymi stopami
póki co

-  --

  codziennie rano Li-li zapala majowe mlecze
  stuka drewniakami dzień
  czerwiec czeka na kolej truskawek i czereśni
  w kokilach żaru pławi się lipiec
  już nasz ostatni

---

Li- li z kosami na ramionach, we włosach
rozkazuje a one jej nie słuchają, wrzeszczą
życie silniejsze od bogów
cieszą się
czarna Li-li frunie

-  --

  Li-li szanuje usta
  nie podaje jabłkami na tacy 
  nie chowa w gąszczu malinowych krzewów
  usta Li-li są jej
  siedzący na płocie paw przekrzywia głowę, wszystkowidzące  
      słońce też się dziwi

---

słońce już przybywa  przez umyte szyby
biała sofa w oczekiwaniu na miłość
na tatumi stopy i uda porozrzucane dziecięce zabawki, cienie
kurz dopiero się rodzi
znać rękę Li-li

  ---

  Li-li widzi siebie  w lustrach tych którzy ją kochają
  uśmiecha się do nich do siebie
  drzewa szaleją od tego wiatru, uginają się
  konary już wrastają korzeniami w niebo
  Li-li wędruje gwiazdami 

---

pasma wiatru splata z pasmami słońca
majowy warkocz tłucze o szyby
sen chowa się do szafy na zaś
czekają wyczyszczone po raz pierwszy buty
wszędzie Li-li

  ---

  Li-li poza wyobraźnią i poza dotykiem
  do tego świata przeciska się przez szczelinę pewności
  księżyc z nudów pluska się w ciemnym stawie
  zasnąć trudno żurawiom
  mój sen dobry

---

sen zawisł oparem nad pagodą myśli 
kozica rąk nóg zastygła na skale dnia
wiatr, nie ma już wiatru
kwiat lotosu drzemie
Li-li czaruje błogostanem

  ---

  jeszcze drży powietrze skrzydełkami motyla
  słońce nie może rozpuścić tych cieni
  myśl snuje się snem między palcami ciemnych  
      drzew
  jeszcze, jeszcze
  Li-li króluje

---

zatrzymany bieg koni i saren
poranek nie wyrywa się z objęć nocy
gwar obok
Li-li tu
razem

  ---

  Li-li kąpie się w porannej zorzy
  pąki jej piersi rozkwitają wiosną
  łono się chowa za kotarą tajemnicy o wiecznym  
      życiu
  zbiegli się malarze z wszystkich kątów świata
  malują wyobraźnie

Przypisy:
1 Zgromadzone na tych kolumnach wiersze nie są imitacjami japońskiej poezji, 

lecz efektem inspiracji z jej strony. Poezja ta buduje przede wszystkim frazę i 
obrazowanie, organizuje wiersz. Istotą takiego wiersza jest niedopowiedzenie. 
Japońskie i europejskie motywy oraz akcesoria mieszają się, bo jakże inaczej. 
Duch tej poezji jest jednak samoistny.
kenpon chakuskolku – japońskie malarstwo.
Li- li – bogini łącząca świat człowieka ze światem przyrody, przedstawiana  jako 
zszywająca dwa płaty jedwabiu, biały i zielony.
tatami – mata z grubej ryżowej słomy, na której siada się do rozmowy i posiłku. 
liczba siedem – liczba miłości
obi – szeroki pas, którym przepasuje się kimono

Rys. Martyna Kurowska
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Przyjaźnie artystów, muzyków i ludzi 
pióra zwykle przechodzą próbę czasu i 
podlegają weryfikacji w zmieniających 
się okolicznościach życia, w dynamicznie 
ewoluujących biografiach powiązanych ze 
sobą twórców. Jeśli taka bliskość trwa wiele 
lat i udanie opiera się naporowi zdarzeń, 
możemy mówić o prawdziwej przyjaźni, 
wzbogacającej twórczość i stymulującej 
powstawanie kolejnych dzieł. Historia litera-
tury zna wiele przykładów takich związków: 
Goethe i Schiller, Mickiewicz i Puszkin, 
Krasiński i Reeve, Hemingway i Fitzgerald, 
Flaubert i Baudelaire, Stachura, Bruno i 
Szatkowski. Lista mogłaby być znacznie 
dłuższa, ale przecież są to sprawy powszech-
nie znane, opisane w periodykach i pracach 
naukowych, wielokrotnie komentowane w 
mediach elektronicznych, a bywało też, że 
będące podstawą scenariuszy filmowych i 
sztuk teatralnych. W przestrzeni kultury 
bydgoskiej twórcy od dawna tworzyli liczne 
kręgi towarzyskie, najczęściej skupiające 
się wokół czasopism, klubów, miejsc pre-
zentacji utworów, obrazów, dzieł muzycz-
nych. Różnie też bywało z intensywnością 
takich związków, które kończyły się przy 
kolejnych zawirowaniach politycznych, 
historycznych, środowiskowych i etycznych 
(słynne rozstanie Sulimy-Kamińskiego i 
Hoffmana). Zdarzało się też, że związki 
miękły, gdy twórca przenosił się do innego 
miasta lub kraju, popadał w uzależnienie 
od używek, albo zakochiwał się i stawał się 
przykładnym mężem, partnerem, ojcem, 
ze ściśle limitowanym czasem i częstymi 
kontrolami najbliższych osób. Niewielu pi-
sarzom udawało się pozostawać w przyjaźni 
przez dziesięciolecia, nieliczni też ocalili jej 
dawną temperaturę, godząc się na powolne 
i nieuchronne stygnięcie relacji. W takim 
kontekście cieszyć muszą wszelkie świadec-
twa związków, które przetrwały próbę czasu, 
a szczególną wartość mają przekazy powstałe 

Dariusz Tomasz Lebioda

Ocalić od zapomnienia

po nagłym odejściu jednego z bohaterów. 
Książka MARKA KAZIMIERZA SIWCA pt. 
Przyjaźń jest zatem dziełem potrzebnym, 
znakomicie skomponowanym, niosącym 
przesłanie dla nadchodzących generacji, a 
nade wszystko – ocalającym chwile, które 
mogłyby przepaść na zawsze.      

Sierpień 2017 roku nie zapowiadał 
fatalnych zdarzeń, a spotkanie piszącego 
te słowa z Krzysztofem Derdowskim w Mini-
sterstwie Wódki i Śledzia na Starym Rynku 
w Bydgoszczy, miało taki sam charakter jak 
dziesiątki naszych wcześniejszych dysput 
przy piwie. Kolega poinformował mnie, że 
wybiera się do córki, mieszkającej w czeskiej 
Pradze i wróci po dwóch, trzech tygodniach. 
Także ostatnia rozmowa telefoniczna, 10 
sierpnia, gdy Krzysztof był już w stolicy 
Czech, nie generowała niepokoju – jak zwy-
kle skomentowaliśmy ostatnie wydarzenia 
w Bydgoszczy i zachowanie pewnego nad-
pobudliwego kolesia. Niestety po tygodniu 
otrzymałem złowieszczego SMS-a od autora 
omawianego tutaj tomu i dreszcze obsypały 
całe moje ciało, natychmiast zmieniając per-
spektywę odbioru biografii autora Wstydu. 
Śmierć Krzysztofa w mieście życia i grobu 
Franza Kafki miała w sobie coś z absurdal-
nego klimatu Procesu i wpisywała się w ciąg 
wieloletnich kłopotów zdrowotnych bydgo-
skiego twórcy. Wiedziałem o nich sporo, bo 
przecież był taki czas, gdy spotykaliśmy się 
bardzo często, a trwające do rana biesiady 
dostarczały wiedzy o każdym z nas. To było 
czytanie wierszy u mnie w domu, na Chod-
kiewicza, u Krzysztofa na Słupskich, u Marka 
na Jaskółczej, ale pamięć zachowała też 
sporo wypraw poza Bydgoszcz – do Gdańska, 
Poznania, Koronowa, Szubina, Nakła i do 
wielu innych miejscowości. Krew mieliśmy 
wtedy gorącą, więc czasem dochodziło do 
sporów, a raz nawet staliśmy naprzeciwko 
siebie, gotowi do bitki. Na szczęście koledzy 

zażegnali konflikt i w następ-
nych latach spotkania miały 
charakter przyjazny, chociaż w 
pamięci kolegi mógł pozostać 
uraz, który powodował, że w 
niektórych sytuacjach pojawiała 
się trudna do zaakceptowania 
ambiwalencja. Nie miałem 
wątpliwości, że Krzysztof po-
winien spocząć na bydgoskim 
cmentarzu dla zasłużonych 
osobowości, tuż przy takich 
literatach jak Sulima-Kamiński, 
Andrzej Baszkowski, Jan Gó-
rec-Rosiński, przy malarzach i 
aktorach, z którymi też miewał 
liczne kontakty. Poddałem tę 
myśl jego przyjacielowi, a ten 
zajął się organizacją pochówku 
po przywiezieniu prochów na-
szego kolegi z Czech. Niestety 
nie mogłem wziąć udziału w 
ceremonii pogrzebowej, bo 
przebywałem w Chinach, gdzie 
tylko ze smutkiem konstato-
wałem w Internecie fotografie 

z tego wydarzenia. Tak zamykał się okres 
naszych wspólnych eskapad, współtworzenia 
kształtu młodej literatury w Bydgoszczy i w 
Polsce, czas spotkań na łamach tych samych 
tygodników i miesięczników, a potem wspie-
rania się w różnych przestrzeniach.

