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Rafał Gawron
Słoneczniki
Słoneczniki wyglądają
jak głodne pisklęta zwrócone ku słońcu
stoją na suchych badylach
zgarbione głowy
jak ludzie z telefonem głodni
myląc się i przeklinając
słowa upadają
puste ziarno rzucone tam
gdzie nie urośnie zdanie godne
by ktoś je usłuchał
choćby cisza przecierała szlak pośród świateł
widząc krok niepewny rozglądam się
liczę głów pełnych ulice
pochylonych wyznać coś gdzieś
i stoję prosto wołam
nikt mnie nie słyszy zajęty tu
teraz
tam
omijają mnie
czy ja zastygłem próbując
utrzymać się na powierzchni
schowany podnieść
oczy

Paweł Wacek
O przegranych wojnach,
czyli czyńcie sobie ziemię poddaną.
Jest jakby środek lata.
Słońce pali i robię się coraz mniejszy.
Z kieszeni wysypuje mi się gorący asfalt.
Tworzę nieznane ścieżki, ciepłe i niezgrabne.
Ścieżkami wędrują mrówki. Pokonasz jedno, dwa, tysiąc
mrowisk, ale ich nie pokonasz.
Słońce pali i robię się coraz mniejszy.
Niosą mnie mrówki, byłem zbyt długo
zamknięty między ścianami. Teraz wspólnie
tworzymy nieznane ścieżki,
coraz chłodniejsze, lecz bardzo zgrabne.

Rys. Milena Gazda-Szypulska, Lato

Marek S.Podborski
poszedłem na sztuczną
miejską plażę

Ewa Katarzyna Skorupska
Jakie

Michał Filipowski
***
cała rzecz w tym żeby nie tracić wiary
w wyporność piór jeżeli tylko chcesz
możesz przechytrzyć powietrze
to nie jest tak że każda elastyczność
musi się zawsze kojarzyć z plasteliną
świat czasem wymusza na nas uległość
nie bój się nosisz w sobie pamięć o narodzinach
gwiazdy ona ci nigdy nie pozwoli na bezkarne
marnotrawienie światła

Rozświetlenia
na szklanych sferach
   
z nich chmury
wielobarwnie kłębiaste
które przesuwają się
w nieistniejący czas
i rozsypują się korale
jakie korale...!
a ja podnoszę małe ziarno
szczęśliwa
że takie
czarne

18 południk
frytki belgijskie wielkie i tłuste
piasek suchy dość miękki
dzieci w piachu grzęznące
rzeka tuż pod nogami
brzegiem rzeka ludzi
wielu odmian rzeka
piwo drogie i niezbyt
zimne też słaby wybór
to zawsze dyle-mat
patrzę w jeden punkt
i ten jeden ból mogę
zrozumieć naprawdę
słońce operuje funcki muzyką
gołębie u siebie nad i pod
leżakiem tak między waflami
a rozmiękłym kipem
wszyscy jakby obecni
wszyscy znikają
obok
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Nominały podwajały się co miesiąc

Marek S.Podborski

Po ukończeniu ekonomicznego studium, do lipca 1988 roku pracowałem w mocnym
składzie: z klanem Twarogów, Skrzypkiem i Wasylem w miejskim ogrodzie ZOO w Myślęcinku, opiekując się szopami, kunami i tchórzami. W sierpniu, na pierwszym kajakowym
spływie wegetariańskim, w prekursorską siódemkę, po kilku dniach przedzierania się przez
przesmyki bagien i liche rzeczki pogranicza Kaszub i Borów Tucholskich, przed zachodem
słońca dotarliśmy rzeką Niechwaszcz do rozrzuconej wsi Zawada, nad małym rozlewiskiem
przy zrujnowanym młynie. Wieś była jak w nazwie, luźno wklejona między łąkami a grzybnymi
borami, wzdłuż nadrzecznych grądów.
Gospodarz przyjął nas serdecznie jak wesołych wędrowców, takich miastowych studentów otwartych na przaśny folklor, sam był naturalnie wesoły i ogólnie się nie przejmował,
także jego żona frywolnie zaniedbana i miła. Ich niezliczone gzuby wychylające się z każdego
zakamarka, niczym chochliki samego diachła gęstego lasu, ganiały wokół domu z kejtrami
w ta i wefta but nie skandując: „Tata szmata, Tata szmata!” i ojciec był dumny, ogłoszony
bohaterem podwórza i ciągle się uśmiechał, zbierając drewka do fajerki.
Wieczorem nie zjedliśmy drożdżowego placka przy kuchennym stole, bo jeden z tych
najmłodszych rzucił garść ziemi do ciasta i takie żylaste wyszło i chrzęściło między zębami.
Nieco przyćmione światło z mlecznego kuli z tego klosza było z wyraźnym cieniem po środku.
Wewnątrz niego rozkładał się gruby kożuch much – „Latoś muchów wiela, kto by je furt precz
wyrzucał”. Podrajcowane knapy poszły musem spać do barłogu piekła pokoju obok, w wielkim
małżeńskim łożu cała zgraja, wciąż lekko uchylając drzwi i wytykając na nas czarcie języki.
Miejscowe szczury uwijały się wokół wyciągniętych kajaków, skrupulatnie zbierając pogubione okruchy, my dopijaliśmy wieczorną herbatę z nadbrzeżnej mięty, właśnie trzeszczał
w szwach zbutwiały komunizm i chyba już dawno mieliśmy go w dupie, kąsając absurd w
konopnych ogniskach nadwidmowych elips. Opowiadaliśmy sobie przy hipnotycznym ogniu
krótkie historie, jakoby baśniowe, nieprzyległe do rozumu, prądem nie do rzeczne. My to
naprawdę widzieliśmy, trochę jak przez mgłę skradała się hiperinflacja, dopisywała kolejne
zera, wartość pieniądza stawała się śmieszna.
Marek S.Podborski,
lirykaakantu@gmail.com

1989
podobno to moja wina wszystko zaczęło się od pierwszego
skoku przez płot w młodości kopało się jeszcze piłkę na stadionie
na szczęście nie musiałem kopać grobów

pierwszy rokowy koncert
pierwszy kontakt z kobietą

Krystian Rdzanek
Owoc żywota jego
Spójrz, mężczyzna ten był również kiedyś dzieckiem,
z twarzą jasną i bez brody jak suburgan.
Bez smutku w plecaku, sobą gdzie nie usiadł,
owocem nim zjedli go, wypluli pestkę.
Teraz mimo, że jest, ulicami chodzi,
to nie ma go, niby znak drogowy, pionek,
sam-samiusi sercem brodzi wśród betonu.
Ty! Przypatrz się, przecież to Filip, nasz ziomek.

mały samolot który po kolei
zabierał nas para mi
w powietrzny przepływ
nad brzemienną rzeką
gdzie kilka dni wcześniej
prowadził szlak brunatny orzeł
między drzewami w tunelu
chłodu liściowego owadzio
a grzyby tego lata czekały
jesieni żeby milionami
się wykluć i przetrwać z wiatrem
ulotnym pyłem w nadmiarze
ogień w iniekcji legalny
mi styczno leśny
jak fermentujący nocą miód
i rozhuczenie sowy
nad sęków gorące trzaski
w pulsujące maski
rozżarzonych aniołów

Marek S.Podborski
Czarne pestki

A jak smakowały wtedy arbuzy
po groźnym wybuchu
latem 86
gdy cały warzywniak zawalony
baniami
w ciemnozielonych pasiakach łez
A przecież wiatr przeszył
piołunem Norwegię
więc stepy Ukrainy
rodziły tylko dla nas
słonecznych gówniarzy upojonych
soczystą orgią zbędnych zielsk

to był mój pierwszy pierwszy raz który zapamiętałem
nie pamiętam mojego początku nie będę znał końca
coś musi być na rzeczy

w czyjeś ramiona

Skrzydła

Jeszcze pamiętam jak w epoce kar tek
nie mogłem uwierzyć w realność bakalii
a szkocka, martini były mitem Bonda

Michał Filipowski

nie wiem dlaczego tak jest
że historie muszą mieć swój początek
od nieudanych skoków
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Paweł Wacek

Teraz świat jest znacznie ciaśniejszy
a szkocka, martini
kopie jak muł

Pamiętnik
Pamiętam jak w podstawówce
zwolnili nas z lekcji i godzinami kazali stać
i kibicować kolarzom jadącym przez moją miejscowość.
To było moje pierwsze Tour de Pologne.
Do dzisiaj nie wiem kto wygrał.
Pamiętam jak w gimnazjum
dwóch osiłków zaczęło się bić za szkołą.
Zebrał się spory tłum i przybiegła nauczycielka.
Kazała wszystkim natychmiast się rozejść.
Do dzisiaj nie wiem kto wygrał.
Pamiętam, że nauczyli nas robić piękne, ozdobne klatki.
W końcu to były początki Internetu. Była
fotografia i rysunki składowane w pudłach.
W swojej klatce zamknąłem pięknego ptaka tamtych czasów.
Co jakiś czas do niego zaglądam.
Nadal jest martwy.
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Michał Pasternak

Poeta i profesor
Śmierć Mieczysława Wojtasika dnia
6.06.2022 roku zasmuciła środowisko poetów
polskich, w tym redakcję miesięcznika literackiego „Akant”. Ostanie spotkanie z nim, które
miało miejsce w piątek 3.06.2022 roku nie
wskazywało na to, że będzie tym „ostatnim”.
Odbyło się ono tak po prostu… zwyczajne.
Tak to zazwyczaj z takimi spotkaniami bywa...
Poeta tamtego dnia przyszedł do biura redakcji po najnowszy numer „Akantu”. Widać
było, że był trochę zmęczony, gdyż na chwilę
przysiadł na znajdującym się w jednym z pokojów tapczanie i spokojnie przejrzał zawartość
czasopisma. Po chwili zadumy wstał, życzył
zgromadzonym miłego dnia i udał się w drogę
powrotną do domu. Nic nie wskazywało na to,
że niebawem wydarzy się coś złego.
WOJTASIK MIECZYSŁAW (1941-2022)
– poeta, satyryk, aforysta, krytyk literacki.
Ur. 12.II.1941 r. w Paniewku pow. Radziejów Kujawski. Od roku 1966 zamieszkał w
Bydgoszczy. Pracował jako inżynier melioracji
wodnych, nauczyciel akademicki w Akademii
Techniczno-Rolniczej, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Debiutował w „Faktach i Myślach” w 1967 r.
Animator kultury, opiekun debiutów
literackich. W latach siedemdziesiątych XX
w. prowadził (teksty i reżyseria) studencki
kabaret „Mutant” w filii WSR. Członek Grupy
Faktu Poetyckiego „Parkan” (1975-1981),
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy
(1975-1981), członkiem (od 1975) i sekretarzem Koła Młodych ZLP (1978-1981), członkiem Studenckiego Centrum Literackiego
„Gremium”(1976-1981), wiceprzewodniczącym Klubu Pisarzy Kujawskich „Kujawskie
Inspiracje” (od 1980), wiceprzewodniczącym
sekcji literackiej Włocławskiego Towarzystwa
Naukowego (od 1981), opiekunem Klubu
Literackiego „Kujawy” we Włocławku (19801984), konsultantem Klubu Literackiego przy
Pomorskim Okręgu Wojskowym (1995-2001).
W latach 1982-86 na łamach tygodnika „Kujawy” prowadził poradnictwo warsztatowe dla
początkujących literatów. Od roku 1981 w Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury,
gdzie pełnił funkcje sekretarza, p.o. prezesa,
członka zarządu i członka Rady Krajowej; od
1978 roku był przewodniczącym Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza i Kujaw, od
2006 r. członkiem a od 2012 r. wiceprezesem
Bydgosko – Toruńskiego Oddziału Związku
Literatów Polskich. W latach 1978-82 był
członkiem spoza Rady Komisji Kultury MRN
w Bydgoszczy.
Zbiory wierszy: Struna czarnoziemu
(1979), Bezpańskie berło i słowo (1979), Żebro
metafizyki (1980), Jeśli pytasz naprawdę (1985),
Przez bezludne brzegi (1986), Niech ma na imię
choćby Kain (1991), Po śladach wołania i ciszy
(1997), Nie pijałem ptasiego mleka (1997),
Między mitem i kowadłem (2000), Maki bardziej
niż krew (2008), Lancz z duszą w poziomkach
(2015), Co jeszcze jest jasnością (2016), Na końcu
też będzie Słowo (2021), zbiory aforyzmów A
teraz ja (1979) i Kolce życia – Pikiloj de vivo (w
j. esperanto; 2013), zbiór fraszek Runda dla
poddanego (1997).
Dwukrotnie otrzymał Odznakę „Zasłużo-

ny Działacz Kultury” (1996, 2001), medale im.
Jakuba Wojciechowskiego, Edwarda Stachury,
Czesława Miłosza, Jerzego Sulimy – Kamińskiego, Klemensa Janickiego (2015) oraz
nagrodę im. Tadeusza Micińskiego (2016).

Na zdjęciu: Ostatnie spotkanie autorskie
Mieczysław Wojtasik odbył w filii biblioteki
na Jachcicach w Bydgoszczy.
Odznaczony Srebrnym (2007) i Złotym Krzyżem Zasługi (2019) oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1998).
Zm. 6.06.2022 roku. Pochowany na
cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 22
w Bydgoszczy.
Emerytura nie była dla poety i profesora zarazem czasem próżniactwa. Pisarstwo,
uczestnictwo w spotkaniach oraz konkursach
literackich oraz praca na działce wypełniały
mu czas wolny. M. Wojtasik był wielokrotnym
uczestnikiem Turniejów Jednego Wiesza,
gdzie stawał w konkury z innymi poetami z
Bydgoszczy i okolic. Był solidarny z innymi
adeptami pióra, gdyż zawsze starał się bywać
na organizowanych przez nich wieczorach
autorskich. Jego twórczość poetycka, satyryczna, recenzencka czy publicystyczna była
wielokrotnie prezentowana na łamach „Akantu”. „Akant” stał się dla profesora istotnym
elementem jego aktywności twórczej. To na
jego łamach mógł wyrazić się, rozwinąć skrzydła, dzielić się z innymi swoimi poglądami.
Zapamiętaliśmy profesora jako człowieka
bardzo pogodnego i życzliwie nastawionego
do ludzi. Wizytując redakcję zawsze przynosił
w papierowej torebce czekoladowe cukierki,
którymi częstował. Widać, że profesor był łasuchem, gdyż cukierki te były zawsze bardzo
smaczne, nadziewane różnym nadzieniem.
Cukierek niby rzecz banalna, ale wywoływał u
obdarowanych uśmiech. I o to właśnie chodziło. O pamięć o drugim człowieku i szacunek
wobec niego. Mała rzecz, ale zawsze cieszyła.
Dobro za dobro.
Cechą wyróżniającą profesora był także
nienaganny strój. Biała koszula, marynarka –
nie ważne jaka była pogoda profesor zawsze
ubierał się elegancko. Był to zapewne nawyk,
który wyniósł z pracy na uczelni, gdzie od

pracowników naukowych wymagany jest
konkretny, formalny ubiór.
M. Wojtasik był bardzo życzliwy wobec
studentów. Pomimo zasłużonej już emerytury
nigdy nie odmawiał kontaktu z nimi. W 2021
roku, kiedy na praktykach w „Akancie” gościliśmy grupę studentek z kierunku edytorstwa
filologii polskiej UKW Bydgoszcz, profesor
był jednym z wykładowców, którzy społecznie
próbowali zdradzić arkana pisarstwa młodym
adeptkom.
W swojej pracy naukowej Mieczysław
Wojtasik zajmował się problemami przyrodniczymi, głównie gleboznawstwem. Oto przykłady jego bogatego dorobku naukowego:
Kategorie optymalnych dla roślin gęstości gleb, Wyznaczanie gęstości naturalnej gleb, Rola gminnych
programów ochrony środowiska w zarządzaniu
przeciwerozyjną ochroną gleb na wybranych przykładach w województwie kujawsko-pomorskim, Wpływ
erozji gleb na fizjonomię krajobrazu, Aktywność
ekologiczna na przykładzie inicjatyw lokalnych.
Tą pasję przyrodnika odnaleźć można w
twórczości profesora, w obecności jego tekstów w antologiach poezji ekologicznej oraz
w jego osobistych poglądach filozoficznych.
M. Wojtasik pisał, że tak bardzo złożony świat,
jakim jest świat przyrody, nie mógł powstać
tak po prostu sam z siebie. Poszukując źródła
tego fenomenu, jakim jest życie na planecie
Ziemia, profesor odwoływał się do koncepcji kreacjonizmu, widząc w otaczającym go
świecie przejaw twórczej aktywności Boga.
Sprzeciwiał się też powszechnemu w nauce
darwinizmowi, który zakłada samoczynne
pojawienie się życia, będącego jedynie konsekwencją reakcji biochemicznych. Ten model
lansowany był bardzo mocno w czasach komunizmu, gdzie ów „darwinizm”, „materializm
dialektyczny” był jedyną uznawaną oficjalnie
„prawdą”. Skoro jesteśmy powołani do kultywowania tych trzech najpiękniejszych wartości: prawdy,
piękna i miłości, to nie powinniśmy dłużej zawracać
głowy sobie i innym, zwłaszcza młodym na różnych
szczeblach edukacji, fałszywymi tezami nazywanymi
przez niezasłużenie licznych ich rzeczników doborem
naturalnym, naturalną selekcją organizmów, albo
krócej: walką o byt. I czynić wszystko, aby uzmysłowić wszem i wobec, iż życie organizmów na Ziemi,
to nie „wyczyn” chaosu lecz dzieło Stwórcy, któremu
winniśmy cześć i respekt (M. Wojtasik, Chaos w
roli Stwórcy; „Akant” 2021, nr 08).
Profesor interesował się także historią.
Dlatego też jedną ze swych recenzji drukowanych w „Akancie” poświęcił chociażby
tematowi żołnierzy podziemia niepodległościowego. Historia Polski XX wieku stanowi
ważny motyw przewodni wielu wierszy. Dla
przykładu w wierszu pt. Wpis z pacholęcych
lat pokazane zostaje dzieciństwo przyszłego
naukowca, które przypadało na czasy tuż po
zakończeniu II wojny światowej. Zaszczepiona w nim przez matkę pasja ogrodnictwa,
wzbudza jego zainteresowanie fenomenem
rodzenia przez ziemię płodów rolnych. Pasja
ta – która zostanie z nim już do końca życia
– miesza się u sześciolatka z lękiem przed
wznowieniem działań wojennych, a konkretnie z obawą przed kolejnym przejściem przez
ziemie polskie Armii Czerwonej, która jak
wiemy dopuszczała się w drodze do Berlina
wielu ohydnych zbrodni.
Odejście profesora Mieczysława Wojtasika jest wielką stratą. Stratą nie tylko dla rodziny i przyjaciół, ale także dla nauki i literatury.
To także strata dla nas, gdyż nagle zrobiło się
w redakcji „Akantu” jakoś puściej… v
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Dariusz Filinger

Mieczysław Wojtasik – opiekun studentów
10 czerwca 2022 roku na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej
pochowaliśmy Mieczysława Wojtasika, syna
ziemi kujawskiej, urodzonego we wsi Paniewek. Mieczysław Wojtasik od dwudziestu lat
nieprzerwanie pełnił funkcję wiceprezesa
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Związku
Literatów Polskich. Za każdym razem wybierany był jednogłośnie na każdą kolejną
kadencję. Koledzy i koleżanki ze ZLP szanowali i doceniali jego dorobek literacki oraz
głęboki humanizm. Artystyczny dorobek M.
Wojtasika jest niebagatelny: dwanaście zbiorów poezji, dwa zbiorki aforyzmów i jeden
fraszek. Zaistniał też w wielu almanachach
i antologiach.
Z niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci Profesora: jak to, przecież
zawsze wśród nas był i służył dobrą radą.
Przychodził na spotkania autorskie (w tym
moje), zabierał głos, jak zwykle w sposób
rzeczowy.
Jeśli chodzi o dorobek zawodowy,
to trzeba odnotować, że pracę doktorską
napisał w 1978 roku, będąc pracownikiem
naukowym Akademii Techniczno-Rolniczej.
Nosiła ona tytuł: „Stan zagęszczenia gleb
wytworzonych z glin zwałowych”. Habilitował się w 1996 roku na Wydziale Rolniczym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
rozprawą pod tytułem „Gęstość naturalna
gleb mineralnych”. Z tej tematyki opracował
też podręcznik akademicki dotyczący przepuszczalności gleb, który został wydany przez
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2004 roku
ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Wojtasika, wydana przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, pod tytułem
„Człowiek i środowisko: edukacja ekologiczna”. Jako prof. dr hab. inż. zatrudniony
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego był
promotorem w przewodach doktorskich
związanych z erozją gleb i szaty roślinnej, w
tym na przykład o przeciwerozyjnej funkcji
lasów glebochronnych. Prowadził zajęcia
ze studentami z przyrodniczych podstaw
zrównoważonego rozwoju i z gleboznawstwa
(profile glebowe, typy gleb, czynniki środowiskowe lub zabiegi agrotechniczne zwiększające lub zmniejszające ich zasobność, itp.).
Mieczysława Wojtasika poznałem w
1979 roku, kiedy jeszcze nie był profesorem,
a doktorem – pracownikiem naukowym Katedry Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczym
Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Ja natomiast miałem przyjemność
być jego studentem (pierwszy rok studiów).
Gleboznawstwo obejmowało dwa semestry
i było trudną dziedziną – wielu studentów
„oblewało” ten przedmiot, co kończyło się
wydaleniem z uczelni. Doktor Wojtasik prowadził z nami ćwiczenia, w tym laboratoryjne,
kończące się zaliczeniem ustnym. Dał się poznać jako wymagający, rzeczowy i konkretny
nauczyciel – ale również sprawiedliwy.
Ponownie nasze ścieżki skrzyżowały się
po latach, gdzieś pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Umówiliśmy się na spotkanie
w restauracji „Kaprys” przy ulicy Curie
Skłodowskiej, nieopodal obecnego szpitala

uniwersyteckiego. Postawił kolejkę piwa,
kelnerka wlewała mu trunek do szklanki
pospiesznie, w sposób nieprofesjonalny, robiąc przy tym dużą pianę. Powiedziałem jej,
że ja sam naleję. Wojtasik spojrzał na mnie
uważnie i skwitował całe zdarzenie z uśmiechem: jak jesteś taki bystry, to proponuję,
abyśmy przeszli na ty. Rozmawialiśmy wtedy
wyłącznie o poezji, czyli o życiu. Zapytał mnie
tylko: to jakie stopnie uzyskiwałeś u mnie na
zaliczeniach z ćwiczeń? Odpowiedziałem, że
czwórki. Na to on półżartem: to by się zgadzało, ponieważ na piątkę, to umiałem tylko ja.
Działalność Profesora można rozpatrywać na trzech płaszczyznach: naukowiec,
działacz ekologiczny, poeta. Tak go też
zapamiętałem: jako nauczyciela akademickiego ATR-u, poetę i wnikliwego krytyka
literackiego, jurora w corocznym konkursie
poezji ekologicznej, zakończonym Antologią
Poezji Ekologicznej. Organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, do którego Mieczysław
Wojtasik należał. Od wielu lat współpracował
z ogólnopolskim miesięcznikiem literackim
„Akant”. Był również przewodniczącym
Klubu Literackiego Nauczycieli Pomorza
i Kujaw. Pamiątką po tej działalności jest
almanach W stronę światła, wydany w roku
1997. Należałem do tego Klubu i również
moje wiersze tam zaistniały.
A oto słowa Profesora zamieszczone
w antologii pokonkursowej poezji ekologicznej z roku 2013: „Woda jest tak cudowną,
arcydoskonałą pod każdym względem substancją,
iż zasługuje na to, aby być tuż przy Stwórcy, w
najbliższym kręgu jego atrybutów. Najpewniej
pierwszym przyjacielskim gestem Adama dla Ewy
w raju był haust krystalicznie czystej wody (no
bo kto mógł ją wtedy zabrudzić?) ze złożonych w
czarkę dłoni, jako że sztucznych naczyń jeszcze nie
było.” i dalej: ”Sam przetrwałem szczenięce lata
dzięki kupowanej (za ojca odrobek podczas żniw
lub wykopów) wodzie z sąsiedzkich cembrowin,
które nierzadko, bez powodu, zamykano na kłódkę.
I wiem jaką to radość sprawia pierwszy łyk wody
z własnej studni.” O wodociągach na biednej
wsi Paniewko nikt przecież nawet nie śnił.
Jako naukowiec wiedział, że wyobraźnia
jest dobrym aparatem poznawczym. Dzięki
niej następuje przekroczenie ciasnej realności, przemieszanie schematycznych hierarchii i ujawnienie procesów dehumanizacji.
Poezja ma wyrażać (oprócz uczuć) także
wartości, a nie tylko opis egocentrycznych
stanów psychicznych. Uważał, że najbardziej
interesująca jest poezja, która wykracza poza
ramy osobistych wynurzeń i skierowana jest
na świat i ludzi jacy w nim żyją, która widzi
negatywne zjawiska i za pomocą właściwych
sobie środków walczy z nimi. Nakłania nas,
abyśmy przyłączyli się do tej walki. Taką
właśnie poezję reprezentuje Mieczysław
Wojtasik, poezję która (podobnie jak etyka)
pragnie zmieniać świat, a nie tylko go opisywać lub tylko naśladować.
Ze zdziwieniem stwierdziłem, że posiadam w domu tylko jeden tomik jego wierszy
Nie pijałem ptasiego mleka, wydany przez Instytut Wydawniczy „Świadectwo” w 1997 roku.
Oto dwa znamienne utwory z tej publikacji:

W PANIEWKU
Utkana z wronich piór pamięć
rozpięła się jak dym
nad równiną.
Obracam się w sobie.
Okrąg zakreślony skrzydłem jastrzębia widzę,
w nim stadko kuropatw w szarą grudę zbite.
Zając uprzedza stopę.
Jeszcze obrót,
skrzypnięcie,
rękę wyciągam –
ojciec mi kosę podaje.
Szeroko stopami
i równo – radzi.
Tak już nie potrafię.
Przywykłem do zrywów,
nagłych łomotań serca,
zajęczych biegów…
Czyżby to strach
przed żniwem, ojcze?

MIT I ŻYCIE
Z dzisiejszych ikarów
nie sypie się pył kosmiczny.
Upudrowanych, wyszprycowanych
dźg z gwiazdą czerwoną
na ramieniu
podrywa za szelki…
Jeśli któryś spadnie,
to na cztery łapy.
I wiatrem uskrzydleni
od rześkich transparentów
plują w sztywne oko cyklopa.
Potem w tancbudzie klimatyzowanej
sztuczna prymulą,
przytupują do taktu
mistrzowi ceremonii.
Kiedykolwiek pochylam się
nad bochnem mitycznego chleba,
zza pleców dobiega mnie zgiełk
gniewnych okrzyków:
do nogi!
Chociaż nie warknie
żaden pies…

Mieczysław Wojtasik próbował wpływać swoją twórczością poetycką na bieg
zdarzeń, widział sens walki Dawida z Goliatem. Pragnął, aby busola dobra, prawdy
i piękna wskazywała nam właściwy kurs w
otaczającym nas coraz szczelniej i bardziej
hałaśliwie, chaosie świata. I takiego go
zapamiętaliśmy! v

rzadko kiedy zauważa się śmierć poety,
a przecież to sól i sumienie Ziemi
Marek S.Podborski
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Wstrzymane łowy

Po porannej mgle

szczupak znieruchomiał
na mieliźnie
wędkarz zawisł w pionie spławika
w tle piruet krwinek
u przedsionków serc
tysiącom kajmanów panter jastrzębi
nie wyłączając dwunożnych hien
zabrakło drapieżności
instynktu natury
punktu alfa na linii przetrwania

morze chałupnicze wystąpiło z brzegów
linia horyzontu pierzchła w bezpowrotność
uzdrowiciel prorok jeden z miliona
przepadł za niewidzialnym grzbietem mamuta
nie możemy się porozumieć
choć zima daje się przenieść w opłotki lata
staram się nie zajmować miejsca w płonącym samochodzie
nie wiadomo co jeszcze może się we mnie wypalić
diabeł na pewno ma proszek regeneracyjny
na spopielone ciało
lecz odbiegł na rzut granatem (w szkole rzucałem na piątkę)
przyłączył się do panien z wybiegu
jak którędy przedrzeć się przez busz niemożności
wyostrzone gwiezdnym szmerglem dzidy
przebijają serce do końca aorty
potem trwa zasiedzenie
w zaułkach postkultury makabry i reklamy –
tyle mi zostało
nic tylko uczepić się rękawów lata
i płynąć

czy te sekundy wyłączenia
ułożą się
w nowy obraz życia
czy też Wielki Reżyser
jednym tchnieniem
przywróci sprawdzony porządek

Ghadames
pięć razy dziennie
stary muezzin
o oczach wytrawionych w soli
przesiewał w uszach wiatr
by tchnąć w lot piaskom
oddech podziemnego płodu
pięć razy dziennie
płodowe wody wzbierały
pieszczone słońcem piersi
pęczniały jak poranek
aż po tysiącach lat
wzniósł się perlisty obłok
i oto ponad wieżę modlitw
w księżycowej gali
w koronie ze złotego brzasku
o palcach jedwabnych
jak cień daktylowych palm
wzeszła królowa pustyni
imieniem Ghadames
srebrem ze swych żył
hojnie poiła skwierczącą skałę
i wypełniała blaskiem oczy
starego muezzina
a liczne karawany
wdzięczności dla niej pełne
poczęły składać jej w darze złoto
kość słoniową i heban
a utrudzeni osadnicy
intonują żarliwie hymny
na cześć życiodajnej Ghadames
i znaczą na wielbłądziej skórze
legendy
o krainach skąpanych w deszczu

Remanent
duch miasta
szybko ląduje w Brdzie
jak łabędź
ze złamanym skrzydłem
na brzegu
dziewczyna dotykalna
jak przed 60-ma laty
świetlisty obłok nad operą
kołysze pluskami mew
bezrybie i ryby posłuszne
jak w jeziorze Genezaret
pogoda elfów
dopełnia się pianą
jak kufel piwa
kocie łby czołgają się
ku stopom Świętej Trójcy
coraz wyraźniej wiruje
śmigło kosmosu

Tajemnica światła
Homer żeby trafić do ludzi
błądził po bezdrożach
anioł stróż ani razu
nie przyświecił mu łuczywem
nie miał przydziału
dziś bezdroża są w ludziach
całe miliony
kamień przewodni rzucony w górę oślepł
anioł stróż wstrzymał oddech
teraz nikt nie wie
gdzie jest więcej światła
pod otwartą przyłbicą
czy na ostrzu miecza

Do prawego łoża
śmierć siedemdziesięciu milionów plemników
nazywasz chwilą miłości
zbyt krótką
aby wywodzić ją
przed posągi krzyże
w okrajki dębów sosen
na to nie zgodzą się ptaki
wypadłe z gniazd
niedbale włączonych do architektury miasta
krakanie tupot trzaski
to wszystko skończy się przed wizerunkiem
Matki Bożej uniżonej
jakby zbierała rozrzucone na szczęście
dla młodej pary grosze

Akant 8(320)2022

str. 7

Mieczysław Wojtasik

Miłosne pobudki
czy starczy nam
woli i mocy
aby w każdej
scenie bliskości
rodzić miłość
kobiety unoszą
piersi jak monstrancje
z poczuciem przeciwwagi
wobec rzucanych zapalczywie
pod ich nogi kłód
zielone modlitwy
osiadły na rzęsach Jutrzenki
stamtąd idą wskazówki
aby żadne ze zwierząt
o wielkiej księdze miłości w genach
nie wpadło pod samochód
lub inną pancerną nieczułość
a każdy z bosko urodzonych
nosicieli miłości delikatnej
niczym poranna rosa
mnożył uśmiech promienny
jak płomyk lampki w igloo

Przymierzalnie
kto by nie chciał wypłynąć
na szerokie wody
nawet ten co się skumał
z kałużą po kostki
nie czekać na wiatr
to pierwsze przykazanie
spiąć uśmiech
ze sprężonym po seansach przetrwania
kręgosłupem
i żeby nie utonąć w pogardzie
z perłą w ustach
powrócić do pierwszego kadru
pod szyld
recepta na totalny odwyk
spójrzmy na królestwo
słonecznych emisariuszy
nikt nie chowa się za horyzont
a przestrzeni im nie ubywa
tylko nam coraz ciaśniej
nawet w przymierzalniach mody

O koniach donikąd
ostatnie konie pobiegły na bezdroża
na ronda skąd tylko donikąd
Warkocz Bereniki pręży się jak dżokej
wiatr jak dawniej muska grzywy fryzuje
bądźcie czujne rumaki ułańskie torpedy
historia kiedyś otworzy oczy
wtedy obok ciał jeźdźców przeszytych
strzałą dzidą szpadą pociskiem
ruszą ku słońcu stosy
zadów kłębów pęcin
krwią świeżą zroszone
i wszyscy wrócą konie i jeźdźcy
pod bramę dojrzałej ciszy
do sań lekkich
jak zabawy przedszkolaków
bądźcie czujne szkapy
o was też będzie głośno
w poemacie o koniach donikąd

Glosa do wieczności
nic nie trwa wiecznie – mówią
wszystko się wtłacza tu i teraz
wieczność przystaje na obrzeżach rzeczy
boczy się stroszy
zaczepia o światło
i cofa się pospiesznie
na pole słoneczników
jakby słońcu brakowało złota
to co wyciekło
z gardzieli czarnych dziur
i żarłocznych karłów
rozlewa się po wertepach
aż po rozjątrzoną pustkę

Z czterech stron świata
nadciąga tsunami
nie jako ściana wody
lecz krwi i ścianek przemijania
pustynne latarnie
rosną w siłę
mnożą ziarnka piasku
przez miliardy zgaszonych oczu
ślepi zwierząt i kwietnych kielichów
hangary serc
kwilą jak dzieci
tak się zapisuje
po ludzku zapomnienie
życie po życiu
nie doścignęło światełka w tunelu
Jutrzenka brodzi
w bezdennej mazi
na stu łapach
jak stonoga
a tu huczne misterium przelewania
z pustego w próżne

