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Aleksandra Brzozowska 

Jeszcze nie ...  

         z cyklu: Wiersze dla Wnuka

Nie jesiennieję                                                                 
gdy okrążasz mnie śmiechem 
jak pisk jaskółki

za oknem góry wklejone w zmierzch
strojne w zawoje                                            
mgieł                                                              

słońce jak podrzucona piłka
drga w pułapce 
obłoków

patrzymy na ptaki
gdy w wieczornym transie
zaklinają niebo

wirujemy na wodach posadzek z granitu
trzepoczą stopy
białe ryby

pociągasz mnie za nos
przy tobie
nie kłamię

Anna Balla Skrzypek

Chaos 

Jeszcze przyjdzie ten dzień 
Anioły na błękicie wyrównają szyk 
Miotła wiedźmy drgnie przestraszona
Jednym złotym liściem 

Jeszcze wzejdzie ten moment 
Jak stare słońce na młodym firmamencie 
Pomiesza szyki ropuchom w błocie  
Jednym pewnym ruchem 
 
Strachy pogodzą się prostym przysłowiem 
Naprędce skleconym w minucie zemsty 
Pragmatyzm i filozofia 
Na wiekuistym widnokręgu

Bieli i czerni

Magdalena Podobińska

cienie

chmury spychają słońce 
a ono nie protestuje 
zupełnie jak Maria kiedy 
padły niepotrzebne słowa 
znika 
nie oglądając się za siebie 
 
posklejany dzban 
tkwi wetknięty na płot 
rudy kot u drzwi waha się 
w którą stronę pójść 
 
lato już spakowane 
 
cienie sosen drzemią 
na chłodnej podłodze 
 
między palcami 
czas 
i sierść 
i łza

Michał Dereszkiewicz

Już wnet mgły

Mówią, że lato. – i nucą słowami
Pieśni słoneczne, i piasku, namiotów;
Mielą tak słowa, a dla mnie wiatr wieje
Inaczej.

Wśród zakasanych gdy krążę rękawów
Szron sublimuje z płyt zgrzanych chodnika;
Myśli nawiedza wnet blask prometejski
Ogniska. – 

Jam jest bladością co chabru kwiat chwyta,
Jam jest nawłocią kwitnącą znacząco;
Bryzę przemieniam na klucz dzikich gęsi
Lecących.

Mówisz, że lipiec. – Ach, wybacz uśmieszek,
Widzę po prostu jak dłonie jesieni
Ten kraj obejmują, aby odtworzyć
Z nim Klimta… –

Co chcesz nuć o słońcu, a ja się wsłucham
W barw liści melodię, we wrzosowiska
I w rychłość przepiękną mgieł najprawdziwszych
Za rogiem. – ...

Paweł Wacek

Mięta

 
od wielu dni
śni mi się martwa ryba
To zły znak
Potrzebuję
choć jednej kropli
oddechu
Tego lata
słońce liże
spierzchniętą darń
Tego lata
patrzę na rozdarty brzuch ryby
jej nurt
chwyta me spojrzenie
wciąga
w stronę źródła

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

Aleksandra Brzozowska
   

Polowanie  

             
Zabiłam dziesięć much
palcami zbrojnymi w papier
były piękne jak blask ognia                        
w oczach drapieżnika

Czułam dudnienie krwi                                
grudy śliny pyszniły się na ustach
a Stwórca patrzył
wycierał z czoła złote krople

Nie byłam piękna
w rytualnej masce                                
wokół  zawodziły żywe owady
tropiłam ich lęk

świstały okrzyki
maczety maczugi
odurzona w transie
dosięgałam celu

On  kręcił głową
liczył muchy 
ludzi i demony 
w coraz szybszym tańcu               

Natalia Sara Skorupa

stypa

nietrwałość. kwintesencja ludzkiego życia. 

resztki jabłka zachodzą pleśnią, powietrze nabiera ciężaru
i moje powieki męczą się pracą fizyczną, choć serce ciągnie
ku adrenalinie ściętej jak białko wczorajszego jajka.

odtwarzam w kruchej pamięci zdarzenia żywotne
nim dusza opuściła zwiotczałe, letnie ciało.

z każdej strony obserwują mnie stare przedmioty,
majowe drzewo, senne marzenia i drące się
dzieci, jak kartki na mięso z prl-u.

wujek krzyczy, że poloneza czas zacząć.

Idąc nocną aleją, dziś już prawie martwych, a wtedy dorodnych drzew kasztanowców, 
wijących się gałęzistym tunelem, w rozpękających się nad naszymi głowami  mahoniowych 
oczach kasztanów, droga jeszcze koślawa i boczna, samochód raz na kwadrans, ale jeden się o 
dziwo zatrzymał. Kierowca uprzejmie się spytał (w rozmowie się później przyznał, że właściwie 
nie wie czemu się zatrzymał, bo nigdy tego nie robi, a tym bardziej nocą) i zabrał nas; w tym 
mnie półhippisa z bardzo długimi włosami, we flanelowej, kraciastej koszuli i bar czystego 
Adama z niezwykłym poczuciem rythm & bluesa, do najbliższej wiochy w południowych 
Borach na dworzec, gdzie znajomi mojej siostry, spod Kutna, przyjechali spóźnieni ostatnim 
pociągiem. Stacja przelotowa, siermiężna, zaraz zupełnie pusta i wracaliśmy pieszo 5 kilo-
metrów w połyskujących lunarnie rosą kasz tanach, o północy zapalając ognisko w ruinach 
małego krzyżackiego zamku, oplecionego dusznym wieńcem pokrzyw i konopnych krzewów. 

I było dziko i dziwnie, choć dużo staraliśmy się żartować, i było upiornie ogniście, w 
czerwonych pełganiach dębowego żaru. I słowa miały inny wymiar, odbijane głębokim echem 
gotyckich cegieł, odciskane w lamencie pustych gar dzieli okien i drogi mlecznej w otwartym 
sklepieniu. Bo to jednak wieki szemrają, niby niechcący, cieniście, smolnymi dźwiękami i po 
33 latach widzę to jeszcze śmiesznie wyraźnie: tran sowy szelest czarnych bzów, mur dostojnie 
dotykalny przez setki lat i dziesiątki po koleń, my młodzi akcentujący rzeczy niewymierne, 
pyszniący się ud ręką i butą w dotyku czasu, po dłuższym czasie ogłaszaliśmy konkurs – kto 
bliżej czasu określi teraz czas i czemu tak płyn nie?

A 3 lata temu przeczytałem o tym orgiastyczne opowiadanie autorstwa kumpla kumpla 
(który o tej historii na pewno niczego nie wiedział)
ale w skrajnej wersji horroru
krwisto-obłędnego
kanibalizmu 

Piotr Szczepański

moskit

tą stroną 
nasypu 
nie podbiegniesz
pociąg zwlókł się
z kół
chciał przyśpieszyć

najwyższa linia 
wznosi się 
wysoko
jest pod 
nieskończonym napięciem

śliwki samotną 
nocą 
są jak konfitury

cierpko 
machnąłeś
dłonią na smakowanie

brzuch 
szpiczasta czapka
udające przykrywkę
i nasycenie

najwcześniejsze 
pamiętniki
będą bolały
nadmuchiwanie
cienkich kołder
popiół wsypywany
na białą
poduszkę

wróżba przeklejona 
na skrzydła
gołębi

Orgia

Marek S.Podborski

respekt

W moim peerelowskim
sklepie mięsnym
sprzedawała baba z brodą

Energiczna pewna baba
na pieńku rąbała
wołowinę z grubą kością

Zawijała w szary papier
siąpiące trofea
ołówkiem na blacie

Kreśliła rachunek

Wiesław Marcysiak

***

Wybudowałem dom 
i zarósł bluszczem.
Teraz tam mieszkają ptaki

Wysokie gęste drzewa
budzą gdzieś w środku obawę
Za to zimą musi być serce rozgrzane
by rozpacz oddalić

A między nami kolce wyrastają 
Kto wymyślił słowa
Dar mowy  
Przekleństwo słów
    Gościsz ptaki – ich skrzekot
    Robią się puchate okrągłe
    Aż raz po raz – ich skrzekot
    Przyleci krogulec
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Jacek Wilkowski                             

Et in Arcadia ego 

Początki mitu Arkadii, czyli idealnej 
krainy szczęśliwości i beztroski, prostego 
życia na łonie  natury, wiążą się z Bukolikami 
Wergiliusza. Od tego czasu stał się to w kulturze 
bardzo  popularny temat. Paradoksalnie, by 
go nieco ożywić, zwłaszcza w przedstawieniach  
malarskich, dodawano motyw memento 
mori, dzięki czemu opowieść o ziemskim 
raju  zyskiwała tragiczne i melancholijne 
konteksty, sprowadzając ideał na ziemię, 
a nawet pod jej  powierzchnię. Ikoniczną 
funkcję pełniły tu siedemnastowieczne obrazy 
Guercino i Poussina,  na których pasterze, 
pośród wspaniałej przyrody, spotykają 
ludzką czaszkę leżącą na skale lub  na 
grobowcu z inskrypcją „Et in Arcadia ego”. 
W powszechnym wówczas odbiorze napis ten  
rozumiano jako: „I ja żyłem w Arkadii”, co 
przenosiło akcent z bukolicznego, błogiego 
życia  na przemijalność i utratę, o czym 
nieboszczyk zaświadczał indywidualnie, 
niejako osobiście,  poprzez swój grób i własną 
czaszkę w pojedynczym egzemplarzu. 

1. Geothe 
Pod koniec osiemnastego wieku, w 

początkach romantyzmu, za sprawą Goethego 
memento  mori straciło dominujący wpływ na 
Arkadię. W listach i notatkach z podróży z 
1787 roku,  opublikowanych zbiorczo jako 
Italienische Reise1, Goethe odwrócił wzrok 
czytelnika od  widoku śmierci i własną 
podróżą zaświadczał, że ziemski raj nadal 
istnieje na południu Włoch  i nawet człowiek 
z Północy może poczuć się tam szczęśliwy. 
To skierowanie wzroku na zalety  Arkadii 
było celowym zabiegiem, skoro obu częściom 
pierwszego wydania Goethe dał motto:  „Auch 
ich in Arkadien!”.  

Takie motto pod zapiskami z podróży 
było jednoznacznym opowiedzeniem się po 
stronie życia. Pełen witalnych i twórczych 
sił autor odbierał głos zarówno śmierci, jak 
i nieboszczykowi. Co  więcej, zdanie to – 
inaczej niż w łacińskim oryginale - kończy 
się wykrzyknikiem, w tym  jednym znaku 
kumulując radość i werwę zadowolonego z 
siebie człowieka. Tak też został  uwieczniony 
na najsłynniejszym płótnie Tischbeina, który 
towarzyszył mu w podróży do  Neapolu i 
sportretował na tle krajobrazu Kampanii, przy 
rzymskich ruinach. Nie było na nich  czaszki, 
ani inskrypcji ostrzegającej przed śmiercią, 
lecz płaskorzeźba nawiązująca do pisanego  
wówczas dramatu Ifigenia w Taurydze. 

Według Goethego włoska Arkadia to 
miejsce, gdzie ludzie żyli pełnią życia, którego 
- dzięki  szczególnemu połączeniu piękna 
krajobrazów, klimatu, sztuki i obyczajów – z 
przyjemnością  używali. Miejsce, w którym 
przybysze, zwłaszcza przybysze z Północy, a 
szczególnie z  Niemiec, odchodzą od zmysłów, 
przestają być sobą, odżywają lub wręcz rodzą 
się na nowo. W  szczycie euforii Goethe 
notował:  

Wybaczam wszystkim, którzy w Neapolu 
odchodzą od zmysłów” [G/168-169]. Neapol jest 
rajem. Wszyscy żyją  tu w jakimś stanie upojonego 
samozapomnienia. Nie inaczej dzieje się ze mną. 

Z trudem siebie poznaję; wydaje  mi się, że jestem 
odmienionym człowiekiem. Wczoraj pomyślałem 
sobie, że albo dotąd byłem wariatem, albo  jestem 
nim teraz. (…) W Rzymie chętnie poświęcałem czas 
studiom, a tu chciałbym tylko żyć. Zapomniałem o  
sobie i o świecie. Czuję się niezwykle, przebywając 
wyłącznie wśród ludzi, którzy nic nie robią, tylko 
używają  życia. [G/187-188]  

W Neapolu żyłem jak neapolitańczyk. O 
pracowitości mowy nie było. (…) Podczas tej podróży 
na pewno nauczę  się podróżować, ale czy nauczę się 
żyć? Ci, którzy żyć umieją, za bardzo różnią się ode 
mnie naturą i sposobem  bycia, bym mógł rościć sobie 
pretensje do takiego właśnie talentu [G/200-201]. 

Goethe zachwycony używaniem życia, 
tak obcego naturze zapracowanego człowieka 
Północy,  ze szczególnym upodobaniem 
przyglądał się próżniakom, słynnym lazzarone, 
których w  Neapolu miało być wówczas nawet 
do czterdziestu tysięcy. Podejmował nawet coś 
na kształt  wypraw etnograficznych: 

Zacząłem dopytywać wśród przyjaciół o owe 
niezliczone rzesze próżniaków, by wreszcie zobaczyć 
ich na własne  oczy, ale nie umiano mi ich pokazać, 
sam więc wyruszyłem na łowy. [G/292] Niesłusznie 
uważa się, że żyli oni  w nędzy, albowiem ich dewizie 
obywania się bez wszystkiego znakomicie sprzyjał 
klimat, którym im wszystkiego  użyczał (…) Nie 
byłoby więc nic dziwnego, gdyby tak zwany żebrak 
neapolitański wzgardził stanowiskiem  wicekróla w 
Norwegii [G/295]. 

Warto jeszcze odnotować, że w 
późniejszych wydaniach Goethe usunął 
motto „Auch ich in  Arkadien!”. W tej decyzji 
można widzieć wpływ postępującejstarości 
i coraz większej nostalgii za szczęśliwymi 
chwilami spędzonymi na południu Włoch. 
Być może powolne, dzień za dniem,  zbliżanie 
się ku śmierci, by nieuchronnie przyjąć, 
wcześniej odrzuconą, maskę nieboszczyka i  
ostatecznie przemówić jego głosem, odebrało 
Goethemu pewność niezbędną, by wychwalać  
swoją obecność w Arkadii. Najwyraźniej 
z czasem, który jak mała myszka z obrazu 
Guercino  podgryza wszystko, afirmacja życia 
coraz trudniej przechodziła autorowi przez 
gardło, a  euforyczny okrzyk stawał się jawnie 
groteskowy. Usunięcie motta, nie zmieniło 
jednak tego,  że Italienische Reise stała się dla 
kolejnych pokoleń czytelników pasjonującym, 
pełnym życia  świadectwem podtrzymującym 
mit istnienia Arkadii, gdzie warto podróżować 
nie tylko dla  przyrody i sztuki, ale przede 
wszystkim, by na własne oczy, przytłoczone 
zgoła niearkadyjskim  doświadczeniami 
Północy, zobaczyć ludzi praktykujących 
odmienny styl życia, dokąd należy  udać się, 
by odnowić nadwyrężone siły duchowe. 

Przyglądając się z perspektywy czasu 
podróży Goethego zaskakuje, że mimo, iż 
jak sam  przyznaje znalazł ziemski raj, to 
nawet przez chwilę nie miał zamiaru w nim 
pozostać. Po kilku  tygodniach, choć z żalem, 
jednak wyruszył dalej na Sycylię, gdyż dusza 
ludzka nie da się  poskromić [G/196], co ujawnia 
niezdolność człowieka twórczego z Północy 
do dłuższego życia  w Arkadii – najwyraźniej 
do jego natury przynależy bycie poza rajem, 
w ciągłym poszukiwaniu  wyzwań, zmaganie 
się z przeciwnościami losu, bez radości 

używania pełni życia, w stanie  nawracającego 
nieszczęścia, przed którym ratuje jedynie 
wspomnienie Neapolu.  

2. Różewicz 
Różewicz uważanie czytał Goethego. 

Ocalony z pożogi wojennej, spustoszony i 
rozbity na  fragmenty przez traumy ściganego 
i walczącego człowieka, brutalnie pozbawiony 
wiary w  wartości humanistyczne, być może 
pokładał jakieś nadzieje na odrodzenie, gdy 
w maju 1960  roku jechał pierwszy raz do 
Włoch. Być może naprawdę wierzył, że dozna 
tam wrażeń  zmysłowych, których nie odda 
żadna książka i żaden obraz, że dzięki tej 
podróży świat znowu  stanie się interesujący 
[G/23]. Lektura Italienische Reise musiała 
być intensywna, a nadzieje niemałe, o czym 
świadczy napisany po powrocie poemat 
Et in Arcadia ego2, będący ostrą  polemiką 
z mitotwórczym świadectwem Goethego. 
Polemiką, w której można wyczuć zawód  tego, 
który w coś głęboko chciał wierzyć, a doznał 
równie głębokiego rozczarowania.  

W poemacie Et in Arcadia ego związek z 
Italienische Reise występuje już na poziomie 
tytułu i  motta. Różewicz na tytuł poematu 
wybrał łaciński pierwowzór zdania, które u 
Goethego było  mottem, a z kolei na motto 
wybrał nieznacznie przez siebie zmieniony 
fragment z Italienische  Reise, ale tylko po to, 
by obnażyć jak fałszywie brzęczy w zderzeniu 
z aktualną rzeczywistością  ujawniającą w 
poemacie swoją prawdziwą postać. Motto 
pochodzi z zapisu z dnia 27 lutego  1787: 

Przypominam sobie ze wzruszeniem mego 
ojca, który zachował na zawsze niezatarte wrażenie 
po obejrzeniu tego  wszystkiego, co dziś widziałem 
po raz pierwszy. Mówią, że człowiek, który widział 
ducha, nigdy już nie będzie  wesoły. O moim ojcu 
można by powiedzieć coś wręcz przeciwnego: nigdy 
nie poddawał się bez reszty panującym  nastrojom, 
bo zawsze mógł wspominać Neapol. [G/169]3 

W zakończeniu poematu można znaleźć 
odpowiedź, czy również dla Różewicza 
podróż włoska  stała się źródłem radosnych 
wspomnień, talizmanem chroniącym od 
depresyjnych myśli: 

Opowiedz mi o  
włoskiej podróży 
Nie wstydzę się 
płakałem w tym kraju 
piękno dotknęło mnie 
byłem znów dzieckiem 
w łonie tego kraju 
płakałem 
nie wstydzę się 
Próbowałem wrócić do raju 
[R/32] 

Ta końcowa  dek larac ja  brzmi 
niejednoznacznie, ale lektura całego poematu 
nie pozostawia  złudzeń, że próba powrotu do 
raju zakończyła się fiaskiem. Bycie na powrót 
dzieckiem oznacza  sprowadzenie istoty 
ludzkiej przez zdziecinniałą współczesną 
cywilizację do samego ciała, z  którego 
wywędrowała dusza lub skurczyła się do 
malutkich rozmiarów, mieszczących się 
na  końcu języka portowej dziewki [R/16], 
a wspomniany w zakończeniu poematu 
płacz wynikał  z dotknięcia pięknem piekła 
namalowanego na ścianach bazyliki w 
Torcello [por. R/28]. Dlatego prawdę 
zawiera wyznanie: czy myślałaś / że wrócę zupełnie 
odmieniony / nie trzeba  udawać [R/23]. 
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We Włoszech Różewicz nie znalazł 
tego, co znalazł tam Goethe. W Arkadii 
wszędzie była już  śmierć. Pozostały tylko 
stare dekoracje raju i piekła [R/15], duch 
znalazł schronienie / w Banco  di Santo Spirito / i 
osamotnione ciała / wędrują po wielkim mieście / 
pod bielmem nieba [R/16].  Ludzie, pozbawieni 
pamięci, ze skarlałą duszą, w zgiełku i chaosie 
zmechanizowanego świata zajmowali się 
zabawą, konsumpcją i defiladą, szykując sobie 
kolejne kataklizmy (ktoś nakręcił  pojazdy i ludzi 
/ rozwija się defilada / w słońcu nad niebieską 
zatoką / biegnie śliczne kolorowe  wojsko [R/30]). 
Tytuł poematu, niczym ostateczna pieczęć, 
przyznaje śmierci pełne władztwo  nad 
Arkadią, bo nie można mieć wątpliwości, że to 
właśnie ona triumfalnie ogłasza: „Ja,  śmierć, 
jestem nawet w Arkadii”.4 

O polemicznych charakterze poematu Et 
in Arcadia ego świadczy nie tylko tytuł i motto, 
ani  nawet kolejne dwa cytaty z Italienische Reise 
wplecione w jego tekst5, ale przede wszystkim  
liczne nawiązania do tego, co opisał Goethe, 
a co ujawniło dla Różewicza inne oblicze. 
Dlatego wiele można zyskać dzięki łącznemu 
czytaniu obu tych książek. 