Książka Marka Kazimierza Siwca ma 
przemyślaną konstrukcję, której wsporni-
kami są wiersze i rozmowy na odległość, 
a nade wszystko żywa narracja poetycka 
dwóch jakże odmiennych i bliskich sobie 
bytów. Mottem całości jest wers Krzysztofa: 
Żal mi rzeczy nie-zamkniętych w wierszu, świad-
czący o tym jak wielką wagę przykładał on 
do poetyckiej funkcji ocalającej, tak jakby 
życie miało tylko wtedy sens, gdy stawało się 
zapisem lirycznym. Wszystko jest poezja – prze-
konywał w tytule swojej powieści Edward 
Stachura, a tacy samotnicy z jego kręgu jak 
Babiński, Różański i Szatkowski wcielali tę 
maksymę w życie. Żal za tym, co stracone dla 
poezji lokował się po drugiej stronie tego, 
co przepadło w zakresie planów życiowych, 
nie odbytych podróży, zarzuconych ksią-
żek, niedokończonych tekstów. Wiersz ma 
ogromną siłę ocalającą i dodatkowo wyposa-
ża opisywanych ludzi, zdarzenia, miejsca w 
kontekst symboliczny, w głębię pojawiającą 
się pod powierzchnią słów. Zauważamy to 
w otwierającym tom wierszu Krzysztofa pt. 
Weranda, będącym apoteozą miejsca szcze-
gólnego, zapewne przedsionka domu au-
tora Przyjaźni. Ta prośba o to, by nie ginęła 
weranda, gdzie się spotykali, jest zarazem 
próbą unieśmiertelnienia szczególnych mo-
mentów w dwóch biografiach: Nie giń weran-
do/ Nie zostawiaj mnie bez swych chropowatych 
drzwi i wyliniałych okiennych ram/ Nie porzucaj 
bez pieszczoty żeliwnych okuć i czułości podłogi/ 
Nie rozpadaj się na drzazgi gwoździe farby kurz/ 
Werando cytacie z wieczności/ zostań ze mną na 
zawsze. Derdowski miał wielkie „nabożeń-
stwo” do wieczności,  stanowiącej jedyny 
pewnik w naszym kruchym świecie, często 
ją przywoływał i jakby tęsknił za nią, a może 
za jej idealnością, będącą przeciwieństwem 
nadgniłej rzeczywistości, w której egzystuje-
my. Weranda pojawi się w zamknięciu kody 
poetyckiej Siwca, niemal na końcu tomu i 
będzie to potwierdzenie, że świat w którym 
uczestniczyli nie rozpadł się jeszcze – trwa w 
pamięci i w słowie, przechyla się ku ostatecz-
ności eternalnej, ale wciąż trzyma się żywych 
istnień. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, 
dokądkolwiek byśmy nie pojechali, wrócimy 
do miejsc wyjścia, a narodziny, życie i śmierć 
sprasuje rozżarzona do czerwoności chwila 
ostatnia: Weranda jest tam jeszcze/ i cienie/ 
postaci/ szkła/ – Za przyjaźń,/ która w uścisku 
dłoni/ i napowietrzności chwili/ jak ta bańka/ 
nie pęka. Ta zamykająca wszystko iskra ma 
w sobie coś z tęsknoty Derdowskiego, by 
trwała przestrzeń, w której miały miejsce 
chwalebne zdarzenia, gdzie pojawiali się 
ludzie, którzy osunęli się w proch i gdzie 
brzmiało potężnie poetyckie słowo.

Tom Przyjaźń podkreśla muzyczną 
strukturę naszego świata, a takie tytuły 
działów jak Preludium i Coda nieodmiennie 
przywołują arcydzieła muzyki klasycznej. Ale 
przecież oprócz tego, że jest to coś na kształt 
Requiem, to bogactwo treści wierszy Siwca 
każe dopatrywać się tutaj swobodnie roz-
budowującej się symfonii. Autor zapragnął 
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pokazać przyjaciela w chwilach centralnych 
dla ich wspólnoty, czasem zdawać by się mo-
gło – błahych, innym razem mających moc 
apoteozy. Jednocześnie zapragnął stworzyć 
swój portret intymny, syntezę chwil, długich 
przedziałów czasowych i znaczących zamy-
śleń. Dlatego dobrym pomysłem jest tutaj 
przywoływanie wierszy wcześniej opubliko-
wanych w innych tomach, gdyż obrazują one 
punkty dojścia do poetyckiej nadwrażliwo-
ści, spotkania z żywymi ludźmi i wnikanie 
w miejsca szczególne, dotykanie tajemnicy 
dobra i zła. Motywy wódczane graniczą tu-
taj z czystą ontologią, a zabawne zdarzenia 
(spodnie rozdarte na płocie, igły kaktusa 
wbite w stopę po utracie równowagi) z grozą 
nieustannego zapadania się w nicość. Obaj 
twórcy reprezentowali odmienne poetyki, 
ale w obrębie wierszy Siwca, w których stają 
się równorzędnymi partnerami, łączą się w 
jednię literacką, niezwykle udanie oddającą 
ich wspólne eskapady i spotkania w miej-
scach zwykłych i szczególnych. Wszystko 
warte jest ocalenia, a choć zawsze będzie 
to subiektywny wybór autora, obrazy i słowa 
ułożą się w narrację ilustrującą fenomen 
bycia i zapadania się w nieistnienie: To coś w 
fermentach przyjaźni/ niesie ich przez miasto/ w 
lutowy chłodny wieczór/ i wódka – /przed chwilą 
zakupili dodatkową porcję/ trzy flaszki Litewskiej 
w sklepie na Dworcowej/ kształt pękaty powierzch-
nia pofałdowana/ jakby pokryta kulkami lodu, 
które się w nią wtopiły, już skręcają z ulicy w 
wykopy,/ balansują na zmrożonych fałdach pia-
sku gliny/ przed nimi majaczy w mroku bariera/ 
Krzysztof zwalisty omija ją. Tak czytelnik staje 
się świadkiem wędrówek mężczyzn, których 
połączyła serdecznym węzłem wrażliwość 
poetycka, ale jednocześnie odkrywa coś 
nieuchwytnego i niepowtarzalnego – ludz-
kie wnętrza. Każdy, kto znał Krzysztofa, 
odnajdzie go bez trudu w tych wierszach, 
każdy kto wiedział, że miał subtelne ego, 
bliskie delikatności dziewczęcej, pojmie, że 
adekwatny opis jego fenomenu możliwy był 
tylko w takiej mgławicowej etiudzie.

Niewątpliwym wzbogaceniem poetyc-
kiej narracji autora staje się publikacja 
SMS-ów wymienianych pomiędzy nim i bo-
haterem jego dzieła. Te zdawkowe i czasem 
dłuższe pytania, zapewnienia i potwierdze-
nia są dokumentem tęsknoty za czystością i 
pełnią, choć uważny czytelnik dostrzeże też 
wyraźne rozmijanie się celów i możliwości. 
Marek poleciał do Grecji w poszukiwaniu 
niezwykłej prze-stronności świata i mitycznej 
struktury wyobraźni, a w tym samym czasie 
Krzysztof w Bydgoszczy borykał się z trudami 
egzystencji, odpracowując za marne grosze 
nocki jako stróż parkingowy. Jego odpowie-
dzi na zachwyty kolegi są dość zdawkowe i 
wyraźnie mają w sobie element żalu (tego 
z motta inicjującego książkę), jakby do-
skwierało mu to, że nie może zobaczyć tych 
błękitów i przestronności, o których donosi 
mu kolega. Siwiec próbuje mu powiedzieć 
jak ważne jest dla niego to doświadczenie, 
a tkwiący w bydgoskiej bylejakości Derdow-
ski potwierdza, że ma permanentny kryzys 
i jest to – jak mówi – sprawa pomiędzy mną 
a mną. Przyjaciel w Grecji próbuje znaleźć 
kafejkę, gdzie był niegdyś szczęśliwy z żoną, 
a Krzysztof pławi się w rozpaczy, próbuje 
związać koniec z końcem i wypatruje ko-
lejnych darczyńców, którzy nagle spotkani 

na ulicy, obdarzą go jakimś datkiem i choć 
na chwilę pozwolą zapomnieć o troskach 
humanisty zdobywającego ważne laury w 
zakresie twórczości literackiej, ale ciągle 
tkwiącego w martwym punkcie egzysten-
cji. Jeśli do tego dołożymy nagłą śmierć w 
sierpniu 2017 roku, zauważymy tragiczny 
profil życia autora Placu Wolności, któremu 
nie udało się zamknąć w wierszach tego, 
co miał nadzieję dokonać. Zauważa to jego 
przyjaciel, przygotowujący się do nowej 
wyprawy, tym razem na Maltę, tropem Cara-
vaggia: Po nagłym odejściu Krzysztofa w Pradze 
/żyć/ trudno. Niewątpliwie, trudno żyć, gdy 
w myślach pojawia się rozległa perspektywa 
od maltańskiego więzienia, z którego uciekł 
wielki malarz, poprzez zdarzenia wspólne, 
aż do chłodu urny z prochami przyjaciela, 
składanej do grobu na całą wieczność. 
Nawet jeśli pojawią się w przyszłości jakieś 
inne entropie i czas zanihiluje cmentarz, 
nagrobek, urnę, to dla jego kolegi chwila 
ostatnia zaczęła się i skończyła tego sierp-
niowego dnia w Pradze.

Dział zatytułowany Z windy jest w zamy-
śle szeroką prezentacją dźwignięcia się Siwca 
z martwoty i stagnacji, szaleństw własnych i 
epoki, ku dalekiemu światu i ludziom. Zawsze 
istnieje ryzyko, że utkwimy w jakimś miejscu 
i ominą nas dalekie podróże, nie spotkamy 
tych, których moglibyśmy obdarzyć blisko-
ścią, nie zobaczymy szczególnych miejsc i nie 
napiszemy tego, co mieliśmy napisać. Wier-
sze w tym dziale przywołują niezwykłe chwile 
i ludzi, którzy coś dali autorowi, nawet jeśli 
była to tylko refleksja nad ich egzystencją, 
kilka wersów utrwalających nastrój, wygląd, 
szczególne zachowanie. Krzysztof Derdowski 
nazwał wiersze z ostatnich tomów piszącego 
te słowa poezją podróżną i tutaj – w przypad-
ku omawianego działu – to określenie także 
jest użyteczne, bo Siwiec ukazuje szeroki 
obszar penetracji, pozwalając by metonimie 
i metafory zataczały szerokie kręgi, by szybo-
wały od polskiej prowincji, poprzez Grecję, 
Wielką Brytanię, Maltę, Stany Zjednoczone, 
aż do dalekiej Australii. Zderzenie lotnych 
dali z bohaterami przedmieść, przyjaciółmi 
z dzieciństwa, znaczącymi pisarzami (Miłosz, 
Herbert, Hoffman, Żwikiewicz, Derdowski, 
Banach), osobami spotkanymi w pijalni piwa 
i na szlakach nocnych wędrówek, znakomicie 
poszerza perspektywę lirycznych penetracji. 
To są ludzie prawdziwi, a ich losy – nawet jeśli 
dalekie są od kanonów piękna i mądrości 
– mają w sobie coś nieuchwytnego i tajem-
niczego, jakby w takich postaciach skraplał 
się ekstrakt czystej filozofii, jakby w gronach 
ich dni dojrzewał sok, który przeistoczy się 
w najlepsze wino. Od wielu lat wyrazista była 
w poezji Siwca tendencja do wyszukiwania 
ludzi i zdarzeń, mogących stać się metaforą 
człowieczeństwa – wzniosłego i dumnego, 
ale też wciąż osuwającego się w martwotę 
entropii, stającego się zaprzeczeniem jakich-
kolwiek rozpoznawalnych wartości. Poeta był 
tutaj konsekwentny i od pierwszego tomu pt. 
Odwrócone lustro (1979), podążał raz wytyczo-
nym azymutem, wysłuchując przypadkowych 
towarzyszy współistnienia (Grek, którego spo-
tkałem w ekspresie), przypatrując się świadkom 
przełomów historycznych (Drogomistrz Miłosz, 
Pan Stanisław) i nieustannie konfrontując 
swoje doświadczenia w bliskości przyjaciel-
skiej z takimi ofiarami prawdziwego życia jak 