Koleje życia
Nie można żadnego życia
odłożyć na zapas
cegła ochronna kruszy się
stal rdzewieje beton pęka
strażnicy pierwsi rozgrabią skarb
(może jakieś sekundy
przelecą im przez palce)
rzadko komu uda
się zebrać żniwne ziarno
i posiać starannie
na żyznych zagrodach
a Stwórca jak zawsze
musi liczyć barany
przed zaśnięciem

Przystanek ostatniego słowa
tak jakby w beczce z ostatkiem smoły
zamknąć się od środka
i wrzeszczeć na całe gardło
to jest mój szlak z piekła
na słoneczne błonia
z serca matki od dziecka noszę
urywek Rejtana
coraz bardziej postrzępiony
szarpią go żrą trawią do środka
globalistyczne hieny
w dobrym miejscu muszę zostawić
ostatni odcisk stopy
w czystym bielszym od niewinności śniegu
bądź w najbardziej wszędobylskiej
oazie zieleni
a potem niech będzie widno
jak na przystanku ostatniego słowa

Wszystkie wiersze pochodzą z ostatniego zbioru p.t. „Na końcu też będzie słowo”
wydanego w 2021 roku pod redakcją Stefana Pastuszewskiego,
nakładem Instytutu Wydawniczego Świadectwo, Bydgoszcz 2021 ss 70
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Strach. To nie będzie piękny koniec świata (1)
Oświadczam, że liczba, użytego w
tym tekście, wyrazu „strach” nie jest błędem powtórzeniowym, lecz zamierzonym
efektem autorki.
Każdy człowiek powinien mieć własne zdanie na temat szczepionek przeciw
Covid-19, Antka Królikowskiego i wojny u
naszych sąsiadów.
Niewypowiadanie się na wyżej wymienione tematy spotyka się z oburzeniem
społecznym, wypowiadanie się zaś stanowi
zaczyn do słownych przepychanek.
Co do Antka to powiem jedynie tyle,
że czasami największym sukcesem człowieka w życiu jest brak sukcesu i że zdecydowanie lepiej nie być znanym…
„Coś, o czym się nie mówi, nie istnieje. Tylko słowo, powiada Harry, nadaje
rzeczom istnienie realne.” Oscar Wilde
„Portret Doriana Graya”
Pandemia koronawirusa, po dwóch
latach panowania, płynnie przeszła w wojnę
za wschodnią granicą. Nikt się nie zdążył
nawet obejrzeć, jak to mówią.
Kiedy nadciągnęła w 2020 roku, towarzyszyła jej zbiorowa, całkiem uzasadniona,
panika. Nikt nie wiedział, czym to leczyć,
nie było szczepionki a ówczesny Minister
Zdrowia miał - z dnia na dzień - coraz
mocniej podkrążone oczy. Pierwsze miesiące to był strach o to, czy kiedykolwiek
naukowcy opracują szczepionkę i w jakim
czasie zostanie ona wyprodukowana. Kiedy
szczepionka się pojawiła, narodził się inny
strach dotyczący realnej liczby szczepionek i jej dystrybucji. Po wylanej zawiści i
zazdrości na osoby, które z różnych powodów - pierwsze otrzymały iniekcje - okazało
się, że wystarczy dla wszystkich. Narodził
się zatem strach, czy te szczepionki nie
są po to, by nas zaczipować. Strach, że
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szczepionek jest zbyt mało zastąpił strach,
że jest ich podejrzanie dużo i że służą depopulacji. Spolaryzowane społeczeństwo
skakało sobie do gardeł, z czego nic nie
wynikało, poza tym że zaszczepieni byli wyśmiewani przez foliarzy zaś obawiający się
5G wykpiwani przez szczepionkowców. Ale
narodził się nowy strach, że zaszczepieni
będą natychmiast umierać wskutek powikłań poszczepiennych a niezaszczepieni
przywleką, niespotykany dotąd, wariant
koronawirusa, którym zarażą zaszczepionych. W międzyczasie był jeszcze strach,
że mnożą się coraz nowe mutacje i nie
wiadomo, co działa a co nie działa. Nie
działały dwie dawki szczepionki i zalecane
było podanie trzeciej. De facto one, te dwie
dawki, miały działać rok, ale jakoś przestały
po pięciu miesiącach i nastał strach, że ci
odporni zaszczepieni są już nieodporni, z
miernym poziomem przeciwciał.
Przez dwa lata chodziliśmy w maskach
i wcieraliśmy spirytus w przesuszoną skórę
z bezpiecznej odległości. Strach przed
drugim człowiekiem wyeliminował niedźwiedzia (powitalny gest), cmoki w policzek
a nawet podanie ręki. Co prawda, potem
już nie zamykali lasu (do dzisiaj nic z tego
nie rozumiem), ale huśtawkę zmieniających się przepisów zafundowano nam na
tyle znaczącą, że pojawił się strach o każdy
najbliższy dzień. Otworzą szkoły, zamkną
przedszkola, kiedy godziny seniora i kto
nim jest, która knajpa już się zamknęła,
tylko dzwonić do urzędów, liczenie ludzi
przed sklepem, wyznaczone miejsca w
komunikacji publicznej, etc. W styczniu
2022r. ogłosili pogrom na luty tego roku.
Tsunami do 500 tys. zakażonych dziennie,
niewydolny system opieki zdrowotnej (a był
kiedyś wydolny?), miękki lockdown (jeżeli
możesz, zostań w domu). Żeby miało to
jakiś smaczek co dwa, trzy dni pojawiało się
tzw. urwanie głowy w postaci dziwacznego
wręcz wiatru kładącego słupy linii energetycznych i drzewa, zrywającego dachy
i rzucającego samochodami. Z wiatrem
przyszedł więc strach (alerty; jeśli możesz,
zostań w domu), potęgujący się zwłaszcza
wśród ciekawskich wyglądających przez
okno. Minęło pół lutego i okazało się
jednak, że Polacy to uparty naród i przekonać się do szczepień nie dał nawet wizją
wszystkich zakażonych. No tak, tak było
powiedziane i to nie przez jedną osobę.
Przez luty nie przejdzie nikt w suchej skarpecie, nie ma takiej opcji. I nagle w sposób
niewytłumaczalny, wręcz nielogiczny w
stosunku do wykładni namnażania wirusa
wg prof. Szumowskiego, dzienne statystyki
zaczęły spadać, naukę zdalną odwołano,
zamknięte urzędy otwarto. Nie ma czego
się bać, znaczy znowu jest w odwrocie.
Ludzie zaczęli wyglądać ze swojej jaskini,
w nadziei na normalny spacer, spotkanie
z innymi przedstawicielami tego samego
gatunku, ale nie ma tak kurka wodna, bo
jest wojna! Dramat Stanisława Ignacego
Witkiewicza „Kurka wodna” zapowiedział
nieuchronną rewolucję wynikającą z każdego rozpadu na wszystkich płaszczyznach

(człowiek, rodzina, społeczeństwo).
Jak to wojna?! A co z hasłami „Nigdy
więcej wojny!”, a co z teoriami, że współczesna wojna nie będzie nigdy wyglądać
jak II wojna światowa?
Ostrzeliwani są cywile w utworzonych
korytarzach humanitarnych, bomby spadają na domy a uciekający przed nimi mieszkańcy do piwnic, wyciągani przez agresora.
Giną mężczyźni, kobiety i dzieci w mordzie
bezpośrednim, a także z odwodnienia,
głodu, wycieńczenia i gwałtów. Oblężenie
miasta Mariupol do złudzenia przypomina
blokadę Leningradu. Dokładnie to, co
znamy z książek i filmów okresu II wojny
światowej, a starsze pokolenie jeszcze z
własnego doświadczenia, rozgrywa się za
naszą granicą. Strach, ale już paraliżujący,
bo to co nie miało najmniejszego prawa się
zdarzyć, stało się faktem. Jest jak koszmarny sen, z którego człowiek budzi się zlany
potem. Tyle że to nie jest sen, to jest całkowita zmiana świata, jaki znamy i na naszych
oczach dzieje się nowa historia powszechna, która nigdy nie miała zaistnieć i która
zmieni już wszystko na zawsze. Bezradność i
bezsilność włodarzy potęguje… tak, znowu
strach. Okazuje się, bowiem, że nikt nie
przyjął makabrycznego scenariusza na tyle
poważnie, by skutecznie i natychmiastowo
zareagować. Natychmiast to nie jest żadna
hiperbolizacja, bo w każdej chwili kolejne
życie się kończy. Idąc głosem narracji
„Zgromadzenia” Briana Gilberta ludzie,
którzy oglądali ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, ponoszą odpowiedzialność na równi
ze skazującymi na śmierć i wykonującymi
wyrok. Grzech zaniechania to inaczej przyzwolenie na coś poprzez nieudzielenie
pomocy. v
cdn.

Stefan Pastuszewski

Emocje w ziarnach słów
Wierzę, że przyszedłem na ten świat, żeby
Cię spotkać – pisze Robert Zdrenka w Wierszu
poświęconym („Akant” 20222, nr 7, s. 23).
Ubóstwienie kochanki, pomniejszanie
siebie. U stóp. Tylko się czołgam i błagam o litość.
Aleksander Puszkin w jednym z najpiękniejszych wierszy miłosnych w historii
literatury światowej pod tytułem Kxxx pisze
o bożestwie jako o źródle natchnienia zakochanego poety.
Proste to, że aż trywialne. Ależ silne,
wybuchowe te najwyższe emocje zawarte w
ziarnach słów: Zdrowaś Natalio, łaski pełna,
Pan z Tobą błogosławiona (Robert Zdrenka).
Także Zielona Natalio Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
To się pamięta, bo to się czuje a nie
mniej lub bardziej połamane konstrukcje
filozoficzne i lingwistyczne twórców wierszy
nam współczesnych. v

Jest taki wiersz
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Alina Rzepecka
Zielna
rozgrzane słońcem wzgórze
ma zapach dzieciństwa
brodzę w nim po kolana
chwytam wiotkie łodygi
rozpoznaję zapomniane
koszyki werbeny
łzy groszku polnego
biały krwawnik
dumne makówki
pokornie schylone kłosy
nie zapomnij o warkoczykach matki boskiej
wołasz
i podajesz mi pędy dziewanny drobnolistnej
wracamy miedzą
pod gościnny dach Orczykówki
nucimy o łąkach i dolinach
słońce zachodzi niechętnie
zaplątane w nasze sierpniowe bukiety
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Michał Filipowski
Mazury. gdybyśmy wiedzieli wcześniej
           
            jak będziesz potrzebny to będziemy cię wzywać
                       
Kierownik zmiany           
początkowo do dyspozycji miałem tylko tydzień
trzeba coś zrobić z czasem nie byłem w stanie wziąć wszystkiego
na siebie można się z tego cieszyć jedyna rzecz przez którą nie dochodzi
miedzy nami do kłótni o pieniądze
w środę było już po wszystkim zaczęło się sprzątanie
wypatrywanie niedoróbek i walka ze stresem
że wypełni się przepowiednia kierownika
nie było łatwo musiałem się przemóc
by zejść kilka pięter w dół ale się udało
wszystkie niepotrzebne przedmioty które utrudniały swobodne
poruszanie się miedzy półkami zostały wyniesione do śmietnika
kończy się wiosna niedługo zacznie się sezon na przetwory
czułem strach wiedziałem że szykujesz się do wyjazdu
byłem ci wdzięczny że niczego przede mną nie ukrywasz
miałem czas by się spakować było całkiem przyjemnie razem
prawie codziennie jedliśmy rybę na obiad

Marcin Stachelski

Piotr Szczepański

*** (Gdy chowaniec-smętek…)

z miejsca mnie odrzucasz
Gdy chowaniec-smętek skarli przestrzenie
wygasi ample w oknach, zamgli gościniec,
wtedy wsłuchaj się w nów, a posłyszysz
głos: zostaw to wszystko i stań pomiędzy
ręką wyciągniętą na żebry, a domem z dech
starych, ze szmerów robaczych, wnikłych
między bele, gdzie czarny złóg już stężał
i butwieje. Chwyć ją, przyciągnij, patrz
w oczy – w swój prastary nous,
jak na cudze, źle zrośnięte kości –
przełam, złóż na nowo,
wyprostuj się i pracuj,
zawsze pracuj i spójrz jeszcze raz
– sam zsunąłeś z powiek
ten najcięższy głaz.

głowa jest taka sobie
traci wzrok
po czterech godzinach
stukania w blat
nie wiedeńska
może genewska?
nie z Cukru…
kiedy ty pozbawiana
złotych loków
upadasz
żółty pył i ćwierkające wznoszą kurz
triumfu
przeraźliwiej
wyjeżdżam szybko
stąd
ciężko
karocą buduarową
możesz już
nie przywlekać skrzydeł
ważki
poza sprawdzaniem
skrzynki
ustawicznym
skąpo ubrany
w szlafroku
siejący łzy
kłuję zarostem
harcerzy
odlepiona kalkomania dziecka
numer jeden
jedyny długo śniady
od wewnątrz
przybłęda

Krystian Rdzanek
Baba z marcepanu
Skalny ogródek, za płotem Ostańcowa,
uczuć rzeźbiona starymi podmuchami.
Nie ma Olesiowej, Maćka, Maćkowej i
nie ma Webbera, Milewskiego. Nie ma też
Polakowskiego, nie szura Polakowska
więcej chodakiem o parkiet butznający.
Nie ma i dziada, lecz jest z marcepanu
baba - bez dziada dziaduje. Blokowiska
poniemieckiego zastara zwietrzelina.

Małgorzata Kulisiewicz
Zmierzch
Zachód nad Bałtykiem
srebrzysto-szaro-błękitny
blask wody połyka Słońce
Słońce wchłania Księżyc
Księżyc nas
Każda cywilizacja ma swoich bogów
odchodzą wraz z nią
ten Prawdziwy Jedyny
jeszcze żyje
mimo obwieszczeń filozofów
umarł tylko w ich sercach
Dzisiaj
zabiera Słońce dla siebie
do jutra
o świcie zmartwychwstanie
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Dawid Bergelson

Siostry (2)
dokończenie z poprzedniego numeru
III
Jest około siódmej wieczorem. Aby
nie spotkać po drodze znajomych, starsza
siostra przeprawia się na drugi brzeg rzeki
stateczkiem prawie zupełnie sama. Pola ma
na sobie ubiegłoroczny dopasowany kostium oraz letni biały kapelusz z filcu – taki
ubiór jest niczym dopust boży, gdy trzeba w
okresie egzaminów przejść ulicą. Pola czuje
się tak, jakby szła teraz na randkę, na którą
jeszcze żadna inna dziewczyna na świecie
nigdy wcześniej się nie wybrała – rendez-vous, które trzeba przeżyć, tak jak trzeba
przebrnąć przez egzaminy. W każdym razie
myślami jest gdzie indziej i sama nie wie, czy
to powód do zadowolenia, czy nie. Na dole,
od strony miasta, skąd odpływa stateczek,
ruszają za nią miejskie, wieczorne cienie.
Na wzgórzach w promieniach zachodzącego
słońca płoną klasztorne wieże. Wydaje się, że
wszędzie wokoło, nad rzeką, noc lub niewidzialna katarynka gra pospiesznie ostatnią
tkliwą, wiosenną melodię; melodia jest już
zmęczona. Oto znużona miesza się z falami
muzyki orkiestrowej, dochodzącej z drugiego
brzegu, z wielkiego parku klubu sportowego.
Wysiadając z promu i stawiając pierwszy
krok na zielonej trawie parku, Pola rozgląda
się roztargniona dookoła, świadoma, że przez
cały dzień nie zajrzała do książki. Zdaje się
jej, że się spóźniła. Orkiestra najwyraźniej
gra już od dłuższego czasu. Pola się rozgląda.
Bardzo niewiele osób kręci się po parku, a na
pierwszej ławce po prawej stronie obok muszli koncertowej nikt jeszcze nie siedzi. Teraz
żałuje, że przybyła tak wcześnie. Aby nie rzucać się w oczy, siada przy jednym ze stolików
niedaleko bufetu. Zamawia coś. Siedząc tam,
zapomina o wszystkim. Czuje dziwny spokój,
jak gdyby przyjechała do kurortu, gdzie nikt
jej nie zna. Zmęczona całomiesięczną, długą
nauką zaczyna raptem odczuwać otaczającą
ją wiosnę, świeżą zieleń drzew, jest jakaś inna,
nowa. Różnobarwne kwiaty na klombach,
czyste płyty kamienne pod stopami, schludne
białe obrusy na okrągłych, małych stoliczkach – wydaje się jej, że tego wszystkiego
jeszcze nigdy w życiu nie widziała. Chciałoby
się tak siedzieć i odpoczywać, bez ruchu, długo. Niestety przy pierwszej ławce po prawej
stronie obok muszli koncertowej pojawił się
jakiś nieznajomy, młody brunet, choć niezbyt
wysoki ani silny, to jednak urodziwy. Długie,
czarne niczym atrament włosy opadają mu
na ramiona, wyślizgując się spod kapelusza
o szerokim rondzie, płaszcz pospiesznie
przerzucony przez prawe ramię. Jest dziwnie
zadowolony i porusza się osobliwie radośnie,
co świadczyłoby o tym, że ma wyjątkowo
dobroduszne usposobienie, jest łagodny i
ogólnie szczęśliwy. Z daleka jego czarne brwi
wyglądają jakby były zrośnięte. Pierwsza myśl,
jaka się pojawia na widok tego mężczyzny, to
że jest on dużo piękniejszy od innych. I teraz
Pola znowu przypomina sobie o swoich lekko
umorusanych ustach... Potem, nagle, bardzo
szybko uzmysławia sobie, że to bez wątpienia
on – mężczyzna, w którym zakochała się
Mura. Pola się uśmiecha, jak to się czyni u
nich w domu, kiedy ktoś przewraca kałamarz:
– Ma dobry gust ta smarkula, Mura...

Uśmiech znika z jej twarzy. Nie pasuje
do sytuacji, w jakiej ona, starsza siostra, się
znajduje.
Później sobie przypomniała, że podeszła
do niego bardzo niepewna siebie, niby spacerując. Był zaskoczony, słysząc, że jest starszą
siostrą Mury. Ale po chwili, jako osoba dobroduszna, ucieszył się. Jego radość speszyła
ją i naraz odebrało jej mowę.
Już od pierwszych słów pojął, dlaczego
tu przyszła. Wyglądał na bardzo silnego
fizycznie, a jego zdolność pojmowania wszystkiego w mig wynikała, jak się zdawało, nie
z jego inteligencji, lecz z tężyzny fizycznej.
– Słusznie, słusznie – dziwił się sam
sobie. – Ma pani całkowitą rację.
Później nagle zupełnie się pogubił i
tak głęboko zamyślił, że przechodnie zaczęli
zwracać na niego, a także na nią, uwagę.
– Chodźmy – odezwała się po chwili
Pola. – Przespacerujemy się trochę.
– Tak, oczywiście – zareagował, jakby się
obudził. – Chodźmy.
Ale mimo że oboje ruszają na spacer
po alejkach, po czym przysiadają na innej
z tamtejszych ławek, nic z tego nie wynika.
Trzeba z nim porozmawiać bardziej surowo,
zrugać go. Jednak Pola jest sparaliżowana
wrażeniem, jakie on na niej wywiera swoimi
ruchami, aparycją i jakąś dziwną poczciwością. Wydaje się nawet, że w całą tę historię z
Murą wplątał się właściwie przez roztargnienie... Pola spogląda na niego surowo, lecz
on tego nie zauważa.
Nagle zaczyna bardzo wiele opowiadać o sobie, o tym, że on, młody malarz,
stosunkowo niedawno spędził osiemnaście
miesięcy w zamknięciu, na jakimś strychu,
i tam namalował obrazy – właśnie te, które
eksponowane są obecnie na wystawie w
muzeum miejskim. Czy ona to rozumie, czy
nie? Wszyscy jego przyjaciele, też malarze,
rozmawiali, rozmawiali i rozważali dniem
i nocą różne kierunki w malarstwie, a on
sobie pomyślał: „Rozmowy, rozmowy…
tymczasem ja będę pracował”. Pola właściwie
nie rozumie ani słowa. Gotowa pleść jakieś
bzdury, lecz on potokiem własnych słów nie
dopuszcza jej do głosu.
– Przy okazji – pyta ją, siostrę Mury. –
Czy z gadania coś wynika?
Jest artystą, który kocha ludzi... Maluje
ludzi, tylko ludzi...
Pola wszystkimi siłami zebrała się w sobie, gotowa do ataku, ale jemu ewidentnie
już udało się złapać oddech i znów opowiada,
że lubi ludzi...
Teraz patrzy jej, siostrze Mury, prosto
w oczy, bo ona mu się w istocie podoba,
tak jak wpadła mu w oko, od pierwszego
wejrzenia, młodsza, kiedy ją zobaczył wśród
innych gimnazjalistek zwiedzających muzeum i oglądających jego obrazy. Uważa, że
jej, Poli, oczy są dokładnie takie same jak
Mury, tylko trochę bardziej zatroskane. A on,
widząc te zatroskane oczy, gotów jest oddać
im duszę... Całkowicie, tak aby mu nic nie
pozostało. Wtedy, kiedy zobaczył Murę po raz
pierwszy, czuł to samo. Wtedy, na wystawie,
podeszła do niego z prośbą, aby objaśnił jej
treść jednego z obrazów. Zrobił to z wielką

przyjemnością, szczęśliwy, że nieznajoma,
młoda Mura o takich oczach, interesuje
się jedną z prac, którą namalował podczas
osiemnastomiesięcznego odosobnienia,
zamknięty na strychu. Potem wszystkie jej
szkolne koleżanki chciały już wyjść z wystawy,
tylko Mura wciąż jeszcze stała z rozdziawioną buzią, ze wzrokiem utkwionym w obraz.
Malarz usłyszał ją mówiącą do pozostałych
gimnazjalistek: „Zostawcie mnie w spokoju,
wracajcie same, chcę tu jeszcze zostać”. Później zaczęto zamykać muzeum i on z Murą
opuścili wystawę jako ostatni. W ten sposób,
jakby przypadkowo, znaleźli się razem na
ulicy. To było akurat tego samego dnia, w
którym gazety nie skąpiły mu entuzjastycznych recenzji, a i zainteresowanie zakupem
jego płócien znacznie wzrosło. Opowiedział
Murze o swoim uwięzieniu na strychu przez
osiemnaście miesięcy.
— Nie wytrzymałabym tego! – powiedziała Mura. Po czym przez chwilę się zastanowiła i dodała: – A może jednak dałabym
radę.
Wzruszyło go to, nad czym ona się w głębi serca zadumała; gdyby nie ta jej zaduma,
nic by się pewnie nie wydarzyło... Był wtedy
nawet gotowy się rozpłakać z powodu tego,
nad czym się zadumała... A może ową gotowość do łzawego wzruszenia powodowało
to, że Mura ma właśnie taką miłą twarz, jaką
ma – nie inną... Może odczuwał to w ten sposób, ponieważ jest malarzem... Nie pamięta
dokładnie, lecz na to wygląda, że wtedy powiedział Murze bardzo wiele komplementów,
choć jednego jest pewny: że gotowy był oddać jej wszystko z tych osiemnastu miesiącu
spędzonych na strychu, a także wszystko, co
będzie miał ze wszystkich miesięcy, gdyby
przyszło mu jeszcze później kiedyś siedzieć
w zamknięciu. I wtedy to się zaczęło... Wpadł
po same uszy – zakochał się w Murze. A ona
w nim. Zapomniał kompletnie o jej i o swoim
wieku. To prawda, że Mura ma czternaście
lat, ale co z tego? Któż nie wie, że dziewczynki
takie jak Mura dojrzewają wcześniej? I muszą
się w kimś zakochać, a cóż to za nieszczęście,
że to on… był pierwszy? Czy ona, starsza
siostra Mury, zażąda teraz od niego, żeby
zniknął z miasta tak szybko, jak to możliwe?
Dobrze, jest gotów to uczynić... z radością...
Sam czuje, że powinien to zrobić. Ale oto
ona, starsza siostra Mury, przez cały czas patrzy na niego z takim smutkiem w oczach...
Z takim smutkiem...
Przez cały czas, gdy wylewał z siebie
ten potok słów, nieprzerwanie, coraz bliżej
i bliżej przysuwał się do niej na ławce, na
której siedzieli. Najwyraźniej nie zauważyła,
że w trakcie rozmowy wziął ją to za jedną, to
za drugą rękę i delikatnie głaskał. Wszystko
wokół zatopiło się już w wieczornym mroku.
Gdzieś z tyłu orkiestra kończyła kilka razy,
to znów zaczynała grać, a on wciąż mówił.
Często robił pauzy, by złapać oddech, a potem opowiadał dalej, już znużony, bardzo
znużony. A jednak jego głos brzmiał, jakby
miał nigdy nie przestać.
I nagle, jak gdyby sam się nie spodziewając, błyskawicznie obejmuje Polę swoimi
zdrowymi, silnymi ramionami, przyciskając
mocno, mocno usta do jej warg. To wszystko
dzieje się tak niesamowicie szybko, że ona nie
ma szansy pomyśleć, czy powinna się opierać, czy nie. Znalazłszy się niespodziewanie
w jego mocnych ramionach, musi spuścić
głowę i zamknąć oczy; nie wie, czy chce, żeby
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ten stan się przedłużał, czy jak najszybciej
skończył. Jest jej niezwykle przyjemnie, że
gdzieś daleko, na ławce w ciemnej alejce,
gdzie się znajduje, dociera niepokojące
pianissimo orkiestry, do złudzenia przypominające ostatnią, wzruszającą, wiosenną
melodię graną przez cały czas, nieprzerwanie, przez niewidzialną katarynkę...
Kiedy starsza siostra wraca do domu, jest
już późna noc. Wszyscy domownicy śpią, a
światło pali się tylko w jej małym pokoiku.
Mura, z rozczochranymi lokami i małym,
rozognionym pryszczem na zaczerwienionej,
zapłakanej twarzy, zasnęła na kanapie, czekając na Polę. Starsza siostra stąpa na palcach,
aby jej nie obudzić. Lecz Mura podrywa się
raptownie i siada na kanapie, wpatrując się
w siostrę szeroko otwartymi, dużymi i wystraszonymi oczyma.
– Widziałaś go? – pyta bardzo szybko,
jakby do rytmu swego walącego jak młot
serca. – No i co?
Pola, nie patrząc na nią, zaczyna ściągać
żakiet i odpowiada chłodno:
– Nic. Wyjeżdża... Idź spać, Muro...
Mura ani drgnie. Siedzi na kanapie i
gapi się szeroko otwartymi oczami na lampę.
Siedzi tak długo. Pola już się rozebrała i bez
słowa położyła do łóżka.
– Kiedy wyjeżdża? Co?..., Pola?
Pola zaczyna się irytować.
– Dziś... jutro... To nie ma znaczenia.
Powiedziałam, idź spać!
Naraz Murę przerażają te słowa.
– Poleczko, kochanie... – błaga. – Wiesz
co? Dziś w nocy będę spać u ciebie.
Pola milczy.
– Proszę, pozwól mi, kochanie.
– No, dobrze, ale pospiesz się i zgaś
lampę.
Teraz jest już bardzo późna noc. Mała
kanapa okazuje się dla Mury za krótka. Zatem dziewczyna kładzie się na podłodze. Nie
śpi. Panuje cisza.
– Wiesz co, Polu? On jest dziwny... Trochę taki wzruszający...
Pola milczy. Po krótkiej ciszy Mura
mówi:
– Wiesz co, Polu? On był pierwszy,
który zauważył, że moje usta wyglądają jak
umorusane. Twoje też, Polu... Twoje usta też
wyglądają na umorusane.
– Śpij, śpij! – odpowiada surowo Pola.
Po kolejnej krótkiej ciszy:
– Wiesz co, Pola?... Takiego jak on spotyka się tylko raz... Tylko raz w życiu...
Pola nagle wychodzi z siebie:
– Nie możesz przestać, ty...
Naraz zaczyna Murę atakować takimi
ostrymi słowami, których wobec nikogo w
tym domu nigdy jeszcze nie używano. Pola
sama przeraża się własnym słownictwem.
Mura płacze – najpierw cicho, potem coraz
głośniej i głośniej. Pola musi wstać z łóżka
i ją przeprosić; przytula i całuje Murę tak
mocno, jak nigdy nikogo jeszcze wcześniej
nie całowała. Ich nagie dłonie splatają ze
sobą. Później Pola wraca do łóżka i też zaczyna płakać, najpierw cicho, potem coraz
głośniej i głośniej. Na dworze wstaje nowy
dzień. Mura siada na łóżku Poli i beszta ją
tymi samymi słowami, jakich starsza siostra
używała wcześniej wobec niej.
– Ach, ty... mała, niemądra dziewczynko! Och, ty... v
Przełożył z jidysz Mariusz Lubyk
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Martyna Kurowska

Podróż po mieście nad Brdą
Wyobraźnia dziecka, gdy pozwolić jej
poszybować, nie zna granic. Redakcja „Akantu” przekonała się o tym, organizując konkurs dla klas od 1 do 6 szkoły podstawowej
„Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy”. W
ramach tego artystycznego wydarzenia młodzi artyści mieli przedstawić swoje ulubione
miejsca w mieście nad Brdą; znane i dobrze
odkryte oraz rzadziej odwiedzane zakątki.
Do redakcji nadesłano ponad 150
prac plastycznych w różnych technikach:
wykonane kredkami ołówkowymi, pastelami,
farbami, węglem, nawet w technice monotypii. Niektóre charakteryzowały się właściwym
wyeksponowaniem detalu, inne ekspresją
techniki i wyrazu. Jury konkursu wyróżniło
28 laureatów.
Ich prace stworzyły wspaniałą scenerię
dla książki Antek Akantek. Spacer po Bydgoszczy,
którą stworzyłam jako redaktor graficzny
„Akantu” i opublikowałam wraz z Instytutem
Wydawniczym „Świadectwo”. Publikacja
została wydana przy wsparciu finansowym
z Urzędu Miasta Bydgoszczy, dzięki programowi „Małe Granty”. Na tle prac dzieci
przedstawiłam w rysunkach i tekstach opowieść
o pewnym spotkaniu. W deszczowy dzień
dziewczynka o imieniu Lidzia z nudów zaczyna

rymować słowa, co daje początek niezwykłej
podróży po mieście z chłopcem o imieniu
Antek Akantek. Jest to poetycka opowieść,
daleka od schematycznych
przewodników, która ukazuje, że Bydgoszcz to nie
tylko miasto, ale też ludzie,
przyjaźnie, legendy i poezja.
Lidka opowiada chłopcu
o spichrzach, jednak ten
sądzi, że nadawałyby się do
gry w szachy. Antek podziwia Wieżę Ciśnień – uważa,
że mieszka w niej królewna
strzeżona przez smoka. Z
oddali dzieci przyglądają się
Wenecji Bydgoskiej, która
jest piękną nimfą w weneckiej masce i wielobarwnej
sukni, z mackami ośmiorni-

cy. Podróż ta jest pełna niespodzianek.
1 czerwca 2022 roku odbył się wernisaż
wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród w
Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, na ulicy Gdańskiej
5. Laureaci przybyli ze swoimi rodzicami,
podziwiali prace nadesłane na konkurs,
wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Wzięli
również udział w quizie wiedzy o Bydgoszczy. Wystawę można było oglądać od 1 do
14 czerwca 2022 roku.
Inicjatywa organizacji tego typu
konkursu to przykład lokalnego patriotyzmu. Ponadto, dzieci mogły poczuć
się jak prawdziwi artyści ilustratorzy,
dumne z tego, że ich prace znalazły się
w książce. Owocem tego niezwykłego
wydarzenia artystycznego jest niepowtarzalna publikacja, która może również
posłużyć jako przewodnik po mieście
oraz pomoc dydaktyczna. Zachęcamy do
zgłoszenia chęci zakupu książki na maila
redakcji akant24@wp.pl, zarówno szkoły,
jak i osoby prywatne. Nasz konkurs jest
dowodem na to, że warto organizować
tego typu konkursy artystyczne dla dzieci
i młodzieży, gdyż poszerzają one ich horyzonty, promują czytelnictwo, wzmacniają wiarę
w siebie i związki z ich rodzinnym miastem. v
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Jadwiga Pstrusińska

Piotr Szczepański

Nie wiemy czy słowa mogą uratować człowieka
Ale milczenie może zabić.
                                            Draginja Nadażdin

smęcisz coś

Szpital
Ranni malują tu plamami krwi
Raczej taszyzm to niż kubizm
Kolorystyka monotonna
Farba ciągle ta sama

Magnesy
Odłamki wyciągamy magnesami
Ten największy z pachwiny
W salach operacyjnych
Mamy całe ich kolekcje
Różnych kształtów
Jak małe abstrakcyjne rzeźby
Stworzone przez wojnę
Magnesy tu bardzo pomocne
No bo jak odnaleźć w rannym ciele
Całe to żelastwo
By człowiek się zagoił  

Warkoczyki
Mała dziewczynka siedzi bardzo grzecznie
W ostrzelanym samochodzie piąty już dzień
Warkoczyki mają piękne różowe wstążeczki
I wesołe zapinki blisko okrągłych policzków
Niestety, ta dziewczynka jakoś pociemniała
Szukałam w pobliżu mego zaginionego syna
I starałam się zasłaniać jej poczerniałą twarz
Powiew z uporem odsłaniał ją nieustannie
Jawiąc prawdę o potwornościach tej wojny  

Ryszard Wasilewski
barbarzyńca w mieście
więc jednak
coś wisiało nad wielkim destruktorem
i runęło w otchłań
opiętą żelazem
wysychają chmury
na płonących ulicach
godność
rozstrzeliwana krótką salwą
a z domów sączy się rozpacz
nawet cisza pobrzmiewa fałszywie
mali chłopcy już wiedzą
że to nie zabawa w wojnę
z kumplami z sąsiedniego podwórka
i wtuleni w matki
dają się prowadzić w tłumie
po traktach
gdzie rozstrzyga się życie
do tych
którzy przytulą ich strach

wśród bywalców
tarcz
wyletniłeś się
wyziębiłeś broń u nogi
dodali cię rachmistrze
do zgrai łasej wojny
woda kolońska
ulatnia z męskich luster
jeszcze trwa
w kropelkach
prysznicowych
za chwilę opary złe
łzą złą
do tego miejsca
na spojeniu
do siebie
niezaradna ty ale ja
jeszcze bardziej
przekomarzamy się
a komary te same
głośne i cichaczem raz za razem
wchodzą w słowa
pustym dźwiękiem
rękawem na wskroś
przebijam twoje lewe płuco
ale tamto już było

Miłosz Zawadzki
Multiversum

Waldemar Jagliński
Tamci ludzie – ściany  
W nocnej kanonadzie
i w jaskółczym powrocie duszy
znowu przyciągają ich
czarne szkielety domów,
które w niemym błaganiu
wznoszą się uparcie
ku rozgwieżdżonym granatom.
Tamci mocarni ludzie
wchodzą w kościec ścian
chociaż stare, rozbite kominy
emanują lodem Północy.