Przykładowo, w Italienische Reise Goethe 
informuje:  

Neapolitańczyk cieszy się nie tylko jedzeniem, 
ale jeszcze domaga się, by wszystkie towary 
wystawione na  sprzedaż ładnie wyglądały. 
Na Santa Lucia ryby układa się na zielonych 
liściach, w czystych, ładnie wyplatanych  koszach 
(…) Cieszą oko przybrane zielenią pomarańcze i 
cytryny we wszystkich gatunkach. Najstaranniej 
jednak  wystawione są mięsa, na które lud 
wygłodzony ciągłymi postami spogląda ze szczególną 
pożądliwością. W jatkach  wiszą ćwiartki wołowiny, 
cielęciny i baraniny. Chude części boków i udźców są 
zawsze grubo pozłacane (…) Nie  dość, że to wszystko 
zostaje zjedzone, to jeszcze co roku urzędnik policji w 
towarzystwie trębacza objeżdża miasto  i na każdym 
placu i skrzyżowaniu ulic ogłasza, ile wołów, 

cieląt, baranów, świń, itd. spożyli neapolitańczycy.  
Ludek słucha uważnie, cieszy się nieskromnie, że 
liczby są tak olbrzymie, i każdy przypomina sobie z 
satysfakcją,  jaki był jego udział w tym używaniu 
[G/298]. 

W poemacie  Et  in  Arcadia  ego 
konsumpcja, zwłaszcza mięsa, zdominowała 
całkowicie ludzką  egzystencję, stając się 
– poza nieustannym przemieszczaniem 
się – głównym zajęciem, a sztuka  pięknego 
wystawiania towarów stała się dekoracją, spod 
której w szyderczej formie wychodzi  rozpad 
i przemijanie: 

wisiały grona cytryn 
z liściem sztywnym lakierowanym 
leżały banany wygięte 
pokryte czarnymi plamami 
brunatne figi 
różowe melony księżyce 
z wody i światła w skórze nosorożca 
z szeregami pesteczek w ustach 
[R/9]
 
mięso trawi mięso 
kryzys współczesnej cywilizacji 
trwa tak długo 
lecz podejrzewam że nie ma kryzysu 
jestem mięsożerny 
czy pan życzy nogę czy pierś 
czy podać tatara 
jesteśmy przedmurzem 
proszę tatara 
[R/23- 24] 

Inny przykład, to opisywane na początku 
poematu trzy pomniki, z czego tylko jeden 
to rzeźba  głowy nieznanego bohatera, a dwa 
pozostałe to bezdomni – jeden karmiący 
gołębie, które  okrywają rzeźbę siwym ptasim 
pomiotem, drugi leżący na ławce z gazetą na 
twarzy i w  kolorowych skarpetkach [R/8]. 
Nasuwa się tu tradycja „żywych obrazów”, o 
której pisał Goethe jako jednej z duchowych 
rozrywek wykształconych elit, a która u 
Różewicza uległa zbrukaniu razem ze sztuką 
wysoką: 

Przy okazji wspomnę jeszcze o wielkiej pasji 
neapolitańczyków. (…) zabawa w żywe obrazy, 
zaczerpnięte z  historii lub poezji, będące teraz 
jedną z głównych wieczornych rozrywek w pałacach 
arystokracji i ludzi bogatych (…) Hamilton 
zaprowadził nas do swych piwnicznych schowków 
(…) Zaintrygowało mnie stojące pionowo  pudło, 
otwarte z przodu, pomalowane w środku na czarno 
i ujęte we wspaniałe złocone ramy. Było dość 
duże, by  pomieścić postać ludzką, i jak się potem 
dowiedziałem, takie właśnie miało przeznaczenie. 
Naszemu miłośnikowi  sztuki i dziewcząt nie 
wystarczało, że ogląda piękny wizerunek w postaci 
żywego posągu; chciał ponadto 

podziwiać pannę Hart jako barwny 
nieprześcigniony obraz. Stojąc na czarnym tle 
w swych kolorowych szatach,  naśladowała ona 
niekiedy starożytne malowidła z Pompei, a także 
nowe arcydzieła (…) [G/291]. 

Przykłady związków poematu z zapiskami 
podróżnymi Goethego można byłoby mnożyć,  
dostarczają bowiem wspaniałej czytelniczej 
satysfakcji, ale trzeba wrócić do głównego 
wątku  tych rozważań, czyli kto i co na 
przestrzeni dziejów mówi słowami „Et in 
Arcadia ego”. 

Różewicz podważył mit Arkadii. W 
poetyckim sprawozdaniu ze swojej podróży 
donosił, że  ziemski raj stracił szczególny status 
w świecie i stał się domeną śmierci, zwłaszcza 

w  duchowym wymiarze. Śmierć w Arkadii 
była oczywiście obecna też w XVIII wieku, w 
czasie  pobytu Goethego, ale miała wymiar 
jednostkowy, ciągle bowiem istniała dusza, 
żywi ludzie,  duch kultury, który pobudzał 
wyobraźnię, twórcze źródło sztuki. XX wiek 
przyniósł radykalną  zmianę i nie chodzi 
wyłącznie o wielką liczbę ofiar obu wojen 
światowych, ale również o  przeludnienie, 
które nie ominęło Arkadii. Wszędzie pojawił 
się tłum, masy ludzi, a wraz z nimi  śmierć 
na przemysłową skalę. Wystarczy porównać 
pojedynczą czaszkę z obrazu Guercino, 
ze  stosami głów z poniższego fragmentu 
poematu: 

obok tej głowy leżała druga głowa 
głowa na głowie i głowa przy głowie 
piramida głów wznosiła się 
do zbielałego nieba 
ślepe głowy kokosowych orzechów 
pokryte brunatnym włosem 
rozłupane z śliną w białym wnętrzu [R/9]
 
Różnica z krajami Północy może 

sprowadza się tylko do tego, że na południu 
Włoch  archeolodzy jeszcze odkopują głównie 
zabytkowe przedmioty, podczas gdy 

Wykopaliska w moim kraju mają małe czarne 
głowy zaklejone gipsem okrutne uśmiechy 

[R/29] 
Różewicz nie tylko zburzył romantyczny 

mit włoskiej Arkadii, oddając słowa „Et 
in Arcadia ego” śmierci jako prawowitej 
właścicielce, ale dodatkowo rozpoznał, że jej 
władza tymczasem  sięgnęła zdecydowanie 
dalej niż można byłoby sądzić na podstawie 
obrazów Guercino i  Poussina. Nie jest już tą 
oswojoną i dobrze znaną panią, przychodzącą 
z ociąganiem, gdy czas  wykona swoją pracę, 
by zakończyć szczęśliwe życie w świecie, 
w którym jednostkowa śmierć  wciąż jest 
wydarzeniem. Nie ma już indywidualnego 
oblicza konkretnego nieboszczyka, lecz  stała 
się zmechanizowana, masowa i anonimowa. 
Dzięki technologicznie przemienionej  
wojnie, jednej z najpopularniejszych ludzkich 
rozrywek, jej żniwa nie zależą już od upływu  
czasu, który wymuszał pewien porządek, lecz 
od przypadku – to z nim zawarła nowy pakt 
na  rzecz chaosu i weszła bezpośrednio do 
Arkadii, przejmując sferę życia, dotychczas 
dla niej  niedostępną. Z małego punktu 
kończącego życie rozprzestrzeniła się na całą 
jego długość,  wydrążając je od środka, pod 
starymi dekoracjami. A wraz z przyrostem 
demograficznym  osiągnęła efekt skali i 
zamiast jednostkowych grobowców również w 
ziemskim raju leży głowa  przy głowie, głowa 
na głowie, piramida głów do zbielałego nieba. 

 
Taka diagnoza współczesności wyłania 

się z poematu Et in Arcadia ego, a jego bohater 
wraz z  innymi poddaje się procesowi rozpadu 
i duchowego regresu: leży przykryty białym  
prześcieradłem / myśli osypują się / pęka nić która 
go łączy / pęka nić która wiąże / obrazy i  słowa 
[R/11]. Za cenę utraty wszelkiej nadziei, 
destrukcyjnej dla twórczego ducha, chce znać  
prawdę, chce patrzeć rzeczywistości prosto 
w podgardle, nie zostawić ani jednego miejsca / 
ani  jednego białego pola / dla wyobraźni [R/25] 

3. Marai 
Sandor Marai jest jednym z tych, o 

których mówi przytoczone wyżej motto 
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poematu Et in  Arcadia ego, gdyż po tragicznym 
spotkaniu z duchem (dziejów) od całkowitego  
samounicestwienia uratował go pobyt na 
południu Włoch, gdzie w latach 1948-1951  
odbudował siły po wojennej tułaczce. 

Wtedy Włochy przypominały jeszcze 
miejsce opisane przez Goethego w Italienische 
Reise.  Jednakże z powodów ekonomicznych 
musiał wyjechać do Ameryki (Nowy Jork), 
by wrócił w  pobliże Neapolu w 1967 roku. 
Niestety, w międzyczasie wszystko uległo 
zmianie i po trzynastu  latach rozczarowany 
ponownie wyemigrował za ocean, tym razem 
do San Diego w Kalifornii. 

Jest więc Marai tym szczególnym 
przypadkiem, który doświadczył Arkadii 
najpierw jako  najlepszego miejsca na Ziemi 
(Goethe), a następnie jako raju upadłego, 
zdegradowanego (Różewicz), mostem 
łączącym oba brzegi. 

Sięgnięcie do wspomnień Sandora Marai 
jest uzasadnione również tym, że szczegółowo  
dokumentował oba doświadczenia w 
prowadzonych niemal przez całe życie 
Dziennikach.6 Jest  to więc kolejny – po 
notatkach z podróży Goethego i poemacie 
Różewicza - autobiograficzny  utwór, w którym 
można śledzić ewolucję mitu Arkadii. 

Zwłaszcza zapiski w Dziennikach z 
lat siedemdziesiątych potwierdzają wiele 
spostrzeżeń  wyrażonych wcześniej przez 
Różewicza i dowodzą, jak czułymi obaj byli 
obserwatorami przemian dopiero wyłaniającej 
się nowoczesności: 

1971: Szkoda Europy, bo to, co zajęło miejsce 
mądrych proporcji – rozpad zasad ludzkiego 
współżycia, skłębiona,  spazmatyczna, trująca 
cywilizacja techniczna – pokazuje już początek 
końca czegoś, co się dopiero zaczęło. (…)  Z Religii, 
ze Sztuki, z Miłości wyparowała magia. (…) 
człowiek na Ziemi nie czuje już nic, kiedy patrzy 
na niebo  lub księżyc [M/4/158-159]. 

1974: Całe chmary ludzi, na ulicy, w 
lokalach, w pojazdach, wszędzie. Nie ma już miejsca 
dla człowieka z powodu  tych wszystkich ludzi na 
terenach zamieszkanych – a ten tłum potrzebuje 
żywności, mieszkań, ubrać, rozrywki,  kultury. 
Dwa objawy groźniejsze od bomby atomowej: 
przeludnienie i zanieczyszczenie środowiska. 
Człowiek  zmienia w pomyje i kupę gnoju własne 
środowisko. W tłumie podróżnych już bardzo 
niewielu ludzi ma własną  twarz. Młodzi i starzy 
noszą w większości maski narzucone przez innych, 
wszyscy mówią to samo i tak samo się  zachowują. 
Rewolucja techniczna i superuprzemysłowiony 
świat pewnie jest w stanie dać tym tłumom żywność 
i  dach nad głową: ale wydaje się prawie niemożliwe 
wychowanie ich na ludzi myślących. Ta straszna 
przemiana  nastąpiła w ciągu kilku dziesięcioleci 
[M/4/188-189]. 

1975: Przed 27 laty, kiedy tu przyjechaliśmy, 
przyjęło nas ciche Posillipio. I cztery lata, które 
przeżyliśmy na tym  wzgórzu, były może najlepszym 
okresem mego życia. Italia stawała na nogi po 
wojnie; nie było jeszcze śladu  parweniuszowskiej 
chełpliwości dolce vita. (…) W latach sześćdziesiątych 
wybuchł miracolo economico. (…) urządzili sobie 
teraz pogański karnawał. Nędzę, bez żadnego 
okresu przejściowego, zamienili na obnoszone 
z  dumą marnotrawstwo. (…) zataczające się 
w ekstazie, uciekające w najrozmaitsze odmiany 
samozniszczenia i  oszołomienia społeczeństwo (…) 

Dolce vita zmieniło się w groszową, masową narkozę, 
jak sportowe szaleństwo  czy uliczne demonstracje 
połączone z rzucaniem bomb [M/4/366].

 
Finalnie niewiele zostało z ziemskiego 

raju, a gorycz przysłoniła tych kilka 
szczęśliwych lat z  pierwszego pobytu we 
Włoszech. Tym co trwale ratowało autora 
Żaru w najtrudniejszych momentach życia 
przed całkowitym załamaniem ducha, nie była 
jednak Arkadia rzeczywista,  lecz wykreowana 
w romantycznym opisie Goethego. To do 
niej Marai nieustannie wracał. Konkretna 
książka, Italienische Reise, była z nim przez całe 
zagmatwane życie, w ojczyźnie i  na emigracji, 
wbrew niszczycielskiej historii:  na Węgrzech 
w 1919 w czasie komunistycznego przewrotu i 
na wsi w 1944, gdy nieopodal  bombardowano 
Budapeszt:  

1944: Dniem i nocą czytam Italienische 
Reise Goethego. Może ta lektura jest ostatnią 
podróżą mojego życia? Po raz ostatni – i pierwszy 
– czytałem tę książkę w czerwcu 1919 w miesiącach 
węgierskiego komunistycznego eksperymentu, 
w małym  kąpielisku nad Balatonem. Te dwa 
momenty mego życia prywatnego i sytuacji światowej 
wykazują przerażające  podobieństwo. [M/1/102] 

w 1945 gdy wyciągał resztki prywatnej 
biblioteki z kopca gruzu i śmieci pozostałego 
na miejscu  mieszkania przy ulicy Miko: 

1945: W Budzie. Furką wywożę na wieś 
wszystkie książki i ubrania, które udało mi się 
uratować z gruzowiska. Siedzę wśród  zniszczonych 
tomów Goethego, na górze tobołów powiązanych 
z prześcieradeł przypalonych ogniem granatów. 
Mojego  Goethego zniszczył odłamek granatu. Ale 
kto mógł ukraść połowę tomów Prousta? [M/1/208-
210] 

w 1948 w pierwszych dniach biednej 
emigracji w Posilipio pod Neapolem: 

1948: Rozpakowałem przywiezione tu książki 
– tych pięć, które zabraliśmy ze sobą na bezludną 
wyspę: włoski dziennik  Goethego (…) [M/1/457] 
Przed snem czytam włoski dziennik Goethego, 
fragment neapolitański (…) Goethe opisuje 
człowieka  południa, krajobraz, klimat, jak ktoś, kto 
rodzi się na nowo (…) właśnie znów po raz szósty 
czytam jego zapiski podróżne  [M/1/482-483] 

w 1954 w szpitalu: 
1954: Lektura w szpitalu: Goethe, Italienische 

Reise. Strony o Neapolu. Jest coś w Neapolu, 
w Goethem i w Europie, czego  tu, w Ameryce 
dramatycznie brakuje: ludzka wielkość. [M/2/373] 

znów w pobliżu Neapolu (Salerno): 
1971: Goethe, Italienische Reise, każdego 

dnia po maleńkiej łyżeczce. Z wielkiego działa życia 
dla mnie ten utwór zachował  najwięcej żywotności 
[M/4/185] 1979: Jak alkoholik, który w końcu pije 
już tylko czysty spirytus, tak i ja mam ochotę już  
tylko na Goethego, Aranya, Plutarcha, Krudego i 
Wergiliusza. [M/5/121] 

i w późnych latach, gdy starość już niemal 
odebrała mu wzrok: 

1981: Lektury: Italienische Reise Goethego. 
[M/5/172] 

Niezwykle rzadki przypadek tak 
intensywnej lektury i w efekcie Dzienniki 
zrodzone są z tego  samego szlachetnego 
kruszcu, co Italienische Reise. Obaj autorzy 
niosą tę samą pochodnię,  choć Marai miał 
trudniej, gdyż szedł przez spustoszoną już 

przez śmierć krainę. W  przeciwieństwie 
jednak do Różewicza, z którym łączyło go 
równie pesymistyczne rozpoznanie  prawdy o 
współczesności, swoim życiem dawał nadzieję, 
że nadal można trwać do późnej  starości 
po stronie ducha (innego niż religijny), nie 
zamykając oczu na prawdę o rzeczywistości.  
Niezbędna w tym celu jest nawracająca lektura 
Italienische Reise, by nie poddać się bez reszty  
i zawsze móc wspominać Neapol, choćby to 
było cudze wspomnienie. Najważniejsze, by  
pozostawić białe pole dla wyobraźni. v

Przypisy:
1 Tytuł Italinische Reise znalazł się dopiero w wydaniu 

zbiorowym w 1829r., a wcześniej opublikowano w 
dwóch częściach  jako „Moje życie. Poezja i prawda.”. 
Przekład polski: Goethe, Podróż włoska, PIW, Warsza-
wa 1980. Cytaty w tekście  oznaczone są jako [G/nr 
strony]. W tekście posługuję się tytułem oryginału 
Italienische Reise, by zachować spójność z cytatami z 
Dzienników S.Marai.

2 T. Różewicz, Głos anonima, Wydawnictwo „Śląsk”, 
Katowice 1961. Cytaty w tekście oznaczone są jako 
[R/nr strony]. 

3 Różewicz zmienił ten fragment następująco [w tłuma-
czeniu A.Kuli, Tadeusza Różewicza podróż do Arkadii, 
Prace  Polonistyczne 58/2003]: „Mówi się, że ktoś, 
komu ukazał się duch, nigdy nie będzie radosny, lecz 
można by powiedzieć o nim,  że nigdy nie będzie 
nieszczęśliwy, bo ciągle będzie mógł wracać myślą 
do Neapolu”.

4 E. Panofsky, Et in Arcadia ego. Poussin i tradycja elegijna. 
[w:] Studia z historii sztuki, oprac. I wybór J. Białostoc-
ki,  Warszawa 1971, s. 330. To prawidłowe tłuma-
czenie zostało ustalone dopiero w 1938, wcześniej 
tłumaczono to zdanie nie jako  wypowiedź śmierci, 
lecz nieboszczyka: „I ja żyłem w Arkadii”. 

5 W tłumaczeniu A.Kuli, op.cit.: „W Wenecji zna mnie 
tylko może jeden człowiek, i on mnie w najbliższym 
czasie (wkrótce)  nie spotka” oraz „Neapolitańczyk 
wierzy, że jest w posiadaniu raju i ma o krajach 
Północy bardzo smutne wyobrażenie: zawsze  śnieg, 
drewniane domy, wielka niewiedza…”

6 S.Marai Dziennik t. 1 1943-48, t. 2 1949-56, t.3 1957-
66, t.4 1967-76, t.5 1977-89 Wydawnictwo Czytelnik 
2016-2020.  Cytaty w tekście oznaczone są jako [M/
nr tomu/nr strony].
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Nie bądź klaunem!
 

Nie mogę być głupi,
nie mogę grać jego roli,
Nie mam nic do powiedzenia.
Od myśli o tym
Chcę już tylko pluć.
 
Nie jestem klaunem,
nie mam milionów na koncie
i nie jestem tak silny jak byk czy dąb,     
który stoi stabilnie na ziemi niewzruszony.
Wychowałem się na mleku matki,
to jest drogocenne i delikatne jak jedwab,
Sztuczne zachowanie jest pozą byka.
 
 
Не будь блазнем!
 

Я не можу бути дурним,
я не можу грати його роль,
Мені немає про що сказати.
Від думки про це 
я хочу тільки плюнути.
 
Я не блазень,
я не маю мільйонів на рахунку,
і не сильний, як бик або дуб,
який міцно стоїть на землі або на 
кріпленні.
Я був вихований з молоком моєї матері,
воно дорогоцінне і ніжне, як шовк,
Штучна поведінка подібна до бика.

Tumaczenia na j.polski opracował i zredagował: Marek S.Podborski

Vyacheslav Konoval (Ukraina)

Moja jesień
 

Jesień nadchodzi,
chmury są pokorne,
świeci nad nami słońce,
dzieci zostały złapane w żółtym autobusie.
 
Wokół szkarłatnego raju
wszystko w czerwonej sukience,
jesień przychodzi do rodzinnego miasta.
 
Kiedy jesienny dzień przynosi szczęście,
dusza już dojrzewa,
właśnie wtedy będę świetlisty,
Poczekam tylko na tę noc.
 
 
Моя осінь

 
Осінь іде,
хмари смиряються,
сонце світить нам,
дітей спіймали у жовтому автобусі.
 
Навколо багряний рай,
все в червоній сукні,
осінь йде до рідного міста.
 
Коли осінній день приносить щастя,
душа виявляє готовність,
ось коли я збираюся бути легким,
Я просто чекатиму цієї ночі.

Wieczór
 

Kiedy nadejdzie wieczór,
poczekam na moich znajomych
aby skosztować dobrego wina,
zapomnij o codziennym biadaniu.
 
Usłysz śmiech i historie, które tworzy życie.
Nikt nie ma tylko laurów i chwały,
jedna z moich przyjaciółek jest piękną żoną.
 