Derdowski. Pisałem w 1990 roku o tomie pt. 
Kostka, że Siwiec tworzył wiersze, w których 
skropliła się pokora, znalazło swoje odbicie 
wyciszenie, subtelny szept wypowiadany w 
obliczu tragicznych, niewyobrażalnych sił. 
W swoich utworach rejestrował też nastroje 
ludzi, zamykał w słowach ulotność chwili, 
nazywał po imieniu zakłamaną i sfałszowaną 
rzeczywistość. Dzisiaj wypadałoby powie-
dzieć, że w taki sposób osiągnął mistrzostwo 
cichego słowa, grzmiącego jak dzwon i 
odwzorował to, co zwykle przepada bezpow-
rotnie, rozmywa się w szarościach i mgłach, 
ginie bez jęku i prośby o wspólnotę.

Jakże ciekawe są też w omawianym 
tomie fragmenty Dziennika życia samego, z 
lat 2016–2017, w których Marek Kazimierz 
Siwiec raz jeszcze dokumentuje intym-
ność, budującą się przez lata między nim 
a autorem Nagiej. To były wzajemne oceny 
pisanych utworów i zapewnienia, że warto 
ciągnąć dalej coś, co w przyszłości stanie się 
integralną całością i zyska wymiar wiersza, 
poematu, powieści. Zapiski dokumentują 
też braterstwo obu pisarzy, którzy spotkali się 
kiedyś w promieniującej klimatem twórczym 
Bydgoszczy i potem przez lata podążali krok 
w krok. Zmieniała się rzeczywistość politycz-
na, upadł komunizm, pojawiły się trudności 
ekonomiczne nowej rzeczywistości, ale ich 
przyjaźń oparła się próbie czasu i dotrwała 
aż do nagłej śmierci Krzysztofa w Pradze. 
Wzruszającym dowodem tego związku jest 
omawiana tutaj książka, jakże wartościowa 
ze strony poetyckiej, dokumentacyjnej i 
przyczynkarskiej. Derdowski jawi się w niej 
jako twórca totalny, poświęcający wszystko 
dla literatury i prawdziwie nią żyjący, zno-
szący dla niej niewygody życia po przełomie 
i pragnący doświadczać nowych olśnień. 
Bezkompromisowość i czystość intencji 
doprowadziły go do ogromnych kłopotów 
zawodowych, ekonomicznych i zdrowotnych, 
ale wciąż pisał książki, w których zawarł wyra-
ziste przesłanie do potomnych i ocalił to, co 
przepadłoby bezpowrotnie. W jakiś sposób 
też inspirował do pisania przyjaciela, który 
przeszedł długą drogę od deklarowanego 
ateizmu do tworzenia wizyjnych poematów 
z wyraźnie mistycznym tłem. Razem podążali 
przez zimne przestrzenie miasta, stawali zdu-
mieni w obliczu świtów i zmierzchów, a nade 
wszystko stale rozmawiali, wymieniali myśli i 
dzielili się słowem. To były spotkania intelek-
tualistów, którzy poznali najważniejsze pisma 
filozoficzne, fascynowali się prawdziwą lite-
raturą, mieli swoich poetyckich przewodni-
ków, ale też rozumieli prostych ludzi. Często 
bratali się z nimi i potrafili poświęcać im swój 
bezcenny czas, uwagę, bywało, że i pieniądze. 
Symbolem takich spotkań może być wspólna 
wyprawa do Poznania, by odwiedzić w domu 
Witka Różańskiego, postać kultową dla wa-
gabundów i zwykłych ludzi, którym czasem 
los wyznacza role przewodników w rewirach 
ducha i wyobraźni. Ostatni dział dzieła Siwca 
– Z wizji – dokumentuje i taką wspólność i 
jest zapewne jednym ze szczytów kreacyjnych 
autora, tylekroć zagubionego pośród dróg 
świata i tyle razy odnajdującego sens istnienia 
w burzeniu, szukaniu i budowaniu nowego 
kształtu. v

Marek Kazimierz Siwiec, Przyjaźń, Galeria Autorska, 
Bydgoszcz 2021, s. 132.            
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Mam szczególny szacunek do książki, jako 
przedmiotu posiadającego duszę. Biorę ją w 
dłonie z wielkim nabożeństwem! Wiem – słowa 
wykute drukiem na papierowych kartach – to 
świat autora opisany pod własnym kątem w 
ułamku chwili „dzisiejszego”; za sekundę hi-
storycznego „wczoraj”. Ta stopklatka pozwala 
to „dziś” zachować na zawsze. Jako świadectwo 
zamyślenia autora (czas twórczy). I prawdę 
kosmosu. 

Zasiadałem do lektury Konturów myśli 
wielokrotnie, chcąc nie zagubić głębi obrazu, 
ale i wydobyć tzw. drugie dno metafizyczności 
skrywanej w warstwie leksykalnej. A to przy 
dwu, jakże odległych terytorialnie i kulturowo 
formach poetyckich – haiku, wiersz biały – nie 
jest wcale łatwe. Ale wydaje mi się, że uchwy-
ciłem tą nić pajęczą – nierozpuszczalną w 
wodzie – sklejoną serycyną i zarzuciłem opląt? 
Tu dodam dla formalności: książka poświę-
cona/wydana – w setną rocznicę pojawienia 
się wierszy haiku w literaturze polskiej dzięki 
rozległym zainteresowaniom Leopolda Staffa. 
Z francuskiego przekładu przetłumaczył zbiór 
poezji chińskiej pt. Fletnia chińska. To klasyk 
tworzący w epokach: Młodej Polski, Między-
wojnia i Polski Ludowej. Przedstawiciel klasy-
cyzmu, dekadentyzmu i parnasizmu. Duchowy 
przywódca skamandrytów. Już za życia „pomnik 
polskiej poezji”. Dla mnie to wzór artysty-mę-
drca. Mimo, że na przestrzeni lat twórczego 
życia liryka poety o czeskich korzeniach ule-
gała wewnętrznym przemianom – stałe było 
pojmowanie poezji jako ocalenie sumienia z 
nauką służącą osiąganiu pełni człowieczeństwa. 
To wszystko wyciszonym echem jak z odległej 
doliny, dobywa się z kart omawianego tomu, 
autorstwa IZABELI ZUBKO i HELENY LENY 
KOŁODZIEJEK, przedzielonych delikatną 
grafiką przyrody (nie tylko) młodziutkiej Emilii 
Kuny z Brunar, uczennicy Katolickiego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu. 

Wypada przytoczyć biografie obu pań.
Izabela Zubko to postać bardzo znana 

na firmamencie współczesnej poezji, zwłasz-
cza katolickiej. Z ogromnym ciągiem na 
parnas. Autorka 14 zbiorów wierszy, biografii 
Stanisława Stanika Mały pisarczyk z Małoszyc, 
szkiców i recenzji. Członek redakcji „Metafory 
Współczesności” – periodyku międzynarodo-
wej grupy literackiej «Kwadrat». „Własnym 
Głosem” organu Robotniczych Stowarzyszeń 

Jerzy Stasiewicz 

Pory roku pulsem życia

Twórców Kultury. Tłumaczona na języki: an-
gielski, rosyjski, ukraiński, litewski, francuski, 
węgierski, chorwacki oraz telugu. Obecna w 
międzynarodowych antologiach i na festiwa-
lach. Miałem zaszczyt pisać słowo krytyczne o 
Wierszariuszu słowiańskim (Honorowa Nagroda 
Zarządu ZLP w Rzeszowie). Wśród nagród są: 
„Złote Pióro Rusi”, złota odznaka WSTK, statu-
etka im. Stanisława Moniuszki (Litwa), „India 
World Poetree Festiwal” (Maroko), Odznaka 
Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
Brązowy Krzyż Zasługi, Medal „Pro Masovia”.

Helena Lena Kołodziejek uprawia ma-
larstwo i szkic (kilkadziesiąt w tomie). Prozę 
współczesną Krótkie opowiadania na granicy 
świateł i cieni oraz poezję – trzy tomy. Czuje 
potrzebę tworzenia różnych form literackich, 
także tankę i haiku. Drukowana w językach: 
angielskim i japońskim.