Tamci ludzie – ostatni
Gwiazdy wciąż nie podają im dłoni.
Książęce srebro nie zstępuje,
nie wypełnia ciężkiego powietrza,
nie wypiera granatowego tchnienia nocy
i wycia północnych pocisków.
Na woskowych twarzach
lodowe zęby Morany.
Przed nimi milczące szczerby w murze
i białe pola Królowej,
a obok nich – ostatni witezie.

czytam spin offy i przerywam
na trzynastej fragmenty zdań zostają w głowie
jak pętle można się na nich powiesić
dramaty bohaterów są zawsze takie same
tożsame ze scenariuszem kolejnego sezonu
umieranie jest teraz takie proste
wskrzeszenia trzeba przecież umieć wytłumaczyć
racjonalnie chyba że jak w multiwersum marvela
zaświaty są jednym z zasiedlonych od dawna miejsc

Krystian Rdzanek
Nie będzie
w tym roku
nie będzie lata
nie będzie
la ta
nie będzie słońca
słoń ca
nie będzie promieniowania
nie będzie fotonów
nie będzie horyzontu zdarzeń
nie będzie lodów na patyku

Krystyna Morawska
Świeczka w ciemności
Kiedy niebo rozpadło się
na milion kawałków,
stalowe ptaki stopiły miasto.
Nie wiem, czy można martwym
przedmiotom nadać życie,
ale znalazłam w kieszeni pestkę.
W niej korona i korzeń.
Tyle wystarczy, by odzyskać miejsce
w poszarpanej ziemi, gdzie tylko drzewa
słuchają ptaków. Teraz ja prowadzę wojnę.
Skończę, kiedy palcem przesunę
gwiazdy, i księżyc, i słońce.
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Katarzyna Jeziółkowska

Tacy wielcy, a tak mało znani (2)
dokończenie z numeru 2/2022
Stefan Żeromski wraz z kolegami założył
w warszawskim gimnazjum tajne towarzystwo
literackie, którego ideą przewodnią był patriotyzm i pielęgnowanie mowy ojczystej.
Kiedy w 1905 r. na zebraniu młodych
spiskowców, Józef Piłsudski powziął zamiar
stworzenia polskiego wojska, Stefan Żeromski
podpisał odezwę wzywającą cały naród do
składania ofiar pieniężnych na broń dla tej
armii. To w domu Żeromskich ukrywali się
spiskowcy m.in. Piłsudski.
Najpierw powstały Drużyny i Związki
Strzeleckie. To właśnie z nich zrodziły się
Legiony. W 1911 r. we Lwowie powstało
Harcerstwo Polskie. Gdy w 1914 r. wybuchła
I wojna światowa, skautowie stali się łącznikami władz legionowych. Jedyny syn Stefana
Żeromskiego – Adam- otrzymał najwyższy harcerski dyplom – „złoty skaut”- za prowadzenie
patroli. Niestety, w 1918 r. ten jego bohaterski
jedynak zmarł na serce i suchoty.
2. listopada 1918 r. Stefan Żeromski
został jednomyślnie wybrany Prezydentem
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. To on odbierał tam przysięgę wojska i władz na wierność
odrodzonej Ojczyźnie.
Utwory Stefana Żeromskiego rozpalały
w młodych sercach i umysłach wolę walki o
wyzwolenie Polski. Przysięgali walczyć jak Rafał z „Popiołów”, toczyć bój o sprawiedliwość
społeczną jak Judym z „Ludzi bezdomnych”,
umrze ć za wolność jak Olbromski z „Wiernej
rzeki”, i jak Rozłucki w „Echach leśnych”.
Powinniśmy też wiedzieć, że w 1924 r.
kandyduje do Nagrody Nobla, ale jej nie
otrzymuje, bo Akademia Szwedzka uznaje
jego „Wiatr od morza” za dzieło nacjonalistyczne, wymierzone w Niemców. Zupełnie,
nie wzięli pod uwagę naszej historii i roli jaką
w niej Niemcy odegrali.
W 1925 r. w plebiscycie -”Kogo wybralibyście do Akademii Literatury Polskiej” – Żeromski otrzymał pierwsze miejsce.
Natomiast w 1999 na pytanie „Polityki”
o największych pisarzy XX wieku, Stefanowi
Żeromskiemu przyznano drugie miejsce po
Henryku Sienkiewiczu.
Władysław Stanisław Rejmont właściwie
Rejment, drugi po Sienkiewiczu polski noblista w dziedzinie literatury. W szkole miał pod
górkę. Nie dostał się do gimnazjum, więc surowy ojciec oddał go swojemu zięciowi na naukę
zawodu krawca. Na szczęście dla przyszłego
pisarza, jego nauczyciel miał otwarty umysł
i nie tylko posyłał go do niedzielnej szkoły,
gdzie nauczano przedmiotów ogólnych i
gdzie bardzo był chwalony za osiągnięcia w
języku polskim, ale także zabierał swoich terminatorów do teatru. W domu też bawiono
się w teatr i przyszły noblista chętnie w nim
grywał. Egzamin czeladniczy zdał, ale jako krawiec nie chciał pracować. Policja moskiewska
wyrzuciła go z Warszawy (prawdopodobnie za
udział w demonstracjach studenckich, jakie
organizowano w rocznice powstań) i odesłała
do domu.
Gdy do sąsiedniego miasteczka zajechał
teatr, Rejment uciekł do niego. Próbował
zarabiać na chleb aktorstwem. Najmował się
nawet do wędrownych trup. Używał wtedy
pseudonimu Urbański. Wykorzystywał swoje

umiejętności krawieckie do poprawek kostiumu, jak i do naprawy swej własnej odzieży.
Niestety, z powodu silnej krótkowzroczności
ta przygoda nie trwała długo. Zdarzyło się, że
grając rolę amanta, a nie miał na scenie swych
(bardzo silnych) okularów, po skończonej
kwestii miast wyjść z pokoju, otworzył drzwi od
szafy i wszedł do niej. Mimo to ciągle próbował
grywać. Przez kilka tygodni grał nawet klowna
w cyrku. W tym samym czasie pisze wiersze i
artykuły do gazet. Czasami coś drukują.
I ciągle wraca do domu. Jak jest w świecie,
tęskni za regularnymi posiłkami i czystym, ciepłym łóżkiem. Podejmuje pracę, a kiedy znów
świat mu się marzy, porzuca ją i wyjeżdża. Kiedy
przypadkowo poznał człowieka zajmującego się
spirytyzmem i metapsychiką, nie waha się porzucić posady urzędnika kolejowego i wyruszyć
z nieznajomym w świat. Gdy zorientował się,
że seanse spirytystyczne to teatr, znów postanawia wrócić do domu. Skruszony, odwiedza
najpierw częstochowski klasztor. Myśli nawet o
wstąpieniu do zakonu. Zawarte tu znajomości
przydadzą mu się później w odbytej i zręcznie
zrelacjonowanej pielgrzymce do Jasnej Góry.
Pielgrzymka odbyła się w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej, a sprawozdanie z niej
wydrukował Reymontowi Tygodnik Ilustrowany.
I tak powoli torował on sobie drogę do Nobla.
Po powrocie do domu udało mu się
zdobyć jedynie posadę pomocnika dozorcy
plantowego na kolei. Jego praca polegała na
chodzeniu po torach z Krosnowej do Lipiec
i bacznemu przyglądaniu się stanowi szyn,
podkładów kolejowych i nasypu, a w razie
jakiegokolwiek uszkodzenia zgłaszanie tego
swoim zwierzchnikom. „Lipce”, „Boryna”, skądś
my to znamy.
Rejmont do swej pracy zamiast książki z
raportami nosił takiej samej wielkości notatnik
do własnych zapisków. Odwiedzał chłopskie
domy, rozmawiał, uczestniczył w zabawach i
obrzędach, ba, nawet pożyczał od nich pieniądze. Robił notatki z myślą o napisaniu książki
o polskiej wsi. Umieszczenie akcji powieści w
Lipcach i nadanie bohaterom nazwisk mieszkańców Lipiec, to był jego wyraz wdzięczności
dla nich.
Jako pomocnik dozorcy plantowego zarabiał bardzo mało. Marzył o pracy urzędnika kolejowego. Kiedy przytrafiła mu się sposobność
ubiegania się o ten awans, ale nie poszedł na
umówione spotkanie z naczelnikiem, bo tak
zanurzył się w lekturze trylogii Sienkiewicza,
że zapomniał o bożym świecie i przez parę
dni nie wychodził nawet z pokoju. Protektor,
który to spotkanie z naczelnikiem zaaranżował,
wściekły wykrzyczał, że ma teraz podziękować
Sienkiewiczowi. Parę lat później trafiła się
okazja, gdy o ironio losu, spotkał w Paryżu
Sienkiewicza, a ten pożyczył mało znanemu
pisarzowi pieniądze.
Rok później ukazuje się Ziemia obiecana,
bardzo dobrze przyjęta, a sam Żeromski określił ją jako świetną.
Reymont jeździ po świecie i pisze Chłopów.
Jak twierdzi Barbara Wachowicz: ”Pisał Chłopów
we Włoszech, na Litwie, w Paryżu.” I bardzo bał
się, jak jego ukochani Chłopi zostaną przyjęci.
Najpierw w latach 1902-1908 drukował ją w
odcinkach „Tygodnik Ilustrowany”, a kolejne
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tomy wydawane były w latach 1904 – 1909 w
Warszawie przez wydawnictwo „Gebethner i
Wolff”. Powieść przyjęta została z entuzjazmem.
Autor zyskał sławę i poważanie do tego stopnia,
że w 1919 r. z inicjatywy Ignacego Paderewskiego popłynął do Ameryki na spotkania w
ośrodkach emigracji polskiej. Podróż odbył
wraz z przedstawicielami pierwszego Konsulatu
Generalnego nowo odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej
Następny wyjazd jest jeszcze bardziej służbowy. W kwietniu 1920r. popłynął do Stanów
jako przedstawiciel Ministerstwa Skarbu w celu
negocjacji pożyczki dla Polski.
Tego roku finalizuje też marzenie o swoim domu i kawałku ziemi, i kupuje majątek
Kołaczkowo pod Wrześnią. Lokalizacja nie jest
przypadkowa. Reymont twierdzi, że „Września
jest symbolem nieugiętości i mocy ducha chłopa polskiego. Dzieci wrzesińskie przed całym
światem zaświadczyły o polskości tych ziem i
przywiązaniu do wiary.”
On tym dzieciom poświęcił wstrząsającą
nowelkę „W pruskiej szkole”, ufundował bibliotekę i wyposażył ją w najwybitniejsze dzieła
literatury polskiej. Wygłaszał też prelekcje o
historii Polski. Bardzo często spotykał się z młodzieżą. Września odwdzięczyła się przyznając mu
obywatelstwo honorowe.
Reymont cieszy się swoim Kołaczkowem,
remontuje, wyposaża i sprasza gości. Bywają
tam i znani politycy, i literaci, i muzycy. Pałac i
jego otoczenie pełne jest też zwierząt, o które
gospodarz sam bardzo dba. Tam pisze też swą
ostatnią powieść Bunt, w której zwierzęta odrzucają zgodę na władzę człowieka. W niej wilczur
Rex dowodzi watahą zwierząt i ptaków. Uchodzi
spod władzy ludzi i dostaje się pod władanie
małp. Zakończenie książki datuje: Kołaczkowo,
17. VIII.1924.
Jak zauważa Barbara Wachowicz, gdyby
Orwell znał język polski, można by go posądzić
o plagiat we Folwarku zwierzęcym. Pani Wachowicz pisze o tym w książce wydanej w 2013 r.
natomiast Jolanta Szwarc przygotowując referat
z okazji Roku Reymontowskiego w 2000, już
to odkryła i członkom Kola Literackiego przy
Klubie Nauczycieli Miasta Poznania, przekazała.
Za powieść Chłopi przyznano Reymontowi
w 1924 r. Nagrodę Nobla. Niestety, autor jest już
zbyt słaby i nie może jej odebrać osobiście. v

Bogumił Liszewski
Tak niewiele pozostało
(Pamięci Ignacego Skorupki
kapelana spod Ossowa)
została tylko bolesna rana
z wersów utkany habit naprędce
krótka historia wierszem spisana
stuła i ornat niewiele więcej
został miłości okruch pod sercem
dziecinny uśmiech zgaszony bólem
w twardej jak skała duszy żołnierskiej
mkną labiryntem zbłąkane kule
został różaniec wdeptany w ziemię
krzyż co pokorą przemoc pokonał
dobro silniejsze jest niż zwątpienie
naród znękany wreszcie wstał z kolan
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Maciej Rybicki

Marek S.Podborski

ODEJŚĆ
Umrzeć
odwalić kitę
strzelić w kalendarz
wyciągnąć kopyta
prawdziwa obfitość szyderczych poematów
śmierci
Co innego urodzić się
przyjść na świat
tu określeń jak na lekarstwo
widać tylko śmierć domaga się obłaskawienia
Nic bardziej naturalnego niż umrzeć
szczególnie w przypadku tych
których znamy słabo
lub nie znamy wcale
Nic bardziej obcego zarazem
gdy śmierć nas dotyczy
prawdziwy gwałt na naturze
choć są wyjątki jak zwykle
Nasze pojawienie się
tak nieprawdopodobne
jeżeli nie jesteśmy tylko zlepkiem przypadków
jeżeli każdemu dany jest jakiś sens
wydaje się jednak oczywiste
nie domaga się racji rozumu
choć każdy z nas mógłby być czymś innym
robakiem kamieniem ostem lub wężem
albo innym człowiekiem
albo nie być wcale
Tymczasem natura cokolwiek to znaczy
lekceważy logikę prawdopodobieństwa
działa sprawiedliwie
na swój nieludzki sposób
zabiera tyle co daje
i daje tyle co zabiera
choć są wyjątki - być może

Beata Stępień
w ostatnim mailu
zapytała mnie wierszem drogi
Panie Marku
czy pan tańczy?

Beata Stępień
Czy pan tańczy?
Czy Pan
zatańczy ze mną?
Tango
- no chociażby walca.
Proszę
- to ja dziś zapraszam
do tańca.
Może być wiedeński,
na trzy.
Sala
już w serpentynach,
a parkiet
jak lustro lśni ...
Czy Pan
ze mną zatańczy
- jeden taniec wystarczy mi.
Nie jestem wcale
natrętna
- ani trochę - nic, a nic!..
Za oknem
sztuczne ognie
rozkwitły na niebie
jak kwiaty ruskiego szampana
niech Pan naleje mi.
Ja zapraszam
- to nie żarty ...

tańczę?
myślę że jestem
więc żadne więc
zdarza się czasem tańczę
już tylko z głupoty
udaję
idola pop corn kultury
tanecznie
ślęczę nad frazami
ich rytmem przetańczę
niejedną noc się spalam
a lam pas zakrywa żylaki na udach
muszka w lampce wina
krew w za-żyłościach absurdu
to wszystko
się kupy nie trzyma
cieszyła się jak dziecko
z każdej publikacji
niekiedy jeden z dziesięciu się objawi
i te dziwne wnętrzne liryczności
zbudują poetyckie monstrum
we wszystkich czułych
punktach śmierci

Sandra Kocha
Ewa Katarzyna Skorupska
Ciszą
Romańska kaplica
od wschodu jaśniejąca promieniem
w którym migoczą krople pyłu...
i chorał
Kyrie Eleison
że ponad słowem słyszę
szmer wzlatywania
kamiennych aniołów
że moje oczy wchłaniają
ruchliwy płomień
świecy
że moje usta otwierają
odgłos świata przy wznoszeniu
psalmów
a przecież wiem że być jest ciszą

Pusta
pamięci prof. UKW
Mirosława Gołuńskiego
Straciłam Anioła Stróża
Duszę na Ramieniu
włóczę się sama ulicami
bez celu
zasiadam do pustego stołu
jedno nakrycie gotowe
dla zbłąkanej owcy
macam nerwowo obrus
patrząc w okno
Z głowy wyrywam myśli
żar tli się jeszcze
tej nocy gdy zgasło światło
a tu wielkie nic

Pędzę pustymi ulicami
przedzieram się przez tłum
włosami targa wiatr
wpadają do oczu, do ust
a deszcz spływa po polikach
rozglądam się na boki obracam
wokół własnej osi
nie widzę
ani Stróża, ani Duszy
obok zamku rodem z baśni
Tylko głuchy telefon
czysty list
zastygłe w półsłowie usta
i leżący na drodze
złoty liść?
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Tatarów, poprzez kozaczyznę, czasy pańszczyźniane, rewolucję bolszewicką, Wielki
Głód lat trzydziestych XX wieku („Hołodomor”), barbarzyństwo hitlerowców, tragedię
czarnobylską aż do czasów współczesnych.
Jest więc materiału historycznego co nieW czerwcu 2022 roku Miejskie Cen- zatrudnić się jako służąca w tej rodzinie. miara.
Reżyser świetnie pokazał sceny histotrum Kultury w Bydgoszczy zorganizowało Najęła się do tego zajęcia i stąd ta najmitka.
festiwal pod nazwą „Przeczytana Ukraina Dziewczyna utrzymywała macierzyńską ta- ryczne. Np. Józef Stalin zaglądający, niejako
jemnicę przez całe życie. Dopiero na łożu dyskretnie, przez okno do wnętrza wiejskiej
– trzy dni z kulturą ukraińską”.
śmierci wyznała dorosłemu już synowi, że chaty i tym samym zwiastujący Wieki Głód
W preambule zaproszenia czytamy:
w latach 1932-1933, który pochłonął kilka
Rosyjska agresja na Ukrainę ma wiele jest jego matką.
Film ten w znakomity oddaje folklor milionów ludzi. Nie mniej ciekawą sceną jest
zbrodniczych obliczy, ale jednym z najokrutniejszych jej przejawów jest atak na ukraińską wsi ukraińskiej. Jest tam wszystko – tańce, wizyta Adolfa Hitlera na froncie wschodnim
kulturę (która – zdaniem kremlowskiego tyrana śpiewy, wspaniałe krajobrazy równin ukra- – on też był zwiastunem milionów ofiar.
Ale są też pozytywne epizody – reżyser
– w ogóle nie istnieje). Poznanie ukraińskiej ińskich. Akcja jest wartka, widz czuje się
kultury – języka, poezji, muzyki, filmu, tradycji jej świadkiem. Doskonała jest scenografia ukazał Kanał Północnokrymski zbudowany
– jest dostępnym każdemu wkładem w walkę o – stroje chłopów, wnętrza ich domostw. Mo- w latach sześćdziesiątych XX wieku, zasilający stepowy Krym życiodajnymi
ukraińską wolność… festiwal pozwoli
wodami Dniepru. Kanał ten ma
Polakom poznać i polubić kulturę
długość aż 450 kilometrów.
naszych sąsiadów…
Film kończy się optymistycznym
Dodam, że lekceważenie
akcentem ukazując współczesnych
kultury ukraińskiej nie jest tylUkraińców w luksusowych samochoko wymysłem obecnego tyrana
dach z nieodłącznymi smartfonami
(W.W. Putina), tylko efektem
w rękach. To już inny świat w dziewielowiekowego poniżania jej
jach Ukrainy. Ta nowoczesność jest,
przez wszystkich władców Rosji i
niestety, zwiastunem dużych zmian
ZSRR, a także niestety i polskich
obyczajowych w ojczyźnie reżysera.
elit (vide Henryk Sienkiewicz naFolklor ukraiński powoli odchodzi
zywający ukraińskich mieszkańców
do lamusa. Świat zaczyna być jednawsi i chutorów „tłuszczą”). Wszyscy
kowy na każdej długości i szerokości
wyżej wymienieni uważali naród
geograficznej. Dobrze, że wielu ludzi
ukraiński, pochodzenia głównie
dobrej woli pamięta o pięknie folkchłopskiego, za ahistoryczny,
loru i nie pozwala o nim zapomnieć.
niegodny głębszego zainteresoObecny na pokazie reżyser Mychajło
wania. Obecnie, na szczęście, to
Illienko (ur. 1947), twórca wielu
się zmienia.
znakomitych filmów, otrzymał burzę
Na
zdjęciu:
Pokaz
filmu
„Najmitka”
z
udziałem
Mariji
Koczur.
W ramach festiwalu można
zasłużonych oklasków. v
było obejrzeć dwa filmy ukraińskie: Tołoka w reżyserii Mychajła Illienki oraz żemy podziwiać piękne mundury żołnierzy.
Najmitka w reżyserii Iriny Mołostowej i Wasy- Nie dziwota, że jeden z nich zauroczył naszą
la Łapoknysza. W pokaz tego drugiego filmu bohaterkę. Podziwiać należy także zdolności
zaangażowało się Towarzystwo Inicjatyw muzyczne narodu ukraińskiego. Śpiew do
Kulturalnych, które zorganizowało go na dziś jest wyznacznikiem ich kultury i tożsaXXIII Agon Poetycki
Barce Lemara na rzecze Brda, korzystając mości narodowej.
O Wieniec Akantu
Ciekawym jest fakt, że w dziele tym
z gościnnych progów MCK. Obydwa filmy
nawiązują do bogatego folkloru Ukrainy. często występują epizody religijne. Film,
Redakcja miesięcznika „Akant”, nawiązując do
Folkloru, który jeszcze dziś istnieje i zasłu- jak już wspomniałem, powstał w roku 1964.
swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza dwudzieste trzecie zawody poetyckie
guje na ocalenie.
To ważne, gdyż w tamtym czasie zelżał atak
dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących
Filmy te powstawały w dwóch różnych radzieckich włodarzy na religię. Za Stalina
zmierzyć się na arenie tematu:
epokach, przez co ich twórcy mieli znacznie taki film byłby niemożliwy do zrealizowania.
odmienne możliwości. Najmitka powstała w
Na Barce Lemara można było dojrzeć
Ja i ty...
roku 1964, w czasach ZSRR, w Kijowskim i oklaskiwać jedną z kilku grających w tym
Studiu Filmowym imienia Ołeksandra Do- filmie aktorek – Mariję Koczur (ur. 1942).
Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze,
wżenki. Natomiast Tołoka powstała już w Nie grała głównej roli, ale w epizodzie panktóre w sposób mniej lub bardziej bezpośredni
ny młodej zaprezentowała talent i urodę
czasach wolnej Ukrainy, w roku 2020.
nawiązywać będą do tego – określonego w temacie
zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalnoNajmitka jest filmem muzycznym opar- ukraińskich dziewcząt. Artystka, pocho-kulturowego.
tym na motywach opery Mychajła Bardzo- dząca z Irpienia koło Kijowa znalazła się w
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane
kiwskiego. Inspiracją dla niego był jeden z Bydgoszczy po zniszczeniu jej miasta przez
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech,
poematów Tarasa Szewczenki (1814-1861), wojska rosyjskie w marcu 2022 roku. Od
opatrzone godłem, należy nadsyłać pod adresem:
najbardziej znanego poety ukraińskiego, razu zaangażowała się w nasze życie kultuRedakcja „Akantu”, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcoojca literatury tego narodu, a także jego ralne, odbyła spotkanie literackie. Jest dalej
wa 62/1 – do 15 stycznia 2023 roku.
bardzo aktywna, tworzy Klub Ukraińskiej
bohatera narodowego.
Jury przyzna sześć nagród:
Fabuła filmu jest niecodzienna. Nawią- Kultury w Bydgoszczy. Nie może żyć bez
Grand Prix		
– 300 zł
zuje do czasów pańszczyźnianych na Ukra- twórczego działania; w Irpieniu była kuI
nagroda
		
– 200 zł
inie. To rzadko przypominany okres. Szew- stoszem muzeum poświęconemu pisarzom
II nagroda		
– 100 zł
czenko sam był synem chłopa – niewolnika, i twórcom ukraińskim, głównie wybitnemu
dwie III nagrody 		
– po 50 zł
stanowiącego własność pana feudalnego.
tłumaczowi Hryhoryjowi Koczurowi. Za
Film opowiada, a w zasadzie śpiewa, o swą twórczą działalność otrzymała tytuł
Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z
losach wiejskiej dziewczyny, która urodziła „Zasłużonej artystki Ukrainy”. To duże
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez
wybór utworów do publikacji w „Akancie”, a także
nieślubnego syna, którego ojcem był przy- wyróżnienie.
w almanachu pokonkursowym.
padkowo spotkany żołnierz rosyjski. Na wsi
Natomiast Tołoka to film nakręcony
z tego właśnie powodu byłaby wyklęta przez niedawno; reżyser mógł zatem bez żadnych
Wyniki agonu ogłoszone zostaną na łamach
rolników, dlatego też podrzuciła niemowlę ograniczeń realizować swoje twórcze plany.
miesięcznika „Akant” w lutym 2023 roku wraz z
na wychowanie obcym. Dziecko trafiło do I je zrealizował.
tematem kolejnego agonu poetyckiego.
bezdzietnej rodziny bogatych włościan.
Widzowie mogą podziwiać folklor na
Chcąc być jak najbliżej dziecka, postanowiła tle historii Ukrainy – od najazdu okrutnych

Filmy ukraińskie – pełne folkloru
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IRONIE
Szymon Florczyk
Andante
w ogrodzie z latem
dzień światłem pisze
skapują z powiek
miodowe klisze
język z nich spija
ospałe słowa
a wiatr je zbiera
wiatr je gdzieś chowa
zmiecione z trawy
chmur kwaśne kłęby
kotwiczą w klombach
soczyste zęby
nie ruszy niebo
choć nikt nie trzyma
tak jak nikt nie wie
gdzie chwili finał
w trawie pod gruszą
cień łapę liże
przy nim amisze
gładzą swą ciszę
a cisza brednie
brzęczy bezwiednie
jak bąk rozchwiany
nad bączym sednem

Zdzisław Pruss

Krystian Rdzanek

ja szmata

Czasem

nasiąkam
różnymi olejkami
i śmierdzącą breją

o czasie słów kilka
czy człowiek do wilka
i owcy
podobny jest bardziej

jak wacik kosmetyczki
jak ścierka sprzątaczki
nasiąkam pięknem
tak zwanego łona przyrody
i brzydotą
tak zwanej szarej codzienności
wszystko we mnie wchodzi
jak w masło
jak w błoto
nasiąknięty
przesiąknięty
coraz trudniej znoszę
samego siebie
a może by się dało mnie
wyżąć
porządnie oczyścić
i na słońcu powiesić
żebym wysechł
doszedł do siebie
i mógł od nowa
nasiąkać
i wchłaniać

a moje sedno
pomyka brzegiem
na długim sznurku
wypasam czerwiec

Slow food
Na uboczu jest smażalnia ryb
taka wolniejsza.
Wolniej mówi ten pan zza lady
wolniej sięga po piwo z lodówki
jest też wolny od kart płatniczych.
Wszystko wolno,
ale letnicy szybko odchodzą.

Radość z jedzenia oscypka
mija po pierwszym kęsie. Nie
smakuje już tak,
jak myśl o nim.
Przypomina rozczarowanie
góralskim straganem
na plaży w Ustce.

jak ryba o ości
o teraźniejszości
zapomnij
a żyć będziesz wiecznie
biało-czarna bieda
bo czasu się nie da
absolutnie
i wcale nauczyć
nagłe rozważania
zegara tykania
dźwięk
ostry mi przerwał
i marsz do poduszki
pozbierać okruszki
myśli
zawieszonych w czasie

Rafał Gawron
Marek S.Podborski
cham pion

Andrzej Rejnson

może tak człek do człeka
jak rwąca jest rzeka
co czasem
się zowie czasem

Przy byłem
Zoo baczyłem
Z wy myśliłem
I kości zostały rzucone
psom

Dorota Czerwińska
ba lans
miasto zmieniło się w paszczę
skaczę mu na języku
w górę i w dół w bok i w górę
zanurzam się wtapiam otulam
a potwór dyszy więc grzeje
kolejny wiec olbrzymieje
a potwór krzyczy – nie słucham
najgorsze gdy za mknie pysk

Ludzie też rdzewieją
maszyny z lekkością sarny
pasą się na hali
zbierają wodę z sadzawek
czyszcząc kałuże z brudu
wysysając do dna
pod roletą hula wiatr
rozpędzony nurkuje i wzbija się
by opaść z chemicznym kurzem
skrzypiąc pod butami
ciężkimi jak ołów
na końcu zmiany
wiatraki kiedyś srebrne
błyszczące w słońcu które
między skrzydłami przepuszcza
gruby okrągły wentylator powietrza
zimą zapadają w sen jak niedźwiedzie
zmieniając kolor na brunatny
a latem wychodzą przewietrzyć się
rdzewiejąc na czerwono
jak maki
rano zapalają się słońca które
człowiek wciska jednym palcem
zdają się przez tydzień nie gasnąć
nocą zamieniają się w gwiazdy
z których żadna nie spadnie
więc nikt
nie ma życzeń
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Krystyna Olchawa

Myśli skierowane ku Bogu
25 maja 2022 roku w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor Wincenty Kućma świętował swoje 87 urodziny, przygotowując na tę okoliczność wystawę
obrazującą twórcze dokonania obejmujące reliefy zrealizowane w latach 2016-2022. Jest to
mały fragment znakomitej twórczości Artysty, którego dorobek twórczy obejmuje niesamowitą ilość dzieł w dziedzinie: rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, medalierstwa, witraży i reliefów.
Wydaje mi się, że czytam w tych rowkach modlitwy płacze: nie mogę, przepraszam, i modlitwy
zaklęcia: wybacz, pozwól. Otaczają one świat, który mówi: chodź i żyj. „Brama” Wincentego Kućmy
jest dla mnie wyrażeniem ascezy, modlitwy i obietnicy. Jest wzniosła i piękna (choć nie jest „ładna”).
Ludmiła Figiel, Srebrne Jatki, czyli 25 lat galerii sztuki w Nowym Targu, 2016, s. 123
Reliefy Wincentego Kućmy tworzone w
drewnie poddawane są obróbce trawienia za
pomocą ognia. Technika ta sięga dziejów praojców, bo już w czasach człowieka żyjącego w
jaskiniach nasi przodkowie pozyskiwali węglowe
czernie do malowania obrazów naskalnych.
Uzyskana w ten sposób „farba” zachowuje swoją
naturalną biologiczną konsystencję i dlatego tak
doskonale zespala się z podłożem, co ma wpływ

na jej trwałość. Profesor Wincenty Kućma do ich
realizacji wykorzystuje drewno sosnowe i sobie
tylko znaną techniką, oprócz czerni, uzyskuje
również srebrzystości trawionego drewna.
Proces twórczy Reliefów rozpoczyna się
jednak znacznie wcześniej. Zanim artysta przystąpi do trawienia ogniem, deska przechodzi
obróbkę za pomocą różnych narzędzi, którymi
żłobione są fakturalne kompozycje rytmicznych
podziałów, mających niezwykle bogaty układ
geometrycznych płaszczyzn, z których zbudowany jest rzeźbiarski Relief – stosując zasadę, że
im więcej zawartych jest w dziele różnic i jednocześnie podobieństw, tym bardziej dzieło staje
się interesujące.
Piony w dziele plastycznym wyrażają myśli
skierowane ku Bogu, czyli wertykalizm, co doskonale można zaobserwować w gotyckich budowlach wznoszących się wysoko do nieba albo
w świecie przyrody. Natomiast przeciwstawne
mu poziomy, mające układ horyzontalny,
przyporządkowane są życiu toczącemu się tu na
ziemi. Taki sposób odczytywania pionów oraz
poziomów wypływa z natury i jest zakodowany
w podświadomości każdego człowieka. Patrząc
do góry, łączymy się z kosmosem, a dalej z
Bogiem, a rozglądając się dookoła, budujemy
świadomość naszego ziemskiego bytu tu i teraz.
Ślady narzędzi pozostawione na płaskiej
desce w kolejnym twórczym etapie poddane są
trawieniu ogniem, w wyniku czego żłobienia
staną się łagodne, jak człowiek pod wpływem

zmagań z przeciwnościami losu. Płaszczyzny
reliefów są rozedrgane zróżnicowaną długością,
głębokością i szerokością szczelin, które pod
różnym kątem załamują światło. Artysta nadaje
światłu nadrzędną rolę. Ono niekiedy wpływa
swobodnie, na przestrzał, pomiędzy elementy
składające się na całość kompozycji, a gdzie indziej załamuje się i odbija od wgłębień, wnikając
raz bardziej, a raz mniej w szczeliny budujące
rozedrganą płaszczyznę.
W niektórych Reliefach zawarte są
aluzje kierujące uwagę obserwatora na
konkretne skojarzenia: Brama, Oblicze,
Wyjście, uczytelniając literackość tych
dzieł w sposób niebywale subtelny i
niedosłowny, które jednak bardzo
sugestywnie kierują nas do Boga przez
światłość, doskonałość i boskość – pojęcia bardzo bliskie sobie nawzajem. W
późniejsze Reliefy wkomponowane są
formy rzeźbiarskie – miniatury postaci
świętych, jak w kompozycji Listopad 2021
(Pamięć), aniołów – Pan posłał anioły,
czy postać Chrystusa Zmartwychwstałego – w realistycznym ujęciu, w Reliefie
zatytułowanym Chrystus... Posiadają one
bardzo duży ładunek emocjonalny,
kreowany świadomie z formalnych
aspektów budujących dzieło, wzajemnie na siebie oddziałujących, takich jak: rytmy, kontrasty,
wielkości i długości, zagęszczenie faktury oraz
właściwości tekstury materiału. Tekstura, czyli
naturalne właściwości użytego materiału, w tym
wypadku drewna, emanuje ciepłem. Rytmiczność rysunku zbudowanego z rowków utrzymuje
wzrok w ciągłym zainteresowaniu, wodząc go po
całej rozedrganej powierzchni.
Wincenty Kućma jest Artystą absolutnie pochłoniętym wyrażaniem stanów umysłu nieustannie zanurzonego w twórczym działaniu, będącym w bezpośrednim, harmonijnym kontakcie
z porządkiem panującym we Wszechświecie, w
bardzo głębokim odczuwaniu majestatu Boga. v

Krystyna Olchawa
WINCENTEMU
w dniu 87 urodzin
wyszeptać relief
strumieniami światła
strużką dymu
schwytanym w locie
zatrzymać ciszę
rytmicznych podziałów
jak nuty w tańcu
wyrzeźbić kolor
nadać mu kształty
postaci aniołów
i świętych w czerni
srebrzących się o poranku
jak drogowskazy
na rozstaju dróg
milczą a jakby mówiły
kontrastem bieli i czerni
jak pochodnie płoną żarliwie
niezależnie od pogody
wydobywając z mroku
prawdy odwieczne
o Bogu i o przemijaniu
przeszłość zaczyna się
ulotną chwilą
zapisem
tego co już się zdarzyło
trawiona ogniem
spoważniała dostojnie
wchodząc w gotyk
schwytany w relief
w zmarszczkach
zaludnionych płaszczyzn
stromymi myślami
gdzie piętrzą się święci
czas staje się źródłem
uwolniony od nicości
wciela się w życie reliefów
Kraków 25.05.2022
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Rudy Alfonzo Gomez Rivas (Gwatemala)			

z książki „Morze w sercu psa”

Drzwi, jeżyna snów
Morze i ciemność zegarów

Dziecko,
drzwi tworzą dialog między życiem a śmiercią.