W ich oczach czai się pustka,
romanse wyblakły z wiekiem,  
nie szukam odpowiedzi.
Jestem wolny, nie zostanę w klatce.
 
O nie, święta miłości,  
Zawsze jesteś w moim sercu,
na skrzydłach gołębia, 
nasza miłość jest naszym początkiem.
 
Nawiedza mnie smutek,         
nie ma szczerości w słowach,
i co? Zostać bez przyjaciół!       
 
 
Вечір
 

Коли настане вечір,
Я буду чекати своїх друзів,
Щоб скуштувати гарне вино,
забути щоденне скиглення.
 
Чути сміх та історії, які були у житті.
Ні у кого немає лавр і слави,
одна з моїх подруг – красива дружина.
 
В їхніх очах видно порожнечу,
романтика згасла із віком,
Я не шукаю поради,
Я вільний, мені не судилася клітка.
 
О ні, свята любов,
Ти завжди в моєму серці,
на крилах голуба,
наша любов - наш початок.
 
Смуток відвідує мене,
у словах немає щирості,
і що? Без друзів бути!

Szał
 

Świat wydaje się szalony.
Przyszłość wkrótce będzie zamglona,
ludzkie działania mają inne znaczenie,
to upokarzające dla szlachetnych ludzi.
 
Światem rządzą zasady
nie ma w nim miejsca na cnoty,
uczciwi ludzie czują się głupcami,
ich dobroć nie jest już perłą.
 
Królowa kłamstw krąży wszędzie,
Boli mnie to, ale tylko patrzę
prawda kocha tych, którzy się odważą
nieść światło sprawiedliwości.

Божеволіти
 

Світ здається божевільним.
Майбутнє скоро стає туманним,
людські дії мають інший зміст,
для знатних людей це принизливо.
 
Світом керують правила,
чеснотам не місце у ньому,
чесні люди почуваються дурними,
їхня доброта не перлина.
 
Королева брехні ходить скрізь,
мені боляче, але я тільки дивлюся,
правда любить тих, хто сміє
нести світло справедливості.
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Piasek. Gorący. Złoty. Pieszczący ciało, bo 
tak mu każe słońce. Podległość, uległość. Ten 
spokój, bo morze ma dziś dobry humor. Daje 
szum, daje muszle, daje bursztyny. Nie ma czasu, 
więc go nie daje. Czas daje człowiek. Obwaro-
wany organizerami odczuwa rozkosz, gdy czas 
zostaje na talerzyku z croissantem. Nikt się nie 
zastanawia, co się stanie z deszczem. Może deszcz 
się zgubił. Jest takie niebo, które przejmuje gęsią 
skórkę, dotyk, drżenie. Kawałki chmur są zabez-
pieczeniem ostatecznym, że po to się urodziliśmy 
i po to żyjemy. Powietrze takie czyste, do zachły-
śnięcia, do dna, za zdrowie nasze i wasze. Wtedy 
wiatr się wzrusza lekkim muśnięciem włosów. 
Wiatr jest sprzymierzeńcem. Nie chce ogłaszać 
zmian, bo wiatr też kocha ludzi. Spokój daje 
spokój. Cisza napełnia uszy, oddechy i termosy. 
Mrożona herbata ma wzbogacony smak. Ziemia 
ma inny smak. Mineralizowany obłędnie. Palce 
wyczuwają korzenie drzew, a ich energia spada w 
ramiona bez ich obejmowania. Po moim języku 
krąży słowo, zaczyna brzęczeć, początkowo słabo. 
Końcem języka chcę odsunąć sen na drugą stro-
nę. Nie ma drugiej strony. Powieki są zaskoczone 
niedzianiem się. Wciąż ten sam widok. Jednak 
to prawda. Słowo się połknęło. Drzewa machają 
z daleka energią. Liście spoglądają tęsknie za 
ludzką istotą. I z tego spokoju rodzi się furia…

 Nigdy. Nigdy nie powrócimy już do życia 
znajomego, rutynowego, tego sprzed epidemii. 
Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym bę-
dzie mniej bolało. Trzeba uświadomić sobie, że 
żyjemy w czasie epokowym, przełomowym i to, co 
się rozgrywa teraz na naszych oczach, bezpowrot-
nie zmieni nasz świat i naszą cywilizację. To nie 
jest nic nowego, tak się już działo, po prostu ten 
moment trafił na nas. Pandemia koronawirusa 
uświadomiła, że nic nie możemy i nad niczym nie 
panujemy. Nasze plany okazały się nic nie warte, 
a nasze zabezpieczenia złudne. Nic nigdy nie 
dostaje się na zawsze i nie ma trwałego poczucia 
bezpieczeństwa. Arogancja została obalona na 
ziemię. Jesteśmy, my ludzie na całym świecie, 
jednym wielkim organizmem. Systemem naczyń 
połączonych poprzez splot różnych korzeni. 
Koronawirus zaraża ludzi niezależnie od wieku, 
zatrudnienia i stanu konta w banku. Pandemia 
medyczna jest odpowiedzią na pandemię spo-
łeczną, która wybuchła znacznie wcześniej. I tak 
jak wobec tej straszliwej choroby jesteśmy równi, 
tak wszelkie podziały i nierówności stały się nie-
godne człowieka już z samej definicji. Nikt nie 
jest na tyle głupi, by mieszkać na ławce w parku i 
żywić się resztkami ze śmietnika i nikt nie jest tak 
genialny, by latać własnym odrzutowcem pomię-
dzy swoimi zamkami na różnych kontynentach. 
Nikt, z samej racji urodzenia jako dziecko Boga, 
nie zasługuje na głód i łachmany. Skazywanie 
kogokolwiek na śmierć głodową jest najwyższą 
formą okrucieństwa, a jednak po obejrzeniu w 
telewizji dzieci z rozdętym brzuchem w etiopskiej 
wiosce, idziemy zrobić sobie kanapkę. Bo co ja 
sama mogę? Myśli tak połowa świata. To dużo. 
Na myśleniu się kończy. Myślę, że najwyższy czas 
uświadomić sobie, że problem każdego z nas 
jest problemem całego świata. Dokładnie jest 
tak jak się Państwu wydaje, czyli jak z korona-
wirusem. Bieda, niedostatek, ubóstwo, zdrada, 
kłamstwo, gwałt, ból, przemoc, etc. są zaraźliwe. 
Na początku tej pandemii ludzie wykupowali 
wszystko, może teraz jest trochę lepiej, ale to 
był błąd. Jeżeli ja wykupię cały papier toaletowy 

i całe mydło, to moja sąsiadka będzie brudna. 
Nie będzie fizycznie w stanie przestrzegać 
zasad higieny, stanie się bardziej podatna na 
wirusa, a wraz z nią wrośnie liczba zakażonych 
i tym samym zwiększy się prawdopodobieństwo 
zarażenia. Jeżeli zaś wykupię całą mąkę to ktoś 
inny nie doje, stanie się osłabiony, jego system 
odpornościowy popsuje się z niedożywienia i 
nie poradzi sobie przy ewentualnym zakażeniu. 
Takich przykładów można mnożyć więcej, ale 
wniosek jest jeden. Jesteśmy odpowiedzialni za 
nas nawzajem. Jesteśmy jedną wielką rodziną w 
tej globalnej wiosce i powinno nas obchodzić, by 
każdy był najedzony z dachem nad głową. Nie 
dopuszczać do sytuacji, w której gówniarz wciąga 
dwa samochody do każdego otworu nosowego, 
bo ma takie pieniądze na narkotyki. „To nie 
mój problem. To nie moja sprawa”. Dokładnie 
odwrotnie; twój problem i twoja sprawa. Każdy 
tracący pracę nie zasila państwa, nie pompuje 
pieniędzy w gospodarkę i dokłada się do kryzysu. 
Wszyscy bez dochodów stają się potencjalnie 
niebezpieczni dla społeczeństwa, bo instynkt 
samozachowawczy popchnie, by przeżyć, by 
przeżyli ich rodzice czy dzieci. To żaden wstyd 
potknąć się i upaść. Wstyd to przejść obok takiego 
i nie podać ręki. Wstyd jest mieć stan posiadania, 
którego nie można nabyć pracą własnych rąk. 
Jedno i drugie nie mieści się w zakresie słowa 
„człowieczeństwo”. Natomiast ten przeciętny, 
nie obciążony nędzą ani willą na Majorce wiel-
kości mniejszego osiedla, to człowiek pracujący 
kilkanaście godzin na dobę, bez wyjazdów na 
plażę z mizernym zasilaniem witaminy D3, bla-
dy aż przezroczysty, karmiący się fast foodami i 
słodyczami, pogrążony w wiecznym stresie. Od-
porność żadna, zaś nowe technologie zawiodły 
i w czasach - gdy wydawałoby się, że taki wirus 
nie ma szans - okazało się, że zachwiał potęgą 
świata. A przecież nie ma takich pieniędzy, które 
nie zasiliły pracy najznamienitszych naukowców 
wszystkich krajów, jednak po upływie kilku mie-
sięcy sytuacja jest katastrofalna. Jak to możliwe, że 
przy takim poziomie wiedzy, badań, możliwości, 
doświadczenia  nie ma skutecznego leku? Jak 
to możliwe, że laboratoria nie robiły wcześniej 
symulacji na potencjalne zagrożenia, że nikomu 
nie udało się wyizolować genu koronawirusa (na 
ile więc stuprocentowe są owe testy)? Bezradność 
i bezsilność człowieka XXI wieku jest podobna do 
tego sprzed kilkudziesięciu lat. Wygrywa higiena 
oraz izolacja na tej naszej nieszczęśliwej, brudnej 
i zaniedbanej planecie. Nasza Ziemia jest chora, 
przez nas. To żywy organizm odczuwający nasz 
niekończący się wrzask i oceany wylanych łez. 
Ta Ziemia jest taka dobra, kochana, piękna, ale 
zaśmieciliśmy ją, zatruliśmy jej piękne korytarze 
wodne wylewając trucizny z fabryk. Nie umiemy 
nawet wyrzucać śmieci. Za to są kary finansowe. 
Absurd. Bogaty zapłaci i nadal będzie śmiecił. 
Człowiekowi w każdej sytuacji trzeba poświęcić 
czas, pochylić się nad jego problemem, wytłuma-
czyć. Dużo skuteczniejsza będzie obowiązkowa 
edukacja, żeby poczuć aż fizycznie ból Ziemi, 
która jest domem nas wszystkich. Jeżeli w jednym 
mieszkaniu zalęgnie się robactwo, po jakimś cza-
sie to właśnie robactwo opanuje cały blok. Tak 
jest ze wszystkim. Bez wyższej filozofii. Bardzo 
wiele osób ma po kilka fakultetów i informacje 
o stringach celebrytki z codziennych wiadomości 
na Pudlu, ale nie ma elementarnej wiedzy o życiu 
i to trzeba zmienić.  

A teraz po świętach czas wygospodarować 
miejsce w szufladzie na maseczki. One staną się 
częścią naszej garderoby już na stałe. W bieliźnie 
będziemy mieć teraz gacie, skarpety i maseczki. 
Zawsze będzie jakieś zagrożenie uwolnienia no-
wego patogenu z topniejącego lodowca, smoga 
gęstego jak ściana albo remisji koronawirusa 
bądź jego mutacji. Pewne zawody zanikną. Roz-
winie się gospodarka zdalna. Ludzie zaczną być 
bezdotykowi. Myślę, że nawet AIDS nie wystra-
szyło populacji tak bardzo jak Corona i Covid. 
Człowiek będzie obecny wirtualnie, wyobrażenie 
o nim stworzy nowy portret wrażeniowy. Zmieni 
się dynamika zmysłów i kanały doznań. Z cza-
sem również kształt twarzy, skorygują powieki, 
wydłużą palce a masa mięśniowa, zwłaszcza nóg, 
zwaliłaby dzisiaj z nóg. Człowiek po pandemii 
koronawirusa przejdzie do epoki Człowieka Sie-
dzącego, którego esencją życia stanie się ekran. 
Ten według naszego stanu wiedzy teraz, zapewnia 
bezpieczeństwo, nie ma ryzyka zarażenia. Tak 
będzie funkcjonować cały trzon gospodarki i 
rodzin. Córy Koryntu czeka konieczność pod-
niesienia kwalifikacji w zakresie obsługi różnych 
programów, które będą potrafiły rozpalić żądzę 
Siedzącego i poruszyć jego niedotlenione tkan-
ki. Internetowe swaty i randki zaowocują  może 
sztucznym zapłodnieniem, a młody tatuś będzie 
asystował przed laptopem w narodzinach swego 
pierworodnego. Może być fajnie, jakieś wzorki, 
kolorki, maseczki w zwierzaczki, rękawiczki 
future obsługujące sprawniej niż własne ręce. 
Siedzący czasami obejrzy film o człowieku bez 
maseczki, jedzącego loda włoskiego w parku, 
roześmianego, z grupą przyjaciół. Może nawet 
zakręci mu się łezka w oku jak nam, oglądającym 
„Walkę o ogień”, ale film się skończy i głos z tele-
fonu przypomni o połknięciu sterylnych tabletek 
na wieczorny posiłek i zdezynfekowaniu  samego 
siebie. Czas wielkich zakupów, wielkiego żarcia 
stanie się historią, bo któż dostarczy w epoce 
Siedzącego tyle kilogramów? 

Psychologia zakłada, że po owej narodowej 
kwarantannie, będzie więcej rozwodów i dzieci. 
Dwie opcje; albo się rozpadnie coś, co już nor-
malnie nie funkcjonowało, albo ludzie się do 
siebie zbliżą. Mówiąc skrótem; miłość zwycięży 
i wyjdzie na jaw, co się działo pod każdym da-
chem naprawdę. Eskalacja przemocy fizycznej 
i psychicznej doprowadziła do prawdziwego 
piekła wiele rodzin zamkniętych z oprawcą. Ja 
się jednak z jednym nie zgadzam. Nie wszystkie 
gładkie pary, byłyby tymi gładkimi w czasach 
pokoju. Panika, strach, względy ekonomiczne 
i zwyczajna wygoda mogą sprawić, że ludziom 
będzie się wydawać, poprzez tworzenie iluzji 
dla dobrego samopoczucia, że ta pandemia 
potwierdziła siłę ich związku. Pandemia jest 
anomalią  życia. Człowiek uwiązany do jednej 
osoby, jednego łóżka i metra kwadratowego nie 
funkcjonuje według wolnej woli i ogromnego 
poczucia wolności. Wybór partnera życiowego 
nie może być wyborem pandemicznym. Świat 
nie jest bezludną wyspą, na której jest jedna para. 
Jakby z samego założenia nie można się zgodzić, 
że Robinson i Piętaszek byliby świetnymi kum-
plami, spotykającymi się w każdy piątek w pubie. 
Poza umiejętnością radzenia sobie z pokusami, 
wolnym wyborem, pozostaje jeszcze odmienność 
funkcjonowania w stanie zagrożenia. Miłości 
powstańcze i przyjaźnie obozowe nie zawsze 
odnajdywały się w powojennym życiu. Mocny 
przykład, ale myślę, że właściwy. 

A teraz jak jest? Trochę jak z późną staro-
ścią, w której wyostrzają się najsilniejsze cechy. 
Ludzie dobrzy stali się lepsi, a ludzie źli kom-
pletnie do dupy. Gęsta frustracja i wzmocniona 
drażliwość. Tyle. Obyśmy wszyscy zdrowi byli. 
Całym sercem. v

Ewa Klajman-Gomolińska

Człowiek Siedzący. After koronawirus
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Szłaś. Chodnikiem. Wzdłuż ulicy.
Miałaś długie włosy, które rozwiewał wiatr.
Miałaś niebieską sukienkę, marszczoną w 
pasie, na sztywnej halce, z dekoltem karo.
Miałaś podbródek uniesiony w górę, jakbyś 
akurat patrzyła na mnie, klęczącą wysoko na 
parapecie okna. Wracałaś.
Jest życie po utracie, tak poczułam w tamtej 
chwili. I wypełniło mnie rozkoszne
światło.
Teraz kiedy przed miesiącem trzeba cię było 
wyprawić do szpitala na kolejną 
operację, kupiłam ci same niebieskie rzeczy: 
niebieski szlafrok, niebieską koszulę, nie-
bieski ręcznik, skarpetki niebieskie, mydło, 
gąbkę, wszystko.
 „To ja już do nieba idę?”, zapytałaś 
słabym głosem, a ja się uśmiechnęłam do 
swoich wspomnień…

Chciałabym zdążyć wszystko zrozumieć. 
Dowiedzieć się, kim jesteś, dziewczynko, 
która straciłaś matkę, ojca, dom, całą wieś, 
słońce i księżyc, i wszystko… 

Anna Janko, Mała Zagłada, Wydawnic-
two Literackie, 2015

Ten konkretny niewielki wyimek 
Małej Zagłady z 2015 roku, pióra Anny 
Janko, córki poetki, cytuję nie bez powo-
du, a powodów jest kilka. Oto pierwszy.

Mam „niebieską” Teresę Ferenc, 
NIEUKOŃCZONY szkic Jej portretu, 
wykonany przez młodszą córkę – Milenę 
Wieczorek. Zostałam nim obdarowana 
na sopockim Brodwinie dawno temu. 
Każdego dnia na niego spoglądałam, 
przywołując wspomnienia pobytów tam, 
rozmów, wspólnego czytania wierszy.

Słyszę przywołuje mnie powój
z rodzinnych stron
Dom od progu odrasta
Czerwoną koniczynę
matka niesie w zapaskach
Pełna zapachów łąki
wchodzę w to
gubię się w tamtych odgłosach
Już jestem – mówię –
tylko trochę spóźniona
z innym wiatrem we włosach
Gdy podnoszę do twoich ramion ręce

otwierasz mi się jak skrzydła ołtarza
Ostrożnie – szepczesz –
jeszcze ostatnie dymy z nas niezdjęte
jeszcze nie wszystko tu boże
nie wszystko święte                                  
 Matka w skrzydłach ołtarza, 

Widok na życie

Posiadam również kilka innych obra-
zów malowanych ręką Tereni, dwa morza, 
białe róże…

Mało się mówiło o Jej drugiej pasji – 
malarstwie. Miała jeszcze prócz Zbyszka, 
dziewczynek, poezji, ten kolejny świat, 
którego nie eksponowała, nie upublicz-
niała. Obrazy pokrywały wszystkie możliwe 
ściany „domu”.

Właśnie domu ,  a nie mieszkania 
w bloku na wysokim piętrze, ze wspania-
łym widokiem na las, barwiony porami 
roku, i pochyłą drogę prowadzącą wzdłuż 
cmentarzy do centrum Sopotu, a potem 
już tylko morze, morze i niebo.

Ileż to razy zmieniała miejsce domu, 
który ma cztery twarze poetów, mam 
na myśli publikację Cztery twarze domu. 
Antologię rodzinną (1991), na którą złoży-
ły się wiersze Teresy Ferenc, Zbigniewa 
Jankowskiego oraz córek: Anny Janko 
i Mileny Wieczorek. Pod jednym dachem 
tej swoistej świątyni pracowała czwórka 
piszących.

W 1943 roku dziewięcioletnia dziew-
czynka przeżyła hitlerowską pacyfikację 
rodzinnej wsi Sochy, podczas której Niem-
cy wymordowali większość mieszkańców, 
około 300 osób, także Jej rodziców. Spalili 
prawie wszystkie domostwa. To się stało 
1 czerwca 1943 roku.

Nagle padł strzał i ojciec upadł. „Tata 
chyba nie żyje” – powiedziała mama. Mama 
stała obok z Krysią na rękach. Była w cią-
ży. Niemiec strzelił mamie w usta. Krysia 
wysunęła jej się z rąk. Leżałam przytulona 
do trawy, na niebieskim wdzianku taty, które 
wkładał do pracy w sklepie.

Ocalała Teresa (Renia, lat 9), Jan 
(Jaś, lat 4) i Krystyna (Kropka, lat 2,5). 
Wzięła za rączki siostrę i brata, żeby 
zaprowadzić ich do dziadków. 

Później  przebywała  u rodziny 
w Stolnikowiźnie, Majdanie Lubelskim, 
Krasnymstawie oraz w domach dziecka 
w Zamościu, Międzyrzeczu Podlaskim 
i Białej Podlaskiej. 

Ukończyła Studium Nauczycielskie 
na kierunku plastycznym w Katowicach 
(1956), następnie podjęła pracę jako 
nauczycielka w Liceum Pedagogicznym 
w Rybniku. Zbyszka poznała na stu-
denckiej zabawie w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Katowicach. Miała 
nakaz pracy po Państwowym Liceum Pe-
dagogicznym, On studiował polonistykę 
i zawsze chciał poślubić sierotkę, ale taką 
z bajki, nie z prawdziwego człowieczego 
dramatu. Wzięli ślub kościelny w 1956 
roku w Bydgoszczy, ze względu na ro-
dzinę Zbyszka, bo On się w Bydgoszczy 
urodził.

Mieszkała w Rybniku, Kołobrzegu, 
Ustroniu Morskim i Wrocławiu. W roku 
1975 na stałe zamieszkała w Sopocie.