A co to jest haiku? – zapyta czytelnik – o ile 
ktoś skusi/zmusi się do przeczytania tego szki-
cu. Zastanawiam się czy warto w ogóle pisać? 
Czy to pisanie w ogóle ma sens? Często rzucam 
pióro – piszę ręcznie, tylko tak potrafię się sku-
pić – w tył szuflady i idę popatrzeć z mostu na 
mojej ulicy jak pociąg krętym, zadrzewionym 
torem mknie na Myśliczyn, Kłodzko, Wrocław. 
Pozostawiając cieniutką smugę spalin. Wra-
cam, wyciągam pióro spod sterty papierów i 
ze zdwojoną siłą nanoszę zdanie za zdaniem. 
Wiem, że na ten tekst czeka niewielu. Ale na-
wet dla jednego czytelnika – podobno – warto 
pisać. No… Jerzy… Wracamy…

 Haiku – pierwszy wers wyodrębniony z 
dłuższej żartobliwej pieśni wiązanej (haikai no 
renga) jako samodzielny utwór. Twórcą haiku 
jest Matsuo Boshõ (1644-1694). W Japonii 
okresu Edo komponowanie poezji grupowo 
należało do rozrywek osób wykształconych. 
Wers wyjściowy układała osoba najbardziej 
poważana w towarzystwie. Następne kolejni 
biesiadnicy. Całość notowano. Matsuo Boshõ 
chcąc w swych pamiętnikach utrwalić chwilowe 
wrażenia jakich doświadczał – zaczął spisywać 
tylko wersy wyjściowe. Tworząc samodzielną 
formę poetycką odrzucił humor na rzecz 
impresji, wzruszenia, kontemplacji przyrody. 
Haiku to 17 sylabowiec podzielony na trzy 
części znaczeniowe 5-7-5. Oryginalne japońskie 
to jedna ciągła linijka. Podział na trzy wersy 
stosuje się tylko w transliteracji tekstu japoń-
skiego oraz w utworach w językach innych 

niż japoński. Wielu poetów tworzących we 
własnych językach z odmienną budową, często 
nie stosuje japońskiego metrum. Zachowując 
jednak ducha tej sztuki. Przykładem Czesław 
Miłosz przełożył (podstawą tłumaczenie an-
gielskie) na język polski wybrane utwory kla-
sycznego haiku, w których autor Zniewolonego 
umysłu zachował tylko podział na trzy wersy. 
Ważnymi elementami klasycznego haiku jest: 
odniesienie do pory roku i podział wiersza 
na dwie w pewnym stopniu niezależne części. 
Poza Japonią zaznaczane myślnikiem, wykrzyk-
nikiem. Haiku jest ukorzenione w filozofii 
zen. Zakładającej operowanie paradoksem, 
subtelność, estetyczny minimalizm, odtrącenie 
własnego ja. Stąd nie pozwala na jakąkolwiek 
konkretną interpretację. Pozostawia jednak 
w czytelniku/słuchaczu ulotne, refleksyjne 
odczucie narzucone przez poetę.

 Motorem napędowym, źródłem, inspira-
cją cyklu wierszy i szkiców-grafik pomieszczo-
nych w tomie Kontury myśli są haiku autorstwa 
Heleny Leny Kołodziejek, z minionej pięcio-
latki. Drukowane w japońskim miesięczniku 
KUZU i w almanachach w języku polsko-an-
gielskim. Powstałe na warsztatach haiku w 
Warszawskiej Szkole KUZU pod czujnym 
okiem japonistki, filologa, tłumaczki języka 
japońskiego Agnieszki Żuławskiej-Umedy, mó-
wiącej: „(…) haiku powinniśmy traktować jako 
narzędzie naszej empatii, wrażliwości, wyobraź-
ni, czułości… a w tym celu winniśmy dążyć do 
tego, żeby po prostu być i trwać świadomie w 
chwili, którą nazywamy teraźniejszością, a która 
natychmiast umyka”.

Miodem na serce – przynajmniej dla mnie 
– jest nawiązanie do historii i tradycji skrajnie 
odmiennych, a zarazem przyczepionych – 
powiedzmy luźno – do tej samej pajęczej nici 
– kultur: japońskiej i polskiej. Wyczekujących 
odradzania się na nowo życia: 

wiosenny ranek
na moim parapecie
mała biedronka

szarzeje świt
kąt ogrodu rozświetla
krzak forsycji

ledwo spojrzała
na pierwsze kwiaty wiśni
śnieg znowu śnieg

 
w suchych trzcinach
wtulona w ciszę para
dzikich kaczek 

Puls tego życia dobywający się z kart oma-
wianego tomu liryków ułożonych według ma-
gicznego zegara pór roku rozdziałami: Wiosna, 
Lato, Jesień, Zima, odnosi się do czasobiegu i 
mentalności kraju kwitnącej wiśni. W Polsce 
wykwit pierwiosnków to przednówek – oby 
to była przeszłość – czas spożywania resztek 
zapasów żywności w gospodarstwach z po-
przedniego roku, zwykle już pod koniec zimy. 
Oczekiwanie na zazielenienie się łąk i pastwisk 
umożliwiające wypas bydła i pierwsze plony w 
nowym. W czasie przednówka większość chło-
pów spożywała jeden posiłek dziennie – co i 
w Japonii było normą – uzupełniany lebiodą, 
perzem, pokrzywami, skruszoną korą.

Dla mnie naturalną porą roku – jak i 
w Chłopach Reymonta – jest jesień. Kończąca 

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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zbiór całorocznych plonów. Uzupełniająca 
stodoły, spichlerze, piwnice, komory: zbożem, 
sianem, ziemniakami, suszonymi owocami i 
peklowanym mięsem. Jesienią w kącie pyrkał 
gąsiorek wina i kadź zacieru. W izbach szatko-
wano i udeptywano w beczkach kapustę. W dali 
widać było oraczy i dym ziemniaczanych łętów. 
Tu i tam gacono chałupy. To wszystko uwypu-
klone w utworach Heleny Leny Kołodziejek 
powraca do mnie w jesiennej toponice ciszy 
i samotności czytelnika z całym podglebiem 
prawdy.

 w okno stukają
 suche liście stukania
 słucha samotna

 na południe
 krzyczą do siebie w locie
 ptaki wędrowne

 pustoszy drzewa
 wiatr wirują liście
 w koło w koło

Dwie pory roku: wiosna i jesień obrazują 
życie człowieka niezależnie od epoki i usytu-
owania geograficznego. Są tajemniczym klu-
czem trwania, otwierającym mroki horyzontu 
na bieg czasu i jego nieuchronność. Transcen-
dencją przemijania w świętym kole następstw. 

Wszystkie haiku Heleny dopełnia dłuższa, 
subtelnie erotyczna miniaturka poetycka Iza-
beli Zubko. Poetki kiedyś warszawskiej, która 
uciekła z chaosu europejskiej stolicy, by stać 
się: wiatrem, łodygą, korzeniem, glebą, słoń-
cem, wodą – całością i pojedynczym atomem. 
Zgodnie z japońskim duchem, gdzie poeta 
jest nieodłączny naturze. Osiadając nad Białą, 
dopływem Dunajca w ziemi gorlickiej. I z tego 
wielokulturowego zakątka sączy soki twórczego 
tchnienia. A plony przecież znamy! Osadzona 
w przestrzeni filozoficzno-religijnej kontem-
pluje święte koło czasu z wnętrza dawnej greko-
katolickiej cerkwi pw. św. Michała Archanioła. 
Oczywiście jednogłosowo: „Świt kołysze do 
snu noc / zapala słońce / które przedziera 
się / przez bramę przemijania”. (…) „ Bez 
zbędnych powitań / budzi do życia / gałęzie i 
łąki / podaje rękę / nadchodzącej wiośnie / 
która w tłumie / burzliwych kropli deszczu / 
przeciera szlak / promieniem słońca / znie-
wolonym przez mróz” (…) „zbierając z polany 
owoce o smaku / wspomnień i refleksji”. Ale 
żeby zatrzymać na wieczność te ulotne ikony 
chwil, trzeba posiadać obserwacyjną wrażliwość 
świata zewnętrznego. Ale nade wszystko we-
wnętrznego i nutę muzykalności wiatru! Która 
jakby niedosłyszalnie, a intuicyjnie, prowadzi 
nas przez wersy tekstów. Ja wiem… Iza urodziła 
się (została obdarzona) łatwością tworzenia 
literackiej frazy. I w tym tomie – przy każdej 
porze roku – ma coś ważnego do przekazania 
czytelnikowi. Zauważmy – w lekkości słowa. 

Dobrze się stało dla polskiej literatury, 
że Minerwa zetknęła ze sobą dwie poetki – 
chodzi o słowo pisane – różnych pokoleń i 
odmiennych temperamentów artystycznych do 
stworzenia lirycznego uniwersum. Pozwalając 
odległym wzorcom wypowiedzi wzajemnie się 
uzupełnić – czerpiąc z tego samego źródła. 
A młodziutkiej adeptce ołówka Emilii Kunie 
dopowiedzieć sensy wyobraźnią szkicu. v

Kontury myśli, Izabela Zubko, Helena Lena Kołodziejek, il.: 
Helena Lena Kołodziejek, Emilia Kuna, KryWaj, Koszalin 
2022, ss. 132

Na wstępie gratuluję znakomitego ty-
tułu: prosty, czytelny, pozwalający odbior-
cy proponować szereg interpretacyjnych 
kontekstów, dzięki którym pozornie pro-
ste komunikaty znacznie się skomplikują. 
Nie będę definiować „gestów” (wiemy 
jak to słowo/pojęcie rozumieć), dodam 
jednak, że gest – jako ruch zarówno świa-
domy jak też nieświadomy – zawsze wiąże 
się z człowiekiem (zob. Przyjazne gesty, 
s.Gesty, s. 50). Już tytuł wskazuje na perso-
nalistyczną koncepcję człowieka, obecną 
w twórczości JULIUSZA WąTROBY od 
początku. W poezji współczesnej wciąż 
powraca fundamentalne, filozoficzne, 
pytanie: Kim jest człowiek? – myślącym 
zwierzęciem (ssakiem) czy – zgodnie z 
wykładnią biblijną – tworem Boga? Tego 
pytania twórca nigdy nie pomijał, ale w 
omawianym tomie wyraźnie deklaruje się 
jako personalista. Pan Bóg – powiada – 
„dał nam wolność, byśmy mogli błądzić/ 
po ciemku” (Uziemieni). 

Pogodzony ze światem, spokojnie 
oczekujący na „finał”. Zachwyca mnie 
Ssak (s. 90) – trzy wersy, siedem słów, a 
jakież bogactwo treści! Specjalnością J. 
Wątroby są autodyscyplina i lakoniczność. 
Sam poeta definiuje siebie tak: „Skazany 
za wrażliwość na myślenie/ mówienie 
śpiewanie pisanie...” (Skazaniec). 