Mewy wędrują po plaży
w poszukiwaniu dziecięcego światła piasku.

Zamek w drzwiach to oko, które śmiejąc się czuwa nad nami.

Piasek przechowuje w pamięci syreni śpiew.
Syreny, szalone panny młode,
podróżują w postaci skrzydlatych ryb po innych morzach.
Morza utrzymują światło, pieśni, pamięć
z którymi codziennie pragnę wracać w ciemność zegarów.

Trasy

Zawiasy to anioły z aluminiową krawędzią
skazane na codzienne porażki.
Klucze ratują nas przed biczem ulicy.
Stara kobieta chodzi po chodnikach
z jej rąk wylatują motyle pachnące morzem.
Dziecko łapie wiatr
                ze swoich szmat buduje gitary.
Drzwi to poziome otchłanie
gdzie czas marnieje
i znieczula się jeżyną snów.

Morze niesie na swoich wodach echo stuleci.
Gigantyczne trasy, gdzie klatki są na pierwszym miejscu.
Statki groby
                 o które rozbijają się hieroglify i koralowce.
Zardzewiałe statki
                w których wybuchają bomby, odstraszając nadzieję.
Delfiny rozszyfrowują ludzki język
                 budują doki
                 abyśmy mogli zejść na ląd po trudach podróży .
                                         Zamki
                                         ze złota,
                                         których piętno
                                         płonie
                                         oślepiając
                                         oczy
                                         i ich owoce.

Nieuchwytne ślady dymu, który nas widzi
Są w oczach
oazy dalii i poczwarek.
Są w sercu niekończące się rzeki
będące repliką dantejskich labiryntów.
Są w rękach odczucia sytości
korzeni,
krabów,
raf dymnych.
Są w ruchu nieuchwytne ślady
noży i odbić.
Są w palcach morza ciężary stuleci.
Są w morzu lustra fal
niszczące pieśń bogów.

Cyklop
Maski
Tworzymy maski, zamierzamy dotrzeć do centrum korzenia i jego tajemnic.
Tworzymy maski, uwodzimy śmierć i jej korsarzy.
Tworzymy maski, echo waleni jest samobójstwem na ustach.
Tworzymy maski, jadeitowy bunt maluje krucyfiksy na naszych skroniach.
Tworzymy maski, omszałe kamienie malują wątpliwości na naszych rękach.

Oko morza obserwuje mnie nieuchwytnie
pod jego spojrzeniem światła uliczne straciły ważność
śmiech klonuje dzieciństwo
drzewa szukają złotych snów
i żaru saletry dla sępów nieszczęścia.
Pod jego spojrzeniem
Kardynał Law zstąpił do piekła,
dzieci nie boją się już morza.

Tworzymy maski, białe zaklęcia niszczą sny i oplatają jutro.

Pod jego spojrzeniem
dziadek żyje wiecznie,
dzieciństwo nie jest czasem zmarnowanym.

       źródło
             śmierć
                    walenie
                              jadeit
                                     kamienie
                                             zaklęcia są tym, czym ostatecznie jesteśmy.

* Amerykański kardynał Bernard Law.
Zrezygnował z funkcji arcybiskupa 13 grudnia 2002 r.
w związku ze „skandalem pedofilskim”
w Kościele rzymskokatolickim Ameryki Północnej.

Tłumaczenie na język polski Kalina Izabela Zioła
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Izabela Makowska			

metamorfozy i pamięć ciała (jeszcze nie)zranionego

1

kruchość to miejsce.

urodziłaś mnie

10

2

ten teren był kiedyś wioską rybacką.
nasza egzystencja jest arbitralna
uzupełniamy miejsca. [ mamo ]

rosnę.
z twojego głosu
roznosisz twoje gesty po moim ciele
nie pamiętam co robiłaś  
jak twój głos opadał na mnie
3

znowu chcę aby twój głos opadał na mnie.
11
falochron rozbija. rozbita fala topi się
przede mną odchodzi
taki może być rodzaj zranienia

bo powiedziałaś:
twoje dziecięce ciało urodziło się już ze wspomnieniem
w zapachu po innych
—
tam było też moje wspomnienie. czułość
—

12

4

13

przestaję mówić

czułość ma historię:

pierwszego dnia w szkole ktoś się ciebie zapytał
czy ja nie mówię .

patrzę na nasze twarze
nasze twarze jeszcze nie rozumieją .
że dotykają się teraz tylko na zdjęciu.

5
zaczynam spacery z twoją torebką
to obszar miasta
nad morzem
morze dotyka
miasta, całego dnia, dzień jest długi i drży,
ktoś mnie popchnął,

oglądam zdjęcia. jak ciebie nie ma
patrzę
jak mnie obejmujesz.
objęć nie można powtórzyć
tak

14
czułość jest niedokładna:
po objęciu jesteś nieobecna
wtedy nieobecność jest rodzajem zranienia
15

mam głos na moim ciele

jak potrącona chwila

6

16

spacer nadmorski.
jadę trolejbusem nad morze, chcę dotknąć fali,
która jest jeszcze nierozbita

chwila to odcisk, niecodzienny
twarz .

tak, wieczorem będę .w domu
niosę ciężki koc, koc jest miękki
lepi się do skóry. takie jest moje ciało przed dotykiem
tak porusza się w wodzie, tak dotykam morza
nie potrafię pływać
taka już będę.
takie są moje spacery.
7
nie chlap mnie
—

17
nad zatoką.
moje ciało mówi. o rozpraszaniu fal
jest jeszcze nieprzyzwyczajone do mówienia
i mówi
o dotyku morza.
18
mówi z tego miejsca.
to dotknięcie potem zadrgnie
19

8

ze skarp.
ze skarp spadają drzewa.

zauważyłaś że fala morska pozostawiła ślad na moim ciele

20

teraz mam taką twarz.
moja twarz nie jest podobna do twojej
każdy tak mówi
ty nie

jeszcze nie przyzwyczaiłam ciała do morza
ostroga brzegowa jest inna.
rani inaczej.

9
kruchość.
twoja kruchość wchodzi na mnie.
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21
glina morenowa.
przechodzi przez włosy, potargane przez liście
mówi do mnie o dotykaniu morza.
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IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Woda i ogień”
W organizowanym przez Fundację Czar(t) Krzywogońca IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Woda i ogień” jury w składzie: Beata Anna Symałon, Stefan Pastuszewski, Kazimierz
Rink nagrodziło następujących autorów: Ela Galoch, Maja Baczyńska, Tamara Tołwińska,
wyróżniając Joannę Dziedzic, Wiolettę Jaworowską i Dominikę Sułkowską.

Wioletta Jaworska
Joanna Dziedzic-Zubek

pożoga/dyptyk

Noc świętojańska
I.
zmierzcha nad rzeką
głów mężczyzn i kobiet - plotą
wianki z ziół wpinają
zarzewie pomiędzy kwiaty
(takie same jak przy kapliczce nad drogą)

gwiazdy zawisły na bezwietrzu lata
w trójkącie rzeki utkwił krąg księżyca
wdech - wiosna lato / wydech - jesień zima

płyną pod prąd
II.
przyjście jest wyczuwalne - wisi w powietrzu
rozchodzi się kośćmi
skacze po neuronach
zanim
zatętnią tętnice

Maja Baczyńska
Noc Kupały
Kobieta wypatruje znaków, odpruwa koronki zdarzeń
przyszywa guziki - słowo za słowem, z westchnień plecie wianek
i oddycha głęboko, i oddycha miarowo, i oddycha z rozmarzeniem:
o tym, co niegdyś płonne, co płoche, co dzikie, co senne,
co niedostępne za dnia, dostępne wiatrem, dostępne deszczem
- tym bardzo błękitnym i zielonym jednocześnie; tym ze zmysłowej
akwareli, tym na czerpanym (garściami) papierze;
tym zatopionym w jeziorze, upływającym gdzieś dokądś, obmytym w
rzece, przepowiedzianym przez wierzbę, przez wieszczkę, dla panny w
wysokiej wieży przez jakieś ukryte w kobiecie, którą się właśnie staje,
„wierzę”.

zewsząd i znikąd migotliwe języki podpłomyków
pełznące koniuszkami do ramion głowy
aż po podbrzusze - gorejącą magmę
źródło lawy - znaczącej krwistymi strużkami podskórę
a wierzch - roztańczonymi drobinami soli
cielesna żertwa - pod twoją obronę
z której piołun i mirra - szarość kawałkach chleba
czerstwe grudy stojące ością
w krtani
dymna mgła
nad pogorzeliskiem
zamiast aureoli

Ela Galoch
Tajemnica sobótkowej wyobraźni

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
i artyku³ów biurowych.

Tam, gdzie pory roku gładzą aksamitne wyspy mchów
przylgniętych do stóp jesionów, błądzi świętojański żar.
Gubi się między wertepami, gdzie zwierzęce kości
wynurzają się z traw niczym maszty łodzi. To koński cmentarz
jak u Harasymowicza z Żydami, którzy opanowali mistrzostwo życia.
Mówią, że starość zaczyna się od środka. Dlatego klacze
muszą wstać i znów powędrować na targ, potem będą zwozić fury
z leśnym chrustem.
Woźnica, potrząsając brodatą głową, głębokim głosem opowie o Jozue,
bo między krzakami dzikiej róży na chwilę odnalazł Ziemię Obiecaną.
A potem wśród dzwonów końskich kopyt, Lea podaruje mu
przełamaną macę. Stara baśń i biblijna saga zanurzone w jagodzianach;
światy, które na pozór nie dają się połączyć. Jednak przenika je
pohukiwanie sowy niczym zagubione narzecza, stare przyśpiewki.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej
ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

Przy sobótkowym płomieniu, w wietrze kiwają się żarnowce
jak starcy, pamiętający amonity albo zmęczeni kantorzy, którzy wyszli
z bożnicy zagajników. Mądry patriarcha jest jak poskręcana sosna,
która oparła się szponom piorunów. Gdy ogromną noc
przytrzyma w dłoniach, wilki będą biegały niczym szare kundle
przy wozach pełnych przypowieści.
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Mikołaj Ługowski

Tomasz Popławski

Stolica handlu

Jak zabić nudę

Na Połowiu nieźle grzało.
Było gorąco – dogasał sierpień.
Połowie, to taka dzielnica, w miarę ładna,
mało ludzi, trzy stragany na krzyż.

Próbujemy zabić nudę, jak próbujemy zabić
kolejną rodzącą się na nowo muchę.
Szlajamy się po posępnym mieście,
taplając się w rzece coraz to
przychodzącej rozmowy, czasami gównianej,
czasami bajecznej. Tworzymy swój własny sposób
bycia, nowy sposób wegetacji. Palimy szluga za
szlugiem, topiąc nasze płuca w oparach ludzkiego
odoru. Uprawiamy seks w przedziałach pociągów,
tańczymy szaleńczo po 3 godzinach snu.

Przy jednym Marysieńka: tłuste włosy,
grube palce ufajdane w kalafiorach
nie wiedzieć czemu pachnie słomą.
Przy drugim stoi Czesiek;
Cześkiem w tę i we w tę buja wiatr,
zmarszczki jak krzywe na wykresie –
w dół, w górę, w bok, różne kąty nachylenia;
Czesiek kończy ostatniego peta, rzuca pod siebie
przydeptuje.
Przy trzecim stoję z kolegą po fachu;
to znaczy, że nie mamy za wiele do powiedzenia
obaj – i ja i on uznaliśmy, że technikum
to trochę jak pięć lat psu w dupę,
więc stoimy teraz przy pomidorach
czupryny przygrzewa nam słońce i czekamy aż ktoś przyjdzie.
Dajcież mi, chłopaki, ze trzy – tak albo jakoś podobnie,
choć zwykle w ten sposób.
Na Połowiu za kilka miesięcy będzie zimno:
zlodowaciejemy i obrócimy się w sople lodu.
Zagwiżdżę, że zamykamy, że dziękujemy i że to koniec.
Pomidory upchamy do spiżarni
i będziemy je mieli na wieki wieków amen
tak mi się to maluje w kałuży: przyglądam się jej pod wieczór;
zaraz pewnie będziemy się zwijać.
Na Połowiu coraz zimniej, marzną wiewiórki na drzewach,
tlą się pierwsze gwiazdy
a już za chwilę zażarzy się świt.
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Wszystko po to, żeby zabić nudę, która prędzej
czy później nas dopadnie. Czytamy kolejnego poetę,
mając nadzieję, że chociaż na minutę wzniesie
nas ponad szarość i miernotę. Penetrujemy wszystko
i wszystkich na wszystkie możliwe sposoby. Pijemy
kolejną wyzwoleńczą butelkę białego wina.
Masturbujemy się po raz setny, całujemy po raz
dziesiąty. Lejemy zimnym moczem na tego i tamtego.
Wszystko po to, żeby zabić nudę, jak próbujemy
zabić kolejną rodzącą się na nowo muchę,
która i tak prędzej czy później nas dopadnie.
Jesteśmy nowym pokoleniem niczego
ponad niczym.

Grzegorz Borowiec
Trzeba żyć
Ulice umęczone poprzednią nocą
są teraz ciche
słońce wypala chodniki gruzy
suszy kości i krew
W kościołach przemieszczają się masy
szumią jak otumanione drzewa
bez rąk złożonych
udają życie

Maciej Julian Krotke
Mlecz
Dziś za blokiem
Zbierałem w słońcu
Śródmiejski mlecz.
Z każdym zielonym liściem,
Z każdym promieniem ciepła,
Dochodziłem do wniosku,
Że świat traci zbyt dużo
Przez puste słowa ludzi i błędy przeszłości.
Zdezorientowane, świeże liście w moich dłoniach
Pytały o dalszą drogę,
A ja czułem lekkie wyrzuty sumienia
I bardzo cicho, żeby ich nie zagłuszyć, wołałem też o pomstę do nieba,
Ale błękitne i jasne zdawało się nie wiedzieć,
O co mi chodzi.
W pokoju na trzecim piętrze
Małomówny królik
W kolorach kartonu po mleku stojącego w kuchni,
Patrząc na czarno – białą krowę w kolorowym telewizorze,
Zastanawiał się, czy są jednym i tym samym.

Jutro poniedziałek
jutro tryby od nowa będą pracować na lepszy chleb
wchłaniać papierosy i zbierać złość
chodzić po krawędzi

Jakub Fornagiel
***
Spłonęły znów liście
A tamten czart-prorok
Mówił - one niosą wieści
Stoję w oddali na własnym pogrzebie
I zastanawiam się
Gdzie Ty jesteś?
Bo nie dostałem żadnej odpowiedzi
Nie wiedząc czemu…
Jedynie oglądam dogasający żar
Pożaru - co pożarł lasy w Oregonie
I modlę się nad mogiłą
Umarł niebieski drozd
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (29)
1 czerwca
- Dzień dobry, panie Stefanie, co u
pana?
- W porządku. Pracuję. A co u Pana?
- Niedobrze. Żona mi zmarła. 42 lata
byliśmy razem.
- To niedobrze. Współczuję. Musi Pan
jakoś się ogarnąć. Wychodzić do ludzi.
- E, tam!
- To co pan robi?
- Winko, winko, panie Stefanie.
Taki oto dialog toczył się na ulicy w
słoneczny pierwszo - czerwcowy dzień.
2 czerwca
W Ustce na konferencji naukowej pn.
Cielesność i duchowość - opozycja czy dopełnienie?
Temat bez granic, więc część referentów
bardzo swobodnie do niego nawiązuje. Wystąpienia są dobre, niektóre bardzo dobre.
To ostatnia konferencja, trzynasta z cyklu
Historyczny wiatr od morza.
Głęboki szacunek dla dr. Grażyny Różańskiej z Akademii Pomorskiej w Słupsku,
świetnej i serdecznej organizatorki. Jedna
z nielicznych konferencji naukowych, na
których dobrze się czułem.
3 czerwca
„Poukładałam sobie świat” – śpiewa
Krystyna Giżowska, odrzucając, a raczej bohaterka jej piosenki, szaloną miłość. Kobiety,
bliskie naturze, a wiec fundamentom tego
świata, mają problemy z radzeniem sobie ze
sferą pozamaterialną. Ją też muszą według
pewnego schematu sobie ułożyć. Na pewno
trudno im się znaleźć w szaleńczym wirze
prawdziwej miłości. Kochają, no bo jakże
inaczej, ale w pewnym porządku i przewidywalności.
4 czerwca
Dlaczego kultura Rosji, którą zachwycał
się cały świat (literatura, muzyka, balet) okazała się bezsilna wobec barbarzyństwa polityków i zniewolonych przez nich żołnierzy wraz
z całym zapleczem wojny oraz większością
narodu popierającą napaść na Ukrainę?
Znając co nieco poezję rosyjską, w
tym Aleksandra Puszkina, wskazuję na jej
powierzchowność, melodyjny blichtr oraz
silną, choć płytką emocjonalność. Przypominają ikony w złotych i srebrnych okładach,
mozaiki i freski na podobnych do siebie kopułach i tamborach cerkiewnych. Imponują,
zachwycają, oślepiają, ale nic poza tym. Brak
w nich głębi, a tylko ona jest w stanie poruszyć sumienia, które decydują o postępkach.
Pozorancka, jak podczas parad na Placu
Czerwonym w Moskwie armia rosyjska, ugrzęzła w polu. Telewizyjna propaganda Kremla
sprawuje władzę nad świadomością niemal
wszystkich Rosjan. Media społecznościowe
potęgują chaos. Cerkiew jest tylko instrumentem sprawowania władzy, bezprawnie
powołującym się na Boga. Do pozostałych
nic nie dociera: liczą się kartofle, drewno na
opał i wódka. Oto jedna piąta (terytorialnie)
naszego nieszczęsnego globu! Tam wszystko,
łącznie z religią i kulturą podporządkowane
jest systemowi władzy nad tak ogromnym

terytorium. Jest ono siłą i słabością zarazem
tego ludu.

rozpoczętej i oczywiście nie zakończonej
powieści czy noweli. Celne, a jakże, riposty
natury politologicznej. A więc nie jestem
odosobniony w tym diarystycznym grochu z
kapustą.
Czytelnicy, a szczególnie Marek Szypulski, go doceniają. Chwilo trwaj!

6 czerwca
Czasem trudno pogodzić myśli, marzenia i uczucia z twardym rytmem faktów. Ale
to one ratują.

11 czerwca
Wiktor Jerofiejew pisze („Gazeta Wyborcza” 2002, nr 135, s. 30), że w Rosji ludzie
sadzą ziemniaki i kapustę, pomidory i ogórki.
W Polsce ludzie planują wakacje. W Ukrainie
trwa wojna, coraz więcej Ukraińców także
przebywających w Polsce, nie ma już domów.
Paradoks? Tak, tak jak całe nasze życie jest
paradoksem. Mieszaniną radości i rozpaczy.

7 czerwca
Niechciany dzień. Na ulicy rozczochrani chłopcy i niedomalowane dziewczyny.
Wczorajszy dzień był tak intensywny i tak bardzo nie chciał się skończyć, że wlazł starymi
buciorami w młody dzisiejszy dzień, który z
kolei nie chce się rozpocząć.

12 czerwca
Obserwuję tynkarzy restaurujących fasadę kamienicy z naprzeciwka. Ileż w ich pracy
dokładności i własnej inwencji! Jeszcze kilkanaście lat temu byłoby to nie do pomyślenia.
Czyżby jednak postęp cywilizacyjno-technologiczno-psychologiczny miał miejsce?

8 czerwca
Coraz więcej uciekinierek wraca do
Ukrainy. Polskie, i nie tylko, firmy przewozowe zapewniają dojazd z każdego regionu
Polski do każdego zakątka tego nieszczęsnego, dotkniętego permanentną wojną i
paraliżem samoorganizacyjnym (30 lat po
ogłoszeniu niepodległości nie udało się zbudować w miarę silnego państwa) kraju. Ten
exodus przypomina trochę letnie wyjazdy
zagraniczne, bo pewna część wracających
uciekinierek zapowiada powrót do Polski w
sytuacji niesprzyjającej. Żonglowanie swoim
losem, wykorzystywanie czyichś serc.
Odwożę na autobus linii Koszalin-Chersoń, choć do Chersonia oczywiście
pojazd ten nie dojeżdża z uwagi na okupację
rosyjską, matkę z dwójką dzieci. 12 wielkich
bagaży, zamiast przypisowych dwóch; mój
samochód nie wystarczył, trzeba było wziąć
taksówkę. Kierowca autobusu żąda 300 złotych za ten bagażowy dodatek. Kobieta płaci
bez wahania.
Jest wojna, nieprawdaż, a tu obaj kierowcy w białych koszulach, wyprasowanych czarnych spodniach i wypucowanych butach. Po
raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że
na Ukrainie bardzo ważne jest, w czym i jak
się wyjdzie na ulicę. Obserwowałem to swego czasu w potrzaskanym dziś, sierpniowym
wówczas Czernihowie. Panie w przeróżnych
kwiecistych sukniach, panowie niczym kierowcy linii Koszalin-Chersoń, choć autobus
do Chersonia nie dojeżdża, tylko kończy bieg
w Mikołajowie.

13 czerwca
Czytam w powieści, którą wręczono mi
na tandetnym (sama starość!) spotkaniu
literackim: „Okrutny Bóg podarował mi
miłość do mężatki, bo przecież Bóg jest źródłem miłości. A kto jest autorem moralnego
kagańca? Święty Paweł? Mężatka bardziej
słucha Świętego Pawła niż Boga. Cierpię”.
Tandetne to, ale przecież prawdziwe.
Próbuję wczuć się w sytuację cierpiącego i
śmieję się jak na łzawej farsie. Życie!

5 czerwca
Jakaż radość z kolejnego dnia i zwykłego
dzień dobry!

9 czerwca
- Piękny poranek, nieprawdaż ...- mówi
autor powieści (...) do bohaterki powieści
(...) i delikatnie całuje ją w policzek.
10 czerwca
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza wydało zbiór esejów i felietonów
Goerge Orwella (1903-1950) Czy naprawdę
schamieliśmy? Znajdują się w nim fragmenty
notatnika literackiego zawierające zapiski
z ostatniego okresu życia pisarza. Jakże są
one podobne do mojego Dziennika! Noty o
faktach mieszają się z rozważeniami historiozoficznymi, a także z fragmentami nie

14 czerwca
Fantastyczne to moje spotkanie autorskie w Salonie Kazimierza Hoffmana w
Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury.
Prowadzi je Bartłomiej Siwiec, który przygotował na piśmie recenzję z mego tomu wierszy Egzystencje i ptaki. Prawdziwa to recenzja,
bowiem przezroczysta wobec autora i jego
dzieła, nie narzucająca swoich poglądów i
mniemań. Dużo zasłuchanych słuchaczy.
Nic, tylko dziękować.
15 czerwca
Wzajemność to nie oczekiwanie na
odpowiedź, rewanż, tylko dzielenie się sobą,
opowieść o tym, co było w ciągu dnia, co
teraz się myśli.
16 czerwca
Po śmierci mego przyjaciela od poezji
Mieczysława Wojtasika (1941-2022), oglądając mijane obrazy świata stwierdzam, że on
już ich nie widzi. Cieszę się, że ja jeszcze ten
świat widzę. Czyżbym od teraz w dwójnasób
miał się cieszyć, że jeszcze żyję?
17 czerwca
Przepisane z tej tandetnej powieści,
którą dostałem na tandetnym spotkaniu
literackim:
„Zadzwonił do niej po kilkunastu minutach:
- Nie, żebym zapomniał, bo jeszcze nie
zapomniałem, tylko nie chciałem ci powiedzieć, a teraz chcę ci powiedzieć.
- Co?
- Że cię kocham... Nic ty, na Boga, nie
mów, bo jesteś teraz chora, a w chorobie
różne głupstwa się mówi, które potem trzeba
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nawet przed sądem odwoływać.
Chwila milczenia i perlisty śmiech, bo
ona w mig pojmowała jego nawet zagmatwane żarty. A on nie chciał obciążać się czyjąś
miłością. Nie udźwignąłby takiej odpowiedzialności, mówił, że jest za słaby. A poza
tym miłość to wolność. Od przeszłości, od
schematów, od słów na miarę. Wszystko jest
w miłości ponad miarę, a więc nierealne i
nieodpowiedzialne. Piękne.
- Jeśli miłość to jednak wolność, ale nie
ma wolności od człowieka, którego się kocha
– szeptał mu rozum.
- Tylko co zrobić, aby się nawzajem nie
zniewolić? – odszeptywał”.
18 czerwca
Rafał Berger szczerze stwierdza, że lubi
czytać mój Dziennik.
Nie wiem, co odpowiedzieć, więc nic
nie mówię, ale chciałoby się powiedzieć, że ja
też po wydrukowaniu w „Akancie” poczytuję
kolejny odcinek Dziennika i też coś mi się w
nim podoba.
Jak szczerość to szczerość...
19 czerwca
Roman Sidorkiewicz, który dość często
odwiedza redakcję „Akantu” użala się nade
mną, który przyjmuje różnych interesantów,
także od przydziałów mieszkań i od dziur w
moście.
- Czyjaś prośba, natrętna nawet wyzwala
u mnie dobrą troskę, a dobrych uczuć nigdy
za dużo – próbuję siebie tłumaczyć.
- Być może ja sam z siebie nie potrafię
być dobry – dodaję samokrytycznie
Roman milczy i wypija ze mną kieliszek
whisky.

wiek, chyba, że w okresie niepełnoletniości,
gdy nie mogłem obejrzeć filmu od lat osiemnastu. A tu nagle ktoś uparcie odwołuje się
do mego wieku. Zupełnie jakby kopał leżącego. Ale przecież ja jeszcze nie leżę!
24 czerwca
Strajk komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. O pieniądze, tylko o pieniądze.
Zawsze popierałem strajkujących, nawet
tylko o pieniądze. Teraz jednak jest mi trochę
głupio. Bo 24 czerwca to dzień zakończenia
roku szkolnego. Rozdawanie świadectw,
pożegnania, często ostatnie. Bydgoszcz jest
rozciągnięta na 32 kilometry (Krzywy Róg
w Ukrainie ma 126 kilometrów długości).
Młodzież ze szkół ponadpodstawowych ma
więc kłopoty z dotarciem do szkół, wielu
nie dotrze. Czy nie można było zrobić tego
strajku w poniedziałek?
A może chodziło o bolesne uderzenie.
Samolubne uderzenie, tak jak samolubny
jest dziś świat. Wolę jednak myśleć, że ktoś
tak właśnie nie pomyślał, że to z głupoty się
stało, tak jak wiele zdarzeń w Polsce z głupoty
i przypadkowo się zdarza. Spiskowa teoria
dziejów raczej się Polski nie ima.

21 czerwca
Znów ich widzę jak pod jednym parasolem, w strugach deszczu tulą się do siebie
(film Parasolki z Cherbourga). Znów nie zazdroszczę. Znów nie wpadają pod samochód,
bo ulicą nic nie jedzie.

25 czerwca
Nie cenię zazwyczaj publicystyki kobiet.
Zbyt wiele emocji, za mało syntezy. Ale tym
razem chylę czoła przed felietonem Joanny
Szczepkowskiej Fotografia ze spotkania w Kijowie („Plus Minus” 2022, nr 146, s. 21).
Na tej fotografii prezydent Francji
Emanuel Macron obejmuje prezydenta
Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego, jakby to
były gratulacje z okazji ślubu”.
Tak świetny jest tekst J. Szczepkowskiej,
że muszę przytoczyć jego fragment:
„Przerażająco wiotka jest dłoń Marcona,
ta położona na ramieniu Zelenskiego. Jakby
bezwładna w kontraście z uściskiem, jaki
oddaje Zelenski. On ma sylwetkę człowieka
aktywnego. To jak spotkanie gladiatora z
gościem przyjęcia weselnego po szampanie.
Ten uśmiech... Jak czułe szepty do ucha...
Te oczy rozkosznie przymknięte... Jakby
tu i teraz nie było wojny, dzieci zabijanych,
ludzi torturowanych. Jest coś przerażająco
protekcjonalnego w tym uścisku, zupełnie
tak, jakby to miał być zaszczyt. Pytanie tylko,
kto kogo zaszczyca”.
Wycinam ten felieton z gazety i kładę na
stos innych ważnych wycinków prasowych.
Czy kiedyś do nich powrócę? A co będzie,
gdy odejdę? Worek, kilkanaście worków na
śmieci po mnie, bo kto to wszystko ogarnie?

22 czerwca
Daleko idąca prywatyzacja czy nawet
egoizm życia sprawia, że ludzie wyodrębniają
w przestrzeni publicznej „swoje” domeny,
na przykład chodnik, którym codziennie
kroczy dany osobnik i który nie może być
„nigdy” zastawiony przez wóz meblowy, który
realizuje przeprowadzkę sąsiada. Na drodze
trąbią, gdy ktoś jedzie wolniej, w kolejce sklepowej sykają, gdy ktoś dłużej robi zakupy. A
równocześnie ci „egoiści” są empatyczni, gdy
coś złego się dzieje. Na chwilę empatyczni,
bo potem szybko odchodzą do swoich spraw.
Zapominają o tym, co było przed chwilą. Ot,
nowy typ stosunków międzyludzkich.

26 czerwca
W kręgach inteligenckich, które jeszcze
- choć w szczątkowej formie - są, toczy się
dyskusja, czy bojkotować rosyjską kulturę.
Według mnie to sprawa osobistego wyboru, ale trzeba wiedzieć, że żadna kultura a
szczególnie rosyjska, zależna przez wielu
od cenzury, dworu i mecenatu państwa, nie
była i nie jest neutralna. Legitymowała państwo, czyli taką czy inną despotię, w której
człowiek nie miał wartości, chyba że mięsa
armatniego. Warto pod tym kątem przyjrzeć
się literaturze rosyjskiej, zamiast bezmyślnie
powtarzać frazes o jej wielkości, szczególnie
w XIX wieku (por. nota z 4 czerwca).