Nie dotykała piórem traumy z dzie-
ciństwa latami, aż do 1978 roku, kiedy 
jak w transie, powstał tom Wypalona dolina, 
oczywiście nie pierwszy to wydany autorski 
tom poezji.

Debiutowała jako poetka w 1958 
roku na łamach rybnickiego tygodnika 
„Nowiny”. Opublikowała zbiory wierszy: 
Moje ryżowe poletko (1964), Zalążnia (1968), 
Godność natury (1973), Ciało i płomień 
(1974), Małżeństwo (1975), Poezje wybrane 
i nowe 1958–1975 (1976), Wypalona do-
lina (1979), Poezje wybrane (1980), Pieta 
(1981), Grzeszny Pacierz (1983), Poezje 
wybrane (1984), Nóż za ptakiem (1988), Kra-
dzione w raju (1988), Wiersze (1994), Boże 
pole (1997), Psalmy i inne wiersze (1999), 
Dzieci wody (2003), Stara jak świat (2004), 
Ogniopis (2009), Widok na życie (2012). 
W 1992 roku w Stanach Zjednoczonych 
ukazał się wybór jej wierszy Swallowing 
Paradise. Utwory Teresy Ferenc tłuma-
czono na języki obce, m.in. angielski, 
niemiecki, szwedzki, rosyjski, francuski, 
włoski, grecki. 

Jolanta Baziak

Odeszła cicho Teresa Ferenc

Milena Wieczorek, Szkic portretu Teresy Ferenc na 
płótnie, ołówek, niebieski akryl, przed 1980?

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

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

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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Była również autorką tomików po-
etyckich dla dzieci: Najbliższa ojczyzna 
(1982) oraz Drzewo dziwo (1987).

Publikowała m.in. w czasopismach: 
„Współczesność”, „Życie Literackie”, 
„Twórczość”, „Poezja”, „Topos”, „Odra”. 
Była także współpracowniczką pisma „To-
pos”, na łamach którego wraz z mężem  
prowadziła „salon poetycki” – „Goście 
Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego” 
(1993–2001). Była animatorką kultury 
i życia literackiego, wielokrotnie zasiadała 
w jury konkursów poetyckich. Współorga-
nizowała wraz ze Zbigniewem Jankowskim 
m.in. Klub Literacki Kontakty, Rybnickie 
Dni Literatury (1959–1965), Kołobrzeską 
Grupę Poetycko-Plastyczną Reda. Współ-
pracowała z Duszpasterstwem Środowisk 
Twórczych w Gdańsku. Była członkiem-
-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich (SPP). W roku 1990 została 
członkiem Pen-Clubu.

Utwory Teresy Ferenc drukowano 
w licznych antologiach i pracach zbioro-
wych, m.in.: Reda której była współzałoży-
cielką i Almanach Stowarzyszenia Kołobrze-
skich Poetów (oprac. Zbigniew Jankowski, 
1969), Cztery twarze domu. Antologia rodzin-
na (1991), Morza polskich poetów. Wiersze 
i wypowiedzi. Antologia (wybór, wstęp, 
oprac. Zbigniew Jankowski, 2013). 

Uhonorowano ją wieloma nagrodami 
literackimi, m.in.: I nagrodą w Turnieju 
Jednego Wiersza za wiersz Poród (1962); 
w 1979 nagrodą im. Stanisława Piętaka 
oraz nagrodą Klubu Krytyki Literackiej 
Gdańska Książka Roku 1979 za tom Wypa-
lona dolina; nagrodą im. św. Brata Alberta 
za twórczość poetycką o charakterze reli-
gijnym (1989); nagrodą im. Włodzimierza 
Pietrzaka „za poezję będącą artystycz-
nym świadectwem pokonanej rozpaczy” 
(1995); nagrodą Media Książce Gdańska 
Książka Wiosny 1997 za tom Boże pole; Na-
grodą Artusa dla najlepszej książki 2004 
roku za tom Stara jak Świat; nagrodami 
Wojewody Gdańskiego, prezydentów So-

potu i Gdańska oraz Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego; z mężem Zbigniewem 
Jankowskim otrzymała Nagrodę Specjalną 
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
Feniks 2015. W roku 2013 za zbiór Widok 
na życie została nominowana do Nagrody 
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku. 
Została odznaczona m.in. Medalem księ-
cia Mściwoja II za twórczość i osiągnięcia 
w dziedzinie kultury (1999); medalem 
25-lecia Solidarności za społeczno-literac-
ką działalność w latach osiemdziesiątych 
(2005); Medalem im. ks. Jana Twar-
dowskiego „za twórczy wkład w poezję 
polską” (2015). W 2016 roku otrzymała 
srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”.

Terenia i Zbyszek przyjaźnili się m.in. 
z Anną Kamieńską i ks. Janem Twardow-
skim. – Wspólnie chodziliśmy po lasku, tu, 
niedaleko domu w Sopocie-Brodwinie. Wiersze 
czytali do herbaty. Codzienną lekturą była 
Biblia, a po niej poezja innych znanych 
i mniej znanych twórców. Wiele było 
owych literackich przyjaźni, zachowała 
się przebogata korespondencja. Odsyłam 
do LIBRI GEDANENSES XXXV, opraco-
wania Sabiny Drożdzieckiej, Archiwum 
Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego 
w zbiorach Biblioteki Gdańskiej. Pokaźny 
zbiór, w tym liczne rękopisy.

Uciekaj stąd mała uciekaj
Tędy wciąż dudnią ciężkie wozy
żołnierze pełni śmierci
Zarasta cię zielona mgła
Puszcza Solska
zwierzyniecki las
Tu w piachu pochowano
twój niewypał – czas                                                   

Uciekaj stąd, Ogniopis

Małą Zagładę czytałam zaraz po jej 
wydaniu, rozmawiałyśmy o tej książce Ani 
z Terenią telefonicznie. Była poruszo-
na, ale jakby wyciszona już, pogodzona, 
chociaż nigdy nie odwiedziła zgliszcz 
po domu w Sochach, cmentarza kryjące-
go rodzicielskie prochy. Wybrała swoją 
pamięć, sny, które upiornie wracały, 

Rozmowy z wnukiem

-Nie umiem teraz wydobyć z siebie 
właściwych słów. Te, które wyciągam są, 
jak pumeks: szorstkie, nijakie, bez ciężaru. 
Słowa, które bym chciała, nie przychodzą.

-Powiedziałaś teraz...
-Kiedyś, dawno temu, unikałam nad-

miaru. Lubiłam milczenie... Słowa zawią-
zywały  oczy. Świat bez nich był większy, 
głębszy. Miał więcej wymiarów. Tylko w 
książkach kochałam słowa. Rozwijałam je, 
jak czekoladki w pozłotkach i smakowałam.

-Słowa są tylko przypuszczeniem, że 
świat  tak wygląda.

-Tak, nie potrafią opisać życia. Za ich 
pomocą nie uda się  zaśpiewać ballady fal 
morskich ani arii topoli.

-Kocham obłoki. O czym mówią?
-Rozgrywają mityczną wojnę lub są 

Aleksandra Brzozowska

Słowa

wyznaniem zakochanych. Ulotnym jak one.
-Czy umiesz patrzeć bez nazywania?
-To trudne. Nauczyłam się do wszyst-

kiego przyczepiać etykiety. Tylko w krainie 
wyobraźni jestem wolna. Tam możemy 
stworzyć nasz świat. Babci i wnuka.

-Napiszemy  książkę, gdzie słowa będą 
cenne, prawdziwe, takie jakie zawsze nosiłaś 
w sobie?

-Gdy byłam dzieckiem, takim jak Ty 
mój mały, świat miał moc. Piękno i prawdę. 
Wierzyłam w słowa ojca, opowiadania matki. 
Zbierałam słowa i chowałam głęboko. Ukry-
łam dla Ciebie tamte odcienie pór roku. 
Brokat zmrożonego śniegu, zadziwienie 
niezapominajki, bursztynowe krople przej-
rzałych renklod, płonące mandale jesieni.

-Słowa  były prostsze a Ty byłaś uważna?

-Uwielbiałam jeździć na rowerze. Sło-
wa układały się w refren, gdy  podziwiałam 
ptaki w złotych lustrach kałuż, kryształowe 
warkocze fontann. Gromadziłam migaw-
ki, aby  ułożyć  je we własne historie.
Dodawałam trochę zmyśleń, trochę farbki 
i zapachu polnych kwiatów. Potem skry-
wałam się w wysokiej trawie i wyciągałam 
ze skrytki w głowie opowieść.

A dlaczego później słowa i myśli 
zszarzały?

-Gdy dorosłam przytłoczył mnie nad-
miar słów. Istne wysypisko. Hałdy. Pach-
niały  plastikiem z Chin lub wyglądały jak 
pumeks. Były nieprawdziwe.

Ale Ty ciągle masz w sobie tamte 
wonne i kolorowe bajki... v

a w ostatnim czasie choroby cichła coraz 
bardziej.

Ty nie jesteś w stanie tam wracać. Ale ja tak. 
Bo ja mogę na to patrzeć. Bo ja mogę
wzrokiem szperać w tych zgliszczach, wynaj-
dywać kawałki form niedopalonych, wyjmo-
wać fragmenciki upadłego świata, reszteczki 
dobrego losu, który przepadł w boskiej loterii. 
Objąć mogę wzrokiem ten chaos, ruinę i 
popiół, uchem przeniknąć mogę
tę ciszę po końcu świata, czuć mogę tę gorycz, 
której nie sposób dogasić niczym…

                                                                  
Anna Janko, Mała Zagłada, 

Wydawnictwo Literackie, 2015

Na podstawie książki powstał film 
dokumentalny pod tym samym tytułem. 
Film odszukałam dopiero teraz, po śmier-
ci Teresy Ferenc. Ponowna lektura książki 
Ani dopełniła obraz Jej Drogi, Jej Ogniopis. 

Kilka scen z udziałem Poetki pozosta-
nie na taśmie, Jej głos i delikatny uśmiech 
w głębokim, ponad czasem i przestrzenią 
zamyśleniu… NIEBIESKIM. 

Mamy w skarbcu kultury Jej Poezję 
najwyższej próby.

Niech nie wraca
wywabiona z krwi matka
ojciec zazębiony ze śmiercią
spopielona trawa
i dom pożarem moim
niech się nie podnieca
Niech wyrwą ze mnie pióro
z niedokończonym wierszem –
mój ostatni
słodki jeszcze ból                    

W kącie nieba, Poezje wybrane
                                       
Kilkanaście lat temu Terenia i Zbyszek 
udzielili bardzo osobistego wywiadu.
Patrz https://www.gosc.pl/doc/808289.
Milosc-nie-mija

– Nie boicie się śmierci?  – Skądże! – uśmie-
chają się wyrozumiale, a Zbyszek otacza ramie-
niem Terenię. – Stoimy już na krawędzi, stąd 
wszystko widać lepiej. v

Odeszła...
dokończenie ze str. 9
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Dyskusja redakcyjna

SAMOTNOŚĆ

Samotność to taka straszna trwoga
List do M 

Ryszard Riedel, Dżem

Najważniejsze wiersze i piosenki są o samot-
ności. Także najważniejsze filmy, jak choćby 
Samotność długodystansowca. W ogóle można 
stwierdzić, że prawdziwa sztuka, ta najistotniej-
sza, rodzi się w samotności, jak Eros wykluł się 
ponoć z jaja Chaosu. Samotność jest nie tylko 
próbą, jest przede wszystkim w jakimś sensie 
przeznaczeniem każdego z nas, bo mimo iż 
człowiek to zwierzę społeczne, tak naprawdę 
każdy z nas jest samotny. 

Prymat życia, usilne nawoływania rozma-
itych mistrzów duchowych od siedmiu boleści 
do odrzucenia przeszłości i przyszłości na 
rzecz tu i teraz ( bestsellery w rodzaju dzieł 
Carnegiego), powierzchowne pojmowanie 
duchowości, nacisk na spełnianie potrzeb 
materialnych, kultura obrazkowa, internet 
w całej swej okazałości, rozkład rodziny, eks-
pozycja globalnych problemów, ostrza nowej 
wspaniałej nudy pod postacią widm wojny, 
zarazy, głodu, czterej jeźdźcy apokalipsy na 
rowerach, względnie w autach elektrycznych 
– to wszystko co służy propagandzie sukcesu 
i zmierzchowi zachodu – jeszcze bardziej tę 
samotność potęgują. 

W każdym razie nie wydaje się, żeby wizja 
Nowego Wspaniałego Świata miała w jakikol-
wiek sposób napawać nas optymizmem i o ile 
człowiek zawsze był w jakiś sposób samotny, 
o tyle nowoczesność, i towarzysząca jej dehu-
manizacja, tę samotność znowuż potęgują. 

Miniony świat nie znał nawyku formy, w 
każdym razie nie w tak ogromnym stopniu, jak ten, 
który rodzi się na naszych oczach. Forma dzisiejszego 
świata to forma wewnętrznej pustki. 

Przeczytajmy ten postęp w porządku chrono-
logicznym. 

Legendarny cykl bretoński ukazuje samot-
ność rycerzy Okrągłego Stołu jako wytrwałych 
poszukiwaczy Graala. Galahad, analogicznie 
jak Lancelot albo Parsifal to tacy sami samot-
nicy jak ich starożytni poprzednicy w rodzaju 
Odyseusza. W istocie każdy z nas jest tym 
poszukującym, skazanym na samotność, ska-
zanym na bluesa, wędrownym pieśniarzem czy 
wojownikiem, który istnieje sam w swej solip-
sis. Jakiekolwiek towarzystwo jest złudzeniem, 
czy też raczej pobożnym życzeniem,  a świat 
roi się nam jak biskupowi Berkeleyowi jako 
wytwór umysłu. W dwudziestym pierwszym 
wieku, w chwili w której ów umysł jest znie-
wolony bardziej niż kiedykolwiek, samotność 
jednostki roztapia się w samotności masy. 

Wiersz mówi o znajomym nam rycerzu i 
syrenach. Poeta ukazuje zazwyczaj błędnego 
rycerza, który oddaje się samotnej tułaczce. W 
starożytnych czy średniowiecznych eposach 
samotność rycerza jest warunkiem dla sukcesu 
jego przedsięwzięcia. 

Syrena na morzu wabi, mimo burzy 
śpiewa...

Kim są syreny? Są bogactwami tego 
świata...

Bogactwa tego świata czynią wielkie 
cuda,

W języku francuskim samotność to la solitude.

Krystian Kajewski

Sto lat samotności

La solitude blisko jest łacińskiego solipisis 
– określenie solipsyzm wiąże się zaś z filozofią 
Berkeleya, które każe widzieć świat jako wytwór 
umysłu. 

Umarli, czy nie są bardziej samotni niż 
żywi? I czyż my, ludzie dwudziestego pierwsze-
go wieku nie jesteśmy coraz bardziej samotni, 
bardziej jeszcze samotni niż ludzie poprzed-
niego stulecia, których Eliot nazywał ludźmi 
wydrążonymi ( The Hollowed People):

Wydrążeni, wypchani – 
Oto jacy jesteśmy. 
Jeden podpiera drugiego, 
A w głowach sieczka. Niestety! 
Mowa nasza szeleści 
Jak zeschła trawa na wietrze 
Albo jak zbite szkło 
W naszej wyschłej piwnicy, 
Gdy buszują w niej szczury.

Bez formy, bez barwy, bez siły, 
Zastygli w bezruchu, w pół gestu.

I jeśli ci, co już weszli, mając oczy otwarte, 
W  t o  d r u g i e  K r ó l e s t w o  ś m i e r c i , 
Będą nas pamiętali – jeżeli będą – to 
Nie jako dzikie bestie i dusze potępione,

My, wydrążeni ludzie, 
nasze głowy wypełnia słoma...

Poemat Wydrążeni ludzie nie na darmo 
nawiązuje do rewolucji i wojny. Eliot pisał go na 
początku ubiegłego stulecia, w chwili kiedy 
hekatomba wojenna okazała się być rosą ob-
mywającą oczy człowieka współczesnego ze 
złudzenia o pięknie nowoczesnej iluzji. Samot-
ność narastała. Dziś, w dwudziestym pierwszym 
wieku, jesteśmy jeszcze bardziej samotni.

Ta wizja samotności urastającej do rozmiarów 
kosmicznych ma swoje bardzo stare tradycje w antycz-
nym rycie solipsystycznym, we wszystkich mitach 
o samotnych podróżnikach na czele z Odyseją. 

O bez mała pół wieku wcześniej zjawił się już 
poeta francuski, Guillaume Apollinaire, który 
jako pierwszy opisał samotność człowieka 
dwudziestego wieku. To ta sama tradycja, która 
stworzyła Sezon w piekle Rimbaud warunkowała 
powstanie mitu Poety zamordowanego. Niezrozu-
miałego społecznego wyrzutka. Rimbaud pisał: 
Poeta musi stać się znienawidzonym przez wszystkich. 
Musi zapuścić na twarzy brodawki. 
A teraz odczytajmy zakończenie Strefy:

Idziesz w kierunku Auteil do domu wracasz pieszo
Spać między fetyszami Australii i Gwinei
To innych wiar Chrystusowie którzy inaczej się 
mierzą
Są to niżsi Chrystusowie niejasnej nadziei
Żegnaj żegnaj
Słońce szyjo ścięta

Wierzenia i kulty zawsze interesowały Apolli-
naire’a. Kult artysty – samotnika, który mieszka 
w wieży z kości słoniowej to parnasizm spod 
znaku Teophile’a Gautier. Ale Apollinaire i 
nadchodząca za nim poezja nowoczesna to 
innego rodzaju samotność. Niekoniecznie 
w wieży z kości słoniowej. Niekoniecznie w 
jakiejkolwiek wieży. Bez rozpuszczania włosów 
Roszpunki. Poza tym sztafażem z demobilu. 
To nowa samotność nowego człowieka. Nie-

wytłumaczalna samotność stroboskopów i 
smartfonów. Samotność nowoczesnego jaski-
niowca, który wyszedł z groty tylko po to aby 
trafić do następnej celi, kolejnego więzienia. 
Samotność Tezeusza, któremu nawet kłębek 
wełny wypada z roztrzęsionej ręki, i który ma 
świadomość, że Ariadnę posiadł bóg wina, 
Dionizos. 

Inne wiersze z tego czasu, cała muzyka 
mniej lub bardziej poważna czy rozrywkowa, 
wszystkie fotografie malowidła czy rzeźby – oto 
stygmaty naszej samotności. Samotność to 
taka straszna trwoga, która przejmuje kolejne 
przestrzenie. 

W wieku przejściowym czarodziejstwo za-
stępują nam sztuczki magiczne, ale obecności 
drugiego człowieka nie jest w stanie zrekom-
pensować ani zwierzę, ani internet. Tym bar-
dziej straty najbliższej osoby nie jest w stanie 
powetować żadna z rozrywek dwudziestego 
pierwszego stulecia. Wielkieś mi uczyniła pustki 
w domu moim, moja droga Urszulko tym znik-
nięciem swoim, pisał poeta szesnastowieczny 
i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pustki po 
zmarłych najbliższych nie zapełni nic nigdy. 

Czarodziej zna przyszłość. Pustelnik zna 
piękno prawdziwej samotności. W sercu osa-
motnionego z wyboru człowieka – ascety rodzi 
się niepokalane światło. 

We Wzgórzach Apollinaire przypisuje sobie 
samemu zdolność przenikania przeszłości. Sam 
sobie sterem, żeglarzem, okrętem – tak w Odzie do 
młodości Mickiewicz kreśli widnokrąg roman-
tycznego artysty, żeby w Dziadach części III 
spytać wprost:

Samotność, cóż po ludziach?
Czym śpiewak bez ludzi?

Alba ta oto strofa:

O szyny wiążące narody
Jest nas tylko dwóch albo trzech
Od wszelkich więzów wolni
Podajmy sobie ręce

Cały ciąg wierszy, pasma piosenek, wszyst-
kie zamki na piasku i lody na patyku są o 
samotności. Samotność jest jak słońce lśniące 
pod ziemią. Zniszczy nas, ziści się w nas. Za-
mieni liczbę mnogą w pojedynczą, a rodzaj 
męski w wiek klęski. Wszystko co jest to jedna 
wielka samotność. 

W latach swojego związku z Marią Laurencin 
Apollinaire nie pisywał wierszy miłosnych. Obec-
ność drugiej osoby za bardzo nas absorbuje, 
abyśmy mogli jeszcze pisać strofy. To samot-
ność jest zatem akcydensem każdego rodzaju 
twórczości, jej zaczynem. Z samotności wyrasta 
kokon konieczności komunikacji. 

Po powrocie z frontu Apollinaire zastał w 
świecie literackim nową sytuację. Pisarze zwró-
cili się ku wiwisekcji własnych doświadczeń. 
Idąc tropem pęczniejącej psychoanalizy, za 
Freudem i jego uczniami, Adlerem i Jungiem, 
zaczęli studiować ludzką duszę i fenomen 
samotności człowieka pośród ludzi. Sartre 
skwituje tę tendencję, pisząc: Piekło to Inni. 