Obserwując jego twórczość od dawna, 
zauważam konsekwentnie realizowaną 
linię rozwoju w kierunku lingwistycznym. 
Co to znaczy? To znaczy bardzo świado-
me wykorzystanie możliwości języka do 
tworzenia sensów opartych na koncepcie 
(zob. Życie, s. 8), zwłaszcza wtedy, gdy ze-
stawiając przeciwieństwa lokuje się między 
Niebem i Piekłem i operuje paradoksem. 
Wzorcową grą z czasem (z którym podob-
no nie można wygrać) jest Czas (s. 82). 

Tych wierszy trudno nie rozumieć, 
poeta niczym nie epatuje, zapisuje swoje 
myśli i emocje, ale w taki sposób, by od-
biorca czuł się współtwórcą sensów. Ta 
poezja nie ma określonego adresata (jak 
to się zdarza wielu współczesnym twór-
com), jest nim każdy, kto chce posłuchać. 

Właśnie „posłuchać”, bo poeta myśli 
muzycznie, linia melodyczna jego wierszy 

Anna Węgrzyniak

Przyjazne gesty

porusza wrażliwe struny naszego umysłu. 
Otwierający tom utwór W sam raz „płynie” 
negacjami (3 razy „Nie”), a dalej (w wy-
głosie) rymują się słowa „boskie – bieskie 
– anielskie – ludzkie”. Taki fragment 
zostaje w głowie na długo lub na zawsze. 
I to właśnie jest cechą genetyczną poezji 
jako pradawnej sztuki słowa, z okresu, 
kiedy nie znano pisma. W XXI wieku, gdy 
elektronicznie zainfekowani artyści tracą 
zmysły, zmysłowość jest wartością nie do 
przecenienia. Nasze dzieci kreują świat 
w smartfonach, natomiast poeta jeszcze 
słyszy i widzi, wspomina słyszane i zoba-
czone. Ma to szczęście, że ocalił w sobie 
„śpiew maków/ ptaków milczenie/ nieba 
smak” (Szczęście). 

Wszystkie wiersze są dobre, ale naj-
bardziej porusza mnie lakoniczna, cztero-
wersowa Muzyka (s. 85), w której spotykają 
się główne motywy nie tylko tego tomu, ale 
też całej twórczości: pamięć, beskidzkość 
(Dziadek), folklor (muzyka), metafizyka 
(„niebieskie łąki”). Są one przywołane alu-
zyjnie, aczkolwiek wyraźnie. Wychodząc 
od Muzyki, można napisać esej o lirycznej 
twórczości J. Wątroby.     

Podziwiam przemyślany w każdym 
calu układ wierszy – na całość składa się 
osiem części, zatytułowanych w taki spo-
sób, że respektując kolejność (od 1 – 7) 
można by złożyć narrację o życiu bohatera 
tomu, a jest nim Poeta (zawsze wykre-
owany) – w różnych rolach i relacjach. 
Konsekwentnie realizuje ZGODY z sobą 
i światem, bo wszystko jest „skrojone w 
sam raz/ na wymiar serca”, czyli emocji 
dobrych i złych („utkany (…) z bólu, 
drwin i zniewag” (Motyl). Formuły tytuło-
we kolejnych części tomu są tak czytelne, 
że samorzutnie układają się poetycką 
autobiografię: 1. W sam raz, 2. Spisany na 
zyski, 3. Drżenia, 4. Przyjazne gesty (w tym 
cyklu znalazło się kilka wierszy dłuższych), 
5. O -Świec cienie, 6. Prze-mijamy się. 

Gesty uważam za najlepszy z dotych-
czas wydanych tomów poety, gratuluję mu 
dojrzałości, wrażliwości i konsekwencji. v

Juliusz Wątroba, Gesty, Bielsko Biała 2022, Wydaw-
nictwo Compol, ss. 110
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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

W latach 60. XX w. ukształtował się 
nowy nurt anarchizmu zwany ekologicznym, 
ekoanarchizmem, zielonym i protoplastów 
właśnie tego odłamu anarchizmu doty-
czy praca TOMASZA SIKORSKIEGO 
Prekursorzy zielonego anarchizmu La Belle 
Époque1. Z uwagi na wielość i różno -
rodność kierunków anarchizmu autor 
proponuje własną definicję anarchizmu, 
jednocześnie zastrzegając, że ma ona 
charakter niedookreślonego typu ideal-
nego: Najogólniej rzecz ujmując, anarchizm, 
a właściwie anarchizmy, można traktować 
jako: ideologię, doktrynę polityczną (tak jest 
najczęściej), ruch polityczno-społeczny, styl 
politycznego myślenia, światopogląd, filozofię, 
styl (sposób) życia, oparty na kilku elementach 
wspólnych: 1) sprzeciwie wobec przymusu 
władzy, państwa, autorytetów i hierarchii 
(instytucjonalnej i spontanicznej); 2) krytyce 
kapitalizmu; 3) apoteozie (kulcie) wolności; 4) 
równości i sprawiedliwości społecznej (s. 10). 
O tak skonstruowanej definicji można 
powiedzieć, iż ma zasadniczo lewicowe 
nachylenie, a punkty 2 i 4 wykluczają z 
grona anarchizmu niektóre wersje anar-
choindywidualizmu2. Nie jest to kwestia 
błaha, bo przedstawiciele anarchizmu  
indywidualistycznego są szeroko pre -
zentowani w tej publikacji (tym mianem 
– nie licząc W. Godwina – określono aż 
11 autorów). Pomimo całej złożoności i 
wieloaspektowości zielonego anarchizmu 
został on zdefiniowany następująco: [...] 
1) „powrót do natury” (organizacja społe-
czeństwa w zgodzie z naturą); 2) osiągnięcie 
harmonii człowieka z naturą (przyrodą); 3) 
preferowany model życia wspólnotowego – idea 
„pierwotnej wspólnoty/wolnego społeczeństwa 
naturalnego (ekologicznego)” (życie na wsi, 
na peryferiach, przywiązanie do ziemi i jej 
bogactw, gospodarka zbieracka, ekologiczne 
rolnictwo, komplementarny egalitaryzm, eks-
perymentalny komunalizm itp.); 4) promocja 
zdrowego stylu życia i higieny (wegeterianizm, 
weganizm, nudyzm, medycyna naturalna, 
ochrona praw zwierząt, wolna miłość etc.); 5) 
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osiągnięcie stanu wystarczalności (idea „pro-
stego życia”); 6) biocentryzm (solidarność mię-
dzyludzka, ale również pomiędzy człowiekiem a 
środowiskiem naturalnym); 7) zrównoważony 
rozwój (działanie na rzecz różnorodności); 8) 
krytyka kapitalizmu (nie tylko z pozycji ekono-
micznych, ale również w kontekście zniszczenia 
ekosystemu); 9) krytyka cywilizacji i jej „dobro-
dziejstw” (nowoczesnych technologii, techniki, 
wynalazków, industrializacji, urbanizacji, 
postępu naukowego etc.); 10) krytyka państwa, 
władzy, autorytetów, hierarchii, własności pry-
watnej i wszelkich form narzuconego przymusu 
(s. 12-13). Sądzę, że punkt 10 odróżnia 
zielony anarchizm od tradycyjnych  form 
ekologizmu politycznego3.      

Imponująca bibliografia pracy obej-
muje: 300 tytułów prasowych, publicy-
stykę (rozprawy, broszury), dokumenty 
publikowane, memuary (pamiętniki, 
wspomnienia, relacje) oraz literaturę do-
tyczącą anarchizmu w 8 językach. Wykaz 
bibliograficzny rozciąga się aż na 51 stro-
nach! Również wzbogacenie publikacji 
licznymi ilustracjami znacznie podnosi 
jej atrakcyjność. Praca wykorzystująca 
metodę biograficzną ma układ chronolo-
giczno-problemowo-rzeczowy, a jej zakres 
czasowy sięga umownie od XVIII w. do 
1939 r.

W rozdziale I omówiono poglądy W. 
Blake’a, klasyka anarchizmu W. Godwina 
i twórcy koncepcji nieposłuszeństwa oby-
watelskiego, H. D. Thoreau (elementy 
anarchoprymitywizmu, bioregionalizmu, 
indygenizmu). Przedmiotem rozdziału II 
są wątki ekoanarchistyczne w myśli Lwa 
Tołstoja (aspekty anarchoprymitywizmu)4. 
Bohaterem rozdziału III jest Elisee Rec-
lus, wybitny geograf i niesłusznie dzisiaj 
zapomniany teoretyk anarchizmu (wątki 
wegetarianizmu i naturyzmu). Rozdział IV 
omawia środowisko myślicieli związanych 
z czasopismami: „La Nouvelle Humani-
té”, „La Vie Naturelle”, „Le Naturien”, 

takich jak: H. G. Zisly, É. Gravelle, H. F. 
C. Beaulieu, G. Bataud, L. Rimbault, É. 
Armand i kilkunastu ich kontynuatorów. 
Są to przede wszystkim myśliciele francu-
scy i hiszpańscy. Na szczególną pochwałę 
zasługuje przypomnienie filozofii poli-
tycznej É. Armanda, jednego z liderów 
anarchoindywidualizmu francuskiego, 
niezwykle wpływowego na przełomie XIX 
i XX w. Ostatni rozdział zawiera biogramy 
postaci, których przekonania, działalność, 
twórczość pisarska, czy badania naukowe, 
zawierały elementy zielonego anarchizmu. 
Tu z kolei przeważają teoretycy włoscy i 
hiszpańscy. Do pracy dołączono w formie 
aneksu wykaz kolonii wolnościowych  z 
1931 r. sporządzony  przez É. Armanda.   