23 czerwca
Nigdy nie zwracałem uwagi na swój

27 czerwca
Nadmiar i inflacja, a za nimi egoizm i

20 czerwca
Wszyscy chyba chcemy odpocząć. Intensywność odrabiania covidowych zaległości i
psychiczny ciężar wojny przy niezbyt sprzyjającej pogodzie męczą dodatkowo, obok
rytmu codziennych powinności. Jedna z
bliskich mi osób nie wytrzymała i zrobiła z
igły widły. Nie pomogło rytualne „przytulanie” słowne. Czy zdarzyło się to po to, aby
coś się zdarzyło i pchnęło ten taśmociąg
zdarzeń dalej?

str. 23

mimowolny plagiat, potęgowane są dziś w
sztuce przez wzrost poziomu wykształcenia a
przede wszystkim przez technologie informatyczne. W zasadzie niczego, co one oferują
nie czytam i nie oglądam, a wykorzystuję
je tylko do komunikacji, co rekompensuje
moją niechęć do rozmów telefonicznych,
podczas których mam tendencję do przerywania rozmówcy i wiem, ze to jest niedobre.
Niemniej podziwiam facebookowiczów i
instagramowców, bo zawsze podziwiałem
coś, czego sam nie doświadczyłem. Tylko,
że często dochodzę do wniosku, że energia
życia, którą im owe technologie informacyjne dodają, to tylko pozory życia. Gdy usiłuję
zatrzymać się nad przedstawianą przez nich
sprawą, to zaraz umykają do następnej. Ich
cherlawe roślinki myśli nie mają korzeni
zrozumienia, kontemplacji, utrwalenia w
pamięci wreszcie.
28 czerwca
Czytam o poranku nowy tom wierszy
Zdzisława Prussa Wspólny mianownik i odnajduję z tym świetnym poetą wspólny mianownik
sarkastycznego podejścia do życia, ową radość
zmieszaną z rozpaczą.
Nie wiem, czy po takich werrystycznych
aż do bólu wierszach trzeba się z tym pogodzić,
widać tak być musi (Z. Pruss).
29 czerwca
Znów z tej tandetnej powieści, którą
otrzymałem na tandetnym spotkaniu autorskim:
„W coraz bardziej jaskrawym przedpołudniowym słońcu z nostalgią spoglądał
na zaschnięte gałązki kwiecistego krzewu,
które ona podarowała mu w przypływie najwyższych emocji. Suche, sczerniałe boleśnie
kontrastowały z bielą barowego kubka, do
którego je włożył. Obok, też niczym relikwia,
stał papierowy kubeczek, z którego swego
czasu napiła się wody. I pusta butelka po
tej wodzie.
Siedział tak i patrzył, siedział tak i patrzył. Długo nie mógł się z tego patrzenia
otrząsnąć. Dopiero dźwięk telefonu przywrócił go i nie przywrócił, bo w pierwszej chwili
myślał, że to ona, do rzeczywistości.
Dzwonił jakiś młody, przerażony i zawstydzony, że wykonuje tak beznadziejną pracę człowiek z informacją, że ma do odbioru
laptop, jeśli przyjdzie z osobą towarzyszącą
do hotelu „Krokus”.
Śmiech zmieszał się z bólem. Bolała
oczywiście ta „osoba towarzysząca”.
30 czerwca
Znów ich widzę. Chyba zaspawali się na
wieczność. Bywają takie spawy. „Miłość nigdy
nie ustaje” (1 Kor 13,8). Nawet gdyby ich
samochód przejechał.
1 lipca
Gdy widzę ludzi z psami i kotami, to
myślę, że mają oni problemy emocjonalne
z innymi ludźmi. Gdy poznaję ich bliżej,
okazuje się, że raczej mam rację.
2 lipca
„Za zamkniętymi drzwiami widzi nas
tylko Pan Bóg, a On, gdyby nie srogi wzrok
zaschniętych teologów przeszywający Jego
nieznane nikomu Oblicze, uśmiechałby
się...”
dokoñczenie na str. 24

str. 24
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Dziennik...
dokończenie ze str. 23

Oto najlepszy fragment opowiadania
nadesłanego do redakcji „Akantu” przez
jakiegoś debiutanta. Co ja bym napisał
dalej?
Nie wiem. Wydaje mi się, że dopisanie
czegokolwiek do tej zapowiedzi czegoś
wielkiego i pięknego, wzniosłego i mistycznego zarazem byłoby obniżeniem lotu.
Bo rzeczywiście, co dalej po tak świetnie
rozpoczętej scenie? Miłość ma swą warstwę
mistyczną a jej nie imają się żadne słowa.
Debiutant nie miał tego świadomości i
rozpisał się o serii pocałunków i tak dalej.
Dziewczyna z jego opowiadania była trzeźwiejsza, bo usiłowała jeszcze coś mówić
o Bogu, któremu wmawiamy to i owo,
bo to my przecież jesteśmy tymi srogimi,
zaschniętymi teologiami, ale chłopak
uparcie dążył do swego. Opowiadanie w
pewnym momencie urywa się i dobrze.
Debiutant pisze:
„Zamknął jej usta najgorętszym z
wszystkich dotąd pocałunków”.
3 lipca
Żona mi mówi, że abym zaczął już
powoli sprzątać po sobie:
- Bo kto to zrobi? Zastawisz kłopot.
Kiedyś takie kłopoty były rodzinnym
problemem, który łączył i dzielił. Ale były
rodzinne.
Czyżby dziś rodzin już nie było i każdy
z nas miał tylko swoją półkę w tym sklepiku
zwanym życiem?
Czuje się jak podzespół czy nawet
tylko detal na taśmociągu i zgadzam się
z żoną. Nie wiem tylko, co wyrzucić a co
zostawić. Wszystko wydaje mi się ważne.
Wydaje się... Czyżby moje życie też mi
się wydawało?
4 lipca
Podlewam kwiaty w mieszkaniu znajomych, którzy wyjechali na urlop. Przerażająca pustka w pełnym słońcu. Gdyby
nie ich fotografie na ścianie korytarza, to
bym się załamał. Chyba wrócą...
5 lipca
Rosjanie od czasu do czasu wystrzeliwują rakiety na ukraińskie miasta. Zazwyczaj bez uzasadnień strategicznych w tej
dziwnej wojnie.
Usiłuję wczuć się w sytuację operatorów wyrzutni rakiet. Chyba żadnej
wrażliwości, którą wywołuje jednak wygląd
przeciwnika. Bo przeciwników a raczej
ofiar rakiet wystrzelonych z wyrzutni na
Białorusi czy z okrętu podwodnego operującego na Morzy Czarnym nie widać. Liczy
się tylko obliczenie właściwych namiarów.
Ot, bezduszność wysokich technologii,
także zabijania.
6 lipca
Nie widzę ich. Chyba wyjechali albo
rozjechali się. Za to po tym dzikim bydgoskim strajku komunikacyjnym, a raczej
po buncie załogi Miejskich Zakładów
Komunikacyjnych zatrzęsienie samochodów na ulicach. Chyba któryś z nich ich
nie przejechał...Gdy znów się pojawią,
to natychmiast zamelduję o tym P.T.
Czytelnikom.

7 lipca
Upadek W.W. Putina wydaje się nierealny (ponad 70 procent wewnętrznego
poparcia, brak opozycji, niemożność skonstruowania spisku), zwycięstwo militarne
Ukrainy mało prawdopodobne (niemożność przeprowadzenia ofensywy), straty
terytorialne nie do odrobienia, rozmowy
pokojowe trudne do wyobrażenia – oto
prognoza wojny w Ukrainie po niemal
pół roku. Coraz silniejsze przekonanie, że
wojna będzie trwała lata (były już wojny
stuletnie). W takim minorowym nastroju
rozpoczynam lato. Upały, chciałoby się
trochę zrelaksować a tu taki psychiczny
bagaż. Wkrótce wyjadę jak co roku nad
morze, ale jakby ze związanymi nogami.
8 lipca
Niby ten uśmiech, a jednak nie taki
sam. Tam jak do fotografii, tu - choć twarz
bardziej zmęczona - pełen słońca...
Dwie fotografie tej pani, które przeglądałem w jej albumie, gdy ona przygotowywała kawę w kuchni przed umówionym
wywiadem. Pierwsza to fotografia ślubna,
na pokrytym trawą stoku, druga wykonana
na jej balkonie - to z bukietem kwiatów
od dzieci na zakończenie roku szkolnego.
Podczas wywiadu nie poruszyłem tego tematu, tylko cały czas myślałem o drodze,
która skręcała w inną niż powinna stronę.
9 lipca
Przez przypadek dostrzegam w Internecie sprawozdanie z jakiejś wycieczki.
Dokładność zmieszana z naiwnością.
Niepanowanie nad słowem. Na przykład:
„Obejrzeliśmy rzeźbę, która wywołała zbiorową ekstazę”, „Fontanna przyjaźni transgranicznej”. Mamy więc strzępki relacji
przewodnika, rzutowanie własnych uczuć.
A jednak dobrze, że ludzie piszą.
Piszą i „publikują” w internetowym ścieku. Mają satysfakcję, niektórzy nawet doświadczają „ekstazy”. Teraz już wiadomo,
dlaczego nie czyta się już dziś książek. Bo
„pisze” się własne.
10 lipca
Andrzej Adamski narzeka na różne
ruchy pozorne, nazywając je „towarzystwami wzajemnej adoracji, których głównym
celem jest dobre samopoczucie uczestników tych towarzystw”.
- A czemu nie? – pytam. – W tym
podłym świecie trzeba jakoś się ratować.
- Wierzę w cuda – mruczy A. Adamski.
- Ja nie, bo widzę jak wielkie młyny
wielkich procesów cywilizacyjnych mielą
rzeczywistość. Oszołomstwo informatyczne, zachłanność, dominacja technologii
nad życiem, przemijanie. Cudem - przy
takim rozumowaniu – może więc być
wojna w Ukrainie, bo nikt się jej nie spodziewał – mówię.
Wojna gorsza od pandemia, bo pandemia ustawała latem a może tak nam się
wydawało. Wojna nie ustaje. Barbarzyńscy
Rosjanie zbombardowali w Krzemieńczuku centrum handlowe. Byłem w tym
mieście, nawet przemawiałem na wiecu.
Mówiłem po rosyjsku, bo ukraińskiego na
tyle nie znam, aby rozmawiać.
- A zaczem nie po ukraińskoi mowi?
- krzyczał ktoś z tłumu.
- Było mi wstyd. v

Aleksandra Brzozowska

Kryształowy
-Jakie słowo lubisz, mój Mały?
-Kryształowy.
-Ono zamyka Ciebie w małej przestrzeni, kochany.
-Nie, tam jest wszystko. Różne opowieści. O skale, w którą wbijamy się, by
żyć i o linie, której się chwytamy, żeby
nie spaść.
-Kryształowy ma niezwykły blask. Ale
nie widzę skały ani liny.
-Popatrz, na kryształowy tak jak ja, bez
wiedzy i oczekiwań.
-O tak! Już słyszę szum węża. Jego
ciało połyskuje kolorami tęczy. Owija
się wokół Pustki i ją oswaja. Nad wirem
łopocze chorągiewka.
-Świetnie! Ostrzega, że wir może
wciągnąć i zakryją nas fale!
-A jeżeli tak się stanie? Czy w kryształowym widzisz odpowiedź?
-Tak.Wpadamy w głębinę. Ale to nie
jest Koniec lecz Początek.
Wynurzamy się, pniemy w górę i
rośniemy, jak drzewo co wrasta w skałę.
-To trochę dziwna historia. Nie każdy
tak potrafi.
- Trzeba zaufać i nie stawiać oporu,
Babciu. Każde dziecko o tym wie, a wy
dorośli zapomnieliście o tym.
-Więc w kryszałowym jest o tym
opowieść? To cudowne! Jaki jest jeszcze
przekaz w kryształowym?
-Jest bajka o Niebie i Otchłani.
-Lubię bajki, ale nasza codzienność
jest trudna.
-Tak nie musi być. Na początku Drogi
wszystko jest proste. Idziemy do przodu
a właściwie czas unosi nas ze sobą. Ale w
którymś momencie musimy wybrać: czy
idziemy w górę czy wracamy w dół. Poruszać się w dół jest łatwiej, czujemy się, jak
na zjeżdżalni na placu zabaw. Patrzymy
w Otchłań.
Przypominam sobie to miejsce. Tam
jest ciepło, ciemno, bezpiecznie. Słychać
ciągły szum, jakby woda krążyła w rurach.
I wcale nie jest nudno! Za ścianą, która
pulsuje, tyle się dzieje.
-A jednak po jakimś czasie chcemy
wydostać się z Otchłani. A właściwie ona
nas wyrzuca.
-To nie jest naprawdę przyjemne.
Jeszcze czuję obcość i zagubienie.
-A jeśli wybierzemy drogę w górę?
Będzie łatwiej?
- Robimy ciągle małe próby. Płyniemy
na wodach oceanu. Raz w górę, raz w dół.
Lecz, gdy trafimy na wielką falę, wysoką
jak wieża i nie będziemy mieli w sobie już
lęku i pozbędziemy się balastu, wyniesie
nas, bez większego naszego wysiłku, w górę
i poszybujemy. Opuścimy kryształowy. Na
zawsze. v

Rozmowy z wnukiem
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Jacek Jaszczyk

Ewa Katarzyna Skorupska

List z emigracji XXIX

MELODIE JUDEI

1.
Droga. Wrzosy kąpią się w swoich cieniach.
Zapomniany dzwon w Kościele św. Kevina milczy.

Oto mozaikowe
Civitas Dei
bazyliki snów
i piaskowego miasta,
którego bramy
obrysowane słońcem
prowadzą na targi
pachnące miętą,
wzdłuż ulic krętych
jak melodie Judei,
nad którymi zielone niebo
ogrodów oliwnych,
a tam oddech pielgrzymów
z zamorskich światów,
skąd przynoszą kapłańskie
talizmany, kryjące
w twardym wnętrzu
minione światła,
jak małe łzy
bursztynu

Krople słońca przypominają bursztynowe koraliki
zabrane przed wiekami z Jantaru.
Mijam jasne przestrzenie i poskręcane głazy,
na których Celtowie budowali przyszłość tej chwili.
Może przeczuwali, że w ich odległych spojrzeniach,
zielone doliny zalesią nade mną ciszę nieba.
2.
Błękit we włosach.
Pod stopami pamiętne pola z filmu Braveheart.
Owce przegryzają pamięć równiny Curragh,
na której Mel Gibson prowadził Szkotów
do walki z angielską monarchią.
Wiele lat później brytyjska Izba Gmin,
po raz trzeci odrzuci rozwód z Europą.
3.
Ze szczytu góry Djuice kamienie dotykają obłoków.
Twoja postać stanęła nad krawędzią słów ściskanych w pięści.
Słyszę każdy dźwięk i oddech przelatującego wiatru.
– Twoje wiersze to spowiedź, o której nie zapomnę nigdy – napiszesz
chwilę po tym, gdy ptaki otoczą mój lęk o nasze jutro.

Robert Drobysz
ZOO w Budapeszcie
kiedyś płynął pustynią niosąc na grzbiecie
dostojnych Arabów zawiniętych w upał
przemierza Saharę wybiegu skubiąc chipsy
marchew pisk dzieciaków kanapki w papierku
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Miłosz Zawadzki
Nowy Jork to nie miasto
dla mnie
pomiędzy spojrzeniami musi być wiatr
i kilka piędzi kurzu w kieszeniach
dlatego nie podróżuję zbyt blisko
teraz jestem z domem
na obrzeżach lasu
kiedy wychodzę
dalej niż na sto słów
zdarza się że chciałbym
odzyskać niepamięć

Małgorzata Osowiecka
Zachód nad Sunoco

Grzegorz Zientecki
NOC W NOUMEA  
Noc gęstnieje jak przepowiednia
Droga Mleczna, gwiazdozbiory i inne inkrustacje Demiurga
Rozlały się miliardoletnim monologiem
Spaceruję w balsamicznym powietrzu
Mijany przez hebanowe nimfy
I za każdym razem słyszę ich pieszczotliwe: bon soir
Kanakowie to miły ludek uładzony przez misjonarzy
A Bóg
Ten Deus Absconditus Pascala
Ukrył się za promieniowaniem tła
Ocean, muszle nautilusów, poezja i nieskończoność
To Jego, wyłącznie Jego sprawka   

Nie przypuszczałam, że nad Delaware mieszkają rafinerie.
Nie przypuszczałam, że będę marzyć o rzęsach
w zimowym szronie.
My tylko biegaliśmy po martwym gruncie,
a potem wyjścia były dwa
- górą albo dołem
i płot pozwolił przejść tylko mi.
Najpierw jasność zepsuła nam czopki.
Wydawało się, że trawa była czerwona,
a może miazga z niej, a może z biedronek.
W końcu ludzi i zbiorniki połączyło chłodzenie,
ale ogień już określił nasze osobowości.
Małe sikorki zapaliły się
nasze środki zajęły
bulgotały
tliło się,
aż słońce zaszło w ziemi
wsiąkło w nią
jak w gąbkę
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Jerzy Grupiński

Za to oranie czym popadnie, wystukiwanie…
To początek wiersza Małgorzaty Szczęsnej( Łyssowskiej) autorefleksja towarzysząca
trudom pisania, wersy pod którymi mogłaby
się podpisać niejedna osoba, której twórczość
jest tu przedmiotem naszej uwagi…
W minione 50- lecie poznańskiego Klubu
Literackiego pisałem o twórczości Danuty Ewy
Dachtery, Stanisława Chutkowskiego i Józefa
Zdunka (Akant nr.313, 2022 r).
Przyjrzyjmy się i innym piórom poznańskiego środowiska literackiego.
Najmłodszym jest Michał Sławski, który
wydał wprawdzie dwie książki, ale ciągle zdaje
się znajdować na etapie poszukiwania własnego języka. Nie brak mu fantazji i wyobraźni.
To zalety. Jednakże bardziej chyba przemawiają do czytelnika wersy bardziej powściągliwe, jak te z wiersza pt. ”Pasażer” (publikacja
w “Protokole Kulturalnym”) : / Pasażer na
gapę/patrzy przez okno/na te wszystkie rozbiegane
oczy/samotne matki/pchają te swoje wózki/dzieci
urywają lusterka samochodom na kredyt/ mędrcy
skaczą na główkę(...)
Największy dorobek spośród prezentowanych tu twórców ma Zygmunt Dekiert
autor siedmiu książek poetyckich omówionych w obszernym eseju Anny Kokot-Nowak,
na łamach “Akantu”.
Tu wspomnijmy gorzki tekst “Samotna
bajka”, zacytujmy też “ Panikę”,
bo autor lubi silne efekty…/ Na pokładzie
Arki NOWEGO / w krnąbrnej ciżbie/ zwierzęcych
pomruków/ rozpychając się łokciami zwątpień/ z
balastem migreny fałszywych doznań/ płyniemy
w objęcia tęczy raf koralowych/ nieodżałowaniem
zieleni/ podeptanego parasola(...)
Zygmunt Dekiert chętnie tnie narrację,
niespodziewanie przechodzi z nastroju - klimatu, nagle, w inny świat, w inną poetykę.
Lubi niezwykłe piętrowe tytuły i silne / WYDUMANIA/ SENSOWNE/ UMIARKOWANYM / WULGARYZMEM / gdyby tak…/
Wszystkie burz pioruny/ zebrać w jeden grom/ rzeki
świata / zapędzić w jeden nurt/ deszcze powszednich
dni/ zamienić w słoneczną niedzielę/ Gdyby tak…/
Na co/ Po co / - Po cholerę/
Na przeciwnym niejako biegunie doświadczenia pisarskiego stoi Janusz Urbaniak,
ze swoim wyciszonym lirycznym piórem.
Autor przed debiutem.Czas na książkę. To
poezja ponad poetyckimi “wodami, przestrzeniami “ , głęboko liryczna, z rozlewną szeroką
frazą “Sprawy i rzeczy…pytają siebie same…”/
przez nie toczy się przysłowiowy młyński kamień/.
Zacytujmy też wiersz “ Słowo od wydawcy “ / brakuje czasu na wielkie dzieła/ by się zatopić by dać
się olśnić /stanąć przy drzewach/ gawronich żali
wysłuchać nocą/ wśród sprawi wśród rzeczy/ przez
które płyną spóźnione lata/ kiedy czekanie się rozprzestrzenia/ jest też tęsknotą wypatrywaniem
/tych którzy milczą i są daleko/
Początki swego doświadczenia prezentowała w naszym poznańskim Klubie Literackim
Aleksandra Pawlisz - Jabłońska
“Kolory słów”/ Przekazuj mi w słowach /
jesienne kolory/ nicią pajęczą powiąż je w senas/
jak cudnie jest wsłuchiwać się w szelest słów/ które
nadlatują. (...). To twórczość pogodna, pełna
ludzi, zdarzeń, nadziei, wobec słów ,które się
spełniają w pisaniu, które ( jak w wierszu)

“nadlatują”,wiążą w sens.
Zdzisław Czwartos próbujący także
małych form prozatorskich o niezwykłym
klimacie… Autor skupia się chętnie na mikrokosmosie naszej rzeczywistości. Obserwacje tu
szczegółowe, sens-w ułamku, drobiazgu XXX / tak/
to jednak jest takie ogromne…/na moim poletku/
nie większym od chłopskiej ławy/ wyrosły fiołki/skąd
wzięły barwę płatków i zieleni liść/ i zapach ten(...)
Szczegółowa obserwacja, empiria, doznanie - mikro tego, co rozległe, niepoznawalne,
to poetycka metoda owocująca w wierszach
Zdzisława Czwartosa. Wiersz kończy typowe dla poety zawężenie ( ale jakże owocne
!) pola poetyckiego doświadczenia. (...) spójrz
dookoła /trawa/ małe maleńkie źdźbła/ wiem wiele
potrafisz/ ale tę barwę kwiatów i zielony liść …
Autorką posługującą się konsekwentnie
językiem zwartym, oszczędnym jest Maria
Ciążela, poetka od lat związana z Klubem
Literatów. Jednakże ciągle jeszcze w oczekiwaniu na książkowy debiut. Poezja wybitnie
sensualistyczna: zapachy, dotknięcia, poczucie temperatury i struktury obiektów. Jak w
wierszu XXX / Idę / dotykam/ dotknięte rozkwita/wydaje dźwięk/owocuje /idę nie patrzę za siebie/
coraz rzadziej przystaję/ czuję dotyk/idę (...) XXX
/ znowu jestem perełką /kurczę się od ciepła dłoni
a ty/ kładziesz mnie na sercu/ i pozwalasz rosnąć /
“Stworzeni by kochać “ taki tytuł nosi
debiut Edwarda Henki. Słówkiem wstępnym
do książki pisałem ongi w “ Protokole Kulturalnym”.
“Jest więc miłość napojem Boga , jest
lotem, spełnieniem, wreszcie słowem, bo od
niej świat wariuje - wiruje. Przekracza granice
czasu i przestrzeni, bo miłosna noc jest sekundą. Pisarz odrealnia pejzaż towarzyszący
kochankom. W tej samej zwrotce wiersza “
U drzwi” czytamy o świątyni ,palmie, źródle,
wydmie i uśmiechu, który usprawiedliwia ten
świat”. Jak wynika z tekstu, tematem są przeżycia miłosne. Ale w nowych utworach Edwarda
Henki mniej westchnień i porywów. Pojawiają
się strofy tragiczne, dynamiczne w swym
rysunku. np. “ Dokąd idziesz” (...) / dźwigasz
to na barkach/milczysz/ co można powiedzieć/
śmierć i szczęście splecione z sobą / życie pełznie po
ścianie niemocy/ czołem uderzasz w beton/ czujesz
ulotny smak (...)
Nowych motywów można się też doszukać w tekście pt. “ Tak łatwo “(...)/ jak kupić
czas by kochać/ usłyszeć łzy spadające na
ziemię /podać dłoń przechodniowi/ to nasza
nieśmiertelność/
Bardziej oszczędna w słowie jest Ewa
Moskalik, autorka próbuje także sił w prozie,
chętnie eksponuje motyw lustra…Tak bardzo
zdawałoby się “ zużyty” w poezji. a jednak
poetce udaje się podjąć słowo…tak jak w
poniższym wierszu: W lustrze/ /Patrzymy sobie
w oczy / ja / ona/ jest taka bezbronna/ całkowicie
zależna ode mnie/ uśmiecham się / niech myśli/ że
wszystko / będzie /dobrze/
Lustro wraca też w wierszu pt, “ Samotność “ / Mieszka w domu/ z lustrem o jednej
twarzy/ z jednym cieniem rzucanym/przy wieczornej
kanapie/(...)
Mirosława Poncyliusz jest autorką tomików “ Bliżej ziemi” i “ Tylko skrzydła czyszczę
“. To wiersze ujmujące ciekawą konstrukcją

obrazów, lirycznym ujęciem losów jednostki.
Świat tu niby szary i dzieje się niewiele. Dni
i godziny, zwykłe losy… A jednak przez tę
warstwę słów odnajduje czytelnik podstawowe pytania o sens bytu jednostki, pytania o
znaczenie każdej sekundy, godziny… “ Jubileusz”/ Dzień wstaje bez dostojności bez gorączki
bez tłumu/- mój dom jest oswojony ciszą w kątach
i na obrazach/
Przestrzeń bezładna jak rozsypane puzzle/
zdjęcia szepczą w otwartych albumach/ Myśli jak
stary pies wloką się od ściany do ściany
/ szczelinami wslizguje sie pustka/ Tylko ja
i świadomość naga jak narodziny/ - czy to moja
tożsamość/ Czy to lęk trzepocze czy owad/
XXX/ wsłuchujemy się w siebie wzajemnie/ jak w muzykę/ rodzącego się dnia(...)/
pisze Aleksander Talarkiewicz w jednym z
wierszy. To istnienie przez miłość. Właśnie
erotyki wydają się najbardziej przemawiającą
stroną twórczości poety. Akt, chwila uniesień
ma wymiar Kosmiczny. Łączy zieleń z błękitem, ze światłem gwiazd :(...) / A ty - rozkosz
rozkoszy/ otwierasz oczy- płoniesz/ zamykasz oczy
-spadasz/jak gwiazda szafirowej nocy/ aż do
utraty tchu,/ aż do ostatniego gestu,/…do naszego
odlotu./ To pointa tekstu pt.”Po ciemku”. W
jeszcze innych tekstach - Kochankowie są
muzyką, intymny ich świat pachnie majem…
Aldona Latosik jest autorką tomików
poetyckich, książek dla dzieci, podejmuje też
próby prozy autobiograficznej . W wierszu
sięga po doświadczenia sporne, tragiczne .
Nie to, co piękne słodkie owocuje w życiu,
literaturze. Zacytujmy poniższy wiersz ilustrujący ten zakres doświadczeń egzystencjalnych
i poetyckich…/ Kiedy odnalazła miejsce/ zaniemówiła / zardzewiała kłódka została jej w ręce. /
Brama z liszajem czasu/ rozglądała się/chrypiącym
zgrzytem. / Pamięta to miejsce /od lat
pięćdziesiątych/ a jakby nigdy tam nie była./ Z
owocujących drzew,/ zostały kikuty/ obrosłe trawą/
wysoką do pasa/(...)
Chwila twórcza, pisanie - są bohaterami
cytowanego w tytule recenzji wiersza Małgorzaty Szczęsnej (Łyssowskiej). Moment ,chwila są tu darem, otwierają autorkę na niezwykłe
przeżycia, pejzaże XXX /Dzięki Ci za ten trud w
darze Panie/ za to oranie…stalówką, długopisem,
ołówkiem/ czym popadnie/ za wystukiwanie znaczeń płynących z …otchłani dla/ Znaczeń/ Dzięki
Ci Panie/ za tajfuny płaczące, wiatry rozplątujące/
zefiry nakierowujące myśli na widnokrąg/ - stateczki
z białymi żaglami na błękicie nieba/ Za uwalnianie/ oddychanie / Dzięki Ci Panie…/
W tekście pt. “Koraliki” poetka zastosowała inny sposób narracji. Po cytowanym
wyżej hymnicznym wierszu, w “Koralikach”
znajdziemy ułamki codzienności, realia szarego dnia, poetycka narracja zaskakuje swoją
zmiennością, wreszcie i…tajemniczą pointą
otwierającą wiersz na inną rzeczywistość /
Mówiła że zbiera czarodziejskie koraliki/ Dzieci ma
dużo/ kochają ją wszystkie/ Gdy wraca do domu
zapada się w fotelu
/ i słucha mrrr…uczenia kota/ Dziś dorosła
przybita do roli/ po odejściu kata założyła kłódkę/
Zbiera czarodziejskie koraliki/ na zaczarowaną
godzinę/Nauczycielka…/
Co wynika z tego przeglądu piór wstępujących na wąską ścieżkę literatury? Wstępujących, bo tylko cztery spośród przedstawionych
tu osób wydały książki. Wyodrębnijmy twórczość Zygmunta Dekierta autora siedmiu tomików, zasługujących na osobne omówienie.
Wydaje się (jeśli wolno uogólniać - upraszczać
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), że cytowane tu teksty często realizują się
w języku bliskim Tadeuszowi Różewiczowi i
Czesławowi Miłoszowi w lirycznym monologu. Wiersze tu omówione stanowią najczęściej rodzaj wyznania, poetyckiej spowiedzi,
niechętnie ryzykującej (choćby i zabieg
lingwistyczny ) w narracji. W wielu tekstach
znajdziemy jednak bez trudu, próby własnego
głosu, dające nadzieję na ciekawą drogę w
literaturze. Autorki, autorzy ciekawie przenoszą swe przeżycia na świat natury, przyrody, W
ciekawszych tekstach pojawiają się zdarzenia
“ z życia “, postacie , elementy akcji. To akty
odwagi autorskiej… v

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA
ZAPRASZA
Pn. - pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23
52 361 96 46
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., śr., czw., pt. od 16:00
ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Stefan Pastuszewski

Kółko
A jednak coś się zawiązało z tych narzekań, kart i alkoholi.
Były nas trzy kategorie: ci, którzy przeszli
na wcześniejszą, czyli uprzywilejowaną emeryturę, ci, którzy załapali się na policję lub służby
specjalne nowego państwa i ci, którzy – tak jak
ja – zostali na lodzie.
Zwarta dotąd, choć będąca wewnątrz
kłębowiskiem węży, co jest jakby naturalną
cechą wszelkich korporacji, w tym także Kościoła rzekomo opartego o Boże przykazania,
formacja została rozbita. Przez pewien czas,
trudno powiedzieć jak długo, rok, dwa, może
więcej, utrzymywały się jeszcze jakieś więzi,
jakieś poczucie wspólnej tożsamości. Potem
ten oderwany od całości, chociaż według mnie
zawsze był oderwany, gdyż żył własnym życiem,
blok skalny zaczął wietrzeć. Wtedy, choć
pierwociny rozpadu były już na samym początku, ktoś wpadł, a raczej chyba my wszyscy
powodowani instynktem samozachowawczym
wpadliśmy na pomysł, aby powołać organizację. Oczywiście, że nieoficjalną i tajną, bo
byliśmy przecież dla nowej władzy wrogami
z przeszłości, a nowa władza, zresztą w ogóle
Polska cała, bardzo lubi walczyć z wrogami z
przeszłości a obecnych nie dostrzega.
Organizację tę oparliśmy o sieć lokali
kontaktowych, bo tak w przypływie wisielczego
humoru, posługując się naszym zawodowym
slangiem, nazwaliśmy mieszkania, w których
zaczęliśmy się w miarę systematycznie się
spotykać.
Kiedy na drugim spotkaniu wszyscy się
już rozsiedli na swoich wybranych poprzednio
miejscach, a w tym wieku człowiek silniej niż w
młodości przywiązuje się do miejsc, Seweryn, a
widać było na początku, że przebiera nogami
i nie czeka na zakończenie konwencjonalnych
gadek o pogodzie i zdrowiu, zagaił:
- Poczytam wam coś ciekawego. Mój kolega, nie pamiętam który, bo to nie ma znaczenia, dał mi do przejrzenia teczkę operacyjną
z ostatniego półrocza. Cytuję: „Z pomnika
zerwano gwiazdę pięcioramienną, którą
sprawca rzucił na schodach przed budynkiem
Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, gdzie
uprzednio załatwił potrzeby fizjologiczne.
Przekazaliśmy obywatela Komendzie Powiatowej MO, ale potem z uwagi na epidemię
grypy, nie kontrolowaliśmy całego procesu”.
- Ha! Ha! Ha! – było bardzo i to bardzo
słabe.
„Nie można wykluczyć zaistnienia w 1989
roku zdarzeń noszących znamiona terroryzmu politycznego, a mających przyczynić się
do dezorganizacji pracy ogniw partyjnych i
administracji i w ten sposób do odwrócenia
uwagi od działań politycznej opozycji”.
- Trudno zrozumieć bez kontekstu –
mruknął Bronisław, pułkownik, mój szef,
naczelnik Wydziału III.
Jego głos był ważny, bo wśród ludzi
przyzwyczajonych do chodzenia w zaprzęgu
szybko ukształtowała się hierarchia będąca
powtórzeniem hierarchii z tamtych lat.
„Funkcjonariusze działania służbowe
realizowali z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Postawy moralne nie budziły
zastrzeżeń. Nie nastąpiły przypadki klerykalizacji wśród pracowników i ich rodzin. Stan

dyscypliny należy ocenić jako dobry”.
No i koniec. Szlus, kropka, dupa blada
– zakończył Seweryn rozglądając się po siedzących, jakie wrażenie uczynił.
Niektórzy siedzieli jak sparaliżowani,
Krzysztof uśmiechnął się z niesmakiem, Konrad wbił wzrok w jakiś punkt za oknem.
- Teraz, po latach, łatwo to wszystko
obśmiać, unieważnić nawet, ale to było wtedy
nasze życie – odezwał się po chwili pułkownik
Bronisław. – Tak myśmy się wtedy w tamtym
świecie usytuowali albo los nas usytuował.
Życie każdego, nawet SB-ka, jest sprawą poważną. Możesz sobie spisywać nasze głupoty i
wykroczenia, niestety, bo i takie były, ale ich
tutaj nie prezentuj. Nie będziemy pluć sobie
w twarz. To nie wypada. Godność.
Seweryn zamilkł i wszyscy zamilkli.
Chciałem powiedzieć, że takie obśmianie siebie to autoterapia, dystans do tego, co
się robi ratuje człowieka przed otępieniem,
jak mówiła moja psycholożka, ale nie byłem
pewien, czy mam rację. Niby wszystko można
unieważnić? Można…
Nie pozostało nam nic innego jak znów
sięgnąć po szkło. Konrad wyciągnął „Wyborową” z czarnej służbowej aktówki jaką wtedy
nosił i do dziś z nią się nie rozstawał. Sentymentalista. Nie był jednak zbyt roztropny,
bo takie aktówki były naszym znakiem szczególnym, po którym siebie rozpoznawaliśmy,
a teraz mogli rozpoznać nas nasi wrogowie.
Tak to się zaczęło, a potem rozpaliło się
jak słoma. Na pewien czas, oczywiście, bo tak
płonie słoma.
Sytuacja nasza była zróżnicowana. Ci,
którzy mieli prawo do wcześniejszej emerytury, a byli tacy, nie poddali się weryfikacji, bo
po co, ale my? Mnie brakowało sześciu lat,
Januszowi siedem, a Krzysztofowi aż dziewięć.
Nawet gdyby te lata przepracować, to nic by
z tego nie było. Te nowe lata do specjalnej
mniej się liczyły. Wiek emerytalny nagle
przesunął się. Trzeba było więc kiblować jak
normalni ludzie.
Czy byliśmy nienormalni? Tak, po tych
naszych reakcjach na klęskę, twierdzę, że byliśmy nienormalni. I tak w ogóle. Kto to widział,
żeby całe życie się kryć?! Mieć nieograniczoną
władzę i stosować różne przykrywki, czasem
nawet żyć nie pod swoim nazwiskiem, a rodzinie mówić, że się pracuje w milicji, no, tam w
jakiejś technice czy w sprawozdawczości, albo
tak jak ja, w Urzędzie Skarbowym.
Bo każdy z nas miał rodzinę, w której
wyrósł. Bliższą czy dalszą, lepszą czy gorszą.
Mieliśmy też własne, założone przypadkiem
lub świadomie. Z tymi własnymi nie było najlepiej. Za duża władza, za wiele możliwości,
ale też stres, nerwy.
Krążył w naszych szeregach taki dowcip:
„Po powrocie do domu funkcjonariusz zdemolował mieszkanie, podpalił firankę, pobił
żonę i dzieci. Gdy się wreszcie rozładował żona
chlipnęła z wymówką:
- Jasiu, wszyscy wiemy, że w pracy ciężko
harujesz, po co jeszcze bierzesz robotę do
domu?”.
Po tym wszystkim to nam się rodziny
jeszcze bardziej posypały.
ciąg dalszy na str. 28

str. 28
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Kółko
ciąg dalszy ze str. 27