Dwie lampy płoną przede mną
Jak dwie kobiety śmiejące się głośno v
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Grzegorz Borowiec 

Rdza

Czarny i szary
czarny i szary
czasami jeszcze czerwony
czasami jeszcze metaliczny zapach
gwoździ krwi i śliny

Czarny i szary
czarny i szary
swobodnie żyją własnym życiem
pod moimi nogami nad głową
wyliczają kroki do śmierci

Czarna paleta tylko w nocy
szara paleta tylko w dzień
kolorują mój świat
wypełniają płuca ciemnością
gorzej niż papierosy

Oddycham i umieram codziennie
Oddycham jem śpię
czasami czuję jeszcze metaliczny zapach
gwoździ krwi i śliny

Paweł Wacek 

O stworzeniu Świata

Tu jest rakowisko.
Wiem to z obrazkowej Biblii dla dzieci
To taka pierwotna czystość, którą
Bóg tworzył dokładnie przez sześć dni
A siódmego dnia rozbił namiot, zrobił ognisko i jadł kiełbaski
Ósmego dnia dał sobie z tym wszystkim spokój
Wiem to z gazet i z Internetu
Widziałem na zdjęciach
zarośla, gdzie leżą jeszcze puszki i palenisko jakby ciągle czekało.

Z wycieczką szkolną przyjechaliśmy tu 
oglądać stworzenie świata
Już pierwszego dnia reflektorami 
udowadnialiśmy, że ćwiczenie czyni mistrza i jeszcze nie narodził się taki,
który od razu wszystko potrafi.

Piątego i szóstego dnia obserwowaliśmy, jak raki
(bo tu jest rakowisko)
idą w stronę brzegu, gdzie opakowania po chipsach i butelki
tworzą wodny świat zabaw. Woda zmącona od naszych stóp.

Ósmego dnia paliło się, waliło się.
Wszyscy byli znudzeni.

Piotr Łączyński

Kondukt na Świętokrzyskiej

Po wyjściu z metra spotkałem ducha
pierwszy raz w życiu zobaczyłem przemianę 
fazową bycia, dotychczas unikałem metafizyki
a jednak spotkałem ducha, osobnik ubrany 
w długi szynel rozcinał czyjąś klatkę piersiową
spojrzał na mnie i spytał co tutaj robię, gniewnym
tonem dodał, że stoję bezczynnie, a mógłbym 
pomóc, zdziwiony podszedłem i pomogłem rozpiąć
zmarłemu koszulę, duch powiedział, że człowiek
ten zgasł dowiedziawszy się o wysokiej wygranej
chciał ochłonąć, teraz trzeba go przygotować do drogi
nagle nieboszczyk wyskoczył z siebie i przywitał się
z nami - nie zdążyłem odebrać nagrody, a to pech
duch umieścił jego ciało w wirtualnej trumnie
zabrałem się z nimi, ulicą Świętokrzyską od zbiegu 
z Marszałkowską ciągnął się długi korek, tyle dusz 
wycięto tamtego dnia, kondukt pogrzebowy utknął 
między autami, one też zbierają żniwo sosnowych 
trumien, nie jeden las poszedł w zatracenie
tymczasem ja napawałem się widokiem
starego Prudentialu

Tomasz Popławski

Mów mi Tommy

był niskim, dobrze zbudowanym człowiekiem
z dredami na głowie i 44 latami na karku

pierwszy raz, kiedy go zobaczyłem palił, jak
palić miał w zwyczaju najlepszy haszysz w 
całym kraju; nie mógł się bez niego obyć 
nawet pół dnia; palił przed pracą o 5 rano,
palił w pracy na linii między pnączami
ogórków, palił po pracy, wieczorem, w nocy.
do tego zawsze miał dwa jabole
i mrożoną pizzę i sery, przez co jego 
bąki pachniały jak pachy mojej babci.
miał swój ulubiony stopień na schodach,
z którego spadał średnio dwa razy dziennie.
gubił rzeczy ,,zabierane przez małe nie-
widzialne stworki’’, odczepiał od siebie chmury,
przesuwał przedmioty, tańczył na obszczanym 
przez siebie trawniku, pływał w wodzie
pełnej ludzkich odpadów, rozmawiał z drzewami,
miał narzeczoną kosmitkę, oglądał porno,
biegał nago, srał jak alkoholik, pocił się
jak ćpun oraz posiadał własny język

Transylwania, schizofrenia i haszysz tworzą 
bardzo ciekawe osobowości 

Wiesław Marcysiak

Mój kraj

Choć to nie mój kraj
To moje miejsce
              To miejsce starego człowieka
              Któremu trudno się ruszyć
              Który gdzie indziej nie potrafi
Tu wrosłem jak zagrzybiały paznokieć
W zrogowaciałą skórę
              Do bólu
              Do krwi
Gdzie dni których nie pamiętam
I nie poznaję siebie
I nikt mnie nie poznaje
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Sławomir Wierzbicki

Zaginiony Świat, czyli Podróży Guliwera ciąg dalszy (2)

Czułem się winny swojego wyglądu i jedno-
cześnie bezradny, aż do momentu kiedy matka 
wyjęła z torebki szminkę i zaczęła mi różowić po-
liczki. W końcu, kiedy uznała, że nie wyglądam 
już na zabiedzonego ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Po około półgodzinnym marszu zawitałem 
do domu swojej babci, którą po raz pierwszy w 
życiu zobaczyłem i gdzie przez miesiąc pod jej 
opieką miałem przebywać. Na mój widok się 
popłakała.  Całując mnie wydała mi się dziw-
nie znajoma, więc od razu poczułem się jak u 
siebie w domu.  Podczas, gdy babcia zajęła się 
przygotowaniem śniadania pozostali domowni-
cy- siostra i dwaj bracia ojca oprowadzali mnie 
po obejściu. Obok wybielonego wapnem nie-
wielkiego domu pokrytego strzechą stała duża 
obora z bocianim gniazdem na górze, zaś kilka 
metrów dalej niewielki chlewik i wysoka stodoła 
zamykały podwórko oddzielając je od łąki i sadu. 

W środku podwórka zauważyłem głęboką 
studnię z kołowrotem, na którym był nawinięty 
łańcuch. Chociaż widok koni i krów nie był mi 
obcy, to jednak w stykającym się z oborą chlewie 
po raz pierwszy zobaczyłem świnie z prosiętami, 
a na podwórku dużą ilość kur ,kaczek i gęsi. 
Kiedy jedna z nich sycząc zaczęła mnie gonić 
przez całe wakacje omijałem je z daleka. 

Od początku moją największą wakacyjną 
atrakcją stała się lampa naftowa, strzecha oraz 
krowa „Krasula” - nasza żywicielka – jak mówiła 
babcia.  Do ogromnego i zaślinionego pyska 
Krasuli lubiłem się przytulać, natomiast lampa 
naftowa była czymś w rodzaju zaczarowanej 
lampy Aladyna z filmowego poranka, szczegól-
ne wtedy, kiedy wieczorami rzucała chybotliwe 
cienie na ściany przestronnej izby.  Co do strze-
chy, którą pokryta była obora, to bezpośredni 
kontakt z nią okazał się bardzo bolesny.  Dwa dni 
po przyjeździe pomyślałem sobie, że jak na nią 
wyjdę, to zobaczę nie tylko bocianie gniazdo, ale 
z góry także całą wioskę. Kiedy byłem już blisko 
obu celów, trzymana przeze mnie kurczowo 
słoma nie wiedzieć czemu ostała mi się w rękach 
w następstwie czego wylądowałem wraz z nią na 
okalającym oborę murze. Zdarta na nogach i 
plecach skóra oraz piekący ból wyleczyły mnie 
z romantyzmu „strzechy”, a wkrótce również i 
lampa naftowa przestała świecić dawnym bla-

skiem, kiedy dowiedziałem się od stryja, że od 
przyszłego roku wszystkie okoliczne wioski będą, 
jak się wyraził, „przez władzę elektryfikowane - 
na co zresztą wszyscy z utęsknieniem czekają”.  

Zadrapania goiły się na mnie jak na psie, 
więc o przygodzie szybko zapomniałem tym 
bardziej, że kilka dni później miałem już tuzin 
kolegów - miejscowych chłopców.  Z początku 
traktowali mnie z wyższością uważając, chyba 
słusznie, za niezdarę później jednak, kiedy 
zacząłem opowiadać im o ogromnym kinie 
,do którego co dzień chodzę i ubikacji, którą 
w mieście ma każdy w swoim mieszkaniu (co 
oczywiście nie było prawdą) nabrali do mnie 
większego szacunku, przyjmując często to, co 
mówię jako prawdę objawioną. Spostrzegłem 
też, że w odróżnieniu ode mnie wszyscy oni 
mimo swojego wieku mają już nałożone przez 
dorosłych obowiązki i że ich czas, to nie tylko 
jak w moim przypadku zabawa.  Moi rówieśnicy 
również zauważyli między nami różnicę stwier-
dzając, że się wałkonię, a w dodatku mówię 
po „pańsku”, co wpędziło mnie w kompleksy. 
Kompleksów się pozbyłem dopiero, kiedy bab-
cia przydzieliła mi „poważną” pracę polegającą 
na wypasaniu Krasuli. 

Każdego ranka prowadziłem ją na łańcu-
chu na „naszą łąkę”, co wiązało się z przejściem 
przez drogę w taki sposób, żeby nie weszła w 
„szkodę”.  Część dnia spędzałem więc z Krasulą 
pilnując, aby po wyskubaniu wokół siebie całej 
trawy przenieść ją w inne miejsce, co nazywano 
tutaj „przepolowaniem”. 

Nauczyłem się też ubijać masło małym 
kijkiem zakończonym na końcu radełkiem, 
który babcia nazywała kijanką po przepuszcze-
niu wcześniej śmietany przez centryfugę. Do 
dziś pamiętam smak schłodzonego w studni 
mleka oraz pachnącego chleba, który babcia 
raz w tygodniu wypiekała w ogromnym piecu. 
W sumie było tego siedem dużych bochenków, 
każdy przynajmniej o trzy razy większy od tych, 
które rodzice kupowali w mieście.  

Drugim poważnym zajęciem wyznaczo-
nym mi przez babcię było znajdywanie poza 
kurnikiem porzuconych przez kury jajek.  „Co 
znajdziesz powieziesz do domu” - oznajmiła bab-
cia - tak więc już wkrótce mogłem pochwalić się 

matce, kiedy przyjechała mnie odebrać dużą pa-
pierową torbą pełną jajek, które pilnowałem jak 
nie przymierzając Indiana Jones swoje artefakty. 

W czasie mojego pobytu w wiosce wydarzy-
ła się też duża atrakcja, która szczególnie utkwiła 
mi w pamięci.  Było to „kino objazdowe” do 
którego zabrał mnie stryj Kaźmirz (tak nazywała 
go babcia).  Film był dla dorosłych i nosił tytuł 
„Fan Fan Tulipan”. Po raz pierwszy pozbawiony 
kontroli matki mogłem więc późną nocą oglą-
dać bajkę dla dorosłych. W remizie strażackiej 
rozpostarto na rusztowaniu przymocowanym 
do tak zwanego „dekla”, to jest podwyższenia do 
tańca - duże białe płótno naprzeciwko którego 
ustawiono ogromny „aparat kinowy”. Kiedy 
usiadłem ze stryjem Kazikiem na ustawionych 
naprzeciwko płótna długich ławach ten szepnął 
mi tajemniczo do ucha – „jak zobaczysz Sławciu 
coś brzydkiego to zaraz zamknij oczy”. 

Ponieważ nie za bardzo wiedziałem o jakie 
brzydkie rzeczy mu chodzi miałem przez cały 
seans oczy szeroko otwarte. Tym bardziej, że 
jako analfabeta nie rozumiałem wyświetlanych 
na ekranie dialogów.  Jednak czekanie na 
zmierzch, widok i warkot projektora oraz sce-
neria otaczających remizę drzew na tle wygwież-
dżonego nieba miały taki urok jakiego później 
nigdy już nie doświadczyłem w dorosłym życiu.  

Miałem pisać o Wierzbicy, a rozpisałem się 
o Kijach - miejscu pamiętającym czasy Piastów i 
Jagiellonów z relikwią Grunwaldzką, a obecnie 
zrekonstruowaną Kasztelanią.  

Wracam zatem do najpiękniejszego miej-
sca na ziemi mojej matki to jest do Wierzbicy. 
Wioskę położoną dwa kilometry na północ od 
Kij z dala od komunikacyjnych szlaków, prawie 
odciętą od świata zapamiętałem jako otoczone 
zielenią sioło ze schludnie utrzymanymi białymi 
domkami. Na rogatce wejścia do wioski broniła 
biała figurka Matki Boskiej. Wijący się pośrodku 
domów strumyk przecinały drewniane kładki, 
zaś na krzyżujących się drogach prawie nie 
było ruchu poza wiejską furmanką i stadem 
spacerujących gęsi i kur.  Tą oazę ładu i spokoju 
dopełniał obraz klekoczącego na co drugiej 
stodole bociana. 

Prawie wszystkie domy kryte były strzechą 
których żółto-brązowa barwa kontrastowała 
z wapienną bielą oraz kolorowymi ramami 
okien. Ponieważ zwarta zabudowa umożliwiała 
mieszkańcom bezpośredni kontakt, cała wioska 
przypominała jedną wielką rodzinę w otoczeniu 
wierzbowego gaju.  Było to rzeczywiście piękne 
miejsce, którego widok w późniejszym wieku 
odnajdywałem jedynie w wierszach Wincentego 
Pola. Tym bardziej ze smutkiem, a nawet roz-
czarowaniem oglądałem domek, w którym się 
urodziłem, bo mimo podobieństwa do innych 
był zaniedbany i nie miał żadnej towarzyszącej 
zabudowy.  Położony w niewielkim zagajniku był 
prawie niewidoczny.  Kiedy jednak wszedłem w 
jego progi miałem podobne uczucie jak przy 
spotkaniu z babcią, bo zobaczyłem znowu coś, 
co było mi znane mimo, że widziałem to po raz 
pierwszy. To uczucie towarzyszyło mi przez cały 
czas, kiedy patrzyłem na dużą izbę z drewnianą 
podłogą w której kiedyś mój ojciec prowadził 
swój niewielki sklepik oraz lokatorkę, która ją 
wynajmowała.                 

Ostatnie dni u babci spędziłem z matką, 
która zajęła się praniem moich sponiewiera-
nych ubrań, pokazywania mnie koleżankom 
i wyłapywaniem wieczorem pcheł, do których 
byłem już przyzwyczajony. 

Przed samym wyjazdem dołączyła do mnie 
filigranowa dziewczynka o imieniu Jasia. Była 
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tak mała że przypominała Calineczkę z baśni 
Andersena o której opowiadał mi ojciec. Nie 
była jednak Calineczką, tylko moją kuzynką ze 
strony ojca. Poznałem też jej brata, który wydał 
mi się wtedy olbrzymem. Miał na imię Zbyszek. 
Kiedy mnie pocałował na powitanie, wypełniał 
sobą całe drzwi pokoju, w którym spałem. 

     Już na początku znajomości, kiedy pró-
bowałem się z nią zaprzyjaźnić Jasia oświadczyła, 
że jak się do niej zbliżę, to „tak dostanę w papę, 
że wpadnę pod kanapę”. Trochę więc z obawą 
poszedłem spać mając ją niedaleko siebie. Oka-
zało się jednak, że kiedy śpi to nie jest drapieżna. 
Nazajutrz, kiedy na łące za stodołą zacząłem się 
z nią bawić nieoczekiwanie dowiedziałem się, 
że ma na mnie jeszcze kilka innych sposobów 
z wydrapaniem ślepiów włącznie. Pomyślałem, 
że wyjazd dobrze by mi zrobił tym bardziej, że 
stęskniłem się za kolegami z podwórka i ojcem. 
Tak więc wyjazd od babci okazał się tak samo 
radosny jak przyjazd. 

Po przyjeździe do domu wróciłem do 
swoich stałych zajęć, a więc rysowania, grania w 
piłkę oraz bicia się z kolegami. Wszystkie te czyn-
ności miały jednak dość umowny charakter, bo 
zamiast piłki była „szmacianka”, to jest wypchana 
szmatami pończocha, bicie z kolegami polega-
ło na tym, że to ja biłem kolegów zaś podstaw 
rysunku i perspektywy uczyłem się korzystając z 
radzieckiego „Ogonioka”, a właściwie zestawu 
jego trzech „główek”, co może było i politycz-
nie poprawne z poziomu ochronki, jednak z 
poziomu nabywania umiejętności malarskich 
dość karkołomne. 

Wracając więc do rysowania pamiętam, że 
były to głowy Marksa, Lenina i Stalina. Mimo, 
że Marks był pierwszy miał w tej perspektywie 

najmniejszą główkę, Lenin już większą, a Stalin 
jako ostatni i najbliżej widza największą.  Była 
to więc niejako perspektywa socjalistyczna. 
Największa główka była najważniejsza. 

Zestaw tych trzech główek niebawem 
powiększył się o jeszcze jedną. Była to główka 
fabrykanta niejakiego Engelsa, która pojawiła 
się tuż za główką Marksa. Przyjąłem to ze zro-
zumieniem, gdyż ktoś w końcu musiał żywić 
pierwszą główkę zajętą leczeniem parchów i 
wymyślaniem światowych idei, które potem z 
mozołem wcielały w życie dwie ostatnie główki. 
Do dziś nie wiem, kto te ostatnie finansował.  
Być może same się finansowały. Ten, że tak 
powiem nowocześnie, „czteropak” przetrwał 
w mojej ojczyźnie aż do końca lat 80-tych, to 
jest do czasu, kiedy towarzysz Rakowski wyniósł 
sztandar partii.  Sądzę, że do dziś nikt nie wie, 
gdzie go wyniósł. Piszę o tym, bo sam byłem 
jak miliony Polaków jej członkiem, a w wieku 
młodzieńczym w nią wierzyłem.  

Przepraszam za kontekst, w jakim przed-
stawiłem swoją drogę w poznawaniu zasad 
malarstwa, ale robię to z perspektywy starego 
już człowieka z bagażem doświadczeń, których 
nie ukrywam i nie mogę pominąć.  Mogę tylko 
zapewnić, że jako samouk innych możliwości 
nauki rysunku wówczas nie miałem zaś figury, 
które tak mozolnie przenosiłem kredkami na 
papier były w tym okresie moimi idolami.  Mijał 
bym się jednak z prawdą, gdybym powiedział że 
moją wrażliwość postrzegania piękna kształto-
wały wyłącznie strony radzieckiego „Ogonioka” 
mimo, że w tym czasie było to jedyne kolorowe 
czasopismo prezentujące dorobek światowego 
malarstwa na dość wysokim poziomie.  

To raczej „okruchy życia” w postaci dużych 
lub małych epizodów, często pozornie nieistot-
nych czy ryciny Szancera w Świerszczyku kształ-
tując moją wrażliwość na piękno powoduje, że 
od dzieciństwa poprzez lata młodzieńcze, aż do 
pełnoletniości, nie rozstawałem się z ołówkiem 
kredkami czy farbami. 

Dwupiętrowy budynek w kształcie litery L, 
w którym mieszkaliśmy mieścił wraz z nami (nie 
licząc właściciela) - siedmiu lokatorów. A właści-
wie ośmiu, bo niewielką dobudówkę od strony 
podwórka zajmowała samotnie mieszkająca Gi-
tle - stara panna – podobno żydówka.  Podwórko 
plac moich zabaw i spotkań towarzyskich lokato-
rów zamknięte było z dwóch stron budynkiem, 
a z pozostałych dwóch komórkami na węgiel, 
szambem oraz ogrodem właściciela.  To właśnie 
w tym szambie na moich oczach omal nie utopił 
się jeden z kolegów dziecięcych zabaw. W krót-
kim czasie po tym wydarzeniu miejscowa władza 
zmusiła właściciela budynku do likwidacji szam-
ba, zaś część lokali mieszkalnych dotychczas nie 
skanalizowanych wyposażono w ubikacje. Tego 
typu zabudowa jeszcze z czasów międzywojnia 
dominowała wszędzie na peryferiach miasta, 
z wyjątkiem gęsto zaludnionego niewielkiego 
śródmieścia.  

To właśnie w murach tej banalnej zabu-
dowy wykształciły się dość specyficzne relacje 
międzyludzkie, które w większości ukształtowały 
moje pokolenie i które właściwe tylko temu 
pokoleniu przeszły wraz z nim bezpowrotnie 
do historii.  Mimo, że z zapamiętanych wtedy 
epizodów jak z puzli staram się obecnie ułożyć 
obraz tamtych lat i przybliżyć go czytelnikowi bez 
zniekształceń, to zdaję sobie sprawę, że przekaz 
ten nawet, gdybym się bardzo starał zawsze bę-
dzie subiektywny, a zatem ułomny.  

Któregoś dnia mój kolega sąsiad wpadł 
zdyszany na podwórko wołając, że jadą cyga-
nie.  Rzuciłem „rajfę” (obręcz koła od roweru) 

i pogrzebacz (prowadnica z grubszego drutu 
do toczenia koła) i wybiegłem przed budynek.  