Podsumowując, mam cztery niewiel-
kie zastrzeżenia. Po pierwsze, nie mogę 
zgodzić z bezkrytycznym przyjęciem przez 
autora obiegowej typologii anarchizmu: 
Odrębnym, równie złożonym problemem jest 
wielość nurtów anarchistycznych. Co prawda 
najczęściej badacze koncentrują się na czterech 
głównych: anarchizm indywidualistyczny 
(anarchoindywidualizm); anarchizm kolekty-
wistyczny (anarchokolektywizm); anarchizm ko-
munistyczny (anarchokomunizm) i anarchizm 
syndykalistyczny (anarchosyndykalizm). [...]. 
Sensowna, choć nie pozbawiona wad wydaje 
się typologia na: anarchizm klasyczny, postkla-
syczny i współczesny (postnowoczesny). W tej 
pierwszej kategorii umieścić można wspomnia-
ny już quartet, a ponadto: anarchizm społeczny 
(socjalanarchizm); mutualizm, magonizm, 
anarchizm egoistyczny (anarchoegoizm), anar-
chizm egzystencjalny (anarchoegzystencjalizm); 
wolnościowy municypalizm, komunalizm 
itp. W „segmencie” postklasycznym wyróżnić 
możemy: anarchizm feministyczny (anarcho-
feminizm); anarchizm bezprzymiotnikowy; 
anarchizm syntezy (syntetyzm); anarchizm 
pacyfistyczny (anarchopacyfizm); illegalizm; 
zielony anarchizm (ekoanarchizm; anarchizm 
naturystyczny/anarchonaturyzm/anarcho-
naturalizm; anarchoweganizm); anarchizm 
prymitywny (anarchoprymitywizm); anarchizm 
wegański (weganarchizm-wegananarchizm); 
anarchizm insurekcyjny; narodowy anarchizm 
(anarchonacjonalizm); panarchizm, plat-
formizm, anarchizm religijny (np. buddyjski 
anarchizm, chrześcijański anarchizm, islamski 
anarchizm, żydowski anarchizm). Z kolei we 
współczesnym anarchizmie usytuować można: 
czarny anarchizm; kryptoanarchizm; agoryzm; 
anarchizm postkolonialny; anarchizm postle-
wicowy; postanarchizm; anarchizm queerowy 
(anarchoqueeryzm); anarchizm transhumani-
styczny (anarchotranshumanizm); anarchizm 
informatyczny (technoanarchizm); anarcho-
ekologizm, a także nurty ekologiczne, często – 
pośrednio odwołujące się do tendencji anarchi-
stycznych [...] (s. 11-12)5; po drugie, autor 
niesłusznie stawia znak równości między  
ekologią głęboką a społeczną6; po trzecie, 
dwukrotnie (s. 14-15) stwierdzono, iż w 
pracy omówiono 47 myślicieli związanych 
z zielonym anarchizmem, ja zaś mimo wy-
tężonego wysiłku naliczyłem ich tylko 40; 
po czwarte, brak w takiej książce indeksu 
nazwisk, to gorzej niż błąd, to zbrodnia. 

Pomimo tych kilku szczegółów, nale-
ży stwierdzić, że publikacja mająca solidną 
podstawę źródłową, wsparta niepospolitą 
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erudycją autora, poruszająca się swo-
bodnie po niszach tematycznych dotąd 
zupełnie nierozpoznanych, plasuje się w 
gronie kilku najlepszych prac o anarchi-
zmie  wydanych po 1989 r. w Polsce. v       

Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu La 
Belle Époque, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2020, s. 378.    

  
Przypisy:                          
1 Zazwyczaj wymienia się dwie podstawowe od-

miany anarchizmu ekologicznego: ekologię 
społeczną – M. Bookchin i anarchoprymitywizm 
– np. F. Perlman, J. Zerzan, R. Hunt (por. P. 
Malendowicz, Ruch anarchistyczny w Europie wobec 
przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, 
Warszawa 2013, s. 278-290). Niektórzy poszerzają 
tę typologię o dwie kolejne odmiany: anarcho-
naturyzm i anarchoweganizm.           

2 Anarchoindywidualizm jest tym kierunkiem 
anarchizmu, który w swoich koncepcjach ustroju 
politycznego dopuszcza – niekiedy z dużymi 
ograniczeniami – własność prywatną. Moim 
zdaniem, to akceptacja lub odrzucenie labo-
rystycznej teorii wartości ekonomicznej (praca 
jako miernik wartości ekonomicznej) różnicuje 
anarchoindywidualistów na przeciwników i 
zwolenników wolnego rynku. Do pierwszego 
obozu zaliczyłbym mutualizm (J. Proudhon), 
a do drugiego odłamy libertarianizmu płynnie 
przechodzące w anarchizm: anarchokapitalizm 
(M. Rothbard), agoryzm (E. Konkin III), lewi-
cowy anarchizm rynkowy (K. Hess).              

3 Do ekologizmu politycznego zaliczam ruch po-
lityczny Zielonych i organizacje o pokrewnych 
afiliacjach ideowych oraz ich zaplecze filozoficz-
no-polityczne w postaci: etyki świętości życia (A. 
Schweitzer), humanizmu ekologicznego (V. Ch. 
Ferkiss), etyki odpowiedzialności ( H. Jonas), 
koncepcji Gai (J. Lovelock) itp.      

4 Odnotujmy, że najwybitniejszy uczeń L. Tołstoja, 
anarchista chrześcijański Władimir Czertkow 
(1854-1936), przeciwnik polowań, w 1912 r. w 
artykule Życie jest jedno. O zabijaniu żywych istot, 
zawarł poglądy prekursorskie wobec anarcho-
weganizmu.   

5 Kontrowersyjny charakter ma już podstawowy 
podział anarchizmu na: klasyczny, postklasyczny, 
współczesny (postnowoczesny). Wedle jakich 
kryteriów dokonano tego podziału? Co decyduje 
o zaliczeniu danej odmiany do któregoś nurtu 
tej trójczłonowej klasyfikacji? W jakich relacjach 
czasowych, logicznych, semantycznych pozostają 
do siebie poszczególne  nurty i odmiany? Czy 
są one tylko mutacjami ujęć podstawowych? 
Czy mogą one występować koniunkcyjnie, czy 
też się wykluczają? Przykładowo do anarchizmu 
klasycznego zaliczono anarchizm: indywiduali-
styczny, kolektywistyczny, komunistyczny, syn-
dykalistyczny, za którymi stoją określone wizje 
społeczeństwa bezpaństwowego. Anarchizm 
społeczny to nie żadna nowa odmiana anarchi-
zmu, ale określenie dla tych wszystkich odmian 
anarchizmu, które relację jednostka-społeczeń-
stwo postrzegają jako nieantagonistyczną (zatem 
wszystkie wymienione wcześniej z wyjątkiem 
wersji indywidualistycznej). Mutualizm to eko-
nomiczny system proponowany przez anarchistę 
indywidualistycznego P. J. Proudhona. Mago-
nizm to meksykańska odmiana anarchizmu 
komunistycznego autorstwa R. F. Magóna 
(1874-1922). Anarchizm egoistyczny to wersja 
anarchizmu indywidualistycznego M. Stirnera i 
jego kontynuatorów. Anarchizm egzystencjalny 
to wątpliwy pogląd H. Reada i P. Marshalla, 
że egzystencjalizm jest podstawą  filozoficzną 
anarchizmu i może być on rozumiany albo jako 
inne określenie anarchizmu M. Stirnera i tych 
wątków filozofii F. Nietzschego, które mogą być 
zinterpretowane w duchu anarchizmu indywi-
dualistycznego (np. illegalizm). Wolnościowy 
municypalizm (wyznawany razem z ekologią 
społeczną) to wariant anarchizmu M. Bookchi-
na, w którym proponuje się zastąpienie państwa 
konfederacją miast rządzonych na zasadach de-
mokracji uczestniczącej. Koncepcja powstała w II 
połowie XX w. i zaliczenie jej do anarchizmu kla-
sycznego budzi pewne zdziwienie. Komunalizm, 
czyli promocja życia społecznego w wolnych ko-
munach, był typowy dla socjalistów utopijnych, 
hermetycznych wspólnot religijnych, hippisów i 

w niczym nie wyróżnia anarchistów. Anarchizm 
feministyczny lub zielony może z powodzeniem 
być wyznawany razem z każdym z czterech 
podstawowych kierunków. Poza tym terminy: 
anarchizm zielony, ekoanarchizm, anarchonaturalizm 
mogą być rozumiane jako nazwy rodzajowe dla 
pomniejszych odmian (np. anarchoweganizmu). 
Ale co w takim razie oznacza termin anarcho-
ekologizm umieszczony w nurcie współczesnym? 
Czy każdy nurt ekologiczny pośrednio odwołuje 
się do tendencji anarchistycznych? Anarchizm 
bezprzymiotnikowy można rozumieć jako stano-
wisko akceptujące koncepcję jednostki i system 
wartości typowy dla anarchizmu, ale uchylające 
się od sprecyzowania przyszłej wizji ustrojowej. 
Anarchizm syntezy może być rozumiany jako 
uznanie komplementarności poszczególnych 
odmian kwartetu bądź jako możliwość spójnego 
łączenia wątków różnych odmian anarchizmu 
bądź jako powtórzenie intuicji związanych z 
anarchizmem bezprzymiotnikowym. Anar -
chizm pacyfistyczny to stanowisko wyrażające 
negatywny stosunek anarchistów do przemocy 
jako środka realizacji celów politycznych, a jego 
biegunowym przeciwieństwem jest permisywizm 
dopuszczający ją w mniejszym lub większym 
stopniu. Dychotomia ta jest rozłączna: albo ktoś 
jest pacyfistą, albo permisywistą, a stanowisko to 
może być łączone z dowolnym stosunkiem co 
do kształtu ustrojowego przyszłego społeczeń-
stwa anarchistycznego, czy do religii. Daniel 
Grinberg na podstawie danych historycznych 
wyróżnia dwie wersje pacyfizmu i trzy wersje 
permisywizmu (por. D. Grinberg, Ruch anarchi-
styczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 
1994, s. 235-236). Z kolei illegalizm, anarchizm 
insurekcyjny, panarchizm, platformizm to nie 
żadne nurty i odmiany, ale określenia na róż-

ne drogi realizacji ideałów anarchistycznych. 
Jeżeli zdecydowano się wyróżnić agoryzm, to 
dlaczego już nie anarchokapitalizm (wszak kryp-
toanarchizm jest jedną z jego wersji) i lewicowy 
anarchizm rynkowy? Na marginesie zauważmy, 
iż anarchoprymitywizm wyznacza nową linię 
podziału w obozie anarchistycznym na przeciw-
ników i zwolenników postępu technologicznego, 
a tym samym na anarchizm: antyprogresywny 
(anarchoprymitywizm) i progresywny (pozostali 
anarchiści). Wprawdzie w historii anarchizmu 
zaznacza się pewna rezerwa wobec postępu tech-
nologicznego (np. u Kropotkina i w nurtach pre-
ekoologicznych), np. w formie krytyki podziału 
pracy wywołującego uprzedmiotowienie i aliena-
cję jednostek, która jednak nigdy nie miała cha-
rakteru całkowitej negacji. Pewne zamieszanie 
pojęciowe wprowadza dystynkcja na anarchizm:  
filozoficzny (niekiedy niesłusznie uznawany za 
pewną formę anarchizmu indywidualistycznego) 
i polityczny. Otóż jednym z aspektów filozofii 
anarchistycznej jest teza, że państwo, każda insty-
tucja władzy centralnej nie posiada legitymizacji 
do swego istnienia, ale otwarta pozostaje kwestia, 
czy obliguje to wyznawcę tej tezy do działań w 
kierunku obalenia państwa. W tym przypadku 
idzie o związek między teorią a praktyką, bo 
ktoś, kto uznaje państwo za zło, niekoniecznie 
sądzi, że społeczeństwo bezpaństwowe byłoby 
czymś lepszym niż życie społeczne w strukturach 
państwowych. Stosownie do tych rozróżnień po-
wiemy, iż M. Stirner był anarchistą filozoficznym, 
a M. Bakunin i P. Kropotkin byli jednocześnie 
anarchistami filozoficznymi i politycznymi. 