I do przemocy dochodziło. Dwóch czy
trzech z naszego środowiska miało założoną
niebieską kartę. Przychodził raz na miesiąc
kurator a raczej kuratorka, bo jest to profesja
niemal do cna sfeminizowana, jak zresztą
większość profesji w dzisiejszych czasach i wypytywała żonę i dzieci, czy ich mąż lub ojciec
nie bije. Była tak głupia i tak sformalizowana
w tej swojej niby pracy, że nawet nie wypraszała
męża lub ojca z pokoju, gdy wypytywała resztę
rodziny według z góry ustalonego kwestionariusza. Czasem sama odpowiadała, gdy pytanie
było zbyt trudne. Pytała tylko, a czasem i nie,
zaakceptowanie tej odpowiedzi.
Póki nie ogarnęliśmy się w nowej rzeczywistości, a byli tacy, którzy zrobili to
błyskawicznie, to garnęliśmy się do siebie,
zbijaliśmy się w kupę niczym spłoszone owce.
Zbieraliśmy się na zmianę w tych mieszkaniach, w których było to możliwe. Najczęściej
oczywiście u wdowców i rozwodników, bo
kobiety, nawet te najbardziej do rany przyłóż,
zawsze mieszają. W każdym razie w każdym
z tych naszych lokali kontaktowych żeby nie
było za bardzo alkoholowo i depresyjnie, gospodarz miał za zadanie zgromadzić trochę
gazet, krzyżówek, sudoku, gier planszowych.
Najchętniej graliśmy w brydża, bo on, jak nas
uczono, rozwija inteligencję. Niektórzy woleli
szachy, słabsi umysłowo warcaby.
W tej sytuacji zgoła beznadziejnej, a
beznadzieja miała dwa wymiary: jeden to
niemożność odwrócenie przemian, czyli
powrotu do służby, a drugi to pozostanie
na lodzie bez pracy, wszyscy stawali się sobie
bliscy. Jeden o drugim wszystko wiedział. Gdy
wyczerpały się odprawy, całkiem skądinąd
niezłe tych, którzy nie przeszli weryfikacji, to
ci z uprzywilejowanymi emeryturami zaczęli
się z nami dzielić. Zapanowała solidarność,
którą tak do niedawna pogardzaliśmy. Kółko
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zaczęło powiększać się przede wszystkim o
tych, którzy zostali na lodzie. Wieść, że dają
rozchodziła się lotem błyskawicy w naszym środowisku jak swego czasu wieść, że do sklepu
coś rzucili. Po pewnym czasie jednak uprzywilejowani zaczęli dawać sygnały, że dłużej nie
wytrzymają, a poza tym nie wiadomo jak długo
uprzywilejowanie potrwa. Nastroje społeczne
pogarszały się, więc potrzebna była jakaś padlina na żer dla gawiedzi. Euforia uzyskanej
wolności bez przelewu krwi została zastąpiona
przez destrukcyjną chęć przeżycia za wszelką
cenę, ale też w niektórych przypadkach przez
buzującą niczym krew przed stosunkiem chęć
dorobienia się. A jak tu, w zamkniętym tyglu
socjalistycznej czy postsocjalistycznej gospodarki dorobić się, jak nie kosztem drugiego?
Wówczas to podjęto decyzję o ustanowieniu
funduszu socjalnego. Ze składek, choćby symbolicznych, serdecznych, solidarnościowych i
z darowizn, choćby wymuszanych.
Ja wraz z Jarosławem podjąłem się tego
drugiego, bo jako dobry, nagradzany za gorliwość w pozyskiwaniu OZI funkcjonariusz
miałem dużo znajomości.
Metoda była prosta. Zgłaszałeś się do
OZI mówiłeś, że choć pragmatyka i moralność
tajnych służb zakazują ujawniania agentury,
to jednak zachowały się dokumenty, które
wpadły lub mogą wpaść w niepowołane ręce.
- Pan chyba żartuje, panie kapitanie. Jak
to możliwe?
- Dziś wszystko jest możliwe. Wydawało
się, że socjalizm nie upadnie, ale upadł.
- To co robić?
- Trzeba działać. Zaczynamy już działać,
aby was ochronić, a to kosztuje.
- Kosztuje? Ile?
- Wielu z nas nie ma już pracy, ale dużo
potrafi. Trzeba ich utrzymać – argumentowaliśmy.
- Ile? – pytanie było coraz bardziej natarczywe, jako że pytający stawał się coraz
bardziej nerwowy.
Do studentów, w tym Gwiazdeczki nie
chodziłem, bo byli w gorszej niż my sytuacji.
Myśmy jeszcze mieli jakieś znajomości i solidarną organizację a oni samotnie, nawet nie
małymi grupkami, bo jeszcze nie nauczyli
się działać razem, musieli przebijać się przez
gąszcz wolnego rynku i wciąż zmieniającego
się prawa. Do dziś nie mogę wyjść z podziwu,
jak to wszystko ludzie przeszli i dlaczego tak
brutalna wolna amerykanka nie przyniosła
zbyt wielu ofiar. Tylko kilkaset samobójstw w
skali kraju, trochę więcej obłędów. Chyba ta
słowiańska barankowata łagodność podsycana
przez różne chrześcijańskie miazmaty. Polska, choć weszła już na orbitę zachodniego
bezbożnictwa i bezrefleksyjnej konsumpcji,
pozostała jeszcze krajem katolickim, w którym
jedną z cnót była powściągliwość i miłosierdzie. Oczywiście, że były wyjątki. Coraz więcej
zresztą wyjątków. Otwierał się nowy świat.
Raz na kwartał jeździłem do Konstantego
P. z firmy polonijnej. Płacił bez ociągania, ale
kawy już nie stawiał. Z czasem to go nigdy w
biurze nie było gdy, umówiwszy się uprzednio, przyjeżdżałem, ale sekretarka podawała
mi przygotowaną kopertę. Nigdy z nim nie
było problemów. Los – jak widać – połączył
nas na stałe.
Gorzej było z Antkiem. Upierał się, że
nas nic nie łączy.
- Prawie 200.000 starych złotych u mnie
zarobiłeś – wyliczyłem.
- Ale koszty były – mówił.

- Jakie koszty? Żartujesz? W tylu organizacjach byłeś, wszystko wiedziałeś, informacje
same ci do ucha wpadały, a że pomagaliśmy
tobie ulokować się w zarządach tych organizacji, to i wpływ na kierunki działania miałeś.
Byłeś dobrym agentem w sferze informacji i
wpływu. Dezintegracji także. Mam ci pokazać
twoją charakterystykę? Jak się ją w którejś z gazet opublikuje, to cały nakład w mig wykupią.
- Ile? – zapytał, wiedząc, że ze mną nie
ma żartów.
Jeździłem do Mysłowic co kwartał, ale
on nie zawsze był przygotowany. Przepraszał.
- Nie przepraszaj – mówiłem. – Tu nie
ma nic do przepraszania. Tu…
Nie dokończyłem, bo okazywało się, że
jednak był przygotowany, tylko coś mu tam
w kieszeniach marynarki w modną angielską
kratę się poprzestawiało. Przepraszał jeszcze
raz, patrząc mi w oczy niczym zbity pies. Momentalnie, z pewnego siebie agresywnego
brytana zmieniał się w merdającego ogonem
kundla. Nie ukrywam, że byłem pewien
podziwu dla takiej metamorfozy. Szkoda, że
wszystko się rypnęło, bo gdyby wstąpił do naszych służb, to droga do kariery stałaby przed
nim otworem. Takie wywijasy świetnie się do
tajnych służb nadawały.
Wychodziłem od Antka nic nie mówiąc.
Potem, na jego wyraźne życzenie, spotykaliśmy się jak za dawnych, dobrych czasów w
moim samochodzie na pobliskim parkingu.
Początkowo nie chciałem, złośliwie oczywiście,
na to się zgodzić, ale pieniądze były najważniejsze. Kryzys, tym razem transformacyjny,
nie mijał.
Największy problem był z samotnością.
Starzeliśmy się. Nie wszyscy mieli rodziny,
wiadomo – wyczerpująca, pełna pokus praca.
I załamanie się: był system i nie ma sytemu.
Obniżenie nastroju, wyobcowanie, abnegacja. W konsekwencji ogranicza to stymulację
poznawczą, bo jak kontaktujemy się z ludźmi,
to musimy myśleć, co im powiedzieć, jakoś
się zaprezentować. – „A tak – pustka, apatia,
uwiąd” – mówiła psycholożka.
Uwiądowcy stymulowali się zazwyczaj
alkoholem. Jest to bowiem używka łatwo dostępna i szybko przynosząca ulgę. Dawała wiarę w szczęście i własne możliwości. Chwilową
oczywiście. Cały proces uwiądu z alkoholem w
tle zaczyna się od nienaturalnego izolowania
się od ludzi.
- Co się z tobą dzieje? – zapytałem Seweryna, gdy przestał przychodzić do naszego
Kółka, a właśnie natknąłem się na ulicy.
- Nic! – odparł gniewnie.
Wiedziałem, bo jako miłośnik także psychologii dużo fachowych książek już przeczytałem, że agresja bez wystarczającego powodu
jest ważnym sygnałem ostrzegawczym.
Poobserwowaliśmy go trochę, a potem
dokonaliśmy włamu, gdy poszedł na długi
spacer nad Brdą, a szedł za nim jeden naszych. Wywiadowca mówił, że chętnie pójdzie
za nim, bo czuje się jak w dawnych, dobrych
czasach.
- Ale w IOF-ie nie byłeś.
- Nie byłem, całe szczęście. Służyłem
w normalnych szeregach – odpowiedział z
poczuciem dumy ochotniczy wywiadowca.
W mieszkaniu Seweryna, począwszy
już od przedpokoju, baterie butelek. Nawet
nie poukładanych, wiele leżących. Na ławie
szwedzkiej – brudne talerzyki z resztkami
sałatek, pleśniejący ser, połamane wykałaczki.
Bronisław, nasz autorytet, wziął Seweryna
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na duże zębate koło i polecił mu, a był kiedyś
jego zwierzchnikiem, przychodzić co tydzień.
Przychodził. Pił, ale już z nami. Opuszczał
lokal kontaktowy trochę przyćmiony, ale
rozluźniony. Zaczęło być lepiej.
Wysłaliśmy więc do wszystkich naszych,
bo po kilku miesiącach mieliśmy już dokładny
spis z adresami, ulotkę z następującą treścią:
„Masz kryzys? Zadzwoń do naszego
Centrum Wsparcia „Promyk”. Telefon: 52348 15 67 lub porozmawiaj na czacie: www.
promyk.pl”.
Dzięki różnym znajomościom, które
jeszcze się nie urwały, udało nam się też
dorwać do raczkującego wówczas internetu.
Niestety, nasi rzadko z tej linii korzystali, bo
nie potrafili. Inna epoka. Nawet Bruno od
techniki początkowo miał kłopoty.
Obsługiwaliśmy tę gorącą linię na zmianę, najczęściej Bronisław, w którego wstąpił
nowy duch. Szkoda, że nie mogliśmy znaleźć
naszego Promyka – psycholożkę ze szkoleń
specjalnych. Na pewno byłoby lepiej.
- Gdzie jesteś, Promyku?
Tak, ona jakby to wszystko przewidziała.
Przyszła raz w szarej, a więc nie odwracającej
uwagi od tego, co jest pod, spódnicy, ładnie
opiętej na jej wysoko uniesionym, ładnym
tyłeczku i wiedzieliśmy, że będzie coś wyjątkowego. Zawsze, gdy chciała nam powiedzieć coś
szczególnego, a przygotowywała się do zajęć
skrupulatnie, wdziewała spódnicę.
- Założę, że ponad połowa z was ma depresję – powiedziała, a my w śmiech.
Psycholożka odwróciła się ładnie do tablicy i wpisała objawy depresji, jak zamykanie
się w domu, unikanie ludzi, smętne spoglądanie w okno, ucieczka w sen, popadanie w
alkoholizm.
- Niech każdy z was sam się rozliczy.
- To efekt tego naszego szczurzego trybu
pracy – Krystian rozliczył się pierwszy.
- Różne są przyczyny – stwierdziła. – Ale
też nadmiar pracy, ambicje zawodowe. Więcej
odpoczynku, panowie.
- „I mniej powagi w tym, co robicie” –
zapewne chciała dodać, ale nie dodała, bo
byłoby to już rozsiewanie defetyzmu.
- Wyjść, wyjść, koniecznie wyjść z domu
– dodała. - I spotykać się ze sobą.
Teraz mieliśmy dużo odpoczynku,
niektórzy za dużo. W domu nie chciało się
siedzieć, a ulica przerażała. Z jednej pustki
w drugą.
Nie myślałem wtedy o Kółku, ale to ona
w istocie to Kółko wymyśliła.
Osiemdziesięcioletni Wiesław O. czepiał
się życia jak topielec burty łodzi. Nieogolony, rozwichrzone włosy, błagalny wzrok. Był
zawsze i wszędzie. Dużo mówił, a że niewiele
miał do powiedzenia, bo jeszcze więcej mówił,
aby zwrócić na siebie uwagę. Opędzano się od
niego, a on uparcie kleił się do każdego. Ostatecznie przykleił się do mnie, bo intuicyjnie
wyczuł, że go rozumiem. Żył jakby nic się nie
zmieniło, w tym jego życie. Pił, chociaż nie
wolno mu było pić. Jeździł na rowerze, choć
miał zachwiania równowagi. Podczas jednej z
takich jazd wpadł pod ciężarówkę.
Wielu było takich czepialskich w naszym
Kółku. Psuli atmosferę, bo choć próbowali być
pełni wigoru, to jednak zbliżającej się śmierci
nie da się oszukać.
- Pachnie ziemią – mówiło się brutalnie.
My, jeszcze żywi, byliśmy brutalni, bo
życie w swej naturze jest brutalne. Wystarczy
zobaczyć, jak nie zniekształcone przez kulturę,

jej nakazy i zakazy, dzieciaki podchodzą do
słabych, chorych, starych, innych.
Obserwowałem swego czasu w parku jak
wnuk kopał dziadka, który, zadyszany, ledwo
dowlókł się do ławki.
- Czemu kopiesz? – zapytałem malca.
Spotkałem się ze spojrzeniem tępym,
ślepym, ale okrutnym. I ze śmiechem.
- Coś w niego wstąpiło – wycharczał
dziadek. – Nie wiem… Jasiu, przestań, proszę!
Przymierzali się do naszego Kółka kilkukrotnie, a jakże! Kreta nie udało im się
znaleźć, bo każdy z nas był na nich mocno
napalony. A poza tym chyba nie mieli wystarczającego szmalu, aby któregoś z naszych
kupić. Każdego można kupić, wszystko zależy
od ceny. Ale cycka, zwanego również w naszym
slangu plotkarzem, czyli tego, którego za
darmo doili jednak znaleźli. Z naiwności i z
długiego języka sąsiadowi z działki opowiadał,
jacy my to niby zorganizowani, solidarni i już
nie podkładamy sobie nóg jak kiedyś. Jesteśmy
razem. Sąsiad był przez nich kupiony, za małe
pieniądze chyba, bo oni nas mimo wszystko
nie traktowali zbyt poważnie. Z roku na rok
było nas coraz mniej, bo kruszeliśmy, wiadomo, biologia.
Ale dwa płoty dalej od ogrodu tego cycka
i tego kapusia działkę miał jeden z naszych,
bo działki kiedyś według branżowego klucza
rozdzielano. Powietrze było czyste, wiar wiał w
jego stronę, więc coś tam usłyszał. Cycek dostał
wciry, ale go z Kółka nie wywaliliśmy. Poczciwy
był a głupi, tylko przy nim już ważnych spraw
nie omawialiśmy.
Nie udało się tak, to zabrali się za technikę. Mieli pecha, bo z tych kilku naszych lokali
kontaktowych wybrali moje. Zresztą chyba
nie mieli wyboru. Bronisław niemal cały czas
siedział w swoim fotelu pod stojącą lampą z
żółtym abażurem, a w domu Krystiana cały
czas tkwiła kołkiem żona chora na SM…
A ja jestem szczególnie uczulony na imponderabilia. Ułamek spojrzenia, nerwowy
gest, niezbyt składna wypowiedź... Wszystko
ma swoje znaczenie. Wszystko jest ważne.
- Zwracajcie uwagę na imponderabilia
– mówiła psycholożka z piękną pupą. – One
czasem potrafią dostarczyć więcej informacji
niż podsłuch, obserwacja, przepytywanie.
- Na co? Na im…, impotenabilia? - zachichotał W. z pierwszej ławki.
- Wam tylko jedno w głowie – uśmiechnęła się psycholożka, bo miała już świetny
pretekst, aby odwrócić się do tablicy i pokazać
swoją świetną pupę.
- Im-po-de-ra-bi-lia – sylabizowała pisząc.
- To takie niby mało znaczące drobiazgi z
tła, ale to często one więcej znaczą niż to, co
uważamy za rzecz główną.
W każdym razie pewnego dnia nadziałem się w windzie, a raczej on się na mnie
nadział, na faceta, który na ułamek sekundy
speszył się kiedy mnie zobaczył, bo rzeczywiście tego dnia nieoczekiwanie przyszedłem
do domy wcześniej. Byłem na rezerwie,
ruchu wielkiego nie było, więc puścili mnie
wcześniej, a jeździłem wówczas jako kierowca w MZK. Twarz mu trochę stężała na mój
widok, ale zaraz – widocznie też przechodził
przeszkolenie psychologiczne – poluzował ją
jakby w uśmiechu. Sztucznym bo sztucznym,
ale z sekundy na sekundę coraz bardziej naturalnym. Dobre, nowoczesne szkolenie! Za
kilka lat po mimice człowieka już niczego nie
poznasz. Jakbyś z robotem miał do czynienia,
zresztą roboty też już w służbach zaczynają
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pracować.
- Pan na które? – zapytał, aby nacisnąć
guzik za mnie i za siebie, co miało go jeszcze
bardziej rozładować.
- Czwarte – odpowiedziałem, choć chciałem powiedzieć:
- Pan dobrze wie, że na czwarte.
Nigdy tego faceta w naszym wieżowcu
nie widziałem, bo mam przecież zawodową
umiejętność zapamiętywania twarzy.
- Pierwszy rzut oka. Pierwszy rzut jest
najważniejszy. Potem przez kilka minut go
sobie w pamięci odtwarzajcie. Zamknijcie
oczy i na ekranie pamięci sobie odtwarzające
– instruowała psycholożka.
Marne są dzisiejsze służby, bo gdyby były
takie jak nasze, to by całą operację na pewien
czas zawiesiły. A one nic – jak dzikie świnie, czy
tapiry jak mawiał Bartoszewski, i do przodu.
A może ten facet w ferworze walki z komunistycznym przeciwnikiem zapomniał, że jednak
zwróciłem na niego uwagę, bo ten pierwszy
rzut oka, to imponderabilium, jak mówiła
psycholożka z fantastycznym tyłeczkiem, na
pewno miał opanowane. Młody był, chciał
za wszelką cenę wykonać zadanie. Ambicja,
premia, więcej czasu dla siebie, clubbing.
Mogłem natychmiast założyć nowy zamek, do którego nie mieliby pasówki, którą
już na pewno zrobili, ale zaryzykowałem, bo
chciałem ich poznać bliżej.
Zacząłem więc opowiadać sąsiadom, a
wiedziałem, że jeden z nich jest cyckiem, że za
kilka dni, dokładnie, w sobotę muszę jechać
do siostry aż pod Rzeszów. Ma przyjęcie syna,
a był to maj, przyjęciny w kościele. Dodawałem, że wrócę we wtorek, bo mi w robocie
dłuższego urlopu nie chcą dać. Przyjęciny
to nie pogrzeb, dzień wolny nie przysługuje.
- Od razu z nocnego pociągu do pracy
pójdę. Pociąg przyjedzie o 3.23, w kantorku
do szóstej przekimam – dodawałem dla wiarygodności, bo szczegóły wzmacniają przecież
wiarygodność legendy, choć w nadmiarze
budzą podejrzenie.
Zazwyczaj jestem małomówny, wiadomo
– skaza zawodowa, nie mówię, co będę robił,
a tu tyle gadania! Podpada.
- „Nie szkodzi, Cycek jest na tyle głupi,
że nie zorientuje się, że to podpucha” - kontynuowałem.
Ale i tak na wszelki wypadek mówiłem to
mimochodem, jakby z zakłopotaniem, jakby
szukając czyjeś rady:
- Mój chrześniak ma przyjęcie. Nie wiem,
czy jechać czy nie jechać? Z siostrą, jego matką
mam na pieńku.
- To on powiedział wprost, że jedzie? –
pytał zapewne ichni wywiadowca.
- Chyba nie. Trzeba było od niego wyciągnąć – odpowiedział cycek, nie bardzo już
pamiętając jak to było.
Pamiętał jednak, że ze mną trudno się
gada. Nawet o pogodzie.
- „W sobotę i w niedzielę do południa nie
przyjdą, bo zawsze przy zakładaniu pluskwy
choćby minimalnego hałasu się nie uniknie,
a w dni wolne w wieżowcu, szczególnie do
południa, panuje grobowa cisza. Zawsze w
takiej szafie mieszkaniowej w ciągu dnia coś
trzaska, piszczy, skrzeczy, a w dni wolne, szczególnie do południa, jakby makiem zasiał. A
po pewnym czasie klatka schodowa napełnia
się zapachem gotowanych obiadów na dziś i
często na jutro. Nawet w restauracji tak nie
pachnie, bo salę konsumpcyjną zazwyczaj
dokoñczenie na str. 30
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Kółko
dokończenie ze str. 29

odizolowuje się od kuchni.
- „W poniedziałek też nie przyjdą, bo
mógłbym przecież z siostrą, którą wziąłem za
legendę, że do niej jadę, a na pewno wiedzą,
że nie mam z nią nienajlepszych stosunków,
się pokłócić i wrócić nocnym pociągiem z niedzieli na poniedziałek. Weszliby a tu właściciel
w łazience się goli. Więc najlepiej w niedzielę
po południu, nie wieczorem, aby światła nie
palić” – myślałem logicznie.
Logika, jak nie raz doświadczyłem, często
zawodzi. Ludzie, jak mówiła psycholożka,
zachowują się zazwyczaj mało logicznie. Doświadczyłem tego w walce z grupą konspiracyjną „Westu” ; tam to dopiero były oszołomy
nielogiczne, a więc trudne do schwytania,
lecz tym razem logika nie zawiodła. Miałem
szczęście.
Sobotę przesiedziałem w lokalu kontaktowym u Bronisława. Od kilku lat mieszkał
sam. Żona mu zmarła, rozjechane po świecie
dzieci odwiedzały go rzadko, więc nawet się
cieszył z mojej obecności. Pospałem też u niego trochę dłużej, bośmy sobie zdrowo popili.
Nie wychodziłem przez ten czas na miasto, bo
w tej naszej wsi wszystko widać, jeszcze by mnie
któryś z nich przyuważył.
Wróciłem do swego domu w niedzielę
o szesnastej z minutami. Łapię za klamkę.
Otwarte. Trudno sobie wyobrazić, co potem
było. Dwóch ich było, ale na kursie karate
nawet z trzema trzeba było dać sobie radę.
Byłem tak szybki, że nie zdążyli wyciągnąć
swoich blach czy legitymacji ani miauknąć
skąd są. Najpierw zablokowałem im ręce, aby

nie mogli niczego z kieszeni wyjąć, bo gdyby
wyjęli, to moje bicie byłoby napaścią na funkcjonariusza państwowego, a tak to działałem
w obronie własnej.
W końcu jakoś udało się im wyciągnąć
blachy. Natychmiast przestałem. Papierka,
że mogą w majestacie prawa wtargnąć do
czyjegoś mieszkania, oczywiście nie mieli, a
przynajmniej – być może z konfuzji wielkiej
– nie okazali. Dawało mi to podstawę do oskarżenia o włamanie, ale z wiadomych względów
wolałem już tej sprawy nie ciągnąć.
- Co tu się dzieje?! – zapytał sąsiad, ten
cycek, który wpadł po kwadransie łomotu.
- Nic wielkiego. Z panami meble przestawialiśmy. Trzeba od czasu do czasu panoramę
mieszkania zmienić, aby się nie nudziło – powiedziałem.
- Przewróciłem się – pospieszył z wyjaśnieniem jeden z wywiadowców, przykładając
do rozciętego łuku brwiowego namoczoną w
wodzie utlenionej chustkę, którą mu z litości
podałem.
Chyba jednak do wszystkiego swojemu
szefowi się nie przyznali, bo nie zauważyłem
potem jakiejś wzmożonej inwigilacji mojej
osoby. Zresztą odwet w służbach niczemu nie
służy. Także złe emocje. Zadanie to zadanie.
Nowego, ubocznego, poza ustaleniami nigdy
się nie bierze, nawet gdy ono poprawia samopoczucie. Trzeba być racjonalnym aż do
bólu. Nie dla dobrego samopoczucia udaje
się szczura.
Długo z kolegami rozpracowywaliśmy tę
pluskwę. Faktycznie, technika zdecydowanie
poszła naprzód.
Początkowo do Kółka należeli też na
zasadzie sentymentu niektórzy szczęściarze, jak
nazywaliśmy tych, którzy pozytywnie przeszli

weryfikację. Stopniowo jednak kruszyli się.
Jedni tłumaczyli, że są obserwowani, inni
nic nie mówili. Życie idzie do przodu i nie
sentyment ludzi wiąże tylko wspólna sytuacja
i wspólne interesy.
Czas mijał i mijał. Kółko nasze kruszyło się z roku na rok, czasem z miesiąca na
miesiąc; na przykład w czerwcu były aż dwa
pogrzeby, w lipcu jeden.
Zdawaliśmy sobie sprawę, a przynajmniej
niektórzy, że to nasze Kółko jest tylko erzacem. Dawało jakieś zajęcie, ale nie dawało
pracy. Szedłeś do pracy i miałeś satysfakcję
albo nie. Cieszyłeś się, nudziłeś, wściekałeś
się, a tu, w tym klubowym gronie samych
swoich trzeba było być miłym, grzecznym
wobec kolegów, no bo co oni są winni. Był to
niepełnowartościowy erzac, na dłuższą metę
też upupiający. Dobrze jednak, że był.
Pod względem stosunku do nowej rzeczywistości były dwie grupy kółkowiczów.
Pierwsi nie oczekiwali zrozumienia ani
usprawiedliwienia. Chcieli jak najszybciej wrosnąć w nową rzeczywistość, choć to w istocie
było niemożliwe. Pociągało ich życie zwykłego
społeczeństwa. Wzywało do zanurzenia się w
ogromnym, obojętnym na wszystko tłumie.
Do anonimowości w nijakiej wspólnocie.
Inni chcieli z kolei zachować godność,
szacunek dla samych siebie. Wmawiano sobie,
a jeśli byłoby to możliwe, choć było niemożliwe, to całemu światu, że to co robili było może
nie do końca dobre, ale konieczne. Był taki
wybieg: „Na tamtym etapie dziejów”. Prości
ludzie zawsze tłumaczyli swoje draństwa: „Nic
nie mogę zrobić. Takie czasy” i przechodzili
do porządku dziennego „nowych czasów”.
Nam było trudniej, bo mimo wszystko nie
byliśmy prości. Nie o wykształcenie chodzi, bo
z tym różnie bywało, a o papierek było wtedy
coraz łatwiej, tylko o wygimnastykowanie umysłów. Nasza służba, bardzo skądinąd niekonkretna, niematerialna, jak mawiał Bronisław,
zmuszała do główkowania. Jeśli nie w zakresie
wykonywania zadań, co samego markowania
roboty, aby wydawało się zwierzchnikom i
nam samym, że zadanie zostało wykonane.
Tak było pod koniec. Ontologia pozoru, jak
mówi Jadwiga Staniszkis.
Takie to uczone rozmowy prowadziliśmy i nic z nich oprócz rozdrażnienia tego,
który poniósł klęskę nie wynikało. Za każdym
razem, choć pojawiały się apele, aby o tym
nie rozmawiać, wracaliśmy do tego i rozdrażnienie było coraz większe. Jakaś straszna,
prawdziwa krzywda nam się nie stała, ale
chodzi o zbiorowe poczucie krzywdy i odwetu.
Mentalność kryminalnych.
- Trzeba coś zrobić, jakoś znaleźć się w
tej nowej sytuacji – mówiłem.
- Trzeba – przytakiwali i otwierali kolejną
butelkę.
Po takim główkowaniu człowiek już nie
był w stanie wrócić do stanu behawioralnego,
jak nazywa go psycholożka.
- Otwarty i wygimnastykowany umysł
może być czasem ciężarem – mówiła, ale
jej wywód nie biegł już dalej, bo musiałby
wówczas powiedzieć, że najlepiej mają głupi.
Byłoby to jawne zaprzeczenie istocie naszej
służby, która po angielsku nazywa się nie
inaczej, tylko Intelligence Service.
Tych, którzy wypierali swoją przeszłość
było mniej, bo w istocie wyprzeć jej nie można,
a tych, którzy dręczyli się przeszłością – więcej.
Bardzo rzadko jednak o tym mówili. To oni
stanowili trzon, a raczej oś, naszego Kółka. v
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Jerzy Grupiński

Stefan Pastuszewski

Wiersz młodopolski

Kobieta szczęśliwa
                                             

Żaden mężczyzna nie może
spać sam w domu, każdy kto sam
śpi w domu, będzie zniewolony
przez Lilit
(Talmud, Szab. 151b)
Ty Lilit jesteś
jasność niespanej nocy
wąż lepkiej ciemności
oplatający zimnym splotem stopy
Kruk i sowa znad Eufratu
O Leila o Laila
twoje niesie się nazwisko
Jeszcze noc jeszcze pół
pisk nietoperza krzyk puszczyka
i Bóg ześle trzech aniołów
by ścieli twe włosy
By cię spętać i rzucić
pod białe nogi świtu
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Liliji Zahnitko

kobieta szczęśliwa opiera się plecami o boczną balustradę balkonu
jej nabrzmiałe sutki niczym kolce jeżyn dziurawią blado błękitne sukno nieba
kobieta szczęśliwa nie zwraca uwagi na porządek
tak dotąd dla niej ważny
nie myśli tylko chłonie
widzi na horyzoncie ulicy
przesuwający się jak na filmowym ekranie zielony pociąg
oni jadą w ostatnim wagonie
jego palce
jego długie palce pianisty grają gorące fado
coraz głębiej i głębiej
kobieta szczęśliwa wybucha nagle śmiechem
i zrywają się gołębie z dachów jej codziennych spraw
fruną w nieskończoność

Marek Słomiak
twój widok

Stefan Pastuszewski
Mężczyzna szczęśliwy
                                        

Michałowi Pasternakowi

mężczyzna szczęśliwy czeka na telefon
wie, że nastąpi on jak zwykle między
dziewiętnastą trzydzieści a dwudziestą piętnaście
mężczyzna szczęśliwy sięga po książkę
na którą długo czekał, ale zaraz ją odkłada
wybiera czekanie
telefon jeszcze nie dzwoni, ale on już z nią rozmawia
ona mówi jego słowami
prostymi jak u dziecka
pyta
odpowiada
milczy
mężczyzna szczęśliwy podchodzi do okna
widzi ludzi
każdego z osobna
wie, że w tej swojej osobności też są szczęśliwi
idą
zmieszał się z nimi
wyprostował plecy
uśmiecha się jak głupi
dziś wszyscy są szczęśliwie głupi
telefon wybucha
przechodnie rozlatują się jak ulotki
rzucone na ulicę stanu wojennego
jak motyle pod podmuchem wiatru
na stron tysiące
a on z nimi
w zachłanną całość

Alina Rzepecka

stałaś w woalach mgieł porannych
jedna jedyna światłość w obrazie
świata rozleniwionego – taka nimfy
zmysłowość uczuć – ręką znak dawałaś
bym wkroczył w przestrzeń ciała –
zamknąłem oczy – delikatnym słowem
przytuliłaś i byłem w tobie jak w edenu
rozkoszy - - byłaś i jaśniałaś jak perła
w muszli nieboskłonu – gesty błogością
zamykały się w niebieskościach snu świtu
wyznając radość
                      stałaś w centrum myśli
gdy nagle sen rozproszył się w hałasach
coraz rosnącego dnia – otwarte oczy rwały
się do widzeń tamtej chwili ale czarne
słońce jak u van Gogha snuło po polach
rozumu swój taniec teraźniejszości rosnąc
jak olbrzym nienawistny by wyrwać każdą
jasność nadziei z duszy - - padłem przygnieciony
piramidą zgiełku i rozpaczam jak szaleniec
i płaczę jak Mazepa i - - już niczego pojąć
nie mogę – co jest a czego nie ma
                                                     - w ręce tylko
list codziennej trwogi o ciebie tkwi jak ból
nie do wytrzymania - -     

List Niewidzialnej
nauczyłam cię tylu słów
a ty milczysz do mnie
we wszystkich językach
nocą piszę do ciebie listy
od których pęka massaranduba
i ekrany komunikatorów
ale nie cisza między nami
wstrzymuję oddech żeby nie uronić
twojej odpowiedzi
wypatruję cienia
i nie mam pewności czy tracę wzrok
czy staję się niewidzialna
nasze drzewo dobrego i złego
nadal rośnie obok domu
gdzie w twoim pokoju nigdy nie gaszę światła
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Marguerite Swirczewska

Jak poznałam dziadka mojego Kapitana Romualda Buzkiewicza (1)
Opowiadanie małej dziewczynki wzbogacone o dane historyczne oraz o wspomnienia
jego córki, a mojej cioci, Apolonii Buzkiewicz,
które zostały opracowane przez moją siostrę
cioteczną, Małgorzatę Sikorę.
KAPITAN ROMUALD BUZKIEWICZ
OFICER ARMII POLSKIEJ 1918 – 1939
I Kapitan POLSKIEJ ARMII NA OBCZYŹNIE 1939 do 1945
Niedawno mama urodziła mi braciszka
Wojtusia. Pamiętam jeszcze bardzo dobrze, jak
bawiłam się z malutkim Jasiem, zamknięta w kojcu. Jaś jakoś tak nagle zniknął, a zamiast niego
mam teraz nowego brata. Ale do kojca już nie
wchodzę, aby się z nim bawić, bo jestem za duża.
W domu wielkie święto, najszczęśliwsza jest
mama, znowu ma syna. Bałam się zbliżać do
tego maleństwa, zresztą okazji ku temu nie było
za wiele; mama ciągle albo go karmiła piersią
albo kołysała w swoich ramionach, wykrzykując
co jakiś czas:
– Jaki on jest śliczny, ten mój syn.
Śliczny to on wcale nie był, taki cały
pomarszczony, bez włosów i wrzeszczący. Tak
minęło kilka miesięcy, gdzie mnie w ogóle nie
zauważano. Cierpiałam bardzo aż do czasu,
kiedy przyszła ciocia Wanda.
– Ewuniu, ty to masz szczęście. U ciebie
nawet bajki stają się rzeczywistością! – wykrzyknęła na powitanie.
Słucham tej egzaltacji i nie rozumiem,
czemu Wanda mówi, że mama ma dwoje dzieci
z bajki. Mama też była trochę zdziwiona.
– Jakie tam bajki – rzekła – to są prawdziwe
dzieciaki i razem z nimi mnóstwo roboty, chwili
nie mam dla siebie – prawie zaśpiewała.
– A ja ci mówię, że to jak w bajce. – Ciocia
kontynuuje nie zważając na słowa mamy.
– W jakiej tam znowu bajce?! – odpowiada
mama już trochę podirytowana.
– A w bajce o Babie Jadze, co zamknęła
Jasia i Małgosię w klatce z piernika – podkreśla
triumfując ciocia swoim uśmiechem.
Widzę niedowierzające spojrzenia mamy,
która raptem, ni stąd, ni zowąd, wybucha śmiechem:
– Wanda, ty jak zwykle z tymi twoimi wygłupami, masz i tym razem rację.
Mama i ciocia zrozumiały się, no i co z
tego, jeżeli ja w dalszym ciągu stałam jak głupek
i nic nie kojarzyłam.
– A co to znów za bajka? wykrztusiłam z
siebie.
– To jest bajka o Jasiu i Małgosi – wyjaśniła
mi ciocia (przyłatana, bo to była przyjaciółka
mamy).
Długa, długa to była chwila, zanim zrozumiałam, że ja jestem Małgosią, a mój nowy
braciszek, Wojtuś, to jest Jaś z bajki. Przyznać
muszę, że od tej pory inaczej patrzyłam na
Wojtusia, przez to, że dał mi status Małgosi z
bajki. Wydawał mi się jakiś ładniejszy. Ale dzisiaj
coś mi się wydaje, że ta moja «przyłatana» ciocia
miała duże opóźnienie w analizie sytuacji. To jej
gadanie fajne było, jak żył Jaś, a nie teraz, kiedy
go zabrakło.
Tak czy owak, BYŁAM MAŁGOSIĄ Z
BAJKI, i to było najfajniejsze.