Przed budynkiem byli już nasi sąsiedzi wraz 
z moją matką. Przez szeroką ulicę z czerwonego 
klinkieru jechały kolorowe wozy, a właściwie 
domki na kółkach.  Przystrojone polnymi 
kwiatami konie o smukłej budowie były nieco 
mniejsze od naszych masywnych koni pociągo-
wych.  Każdy domek miał inny kolor i fantazyjnie 
wymalowane okiennice. Przez okna, które nie 
miały szyb wychylały się głowy dzieci i cyganek. 
Na szerokiej ławie (koźle) siedzieli wąsaci 
mężczyźni w czarnych kapeluszach na głowie z 
batami w ręku. Nawet baty mieli inne od naszych 
woźniców, bo każdy miał kolorowe frędzle.  
Tabor, który zmierzał w kierunku pobliskiego 
boiska „Sarmacji” z jakichś niewiadomych mi 
przyczyn się zatrzymał. Z taboru wysypały się 
cyganki i rozbiegły po okolicznych domach. 

W pewnym momencie podbiegł do nas 
mały cyganek dużo młodszy ode mnie i zaczął 
uderzać się piąstkami we własną brodę.  Wszyscy 
w osłupieniu słuchaliśmy jak na zębach wygrywał 
melodię, która przeszła później w szybki rytm 
harcerskiego werbla. Kiedy skończył wyciągnął 
rękę w błagalnym geście.  Nikt nie kwapił się 
do dawania mu pieniędzy.  Po chwili jedna z 
sąsiadek się zreflektowała oznajmiając – „Prze-
cież on jest głodny”. Dwie albo trzy kobiety, w 
tym maja matka, poszły do domów i po chwili 
wróciły z pajdami chleba posmarowanymi gru-
bo smalcem.  Wspominam o tym bo smalec w 
tym czasie był rarytasem otrzymywanym z paczek 
„UNRA”. Kiedy mały cyganek zjadł trzy pajdy i 
zabierał się do czwartej podbiegła do nas młoda 
cyganka zabierając go z powrotem do taboru.  

Zanim się nie wynieśli przez prawie tydzień 
mieliśmy w okolicy folklor w zasięgu ręki, a na 
każdym kroku widziałem cyganki wróżące pan-
nom z kart wielką miłość. Ten piękny epizod 
miał też i ujemne strony szczególnie, kiedy 
okolicznym gospodarzom zaczęły ginąć kury. 

Atmosferę tamtych lat zapamiętałem też 
przez większe wydarzenia, jakimi niewątpliwie 
były święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
oraz wydarzenia, których nikt nie był w stanie 
przewidzieć. 

Krzątaninę matki przygotowującej wiecze-
rze wigilijną, karpie pływające w drewnianej balii 
oraz nawiedzające nas sąsiadki, które wymieniały 
się z matką przepisami pamiętam jako okres, 
w którym wraz z ojcem zaczynaliśmy pełnić 
poważniejszą rolę.  

Mówię tu o strojeniu choinki, poczynając 
od jej kupna na placu targowym, aż do kończą-
cego dekorację umieszczania na szczycie gwiaz-
dy betlejemskiej. Większość ozdób, takich jak 
kolorowe papierowe łańcuchy czy zawinięte w 
aluminiową folię cukierki i ciastka wykonywane 
były ręcznie.  Z tą choinką to było trochę dziw-
nie, bo rytuał jej strojenia szybko przekształcił 
się wśród lokatorów w konkurs na najładniej 
ubrane drzewko. W rezultacie powstała osobliwa 
tradycja, być może nigdzie indziej nie spotykana.  

Co roku wszyscy sąsiedzi odwiedzali się na-
wzajem, oceniając piękno ustrojonych przez sie-
bie drzewek, jednak bez wydawania końcowego 
werdyktu, która najładniejsza, bo tak zwanego 
jury nie było.  Do dziś pamiętam gwiazdę betle-
jemską zmajstrowaną przez jednego z sąsiadów, 
która jako jedyna miała w środku zainstalowaną 
elektryczną lampę. Wszystkie pozostałe choinki 
za iluminację miały cienkie kolorowe świeczki, 
które przytwierdzano „żabkami” do gwiazdy 
i gałązek.  Miały one ten mankament, że po 
zapaleniu trzeba ich było pilnować. v 

cdn.

XXIII Agon Poetycki
O Wieniec Akantu

Redakcja miesięcznika „Akant”, nawiązując do 
swych symbolicznych korzeni śródziemnomor-
skich, ogłasza dwudzieste trzecie zawody poetyckie 
dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących 
zmierzyć się na arenie tematu:

Ja i ty...

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, 
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
nawiązywać będą do tego – określonego w temacie 
zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-
-kulturowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane 
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, 
opatrzone godłem, należy nadsyłać pod adresem: 
Redakcja „Akantu”, 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworco-
wa 62/1 – do 15 stycznia 2023 roku.
 
Jury przyzna sześć nagród:    
Grand Prix  – 300 zł
I nagroda   – 200 zł
II nagroda  – 100 zł
dwie III nagrody   – po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z 
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez 
wybór utworów do publikacji w „Akancie”, a także 
w almanachu pokonkursowym.

Wyniki agonu ogłoszone zostaną na łamach 
miesięcznika „Akant” w lutym 2023 roku wraz z 
tematem kolejnego agonu poetyckiego.

Zaginiony...
dokończenie ze str. 13
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Portret z chłopcem

                          Zofii Wildze Łotockiej

Śpiesz się jeszcze zdążysz
na jednej nodze trącając kamyk
w krąg moich kół kredowych
nie dotknąwszy linii
wskoczysz jak słoneczny promień
Nie potkniesz się Nie zapomnisz

Zapatrzony w warkocz
na palcach na ostrzu trawy
biegnie do ciebie ten wiersz
Bo przecież widzisz
znów jestem chłopcem
z malowaną twarzą
a na niej przebita
ostrzem czerwień
i krzyk jastrzębia
nad tym hełmem

Jerzy Grupiński

Historia o chłopcu

Czy jestem tym chłopcem
który wbrew zakazowi
otworzył Księgę Ezechiela
i zaczął czytać?
Aż do liter do znaków
których nie potrafił zrozumieć
A gdy pojął wreszcie
że słowo „chaszmal”
znaczy płomień  
ogień wyszedł z Księgi 
i go pochłonął

Anna

          dedykacja A K

Jeszcze się nie urodziłam
ale ojciec już wiedział
 - będę chłopcem

Jestem Michał – mówiłam
Nosiłem spodnie
Darłem ciąłem sukienki
Gryzłem ręce czeszące mi włosy
Rzucałem do pieca lalki
Stałem grałem na bramce
I miałem swoją bandę
łuki tarcze malowane twarze
Uszyłem sobie małego penisa
na tasiemce do lewej nogawki

Mój wysoki kobiecy głos
Czekam na mutację
Ten chłopiec wciąż
dyszkantem śpiewa we mnie

Dąbki
VIII 2014

***

Chiński kronikarz pisze
o ulubionej żonie cesarza
- miała tak małe stopy
 że tańczyła na jego dłoni

Co napisać mam
o tobie – która tańczysz
na moim palcu
                                    Malinowa
                                    IX 2019

Wiersz – patyk w ciemną wodę

Rzeka i mgła znad rzeki
Głos dzwonu Wiosenna kra
jakby umarłych twarze płynęły
na cmentarz
i stawiały westchnień żagle
Wiersze wiersze z lastryka nagrobki
palec na usta i szept kry
Białe kartki z niepamięci nagle

I ciebie widzę schyloną
pod lampą z zielonym kloszem
Ojca jak śnieg odgarnia ciężki mokry
i sypie na ślizgawicę popiół
Po drugiej stronie – brzegiem
siostra i bracia 
idą z długim leszczynowym kijem
torba pełna uklei i płoci
Biegnę gonię za nimi Krzyczę
Jest Bóg i Pamięć i nie ma śmierci

Z mostu 

Pamięci Sebastiana Nowaka

Teraz wiem
wierzę w te dwa brzegi
Stałam na moście
widziałam – mówi Anna –
Twarz
Słyszałam szept
w ścierającej się krze 
I płynęły rzeką zdania
cały ten jego słownik
wyrazów bliskonaśladowczych
Błysk oczu uniesienie brwi
Jak w tym wierszu
dotychczas
karmiono mnie pozorami
a teraz kiedy
osiągam cel…
Jego pismo
w świetlistych aureolach kry

Mała piosenka

Jeszcze listopad
jeszcze żarzą się klony
Idę do ciebie z nurtem rzeki
sercołamacz wiersz w pióra i czuby
Zbroja połyskliwa godowa
Na szyi obróżka wstążka
bo jak wierny kaczor
obdarowany twą podwiązką

I nie zmyli go
nie uwiedzie po drodze
żadna szara ptaszyca
ani mysz co ma tyż
ani gęś sztywna łabędzica
bo naznaczony jest
znak twój nosi na szyi

Uliczka zwrotka
Miasteczko jak piosenka
Wiatr unosi
twoją zieloną sukienkę
I płynie do ciebie
wiersz ptak i rzeka

Nieszczęśliwy wypadek

Nawet ten centymetr
ułamek sekundy
i bezduszny milimetr
odmówiły ci szczęścia
Nie umarliśmy więc razem
jak wyśniłaś wymodliłaś sobie

Wbity pedał hamulca
Twarz człowieka za szybą
nagle naprzeciwko w skurczu
- i twoje nieme aż po ból
zawiedzione oczy 
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Ewa Kłobuch

Wozak 

(na podstawie Wózka - W. Hasiora)

postawili na tobie krzyżyk
przez noc synku będę cię wiózł
córeczko z grudką gliny pod główką
 
wcale nie urodzinową świeczkę zapalę
rozpłynie się wytopi w użyczonym cieple
a tobie zimno
gdy tak patrzę przez lustro
już nie wiem
 
po kim ta żałoba
komu pomnik stawiają synku
gdzieś po wybojach będę cię wiózł córeczko
i będą uciekać z nas sny
jak spod nóg droga
 
zamiast kołysanki
zgrzyt zazębiających się krzyżowych ramion
terkot kół
w szorstkiej pieszczocie
nadzieja i zguba

Krystyna Morawska

Zgęszczenie 

Gasnący świat
przypomina schłodzone szkło. Kuleją dni, 
za dużo w nich przymiotników. 
Liczy się kamienisty grunt. Tylko wtedy 
staną o własnych siłach. 

Każdą myśl wyprzedza znak zapytania 
oraz komentarz chóru jak w greckich  
tragediach. Ważne, by nie wpaść do sieci, 
kiedy noc i gwiazdy milczą.

Wchodzę w głąb płótna Rafaela, do rąk 
Madonny. Coś dobrego przenika
i rozjaśnia, nadaje nowych znaczeń. 
Za dużo chciałam objąć - nie pytaj dlaczego.

Marcin Stachelski

mazowieckie neapole (obrazek)

sztuczne światło oblewa twoje zmęczone
policzki dziś w małym pokoju wąskiej
kamieniczki najbardziej brakuje nam
włoskiego nieba jak z wedut canaletta
jest łysa wierzba mur utkany w wątek
wenecki a jednak siedzimy przy oknie
pobłocił nam się styczeń w tym roku

Maciej Rybicki

Patrzę na twarze

Siedzę gdzieś 
Ok – powiem bez owijania w bawełnę  
Siedzę w knajpie przy piwie 
Swoje już przeczytałem 
Swoje wypiłem 
Siedzę sam 
Rozkoszuję się szmerem rozmów
Których nie muszę prowadzić 
Obserwuję twarze ludzi 
Nienatarczywie
Nienachalnie 
Ukradkiem
Leniwie  
Obserwuję ludzkie oblicza 
Staram się rozgryźć 
Zagadkę człowieka 
Uderza mnie podobieństwo 
Uderzające podobieństwo  
Do twarzy widzianych na obrazach 
Bardzo starych obrazach 
Mistrzów niderlandzkich
Mistrzów włoskich 
Dziewczyny 
O twarzach drobnych i bladych 
Jak u Petera Christusa 
Jak madonny Roberta Campin
Paplają o wszystkim i o niczym
Przy tamtym stoliku 
Twarz szalonego pasterza  
Z Hugo van der Goesa
Zapewne studenta 
Toczy namiętną dyskusję
Też chyba o niczym
Albo o wszystkim. 
Twarze zniszczone
Poorane chude lub nabrzmiałe
Ludzi, którzy jak ja
Przyszli się napić i podumać  
Twarze z obrazów Breughla starszego. 
Inteligentne twarze młodzieńców
Zamyślone nieco przelękłe 
Jak z fresku Masaccia
Na którym święty Piotr
Chrzci neofitów. 
Pamiętacie tego który marznie 
W samych majtkach
W kolejce do zbawienia?
Czyż można lepiej wyrazić 
Transcendencję
Która zeszła na ziemię? 
 

Piękna jest zaiste
Kultura europejska
Która odchodzi
Chyba bezpowrotnie 
Którą chcą wyszydzić 
Której chcą się wyprzeć
Skazać na zapomnienie
Wywodząc naszą tożsamość 
Naszą teraźniejszość
Skądkolwiek bodaj od kosmitów
Byle nie z Grecji Rzymu
Byle nie – uchowaj Boże! –  
Z Monte Cassino 
Myślę: czym różnią się twarze dzisiejsze 
Od tamtych twarzy namalowanych
Lecz jakże prawdziwych ludzi
Którzy patrzą na nas 
Przez tunel stuleci?
Czym różnię się ja
Który przegląda się 

Miłosz Zawadzki

***   

biel tej bieli jest bielą złamaną 
przetrąconą szarym półcieniem 
zatraconą konstytucją barw 
a może już całkowitym brakiem 
 
widać w niej lekkie rozmazanie 
kropek może planet 
które wypadły gwiazdom z orbit 
meteorów spod ogona komet 
 
nie policzysz domieszek 
w językach pędzli 
słów w zbielałych palcach 
nie oznaczysz 
 

W innych twarzach wokół?
Na pozór niczym 
A jednak czymś się różnimy
Choć trudno to zauważyć
Określić przyznać się do tego.
Może
Nadmiarem pustej wiedzy
Brakiem ufności
Zwątpieniem 
Lękiem w oczach
Które zobaczyły wszechświat
W lustrach Hubbla i Webba
Widziały wiry galaktyk
A nie zobaczyły sfery niebieskiej
Boskiej kwintesencji
Czym różnią się nasze twarze
Tak do tamtych podobne?
Czymś zgoła nieznacznym
Czymś ledwie widzialnym 
Ale to coś jest właśnie tym 
Co spycha nas w otchłań. 
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Ewa Katarzyna Skorupska

Ujrzeć

Kiedy przeszłość nadchodzi,
ponad kamieniem z dawnej katedry
chwieje się dzwon nieba ---

Ach! ujrzeć jaskrawe krążenie
wysp malarza Gauguin

oczami ślepego

jak Ewangelię

Ewa Kłobuch

„miękkie zegary”- wariacja

gruchnęło co spadło
skończyło się lecz nie umarło
jak czas
krojony wskazówkami
plasterek sera z dziurami
stąd luki w pamięci
święci i nieświęci
tych drugich zgoła więcej
po każdej ręce
łamacze serc i nosów
przepychacze dni przez drzwi
 
noce płyną wolniej
zwłaszcza bezsenne
lecz co nocą spada
upada boleśniej
zwielokrotnionym dźwiękiem
o ciszę uderza
w tej męce wieloimiennej
wielopłciowej
czysto zwierzęcej
 
co cieknie - choć cieknie
to tylko po to by stężeć
w skamielinę zamienić pojęcie
skąd te zmarszczki blizny
i skronie oszronione
pomimo a może przez
odzywa się zew
nakazując wybiegać w przód
gdzie nie ma jeszcze luk
bo w pustym treści tyle co w lurze
i sytości brak
bo i nie ma komu jej znać
 
ledwie zalążek myśli
a kłuje

Idalia Gaudyn

KOLORYSTA

trzeba to przyznać nie straszne mu były kolory
wykazywał się wielką odwagą 
przy ich doborze

stawał dzielnie przed ciemnym fioletem
i jaskrawym różem
z niezbyt jasnych powodów onieśmielała go tylko biel

ale jednak każdego dnia
wyciskał z niej całe spektrum
oddając w ten sposób hołd niewiadomemu 
które kryło się w podzielonej jedności

tylko temu nie szczędził namysłu i czasu 
temu powierzał swój los i szczęście
nie oczekując niczego w zamian

być może chodziło mu jedynie o to by prędzej czy później 
dzięki takim zabiegom 
znienawidzoną przez niego różnorodną czerwień
ostatecznie wyparła jednolita kojąca czerń

i tak się stało

Krystyna Morawska

Królewska jasność

Stary mistrz uwolnił mnie od ciężaru lat.

Zapamiętałam ciepło farby, zapach 
powietrza w pracowni. Pod osłoną 
kotary mogłam śmiać się do woli i płakać.

Obserwuję 
jak ostrożnie rozwijasz szkicownik,
doceniam kunszt rysunku. Jest w tobie 
płomień, który przetrwa stulecia.

W obrazie znajdziesz kilka znaków,
ale już wcześniej wiedziałeś, że byłam 
władczynią. Rozumiesz piękno i słowo, 
więc patrz uważnie - tam jeszcze nie byłeś.

Małgorzata Kulisiewicz

SZSZSZelest

Las Sfinksów huczy
w podniosłej manierze,
dudni rozedrgane życie.
Na pomoc skulonej łasiczce
przychodzi dama
w renesansowej sukni.
Morze cichnie,
wicher, uppssss…
zniknął.
Fala wygasa,
spokój,
zmierzch.
Delikatne rozświetlenie
koi 
purpurowe rany.
Obraz życia 
wychodzi z ram.
Sfinksy nadskakują rewolucji
jak lokaje nerwicy.
Szszszszszszszszszszsz……

Szymon Florczyk 

The Weeping Woman

czym jest to

nagły trzask na witrażu czym 
płacz -
twoja twarz
słony chłód na rumieńcu - co
we mnie 
łamie się lustro jak
rafa z drżeń
pędzące trio temperatur -
żółtej niebieskiej i której
przygotowałem miejsce 
wtopienia dłoni – 
kładę
ocieram twarde kontury 
aż wsiąkniesz w beż mój 
twoim

mną

Krystyna Morawska 

Rozmowa (II)

Jeżeli jestem kobietą z obrazu Vermeera,
to z drugą twarzą i nowym imieniem.
Odwrócona w stronę pustego dialogu
nigdy nie będę sama. Zawsze z czerwienią,

której nie można się oprzeć. Pozostaję
poza kłamstwem. Skoro życie jest wyspą,
naucz odwagi do rzeczy prostych.

Przelewam słowa, ciepłe jak mleko,
w oddzielną historię. Czas wracać.
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Dziennik czasu zarazy i wojny (31)

11 sierpnia
Przychodzą do mnie, żeby porozmawiać. 

Tylko. Aż! Cenna sprawa. Lekarska. A ja z 
trudem odrywam się od wykonywanej właśnie 
roboty. Czasem proszę o danie mi chwili czasu, 
abym zakończył jakąś część tej roboty. Zazwyczaj 
nie rozumieją. Nadymają się w obrażeniu. Czuję 
to, ale po pewnym czasie przestaję już na to 
zwracać uwagę. Życie w poczuciu ciągłej winy 
przestaje mnie rajcować. 

Pewnego dnia przyszedł do mnie kolega 
dość sterany życiem i opowiedział mi taką oto 
historyjkę:

- Mając już dość swego sterania chciałem 
upiększyć kolejny, przymusowy dzień. Wysze-
dłem wczesnym rankiem na dwór i zacząłem – z 
głupoty, dla farmazonu, lekceważąc monitoring 
– zrywać gałązkę róży z krzewu na pobliskim 
skwerze. Szło mi to dość opornie, tak długo, że 
zostałem zauważony.

– Chyba dla ukochanej – usłyszałem od 
przechodzącego, roześmianego od ucha do 
ucha młodego człowieka, prostackiego raczej.

– Tak – odpowiedziałem. – I wyobraź sobie, 
że na moment w to uwierzyłem – zakończył swą 
opowieść ów zgorzkniały mizantrop.

 
12 sierpnia  
Na kanwie obecnych wydarzeń niektórzy 

historycy gloryfikują polską przeszłość wieloet-
niczną, wielojęzykową, wielokulturową i wielo-
wyznaniową. Powtarzają tezę o sile państwa, o 
jego niezwykłej żywotności. Jakby chcieli powtó-
rzenia… Jest ono niemożliwe również dlatego, 
że przybyli do Polski Ukraińcy, a raczej Ukrainki 
(90 procent uchodźców po 24 lutego 2022 
roku), tylko w 30 procentach wiążą swoją przy-
szłość i pomyślność z naszym krajem. Podoba im 
się, są wniebowzięci, ale inne kraje mają większy 
potencjał i większą dynamikę, a także stabilność 
ustrojową, w której polityka rozumiana jako try-
wialna walka o władzę nie zakłóca tak bardzo, jak 
u nas życia, społeczno-gospodarczego. Poza tym 
na Wschodzie funkcjonuje mit idealnego Zachodu.