6 Ekologia społeczna jest wersją ekologii głębo-
kiej, ale nie vice versa. Nic mi nie wiadomo o 
anarchistycznych sympatiach A. Naessa czy H. 
Skolimowskiego.
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Jeszcze pobrzmiewa echem Holokaustu 
Skarga Jakuba, a już chłonę kolejne, wyrwane 
z nurtu aorty, zalegające dno serca wiersze 
EWELINY PILAWY, pomieszczone w tomie o 
jakże wieloznaczeniowym tytule Czas niepogody. 
Podsuwający czytelniczej wyobraźni skojarze-
nia: wyobcowania, śmierci, utraconej miłości, 
posuchy twórczej i intelektualnej, zagubienia 
w cybernetycznym świecie, ale i zimna bijącego 
od człowieka (szczura) wielkiej korporacji. Z 
całą burzą przyczynków i skutków poety rozbitka 
dryfującego na fali ocalenia do nieznanego brze-
gu. Czasem piaszczystego. Czasem pełnego skał.

Już w pierwszym liryku „Dzień powszedni, 
maj” Ewelina mówi: „ Kadzidłem nie bzem 
pachniał dzień powszedni / choć wiosna cho-
ciaż maj / nie słowiczyły się lecz sępiły oczy / 
choć błękitne choć otwarte w świt / z pobli-
skiego kościoła alleluja brzmiało / jakby nie 
życie chwalono lecz śmierć / nie zieleniły się 
lecz rdzawiały trawy / kadzidłem przydymiony 
trwał powszedni dzień”. To wypadnięcie z toru 
wewnętrznej i zewnętrznej zgodności, dotyczy 
coraz większej grupy ludzi (barierą nie jest: 
wykształcenie, zasobność, kontynent) tylko pęd 
cywilizacyjny w – „szaleństwie kupieckim”. - I 
odejście współczesnego człowieka od Dekalogu 
i tradycji chrześcijańskiej przypominającej nasze 
korzenie, przebytą drogę w jutrzenkę witaną 
modlitwą, radośnie przy pełnych świątyniach. 
Z kluczem dzikich gęsi zwiastujących dobrą no-
winę. Z biciem dzwonów na Anioł Pański, a nie 
rykiem syren (karetek, policji, straży pożarnej, 
fabrycznych, portowych) z ładunkiem decybeli 
ponad granicę?  I … 

„W szpitalu psychiatrycznym” poetka obser-
wuje: „Chodzi jedna / z obłędem w oczach / z 
kokardą we włosach / patrzy półprzytomnie / 
ma jedno pragnienie // daj mi papierosa / daj 
mi papierosa”. Dalej w wierszu bez tytułu dopo-
wiada: „Na koniec / pustka i wołanie o ręce / 
nikogo /  kto przytrzyma głowę i w oczy spojrzy 
cierpliwie / nikt nie krzyczy „potrzeba mi ciebie” 
// A chciałeś umrzeć inaczej niż żyłeś”. Wielkie, 
zaludnione miasta: tętniące gwarem, ruchem, 
ściskiem, nawykłe do torowania drogi łokciami 
z wyczuwalnym oddechem – anonimowo ślepe 
„Niech mi ktoś pomoże / krzyczał z parapetu 
/ ( przechodnie jak mrówki / stąd dotąd stąd 
dotąd)” . – Wiatr unosił latawce pajęczyn, starto-
wał samolot, z bilbordu uśmiechała się w bikini 
blondynka. Tylko poetka w swojej wyobraźni 
widziała ten skok i poczuła w sobie jak Kasandra 
ból upadku.

Z takim wzrokiem i czuciem trzeba się uro-
dzić. To dar od Najwyższego. Okupiony często 
rozedrganiem emocjonalnym, bezsennością, 
jasnowidzeniem, trudnością współżycia z oto-
czeniem, zgłębianiem ponad miarę dzieł filozo-
ficznych. W poezji zaś świat realny przeplata się 
z baśniowym. Te wszystkie przymioty brzmiące 
jak „ przypadłość” to instynkt twórczy podbu-
dowany oczywiście ogromną wiedzą książkową, 
studiami (Uniwersytet Jagielloński), obserwacją. 
Do tego trzeba dodać uprawianie poezji – zarów-
no jej pisanie, jak i czytanie – jako zwierciadło 
własnej głębi i otaczającego świata ( takie mam 
przeświadczenie) to twórczość poetycka (nawet 
przeżyć sprzed dwóch pokoleń 63 DNI) Eweliny 
Pilawy pozwala nam poznawać ważne sprawy – w 
tym te najważniejsze – dotyczące eschatologii.

Jerzy Stasiewicz 

Na fali ocalenia

„ Ryba na piasku więcej ma powietrza” 
mówi poetka, której poezja na szczęście wylała 
się poza opłotki Przemyśla, czyniąc Ewelinę 
Pilawę wyznacznikiem tematów trudnych w 
całej dotychczasowej twórczości. To dobrze 
dla polskiej literatury. Z jej indywidualną nar-
racją – opisującą sytuacje artystycznie głęboko 
i boleśnie – „Świat poety nie ścieli się weną”. – 
Gdzie dreszcz, współczucie i sprzeciw przenosi 
się na czytelnika. Do bólu wiarygodna z intuicją 
i natchnieniem jak z bochnem chleba wypie-
czonego na pierwotnym zakwasie, który jak 
Ikar łączy przeszłe z teraźniejszością - „do ziemi 
przykuty”- bólem poetki pragnącej ruszyć w świat 
jak Trubadur. Zapatrzonej na swoich mistrzów: 
Agnieszkę Osiecką (z ikrą węgierską po ojcu) 
liryka, autorkę tekstów piosenek, dziennikarkę, 
reżyserkę. Zawsze wolną i bezkompromisową. W 
drodze po świecie od najmłodszych lat i ciągłym 
ukryciu. Od warszawskich piwnic (po powstaniu) 
do amfiteatrów i czterech ścian własnego miesz-
kania z kartką, długopisem i butelką. „Że zatopię 
się przecież w czarnej ciszy wiecznej ciszy / nie 
żal mi”. Halinę Poświatowską młodziutką, piękną 
wdowę z wadą serca. Jak stacje drogi krzyżowej 
przemierzającą szpitale i sanatoria w Polsce. Po 
amerykańską klinikę i Smith College. Stając się 
niemalowanym ptakiem Jerzego Kosińskiego 
w dniach szczęśliwych  przed przedwczesną 
śmiercią – „ serce krwi nie tłoczy / tłoczy tylko 
wiersze / Hasiu Hasieńko”. Edwarda Stachurę 
poetę, prozaika, tłumacza i pieśniarza (urodzo-
nego we Francji) całkowicie zagubionego w 
polskiej rzeczywistości. Możliwe, że na tułaczy 
tryb życia poety wpłynął także konflikt z ojcem 
jak i odmienny charakter Steda. Potrafił spać na 
dworcu, pisać wiersze, opowiadania i uczęszczać 
na wykłady KUL-u. W wolnych chwilach zaś 
wyruszać na wędrówkę gnany wiatrem bożym 
do najdalszych miasteczek i przysiółków. Z pleca-
kiem bez grosza. Jedynie z chęcią przemierzania 
drogi i poznawania nowego świata. Z Ameryką 
Południową włącznie. „Przez cudne manowce 
/ z plecakiem / z drobiazgami / Niedostatek w 
dłonie / tak jak kromkę chleba / Przed siebie 
/ daleko / bo ni kruki ni wrony / Wiersz jak 
modlitwę / na kolanach”.