Miesiące mijały i gdzieś w połowie roku
mama przylatuje cała czerwona i podnieconym
głosem krzyczy:
– TATA, tata wraca!
– Jak to, tata wraca? – pytam, bo chwilkę
temu widziałam go w drugim pokoju.
– To nie twój tata – mówi mi mama – To
mój tata.
– A to ty masz też tatę? – mówię zdziwiona.

– No pewnie, że mam też tatę – uświadamia
mnie mama.
– To mamę masz też – kontynuuję.
– Nie, mamy już nie mam – cicho odpowiada mama i dalej cięgnie – A zresztą to nie
chwila, aby o tym mówić, najważniejsze, że mój
tata niedługo będzie z nami.
Od tej chwili w domu przy ul. Waszyngtona
zaczęły się wielkie przygotowania pokoju dla
mojego dziadka, a taty mojej mamy. Ale było
fajnie!! Okazało się raptem, że jestem ważniejsza
od Wojtusia, czy Jasia z bajki.
– Małgosia chodź tu, podtrzymaj mi coś
tam…
– Małgosia, przynieś mi z pokoju, czy z
kuchni, w zależności od sytuacji, coś tam…
– Małgosia nakarm Wojtusia…
– Małgosia zabaw małego, bo płacze etc.,
etc., etc.
Oh! jej! Niech już ten dziadek przyjedzie,
bo zaczyna mnie to wszystko męczyć! Chciałam,
aby był już z nami za dzień, no może najdłużej
dwa. Chwilowo siedzimy na kanapie i mama
opowiada mojemu tacie:
– Wiesz Jasiu (to nie Jaś z bajki, ani Jaś,
mój pierwszy braciszek, to jest mój tatuś, Jaś, co
nosi imię JAN).
– Nigdy nie myślałam, że kiedyś zobaczę
mego tatę. Byłam dorastającą dziewczynką,
jak mój Tatuś poszedł na wojnę w 1939 roku.
Dostał rozkaz, by opuścić Warszawę i kierować
się na Rumunię, która w tamtych czasach była

południową granicą Polski. To samo zrobił
rząd, dowództwo wojskowe i reszta pozostałej
po ataku Niemców polskiej armii.
(Wojna wybuchła 1 września, a 17 tego
samego miesiąca napadli nas Sowieci. Polska
została zaatakowana od zachodu i od wschodu.
Armię Polską rozbito. Aby stworzyć nową armię,
która wyzwoli naszą Ojczyznę, wyszedł rozkaz dla
reszty wojskowych przedostania się na granicę
południowo– wschodnią, aby przez Rumunię
dotrzeć do Francji/
– Wiesz Jasiu, do dziś przechowuję kartkę,
jaką dostałam z Zaleszczyk, z tych samych Zaleszczyk, gdzie dawniej spędzaliśmy wspaniałe
wakacje, a które we wrześniu 1939 roku urosły
do rangi „wybawiciela”. Tędy, przez most na
Dnieprze, przetaczały się masy Polaków, na
końcu mostu była wolna jeszcze Rumunia. Ale
nie trwało to długo, bo Rumuni mieli traktat z
Niemcami i myśleli o zamknięciu granicy dla
Polaków!
– Wyobrażasz sobie, co by się stało? Ci, co
chcieli Polskę bronić, wpadliby w ręce wroga,
no i koniec z nami! – Po każdym krótkim
opowiadaniu mama zaznaczała wykrzyknikiem
znaczenie swoich słów; wykrzyknikiem niepisanym, zmieniała intonacje głosu, aby wyrazić
grozę tamtej sytuacji.
– Na szczęście Rumuni ogłosili neutralność! – I znowu głosowy wykrzyknik mamy. – I
między innymi licznymi, bardzo licznymi Polakami, mój tata przedostał się do Rumunii. Co
wcale nie było takie łatwe.
– Na całe szczęście – wtrącił nieśmiało mój
tata – dzięki tej kartce wiedzieliście, że twój tata
jest w miarę bezpieczny i że nie zginął.
– Tak, tak – potwierdziła szybko mama,
trochę niezadowolona, że tata przerwał jej tok
opowiadania.
– To prawda – mówi dalej Mama – wiedzieliśmy, że dziadek jest bezpieczny, w każdym
razie do końca 1939 tak było. – (Mama po raz
pierwszy na swojego tatę powiedziała dziadek):
mój dziadek.
W końcu dodarło do mnie, że chodzi o
Mojego Dziadka, zaczęłam słuchać dużo uważniej jej dalszą opowieść.
– No i to fajnie, mówię, że był bezpieczny
w Rumunii, to rozumiem, i że teraz wraca do
nas. Ale czemu czekał tyle lat?!
– Małgosia, nie możesz być cierpliwa i
poczekać, aż skończę mówić? – zapytała mama;
czułam, że ją trochę zezłościłam.
– Ajojoj! to długa historia, pójdę pobawić
się lalkami – zdecydowałam.
Ale ta moja decyzja nie przypadła mamie
do gustu i słyszę:
– Nigdzie nie pójdziesz, bo po raz pierwszy
opowiadam ci o dziadku, tobie i twojemu tacie
też, więc macie słuchać i to uważnie, dziadek
będzie z nami za kilka dni i musicie znać jego
historię, aby z należytym szacunkiem go powitać! – Tu nie było jednego maminego słownego
wykrzyknika, ale tysiące.
– No dobrze, niech tak będzie, tyle tylko,
że moja córeczka (lalka) nic nie jadła od rana
– pomyślałam sobie i ucichłam.
– Ja wam nic nie mówiłam, aby was nie
niepokoić, ale od dawna poszukiwałam dziadka
przez Czerwony Krzyż, tak się o niego niepokoiłam, ale żadnej wiadomości nie miałam i
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nawet nie mogłam zawiadomić go o śmierci
jego żony, a twojej babci, Małgosiu, ani o moim
ślubie z Jankiem, ani o tym, że jestem szczęśliwą
matką dwojga dzieci, ani o losach Dziuni i Poli,
moich sióstr.
– To ja miałam babcię! – przejęłam po
mamie te końcowe wykrzykniki.
No wyobraźcie sobie moje ogromne zdziwienie, raptem ni stąd ni z owąd, mając 3 latka i
5 miesięcy, dowiaduję się, że oprócz taty, mamy,
braciszka, co już go nie ma, no i nowego, co
nic innego nie robi, tylko zajmuje uwagę mojej
mamy, mam: dziadka, miałam babcię. Do faktu,
że mam ciocie prawdziwe i przyłatane już się
przyzwyczaiłam.
– Babcia zginęła na wojnie? – pytam jak
mogę najspokojniej.
– Nie – słyszę – Babcia umarła w szpitalu,
gdzie ukradli jej wszystkie pamiątki i biżuterię
– mówi mama popłakując.
– W szpitalu? – Tym razem to tata nie
wytrzymał i wtrącił swoje zdziwienie.
– To była chora? Na co? – kontynuuje tata.
– Babcia umarła z przejedzenia – mówi
najpoważniej w świecie mama.
– Coś tu nie gra – krzyczę ze zdziwienia
– Jak babcia mogła umrzeć z przejedzenia,
skoro my to najlepiej wiemy, że nic nie było
do jedzenia?
Pamiętam dobrze, jak mama siedziała często zapłakana w kuchni i mówiła sama do siebie:
– I co ja dam im dzisiaj do jedzenia?
Podchodziłam do niej, przytulałam się
mówiąc:
– Mamusiu, ja nie jestem głodna – aby ją
pocieszyć, bo w brzuchu aż mi gwizdało z głodu.
I teraz dowiaduję się, że babcia umarła z
„przejedzenia”. Ci dorośli ludzie są jacyś dziwni,
pomyślałam i zamilkłam, aby nie stawiać mamy
w kłopotliwej sytuacji. Mama opowiada dalej:
– Siostra dziadka, co mieszkała kolo Lublina, miała świnkę i ją zabiła, a to co mogła,
zasoliła i powysyłała rodzinie; babcia dostała
duży kawałek boczku i była tak wygłodniała,
że straciła rozsądek i zjadła wszystko za jednym
razem, no i rozerwało jej wątrobę, i umarła.
Słucham tej strasznej skądinąd historii,
ale coś mi się ona wydaje jakaś niezrozumiała i
śmieszna. Jeszcze tego nigdy nie słyszałam: jak
można umrzeć z przejedzenia? Ale broń Boże
nic po sobie nie daję poznać i tylko w głębi siebie
myślę: ale ta babcia to łakomczucha!!
Pokój szykowany dla dziadka jest już
prawie gotowy, tatuś oddał do jego dyspozycji
swoje biuro. Mama, która miała duże zdolności
dekoracyjne, ładnie go umeblowała tym, co z
mebli mieliśmy.
Teraz zaczęły się przygotowania kulinarne.
A to nie było takie proste, jesteśmy dwa lata
od końca wojny i tak naprawdę z jedzeniem
są kłopoty.
Mama upiekła szarlotkę z jabłek, które
znalazła w opuszczonym sadzie. Ja nazbierałam
dzikich pieczarek, ile było, i oczywiście listki
lebiody, które były naszym „szpinakiem”, a tata
pozastawiał pułapki na dzikie króliki, których
było mnóstwo na polu koło domu. Innych
szczegółów gastronomicznych sobie nie przypominam.
– Mamo, a skąd ten dziadek przyjeżdża?
– pytam.
– Tak naprawdę, to nie mam pojęcia –
odpowiada skrępowana Mama. – Ostatnio
mówiono przez radio, że dwadzieścia procent
zwykłych żołnierzy i nieco mniej oficerów zdecydowało się na powrót do tej nowej Polski, jak
teraz mówią: „ludowej”.

I tu znowu zaczyna się dla mnie nowa zagadka. Co to jest nowa Polska, jak jest nowa, to
jest i „stara”? A ludowa, co to znaczy? Może być
nieludowa, to znaczy bez ludzi? I tym razem te
obserwacje zachowałam dla siebie i tak naprawdę odpowiedź znalazłam… dziesiątki lat później.
– I że część z nich sami sobie organizują
powrót, inni są transportowani specjalnymi
pociągami, a szczególnie ci, co byli w 2 korpusie
Maczka i walczyli we Włoszech, a jeszcze inni,
ci, co byli w Wielkiej Brytanii, płyną statkami
do Gdyni.
– Ewo, skąd ty masz takie dokładne informacje?– pyta tata.
– A z WOLNEJ EUROPY – opowiada
zdecydowanym głosem mama.
I tym razem znowu jestem w kropce. Już
chyba od roku słyszę, że Europa jest wolna.
No to nic dziwnego, że mama wie o powrocie
części żołnierzy walczących pod dowództwem
Brytyjskim i u boku generała Maczka.
I nawet mówili, że ci nadzwyczajnie dzielni
żołnierze walczyli wszędzie, gdzie tylko można
było, aby pokonać hitlerowców. W Anglii, w
Holandii, w Belgii, we Włoszech i we Francji też.
Odnosili ogromne sukcesy wyzwalając miasta jak
np. BREDĘ czy wzgórze MONTE CASINO. Nie
bardzo wiedziałam, co to są te nazwy, ale moja
świadomość geograficzna i polityczna bardzo
szybko rozwijała się w tamtych czasach. Wszyscy
mówili o tym samym i to w kółko. To „gadanie”
dorosłych, aby nie powiedzieć, dla mnie starych
ludzi, zastępowało mi dziecinne bajki, które
sama sobie tworzyłam w głowie o księżniczkach,
o królewiczach i o różnych pysznościach, jak
lizaki czy lody.
Tylko rzadkimi momentami, gdy odwiedzała nas babcia z Pruszkowa, mama mego taty,
atmosfera się trochę zmieniała. Babcia przyjeżdżała nieczęsto, aby poopowiadać mi bajki… Po
rosyjsku, bo po polsku mówiła jeszcze bardzo
słabo. Niewiele rozumiałam, ale zamykałam
oczy, w ten sposób babcia nie mogła rozpoznać,
czy ja je rozumiem, czy nie i… marzyłam oraz
wyobrażałam sobie cuda. I tak mi już zostało do
dnia dzisiejszego.
Tak więc czekamy na Bohaterskiego
Żołnierza, mojego dziadka, co wraca z wolnej
Europy do nowej Polski, i to już za kilka dni.
Robiła się już jesień i mama na tę okazję uszyła
mi szary płaszczyk. Płaszczyk miał kapturek
wykładany futerkiem i takie okrągłe futrzane
guziczki. Był śliczny, a ja w nim byłam cudowna
i dumna niesamowicie. Oczywiście mama przerabiała stare „łaszki” na moje i swoje stroje, bo
nic nowego nie można było kupić.
– Na jakie to święto Małgosiu tak się wystroiłaś? – zapytała mnie sąsiadka.
– Mój dziadek przyjeżdża, wraca do Polski
i mama uszyła mi to ubranko.
– Ale głupi ten twój dziadek, że wraca do
tego polskiego zamętu.
– Mój dziadek nie jest głupi – odkrzyknęłam, głęboko oburzona na tę sąsiadkę.
– A to się okaże, jak wróci – wybełkotała –
ale będzie żałował, sama się o tym przekonasz
– powiedziawszy to sąsiadka zniknęła.
Tego było naprawdę za dużo na tę moją
małą głowę. Głupia to jest ta baba, co takie
głupoty opowiada, pomyślałam sobie. Jak ja się
myliłam; przekonaliśmy się wszyscy kilka dni
później. Po tej przygodzie wracam z podwórka
do domu myśląc, że może dziadek już przyjechał. Ale nie, nikogo w mieszkaniu nie ma. Już
się robi ciemno i dom jest pusty. Raptem wpada
mama krzycząc:
– Małgosiu, Małgosiu, dziadek jutro przy-
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jeżdża, szybciutko sprzątamy, układaj swoje
zabawki.
Następnego dnia cała rodzinka zebrała
się u nas, ciocia Dziunia i ciocia Pola, młodsze
siostry mamy i już od samego rana czekaliśmy
na dziadka. Bardzo była niecierpliwa ciocia Pola,
stała na chodniku przed kamienicą i wyglądała
czy gdzieś z daleka swojego taty nie dojrzy. Ale
nic, nic nie wskazywało na to, że dziadek się
zbliża. Następnego dnia było tak samo. I następnego też, i tak minął cały tydzień, a my czekamy
i czekamy, a dziadka jak nie ma, tak nie ma.
– No i co robić w takiej sytuacji Jasiu – pyta
mama tatę.
Tata rozmyślał i rozmyślał, aż wybuchnął:
– Już wiem, pójdę na bazar Różyckiego
i popytam, bo tam znają wszystkie plotki i informacje.
No i tata wyszedł z domu i nie było go
długo i znowu zaczął zapadać zmrok, a u nas
na jesieni zmrok pojawia się dosyć wcześnie, już
około siedemnastej. Jesteśmy już przy stole, jak
tatuś wpada i mówi:
– Niestety nie mam dobrych wiadomości.
– Jak to Janek, nic się nie dowiedziałeś?
– pyta zdziwiona i jednocześnie zawiedziona
mama.
– Dowiedzieć to się dowiedziałem, ale
nie wiem, jak wam to powiedzieć, co mi ludzie
przekazali.
– Mów tak po prostu –cicho mówi ciocia
Pola.
Tata zakłopotany patrzy w stronę mamy i
zaczyna sączyć słowo po słowie:
– Nie mam pojęcia, czy to, co wam powiem, może być prawdziwe, ale wam powiem.
– Tu nastąpiła chwila zastanowienia i tata
kontynuował swoje sprawozdanie z wycieczki
na bazar Różyckiego.
– Ludzie mówią, że tych żołnierzy, co przypłynęli z Gdyni, podzielono na grupy. Agenci
(nie bardzo potrafił powiedzieć, czyi agenci)
mieli listy pasażerów i czytali nazwiska: jedna
grupa na prawo, druga na lewo.
Chciał dalej mówić, ale ciocia Pola wtrąciła:
– To mi coś przypomina, już to raz przeżyłam, ale to było: dzieci na prawo, a rodzice
na lewo.
– Pola daj spokój – dorzuca mama – to
nie czas na wspomnienia z obozów koncentracyjnych.
Moja świadomość polityczna wzbogaciła
się o następną zagadkę. Obozy koncentracyjne.
– No i co dalej – tym razem ciocia Dziunia
nie wytrzymała.
– Nie uwierzycie, ale podobno jednej
grupie kazali jechać do ich domów, a drugą
pod ochroną wsadzili do jakiegoś pociągu.
– Do jakiego pociągu, w jakim kierunku
pojechał? – pyta zniecierpliwiona mama.
– Ewuniu, nikt nie ma zielonego pojęcia,
kto i gdzie ich wywiózł.
Pola była pierwsza do komentowania
tego.
– Janek jak zwykle gada jakieś tam wymyślone przez niego bajki. Gdzie w naszej nowej
ludowej Polsce można ot tak sobie zmusić ludzi
do wsiadania do jakiegoś tam pociągu i jechać
w nieznanym kierunku. To jest nie do pomyślenia, Jasiu to się w mojej głowie nie mieści.
– A w mojej to się absolutnie mieści –
wtrącił cichy i dyskretny do tej pory wujek
Roman, mąż cioci Dziuni – bo ruscy komuniści
nie takie zbrodnie popełniali, a nas Polaków
nienawidzą. v
cdn.
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Krzysztof Pałgan

SATYRA

Opowieści Lasku Fordońskiego, czyli erotyk leśny
Olbrzymi dąb - Sękacz do tańców miał słabość wielką,
wzrastał wraz z sosną - pogodną i radosną
a, że nudy w lesie były straszne,
dąb stale marzył rubasznie.
W konarach swych skrycie
wciąż dumał – nieprzyzwoicie.
Sosenka zgrabna i wiotka,
- ot taka trzpiotka, chichotka.
Z amorów Sękacza się śmiała,
a mocny konar - za nic miała.
Dąb na odwagę się zdobył i swe gałęzie rozłożył
i porwał sosnę do tańca - leśnego rwańca.
Ona swe igły stroszyła i Sękacza prosiła
- Wolniej dębie, wolniej raptusie,
czas do namysłu mieć muszę!
W miłosnym tańcu złączony, sosną zauroczony,
coraz śmielej, coraz szybciej kołysze.
Sypią się żołędzie i spadają szysze,
wicher do tańca przygrywa,
chrust z konarów wyrywa.
Nagle piorun zatoczył swe kręgi
i przerwał miłosne mordęgi.
Konar Sękaczowi odłupał,
a sośnie iskrami potupał.

Ryszard Wasilewski  
Fraszki wiosenne
* * *     
Ją wciąż marzenie takie mroczy,
że mąż na wiosnę czymś zaskoczy,
że miłość jak jutrzenka wzejdzie.
On ma nadzieję, że jej...przejdzie...
***
Po wiosennej znajomości
stwierdził: - To niemal cud,
że taki zbieg okoliczności  
znalazłem u zbiegu...jej ud.                                   
***
Majowe związki są takie cacane
i miłych wspomnień są warte,
Te które zostały skonsumowane,
lecz nie zostały zawarte.

Dorota Czerwińska
Akt
Gdy brat Miłka z Górniczej Dąbrowy
swą bratową chciał rzucić na schody
zmalowany był w limo,
choć wiadomo, że Miłosz
to pacykarz na wskroś pokojowy.

Dobicie
Jan, co pływał na statku wzdłuż Krety
chciał zbić kasę, malując portrety.
Rozsławiła go z rana
spontaniczna reklama,
gdy z zachwytem ktoś krzyknął: „Port! Rety!”

Marek S.Podborski
Krystian Rdzanek
Figi, daktyle
Figi, daktyle, śliwki, trocheje,
Ryby, cytrusy, fetę, oliwki
Rzeźby antyczne, Michał, aniele
Ciebie pożerać, rwę się i pragnę!
Dajcie mi Wszystko, dajcie i dziwki  
Córy Koryntu, greckie kurewny,
Nimfy tych wód, cyklopowi – o tu!
Gwałtem Polifem weźmie i krewnych.
Bachus i satyr ramieniem śpiewnym
Fauna przymuszą karnie do gwałtu.
Kończąc rabunki, górę Olimpu
Boską łapami wspólnie skroimy.
Stanie się tortem, który my z rytmu
Ciągłym trzymaniem wsadzim do ryłów,
Potem przeżujem, resztą żachniemy.

Satyra z wyra
Wiejski erotyk
ło buziak
Panna młoda
mlekiem i miodem
płynąca
Ślubu jesz
jak tor
tu weselnego
krem
Zawód miłosny
zawiedziona
rozwiedziona
Czekolada
mleczna
i się naga da
na gada
Ma trona
i błazna też

Grzegorz Zientecki
AFORYZMY

***
Kiedy na wiosnę coś knuję,
w Kamasutrze mam sporo wytycznych.
Poinstruuję,
lecz już bez zajęć praktycznych.

Dla większości pisarzy literatura jest stawem Narcyza.
Nie chcą jej zgłębiać tylko szukają w niej swego odbicia.

***
To dość znana przypadłość niewieścia: Gdy na wiosnę jest pierwszą, nie drugą,
to przeważnie ma lat dwadzieścia
i zamierza je mieć jeszcze długo.

Nienawiść zbiega ze schodów po dwa stopnie naraz.
Miłość po dwa stopnie naraz wbiega pod górę.

Polityka – węzeł gordyjski, którego nikt nie chce rozwiązać,
a wszyscy chcą podpalić.

Wolne media? Wolne żarty !
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Sławomir Krzyśka

Anita Nowak

Dojrzały debiut w tonacji minorowej

„Alicja” niebiańskiej urody

Jest rzeczą oczywistą i nawet przestaliśmy się temu dziwić, że następuje stopniowa
deprecjacja słowa jako podstawy opisu rzeczywistości. Zaczęło się to w sferze polityki a
za sprawą mediów przedostało się do życia
społecznego. Niektóre słowa tracą swoje
istotne znaczenie, a do tego jeszcze dochodzi
niemal powszechna wulgaryzacja języka. To
zjawisko nie ominęło też kultury. W teatrze
a zwłaszcza w filmie coraz częściej spotykamy
bełkot lub wrzask z częstym użyciem wulgaryzmów. Nawet proza literacka staje się powoli
polem z tym związanych eksperymentów. To
ostatnie w mniejszym stopniu dotyczy poezji,
gdzie słowo zachowuje swoją pierwotną funkcję. Dlatego z uwagą należy przyjąć każdy
nowy tomik poezji, nie omijając debiutów,
które są zapowiedzią przyszłych osiągnięć
lub niepowodzeń. Do udanych debiutów
zaliczyć trzeba tomik wierszy Kamili Musiał-Gałczyńskiej Pomroczność.
Autorka już w pierwszym wierszu dokonuje prezentacji podmiotu lirycznego:
Utkana z pajęczyny, tajemnicy
i błota.
Przeważnie kołuję. Niekiedy tracę
oddech… I rozum.
Wspomniany w wierszu kręgosłup jest
czytelnym znakiem wierności sobie, która
najczęściej owocuje cierpieniem. Jest to zapowiedź autentycznych zwierzeń i refleksji,
kiedy mimo wielu trudów i przeciwności
szuka się prawdy o świecie i tej najtrudniejszej – o sobie.
Prawdy tej nie można traktować jak
ciasto:
Poddusić delikatnie.
[……………………]
Udekorować przemilczeniami.
Spożyć zakalec nadziewany
kłamstwem.
To drugi z kolei wiersz ZAKALEC. Gdy
zadowolimy się takim rezultatem czeka nas
pustka, bo:
Maszyna losująca prawdę
zardzewiała. (LOSOWANIE).
Delikatny jest wiersz NIE DO PARY.
Niezgoda na dysharmonię wyrażona jest w
udanej, krótkiej formie, którą zacytuję:
Znalazłam klucz…
Do serca.
Klucz jest drewniany.

„Alicja w krainie czarów” to jedna z
bardziej inspirujących twórców teatralnych
i filmowych, powieści dla dzieci. Niektórzy
artyści podchodzą do tego dzieła nawet
parokrotnie. Należy do nich Przemysław
Zych, który po raz pierwszy skomponował
„Alicję” w 2015 roku dla Opery na Zamku.
Recenzję z tamtej premiery pisałam w 11
numerze AKANTU z 2015 roku. Może ona
przekonać jak dalece spektakl bydgoski
różni się od szczecińskiego, choć obydwa
zostały oparte na muzyce tego samego
kompozytora. Tyle, że tam brzmienie
dyktowała choreografia Jacka Tyskiego, tu
libretto i ruch zespołu baletowego oparte są na fantastycznych wizjach Roberta
Bondary. A to nie mogło pozostać bez
wpływu na warstwę muzyczną, która przy
okazji tego baletu pełni rolę ilustracyjną,
jest też zapowiedzią określonych zdarzeń,
pojawiania się postaci.
Uwertura sygnalizuje różnorodność
emocji w całości spektaklu. Od subtelnego pizzicato na początku, przy sielskim
pikniku w ogrodzie rodziców dziewczynki,
poprzez zdarzenia bardziej dramatyczne
aż po komiczne. W zależności od sytuacji i
klimatu, do głosu dochodzą różne instrumenty od smyczków, poprzez dęte, po perkusje i kotły. Funkcjonuje tu bardzo szeroki
ich wachlarz, bo są też i harfy, i celesty. A
wiąże się to m.in. i z tym, że wielorodne
znajdujemy tu style muzyczne, jakimi posługuje się kompozytor. Niekiedy można
dopatrzeć się poetyki Strawińskiego, to
znów Prokofiewa, czy wreszcie Rawela, ale
i ukrytych nutek z „Wlazł kotek na płotek”.
Groteskowym postaciom towarzyszą mini-scherza. Idealnie wydobywa z partytury
wszystkie niuanse i szybkie zmiany stylów
dyrygująca orkiestrą Opery Nova Jagoda
Brajewska. Niczym wróżka wyczarowuje
batutą ruch sceniczny, dyktuje postaciom
nastroje.
Niektóre fragmenty kompozycji,
zostały przypisane tu innym scenom, jak
np. melodia kołysanki pojawia się już nie
przy okazji tańca gąsienicy, ale na końcu
spektaklu, albowiem tym razem inne nadał
jej kompozytor znaczenie. Jej zadaniem
jest wyciszenie emocji dojrzalszej już Alicji.
Poszczególni bohaterowie mają swoje muzyczne motywy, które ich określają. Bywają
też swoistym reflektorem na postać, na
którą w danym momencie należy zwrócić
uwagę. Wiąże się to tak z dramaturgią całego spektaklu, jak i poszczególnych scen.
Wcielająca się w postać głównej bohaterki Abigail Cockrell, przejąwszy jakby
rolę od grającej na początku Alicję dziewczynki ze Studia Baletowego przy Operze
Nova, od razu zaczyna swą wędrówkę na
pointach. Najlepsza w duecie z Waletem
Kier, kreowanym przez znakomitego,
uwielbianego przez publiczność solistę
Rafała Tandeka. Oboje interesujący nie
tylko ruchowo, ale i aktorsko. Abigail
Cockrell bardzo dobrze oddaje mimiką
tak przeżycia, jak i dojrzewanie bohaterki

Serce z metalu.
Nic z tego nie będzie.
W wierszach dominuje poczucie pustki
i smutku, brak częściej spotykanego w debiutach dynamizmu czy agresji, nie mówiąc już o
pojęciu radości, bo to wyjątkowa rzadkość w
naszych czasach. A spotkanie z innym grozi
już nie konfliktem a klęską (PRZYMROZEK).
Mimo wszystko nie można tracić nadziei,
choć:
Znaki zapytania mnożą się.
Czas da odpowiedź. (DEKO-RACJA?).
Trudno utrzymać wyrównany poziom
w całym zbiorku. Mieszane uczucia budzą
niektóre frazy, np.:
Kilka mrugnięć niezbrukanych toksyn
w oczodołach. (DOTĄD).
Na szczęście podobnych przykładów nie
znajdujemy zbyt wiele. Pomimo, że w drugim
cyklu nocne mgły spotykamy nietrafione metafory lub porównania:
Drwią z kwiatów realizmu. (UKRYTE)
oraz niezbyt odkrywcze myśli:
Zamykając oczy,
nie można uciec od prawdy… (KLATKA),
to otwiera ten cykl mocny, szczery aż
do bólu wiersz TAM, poruszające oczekiwanie na przyjście Tanatos. W ostatnim cyklu
rosa graniczna, w wierszu NIEDOMKNIĘTY,
za udanym rytmem końskich kopyt nie nadążają towarzyszące im asocjacje, a kolejny
REWERS zaskakuje zbyt mocnym forte:
dudni pośrodku serca.
Rozsadza trzewia.
Zatapia źrenice…
Bardzo interesujący wiersz RANA jest
przykładem, jak pozornie prostymi środkami
można osiągnąć należyty efekt, zwłaszcza
gdyby pominąć wers:
pluje drzazgami nieuwagi…
Przedostatni wiersz tomiku NEUTRINA jest jakby podsumowaniem przebytej,
poetyckiej drogi, a właściwie jej pierwszego,
ale ważnego etapu. Życzyć należy autorce,
by nie ustawała w trudzie poszukiwań i w
chaosie powinności budowała coraz śmielej
schody do wnętrza.
Każdemu wierszowi towarzyszą znakomite całostronicowe ilustracje Jacka
Rosiaka.v
Kamila Musiał-Gałczyńska, Pomroczność, Wydawnictwo
„Ridero” 2021, ss. 64.

dokoñczenie na str. 36
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Stefan Pastuszewski