Wielu Ukraińców po pierwszym szoku 
wojennym zdecydowało się jednak na mozolne 
odbudowywanie-budowanie swojego państwa 
nawet metodą cegiełka do cegiełki, nawet 
przy zamieszkiwaniu w baraku czy piwnicy. 
Niemożliwość powtórzenia Polski barwnej 
narodowościowo i silnej poprzez współdziała-
nie wielu narodowości wynika jednak przede 
wszystkim z faktu, że współczesny Ukrainiec w 
sile wieku, podobnie zresztą jak współczesny 
Polak, to człowiek zeuropeizowany, kosmopo-
lityczny i skonsumeryzowany, a więc narodowo 
i kulturowo mało swoisty. To lepszy lub gorszy 
pracownik, ślepo lojalny wobec obowiązujących 
praw, tolerancyjny aż do obojętności, kochający 
rozrywkowy czas wolny, myślący głównie o sobie i 
najbliższych, przywiązany do maksymy raz się żyje.

Moje starania o powołanie w piętnasto-
tysięcznej, załóżmy, diasporze ukraińskiej w 
Bydgoszczy, Klubu Inteligencji Ukraińskiej 
zakończyły się zmianą tej nazwy, ze względów 
demokratycznych (sic!) na Klub Kultury Ukra-
ińskiej i wyłonieniem, mało energicznej zresztą 
grupy inicjatywnej, którą wciąż muszę poganiać. 
Nie ma więc jeszcze owego napięcia wewnętrzne-
go często na granicy sporu, które by dodawało 
dodatkowej energii wielobarwnemu państwu i 
społeczeństwu Polski.

13 sierpnia
Niektórym mężczyznom wydaje się, że są 

stworzeni do czynów heroicznych. Realizują je 
więc pohukując na żony, a czasem je bijąc – nie 
bez prowokacji z żeńskiej strony zresztą – a zmo-
toryzowani trąbiąc na ulicy na inne samochody, 
nawet te jadące z przepisową prędkością. Jedne-
mu takiemu bohaterowi, który trąbił na mnie z 
tego powodu zaproponowałem, aby dzielnością 
wykazał się na Ukrainie. Są przecież oddziały 
cudzoziemskie. Zrobił wielkie oczy i odjechał. 

14 sierpnia 
Kolejna fala upałów wywołuje bezradność. 

Ciepło, ciepło, pot i co dalej? Wszystko spali się, 
zaschnie? Nawet dany przez Boga rytuał dnia i 
nocy nie podnosi na dłużej pozoru poziomu 
poczucia. Dobrze, że jest w zanadrzu, też dany 
przez Boga, rytuał pór roku. Tylko tej jesieni i 
zimy, a raczej towarzyszącej im ciemności, trochę 
w Polsce za dużo. Co wiosnę czuję się, jakbym wy-
szedł z jakiejś piwnicy, w której mnie uwięziono. 

15 sierpnia
Jarosław Seidel chwali „tandetną powieść” o 

miłości, którego od pewnego czasu cytuję. Pisze: 
„Ten prosty a precyzyjny język, czułość, delikat-
ność w opisie relacji dwojga – toż to prawdziwy 
Czechow. Dziś już nikt tak nie pisze – z takim 
wyczuciem słowa i empatią”.

Dziękując za pochwałę, kartkuję „tandetną 
powieść”, aby dać satysfakcję krytykowi. O, już 
jest:

„Wpadła w czarną dziurę, z której sama 
nie potrafiła się wydostać. To kobieca słabość, 
którą tak bezczelnie i bezmyślnie wykorzystują 
mężczyźni. - „Rób ze mną co chcesz” – zdawały 
się mówić, odmykające się od czasu do czasu jej 
zielonkawe w słońcu, a brązowawe w cieniu oczy. 
Wiedział, że ta czarna dziura może przerodzić 
się w czarną rozpacz. Że zatraciła swoją godność, 
że zdradziła męża, że to tylko fizyczność bez 
przyszłości. Kochał ją zbyt bardzo, aby pozwolić 
na tę jej czarną rozpacz. Poprzestał więc tylko 
na gorących i delikatnych niczym muśnięcie 
motylego skrzydła pocałunkach. Pieścił jej zło-
tawe, zanurzone w gęstym słońcu sierpniowego 
popołudnia, ciało, już bez nieudanych zresztą 
prób, wnikania w jego wnętrze. A druga jego 
część, rozgrzana i obolała, walczyła ze swoją ener-
gią, która według trywialnego kultu męskości, 
była słabością”.           

16 sierpnia
Popołudniowo-wieczorny lat do Birming-

ham w północnej Anglii. Nie lubię startów; z 
niepokojem oczekuję na oderwanie się samolotu 
od ziemi. Bo co będzie, gdy rozpędzony samo-
lot nie wzbije się w powietrze? Na bydgoskim 
lotnisku pas jest na tyle długi, że mogą na nim 
startować nawet największe samoloty świata. A 
gdzie indziej?

17 sierpnia
Pogoda typowo angielska: zachmurzenie, 

wiatr, mżawka, podczas gdy w kraju upały. Współ-
czuję sobie, współczuję krajowcom.

W Odrze śnięte ryby. Przyducha. Nikt nie 
wie o co chodzi. Zazwyczaj tego typu wypadki 
zdarzają się w okresie urlopowym, kiedy kogoś 
nie ma, ktoś wyjechał, ktoś zapił. U mnie, w 
nowej pracy, też zamieszanie. Ambitna kobietka 

chce wykorzystać czas, w którym ma miejsce 
rozprzężenie i chce się przebić w górę. Pech w 
tym, że nie umie latać a same ambicje daleko 
nie niosą.

18 sierpnia
Wizyta w Yorku, stolicy starożytnej rzym-

skiej prowincji Northumbria. To stare, w miarę 
dobrze zakonserwowane miasto w północnej 
Anglii. Mury obronne wokół, ogromna katedra 
zbudowana w XIII wieku z piaskowcowych 
bloków, choć później wielokrotnie przebudo-
wywana i uzupełniana. Nawet obecnie. Pojawiły 
się bowiem w niej gadżety ze wszech miar współ-
czesne, jak medalion z okazji wylądowania Neila 
Amstronga na Księżycu, a w ramach ekumenii 
- ikona świętego Piotra z 2004 roku. Trzeba przy-
znać, że całe wyposażenie York Minster jest bardzo 
wysmakowane, kontrastujące z trywialną estetyką 
współczesnych Anglików, którzy, na przykład lu-
bią plastikowe krasnale i grzybki przed domem. 

Na ulicach Yorku wiele wystrojonych par, 
bowiem w tym dniu odbywają się wielkie wyścigi 
konne.

19 sierpnia
W rocznicę swoich urodzin w angielskim 

Sheffield, w którym przebywam goszcząc u 
najmłodszej córki Pauliny, z przyjemnością ob-
serwuję radosne loty helikoptera w wieczornym 
słońcu. Ktoś bogaty bawi się, czując wiatr we 
włosach. Czy ja kiedykolwiek, podczas swego 
73- letniego żywota, miałem taką beztroską, 
przekraczającą codzienne horyzonty, zabawę? 
Nie pamiętam.

20 sierpnia
Cicha sobota. Na osiedlu, na którym 

mieszkam, niemal przez cały dzień paraliżujący 
spokój. Nie wiem, co w tym czasie robią Anglicy 
za szczelnie zasłoniętymi oknami ciasnych miesz-
kań, w każdym razie na ulicach tylko - nieliczni 
zresztą – kolorowi.

21 sierpnia
Chrzest wnuczki Patrycji w kościele rzym-

skokatolickim pw. św. Teresy w Sheffield. Msza 
ze wszech miar uroczysta. Ksiądz czarnoskóry, 
większość wiernych także, gdzieniegdzie tylko 
poutykane stare, wychudłe Angielki. Ceremoniał 
chrzcielny jakby w formie zabawy. Kapłan chyba 
– na wzór amerykańsko - za honor poczytał sobie 
rozśmieszenie grupki uczestników ceremonii, 
bowiem od czasu do czasu mówił coś wesołego, 
sam jako pierwszy, rozświetlając świat dwoma 
rządkami śnieżnobiałych zębów, świetnie kon-
trastujących z jego kolorem skóry. Całe szczęście, 
że nie pominął głównych słów sakramentalnego 
rytuału, odczytywanego z karteczki. Znając nie-
doświadczenie i bierność religijną tutejszych 
wiernych, sam przyniósł białą szatę w formie 
kwadratowej chustki i małą świecę. Dostał za to, 
a raczej za całość ceremonii, 50 funtów, bo w 
angielskim Kościele rzymskokatolickim nadał 
obowiązuje zasada co łaska. 

22 sierpnia
Szare, mdłe niebo i równie mdła, od czasu 

do czasu mżawka. Całodniowe oczekiwanie 
na lot powrotny. Spacery po nudnej z uwagi 
na monotonną ceglaną zabudowę, okolicy. W 
karłowatych ogródkach nierzadko – obok pla-
stikowych krasnali i grzybków - śmieci i różne, 
porozrzucane niedbale sprzęty. Telewizji – jak 
zwykle – nie mogę oglądać, choć dostępne są 
chyba wszystkie kanały łącznie z polskimi; wczo-
raj oglądałem play-off polskiej extraligii żużlowej. 
W domu, w którym przebywam, żadnej książki. 
Gospodarze czytają tylko od czasu do czasu coś 
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z Internetu. Zazwyczaj krótkie wiadomości z 
ogromnymi kolorowymi obrazkami.

23 sierpnia 
Podróż ciasnym jak tramwaj, pociągiem do 

Birmingham. Krajobrazy za oknem mdłe. Wciąż 
te same z ciemnoczerwonej, prawie że brunatnej 
cegły, kanciaste domy o szarych, stromych da-
chach. Gdzieniegdzie mignie, też podobny do 
innych, neogotycki lub neorenesansowy pałac. 
Ciemna, poszarzała przez pochmurną pogodę, 
jakby przytłumiona w rozwoju, zieleń. Wody 
dużo, ale ciepła mało.

Na lotnisku w Birmingham tłumy. Domi-
nują biali różnych narodowości i Azjaci, Murzy-
nów mało. Sebastian mówi, że oni przywykli do 
szałasów, ale mnie się wydaje, że nie mają nie-
zbędnej do podróżowania ciekawości umysłowej, 
w tym pasji poznawczej. Terminal stary. Dobrze, 
że nie ma w nim, jak w terminalach niemieckich 
i holenderskich, ruchomych schodów i chod-
ników. Nogi - całe szczęście - pracują. Podczas 
siedmiodniowego pobytu u córki Pauliny nie 
miałem zbyt wiele okazji do ruchu. Były space-
ry, ale monotonna okolica i wilgotno-wietrzna 
pogoda zniechęcały.

Lot udany, spokojny. Chwała Bogu!

24 sierpnia
Zawsze zastanawiałem się, kto na Ukrainie 

dowodzi wojskami. Nie szukałem tej wiadomości 
w portalach internetowych, których nie znoszę, 
bo są bardziej trywialne niż telewizja, a tu w „Ga-
zecie Wyborczej” (nr 186, s. 8-9) rzeczowy i barw-
ny mimo wszystko artykuł Pawła Smoleńskiego 
o generale Wałeriju Załużnym. Utalentowany, 
konkretny, ofiarny. Prawdziwy państwowiec. Im 
wcześniej państwowcy zastąpią rządzących dotąd 
oligarchów i cwaniaków, tym, szybciej Ukraina 
wzmocni się. Wojna bez wątpienia przyspiesza 
spóźniony o 30 lat proces krystalizowania się 
nowoczesnego państwa. Paweł Smoleński pisze 
o nowym pokoleniu Ukraińców: „To są zupełnie 
inni ludzie. Znają języki obce, radzą sobie z elek-
troniką, umieją korzystać z możliwości, jakie dają 
komputery”. Rzeczywiście, ja też coraz częściej 
takich spotykam.

25 sierpnia
- „Byłem pod takim wrażaniem twojej 

nieoczekiwanej wizyty, że nie wiem w co byłaś 
ubrana. Na pewno w sukienkę, bo pamiętam, że 
podziwiałem twoje piękne nogi… Takiego sms-
-a chciałem do niej wysłać, ale przypomniałem 
sobie wskazania ojca, że męskość to zaradność 
i nieokazywanie emocji. Więc nie wysłałem”. 

Taką wypowiedź usłyszałem tuż za sobą, 
jadąc bezszmerowym tramwajem. Nie odwróci-
łem się, aby nie spłoszyć tej tak pięknej miłości. 

26 sierpnia
Wdepnąłem w korporację. Ludzie, któ-

rzy nie umieli dotąd poradzić sobie w życiu 
lub szukają przygody, na wyścigi, jeden przed 
drugim, usiłują dostosować się do standardów 
korporacyjnych, wzmocnić swoje cherlawe 
ciałka korporacyjnymi stelażami języka, gestów, 
rytuałów. Werbalna serdeczność w relacjach 
międzyosobowych aż mdli. Prezes na uboczu, 
politycznie dobrze ustawiony, bo korporacja jest 
emanacją politycznej grupy. Prezes wyraźnie od-
poczywa po jakichś życiowych bądź politycznych 
przygodach.  

Całością rządzi ekonom, który bez jakich-
kolwiek wyraźnie ujawnianych emocji, z uśmie-
chem na twarzy, rozdaje razy na lewo i prawo. 
Rozdawanie i unikanie razów to główna aktyw-
ność korporacji, oprócz oczywiście, powolnej 
realizacji głównych  zadań. Większość prześciga 

się w umizgach do ekonoma, mniejszość chowa 
się po kątach. Cały czas próbuję zachować się 
normalnie, lecz co rusz słyszę uwagi, że moje 
wypowiedzi i e-maile niezgodne są z ustanowio-
ną normą. Podesłano mi nawet wzór maila. Jak 
zwykle nadwyżka kadr, która aby uzasadnić za-
sadność swego istnienia popisuje się aktywnością 
werbalną na wewnętrznej stronie internetowej 
komunikacyjnej korporacji, chociaż wystar-
czyłby zwykły telefon. Tego typu komunikacja 
uzasadniona jest rzekomą transparentnością i 
koniecznością budowy spójności, lecz w istocie 
blokuje realne działania.

W tym korporacjonizmie najgorsze są 
oczywiście kobiety, które na gwałt chcą się przy-
podobać jeleniowi na rykowisku, czyli głównemu 
menagerowi – ekonomowi i jedna przez drugą 
pukają do jego skołatanej, choć owa wszechwład-
ność to jego wybór, głowy. Podkreślają swoją 
obecność, eksponują swoją ważność, przy okazji 
donosząc jedna na drugą, choć czynią to często 
przez ogródek w jakiejś pozornie nie znaczącej 
informacji.

27 sierpnia
Hispsterstwo rozproszyło się aż poza grani-

ce śmieszności. Teraz w modzie są brody. Trud-
no nie pękać ze śmiechu na widok brodatego 
śmieciarza, piłkarza nożnego czy Władysława 
Kosiniaka-Kamysza. Do niedawna hisperskie były 
tatuaże, tylko że brodę można zgolić a tatuaż... 
Wokół coraz więcej dziadków i babć, które na 
pomarszczonej skórze mają trwałe  znaki chwi-
lowego uniesienia.

29 sierpnia
Przez wiele lat zastanawiałem się nad czę-

sto używanym pojęciem, także w sferze religii, 
genialna kobiecość, geniusz kobiety. Wydaje mi się, że 
polega on na wplataniu w duchowość i kulturę, a 
są to przecież główne atrybuty człowieczeństwa, 
walorów natury. Wydawanie życia na świat, 
seks z głębokim przywiązaniem do partnera, 
troska o życie i zdrowie, dbałość o urodę i o 
ciało – oto obszary duchowego, odnaturalnego 
człowieczeństwa w kobiecie, które nie są dane 
mężczyźnie. Mężczyzna pod tym względem jest 
tylko wegatywny. Problem jest jedynie w tym, że 
kobiety, nie mając własnego, odrębnego języka, 
nie są w stanie wyrazić słownie swego geniuszu.

30 sierpnia 
Przez media przewalają się fale spiskowej 

teorii co do tragicznej śmierci Nadii Dugin. A 
mnie się wydaje, że ta, wywołania przez atmosferę 
wojenną, historia to jedynie efekt wielkiego, od-
wiecznego spisku Rosjan przeciwko racjonalno-
ści i zachodniemu humanizmowi. Ojciec zabitej, 
Aleksander Dugin, to współczesny Rasputin, 
wykreowany przez niedouczonych zachodnich 
dziennikarzy na doradcę W.W. Putina, podczas 
gdy w rzeczywistości nie bywał on w kręgach 
kremlowskich elit. To współczesne wcielenie 
Rasputina – obłędny naturszczyk płynący na 
fali Wielkiej Rosji, zanurzony równocześnie w 
otmętach mistycyzmu Dostojewskiego.

Spośród tych medialnych treści spiskowych 
jedna wydaje się najbardziej prawdopodobna: 
zamach sprowokował sam A. Dugin, który 
publikował teksty, w których opowiadał m.in. 
o dawnej, mistycznej tradycji składania dzieci 
w ofierze. Jeden z przytaczanych przez niego 
przykładów dotyczył ojca poświęcającego życie 
własnej córki (Wiktoria Bielaszyn, Kto zabił Darię 
Dugin?, „Gazeta Wyborcza” 2022, nr 199, s.11). 
Tak mogło być, bo w Rosji wszystko co złe jest 
możliwe, ale chyba najbardziej prawdopodobne, 
że ten zamach dokonany został przez innego 
naturszczyka – mistyka, bądź – równie obłędnego 

przeciwnika wojny-  któremu wmówiono to A. 
Dugin podpowiedział wojnę W.W. Putinowi. 
Obłęd, prawdziwie rosyjski obłęd, który nigdy 
nie liczył się z ludzkim jednostkowym życiem.

31 sierpnia
- Pod koniec życia trafiłem wreszcie na 

bratnią duszę, albo to ja dojrzałem do takiego 
braterstwa z kobietą – powiedział jeden z moich 
kolegów, który zakochał się na zabój w młodszej 
o 30 lat kobiecie. Uspokajam – jest on wdowcem 
a ona panną, choć trochę starszawą. Dobrze, że 
wspomniał o swojej dotychczasowej niedojrza-
łości, a nie wszystkie swoje życiowe klęski zwalał 
na ślepy los.

1 września
Dzieci do szkoły. Zawsze mnie to radowało.

2 września 
A jednak jesienne ciemności i chłody przy-

chodzą w kalendarzowym rytmie.

3 września
Lilija Zahnitko swoją energią i pasją napę-

dza Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców, 
którym od 3 sierpnia 2022 roku, pro forma 
kieruję. 

4 września
Jedna ze znajomych mówi mi, że dla ko-

biety w relacjach z mężczyzną najważniejsza jest 
uwaga z jego strony, zainteresowanie się nią i 
jej sprawami.

- Jest to tak ważne, że kobietę rajcują na-
wet bzdurne, sztucznie kreowane, o czym ona 
dobrze wie, komplementy – mówi.

Stwierdzenie to potwierdza moja teoryjkę 
o budowaniu kobiecego życia w odniesieniu 
do mężczyzny, co jest oczywistą zależnością od 
niego.

5 września
Europeizacja Ukraińców to między innymi 

zapisywanie w transkrypcji angielskiej ich na-
zwisk. Wychodzą z tego potworki, jak: Yaremen-
ko, (właściwie Jaremenko), Kochur (Koczur), 
Krychenko (właściwie Kryszczenko). Ukraińcy 
jak barany zgodzili się na to.

6 września
Na uroczystości państwowej podchodzi do 

mnie staruszka z zapytaniem?
- A gdzie są nasi?
- Nasi są wszędzie – mówię.
- Ja widzę tałatajstwo – orzeka stojąca na 

grobem staruszka i z grymasem niesmaku na 
twarzy oddala się.

7 września
Wyjazd w teren z wieczorem autorskim. 

Biała rozpięta koszula, kolorowa, niedbale za-
wiązana apaszka. Teatr. Ludzi poezji nie czytają, 
ale chcą oglądać poetę. No i od czasu do czasu 
go słuchać, więc ćwiczę dobre czytanie, bo jak 
dotąd miałem z tym kłopoty.

8 września
Rozważania o Rosji znów powracają na 

łamy, które dotąd były dla tych barbarzyńców 
zamknięte. Zło zawsze pociąga.

9 września
Miasto zagęściło się od nowego roku szkol-

nego. Szkoły rzeczywiście wyznaczają rytm życia.