Tą metaforę drogi, wyobcowania (uciecz-
ki z tłumu) z głęboką refleksją, z przesłaniem 
natury filozoficznej gdzie; dobro, prawda, utra-
cona nadzieja stanowią główne tezy, a wiersze 
płaszczyznę świadomego i aktywnego udziału 
dziejącej się na nowo – często wydobywanej z 
segregatora pamięci  - rzeczywistości. Nieraz 
równoległej do przeżyć czytelnika. To azymut wy-
bitnych poetów. Tu przykładem słowa do Józefa 
K. „Poeto / zaprosiłeś mnie kiedyś do swojego 
świata / rozmowy / wiersze / rozrzucone kartki 
/ dym z papierosów / i puste talerze / Pokazałeś 
dedykacje Umberto Eco / i swój wiersz / - to 
jeszcze nie to – mówiłeś / mówiłeś - / - Zofia - dar 
Boga którego nie uszanowałem / Katedra  / las 
/ drzewa / Wspominałeś dobre oczy Jastruna / 
fontannę na Rybim Placu / i wiejskie wesela // 
Potem mówili  mi o Tobie inni / poszedłeś za 
daleko…”I „ Nie starczyło ci ziemi / zamarzniętej 
zakrzepłej / (...) / gdyś miał świat w sennych 
marach w całości / (...) / gdyś matczyną rękę 
odpychał przyzywał”. – Wspomina i wymawia 
Ewelina Wojaczkowi ...Słusznie. Poeta mimo 
„piętna” Euterpe nie ma prawa zniszczyć własne-

go życia (alkoholizm, śmierć samobójcza). Tylko 
przeżyć godnie. A może Stwórca dał Rafałowi 26 
lat na wypełnienie kart jego księgi? (Przykładem 
młodsi: Baczyński, Gajcy). Wola Jego nie zgłębio-
na. My w ludzkiej niewiedzy stawiamy pytania 
– w kolejnym pokoleniu te same. Nie znajdując 
odpowiedzi w leśnym śpiewie Papuszy. Ale... Ale 
dobrze ... nad Eweliną Pilawą czuwa poetycki 
duch Leopolda Staffa! I Matka „ ta tęcza nad 
kaplicą”- Biały Anioł – otula skrzydłami cały kosz 
Czasu niepogody.  Na wieki.  Na... v

Ewelina Pilawa, Czas niepogody, Wydawnictwo Komograf, 
Warszawa 2022 s.88

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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„W gruncie rzeczy”,  „Po upadku 
zimy” powinna nastać wiosna.  Pora 
zmartwychwstania, radości wszelkiego 
stworzenia. Nadzieja zieleni powinna 
zająć miejsce negatywu krajobrazu, tego 
czarno-białego i zimnego czasu – naszego 
oczekiwania – ciepła, przytulności, może 
również miłości. Tytuły książek wymienio-
ne powyżej, to jest „W gruncie rzeczy” i 
„Po upadku zimy” – są autorstwa MACIEJA 
GRELI i zostały wydane w roku 2020 przez 
Bibliotekę Telgte (pracownię Romana 
Bąka). Rok wcześniej, to jest w 2019 roku, 
Maciej Grela debiutował tomikiem noszą-
cym tytuł „Order ostu” wydanym przez 
wymienione wyżej wydawnictwo. 

I oto po upadku zimy wiosna pyta 
– kim jest ten płodny pisarz (wydał trzy 
książki w ciągu roku)? Jest lekarzem odpo-
wiada echo ulicy Wybickiego, gdzie wraz 
z Panią Grażyną Strykowską zamieszkuje. 
A przecież w tym mieszkaniu pracowni 
artystycznej żyli i tworzyli tacy znakomici 
artyści jak Jan Berdyszak i Norbertt Skup-
niewicz.  Norberta często odwiedzali w 
pracowni tacy wybitni pisarze jak Edward 
Stachura, Ryszard Milczewski–Bruno, 
Jerzy Szatkowski, czy też niezapomniany 
Witek Różański. Może to miejsce tak wpły-
nęło na Macieja Grelę, że całkowicie się 
zapamiętał w tak trudnym, bo z wyboru i 
natchnienia wyrażaniu Słowa Poesis. Za-
tem – na wyboiste ścieżki poezji wkroczył 
następny amator Eskulapa – Maciej Grela 
jest lekarzem pediatrą – a przecież te 
ścieżki nie są usłane różami. Nie jest jedy-
ny. Przed nim byli to znani profesorowie 
tego trudnego zawodu, ale jednocześnie 
i koryfeusze sztuki poetyckiej. I tak od lat 
sześćdziesiątych – zarówno w medycynie, 
jak i poezji – funkcjonował był profesor 
zwyczajny nauk medycznych Krzysztof 
Boczkowski –  nagrodzony między innymi 
przez ministra zdrowia za badania nad cy-
togenetyką człowieka, ale także autor kil-
kunastu książek poetyckich oraz tłumacz 
poezji angielskiej. Jest również laureatem 
Nagrody Czerwonej Róży (1972 rok).

Piotr Muldner-Nieckowski, znany 
lekarz, profesor medycyny, ale również 
doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych – jest obecnie wiceprezesem Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich, a to z powodu 
jego intensywnej pracy twórczej na niwie 
poezji – jest autorem kilkudziesięciu 
książek poetyckich i teoretycznych w dzie-
dzinie literatury. 

W Poznaniu natomiast działa inten-
sywnie od lat profesor zwyczajny nauk 
medycznych Jacek Juszczyk – autor niezli-
czonych dzieł naukowych, ale też krytyk 
sztuki i znakomity poeta. Debiutancki tom 
wierszy Macieja Greli noszący tytuł „Order 
ostu” recenzował na łamach miesięcznika 
literackiego „Akant” w roku 2019 (nr 7, 
strona 34), którą zatytułował: „Elizejskie 
pola perzu”.

W eseju (przygotowywanym właśnie 
do druku) zatytułowanym „Do sytuacji 
zastanej Poezji”, we wstępie zawarłem 

Marek Słomiak

Od orderu ostu, po upadek zimy.

taką oto myśl: „Sytuacja wiersza – wydaje 
się – zawiera istotność chwili myśli. Jawi się w 
twórczości każdego z autorów w sposób różny.

W przestrzeni takiej sytuacji funkcjonują 
poeci, którzy oszczędzają słowa, wypowiadają 
siebie w opisie niepokoju, w dialogu z własnymi 
rozterkami lub w radosnym wyzwoleniu czasu 
wesołej zabawy – lecz robią to w sposób wyraźnie 
sprzeczny z zamierzonym zamysłem wiersza, 
używając formy skrótowej wypowiedzi, wręcz 
fotograficznej, a więc zewnętrznej (a przez to 
sztywnej) bez wyprowadzenia sensu oceny (sto-
sunku do…) wyrażanej myśli. Ta statyczność 
wypowiedzi zmierza wprost do zbanalizowania 
przedstawianej treści, a przecież ona jest istotą 
utworu. Samo przedstawienie czytelnikowi ob-
razu jest tylko i wyłącznie zapisem chwili – tego 
momentu, który zaistniał w danym czasie i w 
przedstawianej przestrzeni – i nic poza tym.”.

Sądzić można, iż Maciej Grela próbu-
je właśnie tak konstruować swoje utwory. 
Wybiera w tym celu formę zapoczątkowa-
ną przez kubistów, a mianowicie collage. 
Przyczyn takiego konstruowania tekstu 
może być więcej, niźli tylko potrzeba 
sklejania pewnych fragmentów w całość, 
u Macieja Greli – niestety – bez elementu 
wspólnego dla poszczególnych obrazów. 
Większość tekstów tak w „W gruncie rze-
czy”, jak i w „Po upadku zimy” jest kon-
struowana podobnie, ale przyczyną może 
być również chęć przedstawienia przez 
autora tej jedynej chwili myśli. Nigdy nie 
jest tak, by człowiek w danym momencie 
myślał tylko i wyłącznie o jednym obrazie, 
a więc jednoczesne przedstawienie kilku 
widzeń może okazać się w tym przypadku 
uzasadnione. Można pokusić się o zdefi-
niowanie tego typu poezjowania, jako col-
lage myśli. Zresztą – przed Maciejem Grelą 
było w literaturze kilku znanych autorów 
uprawiających taką formę wypowiedzi, a 
byli to między innymi: G. Apollinaire, T.S. 
Eliot, czy też Cz. Miłosz. 

Użycie przez autora zewnętrznej, 
opisowej formy wypowiedzi pozbawia 
przedstawiane utwory możliwości sięgnię-
cia do immanencji, do próby rozwinięcia 
elementów transcendentnych wewnątrz 
siebie i próby ich empirycznego przed-
stawienia. Pozostaje tylko zewnętrzny opis 
chwili lub całego ciągu zdarzeń bez ich 
oceny. No cóż – można i tak, ale pozostaje 
– jednak – pewien niedosyt…

A oto kilka przykładów zaczerpnię-
tych z książek Macieja Greli:

„jak blisko stąd do buchary/ starczy 
zdmuchnąć listek/ i dywan leci/ między piąst-
kami chmur/ na głowie berecik// stracone 
wszystko/ zbeszczeszczone truchło hektora/ 
gaśnie w ognisku/ nim w achillesa tarczy/ 
spłonie troja// w zgrzebnej sukni uciekam 
przez/ prerie ku słonym jeziorom/ przełykam łzy 
anchizesa/ milionów (wiersz „Jak blisko stąd 
do Buchary” z książki „Po upadku zimy”).

I drugi przykład – wiersz z tomu „W 
gruncie rzeczy” noszący tytuł: „Wzniosły 
zbór topól”:

„wzniosły zbór topól/ siwych orantek jesie-
ni/ ksieni pól/ ceres/ zbiera owoce liści/ bliskie 
ziemi/ śieżek katakumb//  w ofierze składamy 
wiesze/ ostre kolce róż/ ich cień/ Jemu”

  
W obu tomach znajdują się utwory – 

co jest zaletą obu książek – zasługujące na 
uwagę przede wszystkim ze względu na bu-
dowę – wydaje się – obrazu-metafory. Ten 
sposób zapisywania przenośni kontestował 
lub wyrażał swoje wobec  niej wątpliwości 
Tadeusz Różewicz. Tak oto (w skrócie) 
mówił o tym problemie jej    autor:

 „Ja sam w większości swoich wierszy 
posługuję się obrazem. Moja poezja opiera 
się więc na zasadniczym elemencie, na meta-
forze, na obrazie. Sprawa jednak komplikuje 
się i widzę w całej twórczości zmaganie się z 
obrazem. Jest to ciągłe dążenie do odrzucenia 
obrazu-metafory.”.

Maciej Grela potrafi pięknie budo-
wać właśnie takie obrazy-metafory. Obie 
książki pełne są znakomitych opisów i 
zaskakujących kojarzeń przypominających 
żeglowanie po oceanie leksyki. Sądzić 
należy, że  droga  poezji została szeroko 
otwarta dla tego poety-lekarza. 

Zakończę pewnym powiedzeniem Ra-
inera Marii Rilke z listu do młodego poety: 
(…) sprawą najważniejszą jest napisanie 
wiersza jutro lepszego niźli ten dzisiejszy. 
A więc Macieju Grelo – poeci do pióra! v

Maciej Grela – „W gruncie rzeczy” – Biblioteka TELGTE 
Poznań 2020
Maciej Grela  – „Po upadku zimy” – Biblioteka TELGTE 
Poznań 2020
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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. 
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