„Alicja”...
dokończenie ze str. 35

w tym niesamowitym śnie. Jej partner i
ruchem, i twarzą pokazuje rodzącą się w
nim miłość. Po tańcu solowym Tandek na
premierze zebrał najwięcej braw.
Z zachwycającą lekkością i zwinnością
porusza się w tańcu, zdawałoby się nie
dotykając sceny, Angelika Wojciechowska
jako Królowa Kier. Wspaniała też komicznie. Zwłaszcza w scenie po wypadku, kiedy
wtacza się na scenę wbita w samochodowe
koło. Komizmem dorównuje jej też sceniczny małżonek, Król Kier, czyli Ryszard
Madejski. Groteskowym genrem bije
wszystkich w epizodzie Kucharki Maria
Martins.
Nieprawdopodobnie oryginalna i
pomysłowa jest oprawa plastyczna Martyny
Kander. Zaczyna się i kończy realistycznie
sielankową sceną pikniku w ogrodzie.
Ale to, co artystka zawarła pomiędzy, jak
na senny absurd przystało, bardzo jest
już dalekie od realizmu i często niewyobrażalne do przedstawienia na scenie.
Np. przejście dziewczynki przez króliczą
norę. W spektaklu okazało się, że na scenie bardzo pomysłowo można pokazać
wlot i wylot tego podziemnego korytarza.
Zaskakująco ciekawie przedstawiła też
Martyna Kander sceny wzrostu i malenia
bohaterki, posługując się zapadnią i sytuując akcję na dwóch poziomach. W górze
postać dziewczynki jest powiększona na
ekranie, a wokół niej tańczą postaci, które z widowni wydają się maleńkie. Kiedy
Alicja „maleje”, na dole rozrasta się stół, a
stojąca obok dziewczynka nie może sięgnąć
do jego blatu. Aż dwa ciekawe pomysły na
przedstawienie magicznych przeobrażeń
postaci. Cudownie baśniowa scena Alicji
w jeziorze z łez, przedstawia niesamowite
wizje podwodnego świata zawoalowane
zielononiebieskim tiulem i otulone przyciemnionym światłem. Zresztą tak, jak Maciej Igielski zaprojektował to oświetlenie,
w najpiękniejszych ludzkich snach się nie
zdarza. Tak mogłoby wyglądać chyba tylko
niebo… gdyby ktoś do niego trafił.
Postaci tej opowieści dookreśla nie
tylko muzyka, ale i kostiumy. Jakiej że
trzeba wyobraźni, żeby w tak oryginalny
sposób poubierać np. sceniczne zwierzęta,
nie pozbawiając ich jednocześnie cech
charakterystycznych dla danego gatunku.
Twórcy i miłośnicy absurdu z czasów Levisa Carrolla podobnie, byliby z pewnością
tak zachwyceni jak wiwatujący na stojąco
odbiorcy bydgoskiej premiery. Ale euforia
publiczności, dawała o sobie znać nie tylko
wówczas, gdy artyści wychodzili do ukłonów. Oklaski rozlegały się po każdej scence, tańcu solowym czy duecie, po każdym
zespołowym układzie choreograficznym. v
Opera Nova w Bydgoszczy, Alicja w
krainie czarów, balet, kompozytor: Przemysław Zych, autor libretta: Robert Bondara, inscenizacja i choreografia: Robert
Bondara, kierownictwo muzyczne: Jagoda
Brajewska, scenografia i kostiumy: Martyna
Kander, reżyseria świateł: Maciej Imielski,
charakteryzacja: Dariusz Kubiak, projekcje
multimedialne: Adam Keller, data premiery: 04.06.2022

Rozproszenie i wzruszenie
Nowy zbiór wierszy WIESŁAWY BARBARY JENDRZEJEWSKIEJ Rozproszenie jest
tradycyjnie, jak dotąd u tej poetki, kobiecy. I
to nie tylko w formie, ale i w treści. Autorka nie
ukrywa tych preferencji; w latach 2008 i 2012
wydała dwie prozy o charakterystycznych tytułach: Z kobietą na półpiętrze i Mężczyzna na piętrze.
Usytuowanie przedstawicieli tych dwóch płci
jednoznacznie wskazuje na ich wzajemne zależności. Łucja Gocek w swoim posłowiu pisze
wprost, że opisywany a raczej opisywany przez
W. B. Jendrzejewską człowiek jako podmiot
refleksji lirycznych jest nade wszystko kobietą z
bogactwem przeżyć, tęsknot, wspomnień (s. 61). Jaki
jest więc ten kobiecy podmiot liryczny? Przede
wszystkim witalny i, jak zauważa Ł. Gocek,
namiętny i emocjonalny (s. 60).
Kobiecy podmiot liryczny nie ukrywa
swego usytuowania w czasie osobistym, danym człowiekowi przez Boga, czy los – jak kto
woli. Dziękuje Bogu, że na stare lata otrzymał, a
raczej podtrzymał, bo to przecież cecha poety,
dar zdumiewania się (s. 6). We wierszu Wspomnienia stwierdza, że bezwzględna klepsydra
połyka wszystkie chwile, a w wierszu Warkocze, że
nieubłagany czas zaciera tropy / wymazuje marzenia
/ z aktualnych dat.
Niemniej niespożyta witalność autorki
każe napisać:
Oswajam czas w sobie
co chwila
co wieczór co dzień
by móc przesuwać
wskazówki
we właściwym kierunku (s. 55)
Jakim? Jak zazwyczaj u kobiety bywa, jest
to miłość będąca splotem uniesień duchowych
i doznań cielesnych:
Wiem że jesteś
i widzę
że Cię nie ma (s. 48)
wzbieram
naga skóra napina się
jak żagiel na wietrze (…)
zmierzam ku pełni (s. 15)
Kobieta W. B. Jendrzejewskiej, jak zresztą
większość kobiet, definiuje się w odniesieniu
do mężczyzny. To ty, mężczyzno, zdmuchnąłeś
ziarenko piasku z warg / z niesfornej grzywki / z
zakamarków powiek (s. 14), a także raczysz mnie
czułością / jak zapachem kwitnącej lawendy (s. 15).
Musisz być: zbliż się zostań / zapewnij / BĘDĘ (s.
24). Mężczyzna wraz z upływem czasu pozostaje
w świetle wspomnień (s. 10), ale też przeradza się
w Boga. tak, tak, tego prawdziwego, ustalającego kształt świata i normy życia. Jest to kobiecie
bardzo potrzebne, bowiem ona czasem wychodzi
z ram (s. 21).
Bogaty w różne treści jest zbiór Rozproszenie. Znajdują się w nim dedykowane
konkretnym osobom, także nieżyjącej Matce,
liryczne reportaże z chwil spotkania, a także
bardzo ciepłe, choć trochę za mocno ujęte w
schemat tradycji, dwa wiersze o Bożym Narodzeniu. Są też przejmujące treny, ale z uwagi
na ich prawdziwość i osobiste nacechowanie

nie śmiem ich omawiać. Przytoczę jedynie
dramatyczną skargę:
Tylko nie wiem nie wiem
co zrobić z obrączką
z palca zsuwa się opornie (s. 54).
Kobieta to także matka, wieczna matka.
Stąd zachwyt nad nowym życiem – wnuczką
Wiktorią. Sentymentalny trochę, ale jakże
szczery! No i niestety, dobro-naiwny. Autorka
łudzi się, że po odejściu z tego świata wnuczka
będzie jej wiersze smakować z nadzieją i wiarą że
zakwitną i serca napełnią miłością (s. 56).
W. B. Jendrzejewska, będąc animatorką
życia literackiego (od 2007 roku prowadzi
Kawiarnię Literacką) wiele uwagi poświęca
kondycji poety i samemu zjawisku poezjowania. Pisze, przywołując jedną z cech poezji, że
nie jest to narzędzie racjonalnego poznania: I
wciąż niewiele rozumiem / I wciąż się dziwię (s. 10).
Poetka obnaża trud wierszowania:
słowa tłukły się rozsypane
po przystankach myśli (…)
jak skleić z nich dzban
żeby uniósł źródło (s. 11)
wciąż nie wiem
jakie słowo zamknęło mi usta
i jakim kluczem otworzyć ciszę (s. 12)
Poetka przyznaje się do borykania się ze
słowem, do poszukiwania jego sensu i zrozumienia
(s. 21).
Tom wierszy nosi tytuł Rozproszenie i jest to
tytuł adekwatny do różnorodności treściowej
zawartych w nim utworów. Niemniej łączy je
konfesyjny typ artykulacji (silna reakcja na
bodziec zewnętrzny i szczerość wypowiedzi), co
wywołuje u odbiorcy autentyczne wzruszenie.
Czytelnik współ-czuje opisywany świat szczęścia
i nieszczęścia, radości i smutku, życia i śmierci.
Zaczyna płynąć na fali optymizmu, która przelewa się w formie słów i międzysłowia, przez
realizacje literackie autorki Nocy rudych traw. v
Wiesława Barbara Jendrzejewska, Rozproszenie, Bydgoszcz
2019, Wydawnictwo Pejzaż, ss. 64

Przewozy krajowe i zagraniczne

 przewozy krajowe i zagraniczne
 wyjazdy turystyczne
 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów
 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych
ul. Broniewskiego 38/12, 87-100 Toruń
tel. 56 686 05 05, 604 282 235
www.droloff.com.pl
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Jarosław Stanisław Jackiewicz

(…) Jestem tajną współpracowniczką
Geheime Staatspolizei,
więc nie powinnam o tym mówić
głośno.

Domysły Barłomieja Siwca
Domysły na temat Ruxa to nowy tom
wierszy BARTŁOMIEJA SIWCA, wydany
w serii Biblioteka „Toposu” w Sopocie w
2021 r. Na tylnej okładce oprócz biogramu
poety (rocznik 1975) widnieje czarno-biała
fotografia, a na niej jego uśmiechnięta, pogodna twarz. Tego uśmiechu jednak nie ma
zbyt wiele, jeśli w ogóle jest, w Domysłach,
co bynajmniej nie musi oznaczać, że jest
to książka stuprocentowo pesymistyczna w
nastroju czy wręcz ponura. Jej tematyka jest
jednak jak najbardziej poważna.
Znajdziemy tu dwa odwieczne tematy:
życie i śmierć, ludzkie lęki, niepewności,
pytania, także liczne nawiązania do historii
najnowszej, zwłaszcza II wojny światowej i
niemieckiej okupacji Polski. („Bohaterem”
zbiorku uczynił B. Siwiec Karla-Heinza
Ruxa, hitlerowskiego funkcjonariusza, który
prawdopodobnie przeżył wojnę – choć słowo
„przeżył” brzmi tu cokolwiek dwuznacznie – i
w miarę spokojnie „żył sobie dalej” w którymś
z krajów Ameryki Łacińskiej, przedtem być
może – ciągle pozostajemy w kręgu tytułowych „domysłów” - upozorowawszy własną
śmierć w wypadku samochodowym. Oczywiście już w tytule: Domysły na temat Ruxa
(to także tytuł wiersza) Bartłomiej Siwiec
nawiązuje do znanego wiersza Zbigniewa
Herberta Domysły na temat Barabasza. Inspiracje historią najnowszą (widoczne także w
wierszu Stalinowskie koty; swoją drogą – cóż
za tytuł!) widoczne w poezji B. Siwca nie są
bynajmniej u niego nowością; zainteresowanych odsyłam chociażby do tomiku Instrukcja
zabicia ptaka. Ale idźmy dalej, zagłębiając się
w świat przedstawiony bydgoskiego poety.
Tematyka tej książki jest jak najbardziej serio. Śmierć jest chyba głównym jej
tematem, czai się niemal w każdym wierszu,
przewijając się jak leitmotiv – niemniej nie
jest ona traktowana „osobno”, jak jakieś
demoniczne, irracjonalne zjawisko nie
z tego świata. B. Siwiec doskonale zdaje
sobie sprawę z tego, że jest ona wpisana w
ludzką egzystencję, będąc jej immanentną
częścią – a nawet znacznie więcej: stając się
dla ludzkiego (nie tylko zresztą ludzkiego!)
życia wartością konstytutywną, nadającą mu
głębszy sens, głębszy wymiar. Na szczęście nie
brak tu także pewnej ironii, nieraz niezwykle
ostrej, by nie rzec: zgryźliwej – sprawiającej,
że zaczynamy na wszystko patrzeć z dystansu,
ba! z zupełnie innej perspektywy. Mamy tu
do czynienia z niezwykle oryginalnym, nietuzinkowym sposobem patrzenia na świat i
czytania go, widzenia dookolnej rzeczywistości niejako „od podszewki”, bardzo z natury
filozoficznie, w czym Siwiec przypomina
trochę… Wisławę Szymborską – najbardziej
to chyba widać w wierszu Refleksje żuka gnojarza, w której narratorem (!) jest tytułowy
pracowity mały robaczek, mający swą małą
– wielką – syzyfową pracę do wykonania i z
prawdziwym zdumieniem przyglądający się
człowiekowi i jego problemom:
(…) Jestem chrząszczem bez specjalnego wykształcenia
od dzieciństwa nauczonym ciężkiej pracy.

str. 37

Moim celem jest operacyjne
zabezpieczenie obiektu.
Musimy się uwolnić od elementów obcych.
Nie jesteśmy źli, jesteśmy skuteczni
i moralni, ale tylko dla swoich. (…)

Nie kręcą mnie władza, dobra materialne,
a tylko moja kulka.
Czuję się dobrze sam ze sobą,
choć wciąż robię to samo.
Nie jestem wypalony zawodowo,
nie potrzebuję nowych doznań
i pragnień ponad te, które są
przypisane mojemu stanowi.
Dlaczego miałbym być kimś innym
skoro dobrze mi z tym co mam? (…)
To, że my – ludzie – możemy CZASEM
(bo pewnie niezwykle rzadko) spojrzeć na
siebie oczami takiego robaczka, drobinki istnienia, jest wielkim darem i ogromną szansą
na dokonanie życiowych przewartościowań,
a przynajmniej na refleksję, dotyczącą naszej
kondycji i miejsca homo sapiens we Wszechświecie. Zwierzęta uczą nas, także rośliny
– choćby… słoneczniki, tylko my nie zawsze
jesteśmy w stanie to dostrzec.
Ten jakże oryginalny sposób postrzegania świata jest widoczny także w takich
wierszach, jak Słoneczniki, Sekcja, Transmisja,
czy w fenomenalnym quasi-erotyku Rozwiązła książka; bardzo gorąco polecam te teksty
uwadze czytelników.
Bartłomiejowi Siwcowi bliska wydaje
się pewna metoda w penetrowaniu zła – a
mianowicie: pozorna oschłość, chłód, czy
cynizm. Idzie tu śladami wojennych tekstów
dwóch Tadeuszów: Różewicza i Borowskiego. Widzimy to np. w wierszu Walter Hierse z
takim cytatem: W okupowanym kraju najtańszy
jest bimber / i ludzkie mięso. Ta szorstkość,
pozorny cynizm, w połączeniu z bezlitosną
nieraz ironią dają prawdziwie wybuchową
mieszankę. Jest to poezja na pewno nie najłatwiejsza, wymagająca, niepokorna, właśnie
„szorstka” (to chyba dobre słowo), niezwykle
egzystencjalna.
Bartłomiej Siwiec doskonale sobie
zdaje sprawę z tego, że czas jest elementem
gry (Garde), a w każdym z nas jest pustynia. //
Jałowiejemy z wiekiem, patrzymy na świat, / coraz
bardziej pustymi oczami (Karawana). B. Siwiec
jako poeta i jako człowiek odważnie patrzy
w oczy śmierci i złu, reprezentowanemu
przez herr Ruxa czy szlifierkę szkła, będącą
zarazem tajną współpracowniczką Gestapo.
Nawet więcej, bo oddaje temu Złu głos (Glasschleiferin aus Irene):

Chciałbym jeszcze specjalnie zwrócić
uwagę na takie wiersze, jak: Notatki z wyścigu
szczurów, Miejsce, Transmisja, Kwestionariusz
więźnia, Sekcja, czy dwa wiersze bez tytułu:
*** po pogrzebie, oraz *** wczoraj targnąłem się.
Stosuje tu B. Siwiec bardzo ciekawą
metodę pewnego „odwrócenia” rzeczywistości, jakby z pozytywu uczynił negatyw,
jakby chciał zajrzeć pod podszewkę świata
– i człowieka – których niejako bierze pod
lupę, badając, jak Szymborska najmniejszą
drobinę Universum i z tej drobiny wyciągając zupełnie niezwykłe wnioski o donośnym
znaczeniu dla naszej egzystencji. Jest więc w
tej książce poetyckiej (chyba bez większego
ryzyka mogę ją nazwać niezwykłą) ogromne
bogactwo treści przy zastosowaniu stosunkowo oszczędnych, nieraz wręcz ascetycznych,
środków artystycznego wyrazu. No i naturalnie materiał do wielu przemyśleń – a przecież
o to w gruncie rzeczy chodzi w Poezji.
Nie jest to jednak książka do końca
„czarna”, pesymistyczna. Widzimy to choćby
na zdjęciu, pomieszczonym na okładce: na
końcu tunelu, labiryntu czy kanału (kręgów
dantejskiego Piekła?) widzimy postać otoczoną światłem. Postać człowieka, a może anioła? Jest to ktoś, kto może na nas czeka przy
przejściu z ciemności ku światłu? A może poeta, który zagląda w te ciemne korytarze?…
Jest to bardzo poetycka fotografia i zaprasza
ona do lektury tych wierszy. W każdym razie
najważniejsze są tu dwa światy: światło i mrok.
Chiaroscuro, jak u Caravaggia.
No i w centrum jest człowiek.
Na koniec jeden wiersz bez tytułu, które
przytoczę w całości:
***
Wczoraj targnąłem się
na swoją śmierć.
Została mi jeszcze
jedna połówka. v
Bartłomiej Siwiec, Domysły na temat „Ruxa”, Biblioteka
„Toposu”, Sopot 2021

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ
pon - pt: 12:00 - 18:00
sobota: 12:00 - 15:00
niedziela: 12:00 - 14:00
e-mail: xsusanx@wp.pl
telefon: 504 550 547
ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
Ponad 10 lat z Wami!
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Ludwik Filip Czech

Łamigłówka
Krzysztof Stanisławski jest
autorem tomiku wierszy „Przetoka”. Mieszka
w Bydgoszczy, jest redaktorem naczelnym
Wydawnictwa Czarno-Biała. „Przetoka” to
jego piąta książka. Wiersze otwierające
ten zbiór dają przedsmak tego, co w całym tomiku będzie się działo. I nie ma na
myśli serii zdarzeń, ale stronę formalną
tych wierszy. A ta wymaga od czytelnika
sporego wysiłku. Nie znajdziemy bowiem
w tej książce łatwych pytań, nie znajdziemy
satysfakcjonujących odpowiedzi. W „Bumerangu” czytamy - „Pytania są ciężarem Klatką
- odpowiedzi”. Autor nie jest zwolennikiem
tradycyjnej narracji. Próżno by tutaj szukać
ckliwych, albo dramatycznych historii.
Miłości i tragedie rozgrywają się po stronie języka, pytania i odpowiedzi są tylko
sygnalizowane. Te enigmatyczne wiersze,
pełne pytajników i niedomówień, są niczym
„iluzoryczna senna próżnia”, albo ofiarowana
czytelnikowi łamigłówka. Nawet krajobraz
w wierszu „Nie-uwaga” nie jest typowym
krajobrazem, ale „Formą”. Fragment tego
wiersza:

... Jesień przywraca znów puste plaże - lśnią
dawną siłą
Na dobrą sprawę to... tylko
piasek Aż krok po kroku w błękitnej głuszy
Coraz
ostrzejsze stają się - rysy i niezawodnie fala
za falą
do lądu sięga Przywraca - mnoży Syci dnia
siłą Formy
harmonii - Jak gdyby przed tem potrzebne było...
/.../
W tych gęstych wierszach o dziwnej
wersyfikacji, trudno znaleźć wątek przewodni. Jeśli jest on zaznaczony, to dramatycznie cienką kreską, jakby autor bał
się dosłowności, brał prosty komunikat za
niestosowność. W „Pierwszym śniegu” dopatrywałem się poetyckiego rozrachunku z
czasem, kiedy bohater zaczyna „odchodzić
w różne odmiany pamięci”. Ale do końca nie
wiem, czy to właściwy trop. „Ulotność - 2”
zdaje się być bardziej czytelna, łatwiej
pozbierać w niej okruszki słów i złożyć w

przesłanie lub historię. Jest tutaj zatem
mały chłopiec, który zmienia się w dorosłego mężczyznę, jest opis tej przemiany,
jej dość oczywiste rezultaty. Wszystko to
jednak trzeba mozolnie wyławiać z wartkiego potoku słów, w większości zbytecznych.
Aż trudno uwierzyć, że koniec wiersza jest
klarowny, jakby pisany inną ręką. Przytoczę go:
/.../
Przez okno widzę jak mgła wchodzi
do miasta - żyję tu na walizkach
z jakąś twarzą Wśród któregoś
dnia
czasem czuję się tak Jakby ktoś
we mnie biegł... I szeptał - zmyśl
... pisz Kłam
Kiedy o tym myślę drętwieją mi
palce - nie ufam... Nie ufam sobie
sam
Podobnie było z wierszem „Politykom”.
Oczekiwałem konkretu, rzetelnego opisu
tej specyficznej kasty, wreszcie zgrabnej,
być może krytycznej puenty. Tymczasem
znowu porwany zostałem przez rzekę
poezji, której skojarzeń nie rozumiem.
Domyślam się, że jej żywiołowy nurt ma dla
autora jakieś symboliczne znaczenie, że jest
dla niego jasny i zamierzony. Obawiam się
jednak o czytelnika, kogoś ze skromniejszą
wyobraźnią, kto nie lubi uczestniczyć w pokazie stylistycznych fajerwerków. Dlatego z
przyjemnością przeczytałem wiersz „Łza”,
gdzie owe zabawy formą są dyskretniejsze.
To ciepły, liryczny tekst, który można polubić. Przytoczę go w całości:
Z miejsca na miejsce - słoneczne pokoje Ulotne
znaki - zgrzebne
mnisie cele - aż cała skryłaś się przed
moim
wzrokiem... Twoje były
oczy Moje były
dłonie Nabrzmiałe
zmierzchem
Świeżym letnim południem Prawie
nieruchome - Oblepione
wilgotnym
rozgrzanym żółtym piaskiem - zupełnie jak
w baśni Zaklętym gdzieś
w Tobie...
Zbiór wierszy „Przetoka” ma swoich
wielbicieli, którzy piszą o tych wierszach
bardzo mądrze i zgrabnie. Niestety, mnie
ta poezja nie przekonuje. Nawet tłumaczenie samego autora - „Łamię więc gramatykę
by wyłudzić choć jeden sens dnia” /”Zmowa”/
nie trafia do mnie. Gubię się w tym stylistycznym bogactwie, przeszkadza mi ono
w odbiorze komunikatu. Specyficzna
oryginalność tych wierszy może i będzie
zapamiętana, ale raczej jak eksperyment,
niż zachęta sięgnięcia po nie. Nie lubię
odgadywać na siłę intencji autora, wyważać drzwi, które powinny być otwarte.
Jeśli dobrze pamiętam, to „Rozbite witraże”
tego poety były dla mnie łaskawsze. Mimo
tego - książkę polecam. Wytrwałym i cierpliwym. v
Krzysztof Stanisławski, Przetoka, Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”, Bydgoszcz 2021, Str. 76
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Jarosław Stanisław Jackiewicz

że nikt oprócz poety
takiego nie namaluje

Rzecz o garbatych aniołkach i żonie – schizofrenii
JAROSŁAW KRAWCZYK, poeta z Janikowa na Kujawach, wydał właśnie swoją nową,
trzecią książkę, pt. Garbate aniołki. Jest to zarazem
drugi tomik wierszy tego absolwenta historii,
studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki
i bibliotekoznawstwa oraz studiów literacko-artystycznych na Uniwersytecie Warszawskim i
Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2017 roku zadebiutował tomem „Szum
Wszechświata”, zaś w 2019 r. wydał zbiór opowiadań Dwa światy.
Podobnie jak w przypadku Szumu Wszechświata, książce towarzyszy płyta CD z wierszami
czytanymi przez znanego aktora Adama Baumana. Książkę i płytę wydało Wydawnictwo „Komograf”. W Garbatych aniołkach mamy kontynuację
tematu wiodącego z dwóch poprzednich książek
– a więc bardzo mocny autobiografizm i mocne,
odważne, mówienie o swojej chorobie, schizofrenii. J. Krawczyk nie ucieka od tego tematu – i bardzo dobrze. Jego wiersze są proste, nieraz wręcz
ascetyczne w formie, ale za to niezwykle silnie
docierają do czytelnika ze swoim przekazem.
Treść i forma są tu ze sobą ściśle powiązane, nie
odstają od siebie, są w symbiozie. Prosta, lakoniczna forma wbrew pozorom ułatwia niesienie
poważnego ładunku treściowego. Prostota formy
i głębia przekazu – to coś, co w poezji lubię i cenię
najbardziej. A J. Krawczyk jest w tym mistrzem.
Na sądzie
wygarnę Bogu
nie z armaty
nie z karabinu
ale słowem
za to
że jest
gdy Go nie ma
i brak
kiedy Go potrzeba
To cały wiersz. I przytoczę może jeszcze następny,
też w całości:
Schizofrenia 7
- czemu jesteś samotny?
- bo mam żonę!
- czy ją kochasz?
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- nienawidzę
ale potrafię z nią żyć!
- a czy ona ciebie miłuje?
- tak mocno
że kiedyś mnie zabije
bo to jest miłość
od pierwszego wejrzenia
aż po grób
Schizofrenia jako żona, niechciana żona…
To bardzo ciekawe, bo niebanalne, skojarzenie.
Do dziś w naszym społeczeństwie słowo to bywa
jakże często piętnujące, wykluczające chorego
człowieka. To piętno, krzyż, który się bierze na
swoje barki i idzie z nim przez całe życie… A
jednak nawet w takich warunkach można wiele
osiągnąć – i Jarkowi Krawczykowi się to udało:
wydał trzy książki, odbył kilka podróży (m. in.
do Wilna), ukończył studia literacko-artystyczne
w Warszawie i Krakowie, pisze wiersze i opowiadania, pracuje jako… ochroniarz. Na wydanie
swoich książek zgromadził od różnych sponsorów
sporo funduszy. To wszystko budzi tylko podziw
i szacunek – chylę więc czoła przed ambicją mojego Przyjaciela i poetyckiego Ucznia.
Ludzi chorych na schizofrenię w swoich
dwóch wierszach określa on mianem „garbatych
aniołków”. Zresztą nie tylko ludzi chorych, ale
wszystkich nieszczęśliwych, zmagających się z
cierpieniem czy własnym trudnym losem.
Garbate aniołki
ten ma garb
tamten głupio gada
ona innego wyśmiała
bo był kulawy i ślepy
a ja dziś piję
ze smutku
ze szczęścia
i… pod kłopoty
te garbate aniołki
przez nikogo niekochane
Bóg traktuje równo
jestem garbaty
i w d… mam to

Jest tu też sporo wierszy o Bogu, o wierze,
a więc tekstów religijnych. Nie ma w nich jednak ostentacji; J. Krawczyk brzydzi się wszelkim
fałszem, wszelką nieszczerością. Tak jak w tym
wierszu:
Trafił
uczył miłosierdzia
nie pochował człowieka
innemu odmówił spowiedzi
uczył pokory i ubóstwa
zabierał wdowom ostatni grosz
kupił samochód
inny pokazał kościół
który jest we mnie
a od tego wara faryzeusze!
Jest tu, w tym zbiorze, naprawdę sporo
materiału do wielu głębokich przemyśleń – także
o przemijaniu, o sensie życia. I w tym miejscu
przytoczę ostatni wiersz, wychodzący niby z
banalnego faktu przemijania, a jednak – jakże
przejmujący, zwłaszcza pod koniec:
***
rodzimy się
wiosna przebiega
niczym śpiew skowronka
idziemy do szkoły
lato pochyli się
jak przejrzały kłos
pracujemy
wychowujemy dzieci
jesień przepłynie
niczym bystry strumyk
bawimy wnuki
odpoczywamy
zima przemaszeruje
jak znużony żołnierz
i już
nie ma nas…
Bardzo polecam Garbate aniołki Jarka Krawczyka. Także piękne ilustracje – obrazy Małgorzaty Nowak-Żukiel, które znakomicie wpisują się w
klimat tych wierszy. v
Jarosław Krawczyk, Garbate aniołki, Wydawnictwo „Komograf”,
Warszawa 2021

Wyniki XXII Agonu Poetyckiego
O Wieniec Akantu
Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Akant”
wraz z powołanym jury w składzie: Jolanta Baziak,
Michał Pasternak, Stefan Pastuszewski postanowiła
przyznać następujące nagrody w XXII Agonie
Poetyckim pt. Młodość… Ty zawsze.

Mecenas Bydgoskiej Kultury

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna
Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00 ul. Gajowa 32
piątek 8:00 - 16:00;
tel. 052 342 34 96
sobota i niedziela 9:00 - 13:00
tel. 052 348 98 23

KATEGORIE
A, A 1, B, B 1, C, D, T,
E do B, E do C

I nagroda (300 zł) – Eugeniusz Rychlicki z Chorzowa
II nagroda (200 zł) – Bartosz Konopnicki z Krakowa
III nagroda (100 zł) – Michał Mazurkiewicz z Kielc
Gratulujemy!
Na agon wpłynęło 38 zestawów wierszy. Do almanachu pokonkursowego zaprosimy tę grupę
uczestników, których wiersze spełniły kryteria
agonu, wyróżniając się artystycznie spośród nadesłanych prac. Warunki druku zostaną uzgodnione
z Autorami.
Nagrody wysyłamy pocztą.
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w numerze:

Dawid Bergelson l Grzegorz Borowiec l Aleksandra Brzozowska l Ludwik Filip Czech
Dorota Czerwińska l Robert Drobysz l Dariusz Filinger l Michał Filipowski l Szymon Florczyk
Jakub Fornagiel l Ela Galoch l Rafał Gawron l Ewa Klajman-Gomolińska l Jerzy Grupiński
Jarosław Stanisław Jackiewicz l Waldemar Jagliński l Jacek Jaszczyk l Wioletta Jaworska
Katarzyna Jeziółkowska l Sandra Kocha l Sławomir Krzyśka l Małgorzata Kulisiewicz l Martyna Kurowska
Bogumił Liszewski l Mikołaj Ługowski l Izabela Makowska l Krystyna Morawska l Anita Nowak
Krystyna Olchawa l Małgorzata Osowiecka l Krzysztof Pałgan l Michał Pasternak l Stefan Pastuszewski
Marek S.Podborski l Tomasz Popławski l Zdzisław Pruss l Jadwiga Pstrusińska l Andrzej Rejnson
Krystian Rdzanek l Rudy Alfonzo Gomez Rivas l Maciej Rybicki l Alina Rzepecka l Marek Słomiak
Roman Sidorkiewicz l Ewa Katarzyna Skorupska l Marcin Stachelski l Beata Stępień
Marguerite Swirczewska l Piotr Szczepański l Paweł Wacek l Ryszard Wasilewski l Mieczysław Wojtasik
Miłosz Zawadzki l Grzegorz Zientecki l Kalina Izabela Zioła l Joanna Dziedzic-Zubek

Nowe tytuły

„Akant” do bibliotek

Jerzy Duda, Odrodzony Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie w latach 1992-2020, tom I,
lata 1992-2007, Kraków 2022, Towarzystwo
Słowaków w Polsce, ss. 148
Michał Damazyn, Dykcjonarz Kujawsko-Pomorski, Toruń 2022, Jagielloński Instytut
Wydawniczy, ss. 462
Wiesława Barbara Jendrzejewska, Rozproszenie, Bydgoszcz 2019, Wydawnictwo Pejzaż,
ss. 64
Géza Cséby, Niedzielny koncert, Keszthely
2014, ss. 100
Zdzisław Pruss, Wspólny mianownik, Bydgoszcz 2022, Galeria Autorska, ss. 100
Sławomir Andrzej Keller, Ucieczka strusia
z Zoo, Łódź 2022, Wydawnictwo Papilionis,
ss. 80
Sławomir Andrzej Keller, Konglomerat, Łódź
222, Wydawnictwo Papilionis, ss. 80
Ksiądz prałat Jan Giriatowicz, Kapłan i społecznik, Słupsk 2018, Akademia Pomorska,
ss. 274

Coraz więcej bibliotek, które nie mają prawa do
otrzymania egzemplarza obowiązkowego (tylko
15 bibliotek), przesyłanego przez Pocztę Polską
za darmo, prosi o „Akant”.
Nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom,
bowiem wysyłka jednego egzemplarza kosztuje 7
złotych, co w skali całego roku daje około 100 zł.
Prosimy więc Czytelników i Autorów o wpłacenie
na cel wysyłki bibliotecznej dowolnej kwoty. Co
miesiąc publikować będziemy efekty zbiórki oraz
informację, która biblioteka została objęta tą akcją.
Wpłacając na ten cel można też wskazać bibliotekę,
którą należałoby wzbogacić „Akantem”. Najpierw
należy zapytać się o zgodę.
Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka.
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz
03124011831111001002291025
Redaguje kolegium:

Wydano przy finansowej pomocy
Urzędu Miasta Bydgoszczy

Fundatorzy Akantu
Zofia Andrijew
Wojciech Bieluń
Maciej Chlebiej
Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert
Piotr Dmochowski
Leszek Droszcz
Jakub Stanisław Domoradzki
Mateusz Dworek
Elżbieta Grabosz
Cyryl Grupiński
Katarzyna Grażyna Jeziółkowska
Ryszard Jacek Juszczyk
Wojciech Karpiński
Piotr Bartosz Konopnicki
Henryk Kusek
Paweł Kuszczyński
Zbigniew Kwieciński

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ewa Leszczyńska
Tomasz Mickiewicz
Sławomir Mierzejewski
Maria Nowakowska
Jerzy Nowotczyński
Danuta Olczak
Jan Organ
Barbara Orlikowska
Teresa i Bronisław Pastuszewscy
Grzegorz Pełczyński
Jadwiga Pstrusińska
Zofia Ratajczak
Włodzimierz Rutkowski
Jerzy Samusik
Marek Słomiak
Jerzy Stasiewicz
Marek Szulakiewicz
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