10 września
Ciepło i sucho. Rano świeci słońce, nie 

przytłumione przez opary, oślepia. v
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Daniel Fiłatow

Garnek 

 
Zaciekawiony hałasem nierozsądnie zajrzałem 
pod firankę pamięci w moim umyśle
A tam był tylko
garnek
na ogniu
z wrzącą wodą

Niezdarą będąc oczywiście wpadłem do niego
Więc jakby mnie ktoś szukał
to ja się teraz gotuję
al dente
oby nie za długo

nie
do miękkości

Maciej Porzycki 

Pod tytułem

Wyrwano mnie
niczym kartkę z książki

pisał o przebudzeniu
Robert Musil

więcej nie wyjawił
bo wciąż mu się śni

jedna z tych lektur
do poduszki

Maciej Rybicki

Nowa Era

Węże wiją się na piasku
Wabiąc onirycznym błyskiem
W czarną otchłań w noc bez brzasku    
Ulatują ptaki z piskiem 
Sześć dolarów rządzi światem 
Sześć bilionów w sześciu rękach 
Nowa era już się budzi 
Nieład zmieni w ład zagłady 
Wolność będzie konać w mękach
Człowiek będzie automatem 
Człowiek będzie jadł owady  
Które wcześniej jadły ludzi  

Papież toczy bój z szatanem
Ramię w ramię – z Duchem Świętym
Kto tu wrogiem a kto panem
Szatan pyszni się nietknięty 
Święty Jerzy na rumaku 
Sól zwietrzała nie ma smaku    
Sprytny biskup przejrzał Boga 
Za igraszkę ma zbawienie 
Własny Kościół ma za wroga 
Mężnie walczy z ociepleniem
W Gretę Thunberg wierzy wielce
I w postępu złote cielce

Szwab z Hararim kombinują
Jak zbydlęcić wolnych ludzi
Powyszczepiać zaczipować
Tak by buntu nie rozbudzić
Z wolna żabę ugotować
W złotą klatkę złowić kosa
Z wolnych ludzi zrobić hordę 
Zmienić w niewolnicze masy 
W służbie Gejtsa i Beznosa
Tego wszak żądają czasy
Aby wszystkich wziąć za mordę
I oskubać równo z kasy  

Papież temu błogosławi 
By owieczki wpędzić w nędzę
Przenikliwość mędrców sławi
Bo wszak stoi w Świętej Księdze 
Że biednemu się zabierze 
Żeby łatwiej wszedł do nieba 
Bogatemu zaś dołoży.
Trzeba zatem wierzyć szczerze
Że taki jest zamiar Boży 
I temu się poddać trzeba 
Dobrowolnie lub przemocą
A zawsze z Bożą pomocą 

W trupim fosforycznym blasku 
Wiją się węże na piasku
Kreśląc zawiłe przesłanie:
Co się ma stać to się stanie   
Co się ma stać to się stanie   
Co się ma stać to się stanie   

Marek S.Podborski

Busola

(z cyklu tanie litanie)

w rozkoszy zakola
lojalna Jola – nielojalna Jola

pioruna topola
lojalna Jola – nielojalna Jola

zgrana konsola
lojalna Jola – nielojalna Jola

futro z sobola
lojalna Jola – nielojalna Jola

po gruszki trolla
lojalna Jola – nielojalna Jola

bandzior z Okola
lojalna Jola – nielojalna Jola

czoło do parola
lojalna Jola – nielojalna Jola

ścisła kont rola
lojalna Jola – nielojalna Jola

Odra od Opola
lojalna Jola – nielojalna Jola

tonąca gondola
lojalna Jola – nielojalna Jola

mennica obola
lojalna Jola – nielojalna Jola

cień parasola
cień

Rafał Gawron

etos zaprzepaszczony

miałem w głowie kilku bohaterów
na lekcji historii pani nauczycielka mówiła
dziś nie mogę wam wszystkiego powiedzieć
dowiecie się sami
dziś wie cała Polska
jeszcze mniej wierzy
śpiewano o kombatancie na styropianie
kręcono filmy o milionach 
zginęło więcej generałów niż na wojnie
był też taki co strzelił do siebie
trzy razy i nikogo nie złapano
z autostrady uciekali Chińczycy
nikt nie wie czy to przez ryż
szczaw czy mirabelki
nie rozliczono a ostrzelano Magdalenkę
żeby nie było różowo
wstąpiliśmy do Unii dlatego
żeby mieć ruchome schody w galeriach
wielkie uproszczenia mają u nas tradycję
nie warto  z nią konkurować
z tego powodu
papież  został księdzem
dla niewypogodzonych
pałac kultury wciąż stoi

lista bohaterów przestała mieć początek
i koniec

IRONIE

Leszek Kołodziejczyk

propozycja

Niektórzy ludzie mają lęk wysokości
ja nie mam go nawet na tatrzańskich 
szczytach
na wieży Eiffla

Mam za to lęk przyszłości
gdy powiekę podnoszę włączam radio
wchodzę do sieci

Chętnie bym się zamienił

eksperyment

dołączył nas do swego dzieła
dał nam wolną rękę
pokazał tylko gdzie dobre i niedobre 
rośnie
włączył czas 
krew się polała
krwią własną sygnował więc nasze 
uniewinnienie
in blanco jeśli tylko pożałujemy
hulaj dusza!

może wypadałoby okazać wdzięczność
i się pohamować
(chyba na to liczy)
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Grzegorz Zientecki

OCEAN  INDYJSKI  

Te bezdemoniczne noce
Gdzie szczęście mnożyło się jak liczbowe ciągi
Ten pradawny akwen
Gdzie krzyżowały się szlaki do Golkondy i Serebdyby 
Do Nubii i Pontu
A ładownie szczebiotały trefnym cargo 
Między wielką wodą a wielkimi piaskami 
Toczyłem swój żywot 
Człowieczy owad o wielu czułkach 

Robię rachunek mil: 
Słono kosztuje samotność 
Słono też wspomnienia
Będę w domu za trzy tygodnie
I znów będzie mnie miotało po kątach jak Sindbada 
Dopóki gdzieś nie zamustruję  

Katarzyna Dominik

Powroty do Frattamaggiore

Il mio paradiso – kruche cornetto i zapach 
espresso, il mio – utęskniony…
paradiso – trolejbusy zbierają wąskie uliczki 
i bezmiar kawiarenek
Szewc, zegarmistrz, morska bryza
i ten widok – zastygły w czasie…
Szewc, zegarmistrz i ten widok – jakże nieziemski

Przetrwasz – jak długo oddychają skamieliny
Przetrwasz - mimo popiołu w śnie Wezuwiusza 
ciszą kołysanego
Tam nad brzegiem miłość jak wino
Grzech nie skosztować…
Zachowasz wszystkie pocałunki tej nocy 
Jak zwykle

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXXI

1.
Słychać modły.
W świętych gajach jestem Druidem.
Rozmawiam z rzekami.
W ich nurcie dotykam muszli
zaklętych w złote brosze
i wyplatam z rud bagiennych szum Hibernii.

Dotknij mnie,
poczuj, jak staję się pogańską świętą górą,
na której rozsypana mapa nieba,
srebrzy się jak łuski sielawy. 

2.
My, wędrowni jubilerzy, 
palący między sobą ogniska, 
z których ogień wyjmował Święty Patryk,
i ty, silniejsza niż brąz, 
rękoma królowej Medb, przynosisz mi świt.

Wypełniam nim oczy kormoranom i kometom,
dostrzegając w nich niewypowiedziane
słowo miłość.

Marek S.Podborski

Krykiet

młoda Pakistanka nie zgrab nie
wchodzi do morza
ma czarny cielisty
kostium jakby obcisłe pendżabi
w wersji kąpielowej
po kostki
z czarnym ciasnym
kapturem pływa
jak czarna boja
pantera jak mane 
kinowa śmierć
szuka ofiary
na brzegu jej ciotki
kuzynki siostry 
w trochę jaśniejszych
kos tiumach
przy sandałowych strażnikach rodu 
(bawiących się wytrwale
plastikowymi butlami wody 
niczym kijami do krykieta)
kąpią się w soczystych uśmiechach
grzebiąc stopami

mokry piach

Małgorzata Ossowiecka

Burning Man, Nevada

Krzemowe ludziki na pustyni grają
w kosza swoimi głowami.

Tworzą mały świat na tydzień,
potem go palą.

Przytulają się pomimo pożarów.
Piją wodę z benzyną
i plują ogniem.

Jedzą złoto z cudzych rąk i płoną
przez kolejny tydzień.

Tydzień radykalny.
Zero waste

Robert Drobysz 

Antiqum
 

idąc na spacer z pieskiem
mija duchy dawnych gladiatorów
oklaski na arenie płyną akweduktem
bezcieleśni patrycjusze
zdumieni obserwują przejeżdżające
przez nich tramwaje
 
o! biedne Antiqum
co z ciebie zostało
kamienie wspomnień
skośnoocy turyści
deptają beztrosko
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Opowiadanie ukazało się w nowojorskim 
dzienniku „Forwerts” 30 października 1959 roku 
w cyklu „Ludzie w moim życiu” pod pseudoni-
mem Icchok Warszawski.

Niemal wszystkie warszawskie biblioteki 
były w prywatnych rękach. Jedyna miejska 
biblioteka publiczna znajdowała się na pery-
feriach, daleko od centrum miasta. Ci, którzy 
chcieli czytać literaturę, płacili za to jeden albo 
dwa złote miesięcznie. Przychodząc po książki, 
nie sięgali po nie samodzielnie na półki, tylko 
wyszukiwali w katalogu.  

Opisywana przeze mnie jedna z tych 
prywatnych bibliotek była instytucją o długo-
letniej tradycji. Nie funkcjonowałaby jednak, 
gdyby jej właściciel oraz jego współpracownicy 
nie stali się specjalistami w ratowaniu księgo-
zbioru. Foliały były zniszczone. Naprawiano je, 
podklejając papierową taśmą. Tu, w Ameryce, 
nikt by takiego egzemplarza nawet nie tknął, a 
tam traktowano go z nabożeństwem, niemal jak 
przedmiot kultu, jak relikwię. Oprawione w płót-
no, ze zniszczonymi grzbietami, książki stały na 
półkach poukładane od podłogi po sufit. Kiedy 
ktoś znalazł się w bibliotece, od razu uderzał go 
zapach pleśni, a może nawet – co było jeszcze 
bardziej nieprzyjemne – stęchlizny. Czytelnik, 
który zażyczył sobie książki, po jej otwarciu 
zauważał często jakieś insekty, powinienem od 
razu powiedzieć: mole książkowe. Można było 
odnieść wrażenie, że oddawały się twórczej pra-
cy, ucząc się, czytając, studiując. Same wyglądały 
jak małe literki, między którymi pełzały.

 Z tyłu, za kontuarem, stał właściciel 
biblioteki, pan Breskin. Wyglądem przypomi-
nał całkiem bogatego kupca lub gospodarza, 
ubrany na czarno, z wystającym sympatycznym 
brzuszkiem, z którego boku zwisała dewizka. 
Jednakże pan Breskin był osobą bardzo światłą 
i uduchowioną. Możliwe, że przeczytał wszystkie 
książki ze swojej biblioteki. Jeśli tylko się dało, 
starał się nie kupować do swojego zbioru żadnej 
literackiej szmiry. Pragnął, aby czytelnicy-abo-
nenci jego biblioteki czegoś się nauczyli, coś 

Icchok Baszewis Singer

Biblioteka

poznali. Oczywiście, niczego nie narzucał, jedy-
nie grzecznie polecał. Można tam było dostać 
przede wszystkim popularne dzieła naukowe, 
ale też te zupełnie nieznane. Trafiłem tam 
Flammariona, Nietzschego, Schopenhauera 
oraz liczne prace na temat okultyzmu, a także 
literaturę fachową z dziedziny psychologii. 
Znajdowały się tam pozycje, których nie dało 
się zdobyć gdzie indziej. Bibliofile i zwyczajni 
bibliomanii przybywali zewsząd w poszukiwaniu 
nieznanej im jeszcze literatury. Cała atmosfera 
panująca w bibliotece przypominała nowocze-
sny bejt midrasz*.

Pan Breskin był zagorzałym zwolennikiem 
i propagatorem Spinozy. Żył zgodnie z jego na-
uką, filozofią: „nie śmiejcie się, nie płaczcie, tyl-
ko zrozumcie”. Wokół biblioteki gromadziła się 
żydowska biedota. Złodzieje kradli, komuniści 
organizowali demonstracje, handlarze starzyzną 
skupowali szmaty, biedne przekupki handlowały 
nadpsutymi owocami. Nikogo wokół nie brako-
wało, nie wyłączając ulicznych prostytutek. Pan 
Breskin wiedział, skąd biorą się nieszczęścia: 
bieda, nierząd, złodziejstwo. Z tego, że człowiek 
nie panuje nad swoimi emocjami, uczuciami. 
On sam miał dość powodów do zdenerwowania. 
Czytelnicy niszczyli książki, brudzili, robili głupie 
dopiski na marginesach. Złościło go to, ale czy 
miał kląć albo coś załatwiłby krzykiem?  Należy 
zrozumieć wszelką motywację. W delikatny 
sposób uczył, że nie można budować własnego 
szczęścia na nieszczęściu innych. Jak długo 
człowiek tego nie pojmie, tak długo świat będzie 
pełen niesprawiedliwości i szaleństwa. 

Po I wojnie światowej pojawił się nowy ro-
dzaj czytelników. W miejsce dawnych studentów 
jesziwy**, którzy przez wiele lat przychodzili do 
biblioteki pana Breskina w poszukiwaniu wiedzy 
na temat świata, pojawił się czytelnik żądny 
tylko nowości, literackich sensacji... We Francji  
brukowe powieści Margueritte’a oraz  Dekobry 
wydawali w milionowych nakładach. W Anglii 
rozwinął się rynek taniej książki Wallace’a. Z 
Rosji zaczęła nadchodzić komunistyczna bibuła 
pełna czerwonej propagandy. Każde państwo 

eksponowało swoich pisarzy. Po-
lacy wydawali szczególnie wiele 
przekładów. Nowy czytelnik czy też 
nawet może bardziej czytelniczka 
zachowywali się jak rozpieszczone 
dzieci. Dla nich stare książki stawa-
ły się niczym niemodne stroje, a 
dobra powieść oznaczała dopiero 
co napisaną i wydaną. Nowości, no-
wości – tylko o to się upominano.  

 Na początku pan Breskin 
próbował wyjaśniać, że nowa książ-
ka wcale nie musi być lepsza od sta-
rej. Co z twórczością Tołstoja? Czy 
Platona nikt już nie będzie czytał? 
Jednak dziewczęta, a i dojrzałe ko-
biety nie miały ochoty wysłuchiwać 
mądrych rad pana Breskina. Przy-
chodziły umalowane, wyperfumo-
wane i zniecierpliwione, wykazując 
konkretne zainteresowania, czego 
pan Breskin nie rozumiał. One 
chciały znaleźć w książce erotykę, 
sensacje, czytać dzieła młodych 
autorów uwikłanych, podobnie 
jak bohaterowie ich powieści, w 

miłosne historie. Pan Breskin próbował pod-
suwać czytelniczkom książki Gogola, ale one  
odwracały głowę, kręcąc nią z dezaprobatą. 

– To jest stara historia.
– Gogol to ramota, Dekobra – grafoman, 

to jest nowe? – pytał pan Breskin. 
– Chcę coś o współczesnym życiu. 
– Życie wszędzie toczy się podobnie, jest 

zawsze takie samo. 
– Nie...! 
A że pewnego razu, nieopodal, otwarto 

nową bibliotekę niemal wyłącznie z nowościa-
mi, wkrótce w placówce pana Breskina nie 
ostała się prawie żadna czytelniczka. Każdego 
dnia przychodziły z pretensjami panie chcące 
odebrać wpłaconą kaucję, pieniądze złożone w 
bibliotece, zasilające jej kapitał. Pan Breskin mu-
siał się zapożyczyć i popadł w długi. O zakupie 
nowych książek mógł tylko pomarzyć. W jego 
bibliotece pozostali jedynie czytelnicy podob-
ni do księgozbioru: starzy, zmęczeni życiem, 
półcienie w połatanych kapotach. Wyszukiwali 
na  zniszczonych, wyblakłych kartach katalogu 
książki, które pomogłyby rozwiązać ich proble-
my, dałyby gotową receptę na życie...

Obok sali bibliotecznej znajdował się mały 
pokoik wyposażony w sofę. Pan Breskin, zmę-
czony ciągłym staniem i klejeniem podartych 
książek, udawał się tam na krótką drzemkę. 
Pomieszczenie to było niemal stale nasłonecz-
nione. Pan Breskin przez długie lata spędzał w 
nim popołudnia, rozmyślając o czystych ideach, 
o duchowości, o boskiej naturze, o jej odwiecz-
nych właściwościach oraz o jej formach – daw-
nego i obecnego objawienia, które Spinoza 
przyrównywał do fal płynącej rzeki lub do baniek 
mydlanych. Do tych objawień należeli wszyscy 
ludzie – ich myśli, pragnienia, fantazje, i oni 
sami, wszystko to odpływało  jak fale, pękało jak 
owe mydlane bańki. Pozostało jedynie bóstwo, 
jego idea, jego bezkresna obecność...

Zaskakujące było to, że kiedy biblioteka 
pana Breskina plajtowała, ludzie upatrywali 
szansę jej uratowania właśnie w owym pokoiku, 
mającym osobne wejście. Wielu było zaintereso-
wanych jego wynajęciem. Młodzi ludzie często 
o to pytali pana Breskina. Jasne też było, do 
czego miałby im służyć. Stałby się miejscem, 
gdzie mogliby sobie sprowadzać kobiety. Pokoik 
nie sąsiadował z żadnym mieszkaniem, zajmo-
wanym przez jakąś rodzinę. W pobliżu nie było 
hotelu, a zresztą obsługa hotelowa i tak, jeden 
przez drugiego, podgląda swoich gości. Pokoik 
nadawał się więc idealnie na miłosne gniazdko, 
miejsce schadzek. 

Jak długo biblioteka przynosiła zyski, 
choćby minimalne, tak długo pan Breskin nie 
chciał nic słyszeć na temat wynajmu pokoiku 
do celów niezgodnych z logiką i zasadami, jakie 
powinny panować między ludźmi. A poza tym 
potrzebował go dla siebie ze względu na zdro-
wie, jako miejsce wielogodzinnych rozmyślań. 
Jednakże jego sytuacja finansowa tak bardzo się 
pogorszyła, że nie miał innego wyjścia, a pokój 
mógł przynieść dochód rzędu osiemdziesięciu, 
a nawet stu złotych miesięcznie. Wydatków było 
i tak wystarczająco wiele, jak choćby pensja dla 
zatrudnionego w bibliotece pracownika, bez 
którego jej właściciel by sobie nie poradził. On 
sam, pan Breskin, nie był w stanie samodzielnie 
wspinać się po drabinie, żeby wyciągnąć z półki 
pod sufitem jakąś książkę, do tego potrzebował 
młodego pomocnika. To wszystko zaważyło na 
tym, że w końcu wynajął pokój. 

Należałem do starych bywalców biblioteki 
pana Breskina. Zapisałem się do niej, gdy wróci-
łem do Warszawy z rodzinnego miasta mojego 

Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje 
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników  

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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dziadka. Chodziłem do niej z takim samym 
nabożeństwem, jak ongiś do bejt midraszu. 
W moich oczach ściany biblioteki wydawały 
się  obłożone skarbami. Nigdy nie wiedziałem, 
co najpierw wypożyczyć. Nowymi książkami 
w ogóle się nie zainteresowałem. Uważałem 
nawet, że erotyki i miłości jest więcej w starych 
utworach niż w nowych, brukowych. U Forela, 
Kraffta-Ebbinga albo tylko Rabelais’go i Petrarki 
jest więcej erotyki na jednej stronie dzieła niż u 
Margueritte’a i Dekobry we wszystkich ich książ-
kach. Tak więc nawet i na tym polu szundziści* 
sfuszerowali. Wszystko było u nich niespójne, 
rozrzedzone. Chcieli się przypodobać każdemu, 
nawet mieszczańskiemu czytelnikowi. Ograni-
czali się do aluzji, podczas gdy klasycy nazywali 
rzecz po imieniu i dostarczali ważkiej wiedzy w 
każdej dziedzinie.

Na początku nie wiedziałem, że pan Bre-
skin wynajął swój pokoik. Jednak później zaczęły 
do moich uszu dochodzić stamtąd, zza drzwi, 
rozmowy, śmiechy, szepty. Za każdym razem 
słyszałem głosy mężczyzny i kobiety. Stało się dla 
mnie jasne, że w sąsiedztwie starych książek, po-
układanych na ściennych półkach, zagnieździła 
się miłość. Któregoś dnia zauważyłem tam moje-
go dobrego znajomego, członka klubu pisarzy. 
Cudzołożył z żoną innego członka tego samego 
klubu. W bibliotece stale przebywali jacyś ludzie; 
nawet wtedy, gdy większość czytelniczek odeszła, 
przychodziło tam trochę kobiet. Tymi samymi 
schodami, które prowadziły do biblioteki, szło 

się także do owego pokoiku. Należało jedynie 
skręcić w prawo. Dziennikarz, który go wynajął, 
znany był z donżuańskich podbojów. Często 
przychodziłem do biblioteki i znałem zarówno 
kochanka, jak i kochankę, para ta zatem doszła 
do przekonania, że przede mną i tak nic się nie 
ukryje i zdradziła mi swój sekret. Inna sprawa, 
że było to tajemnicą poliszynela. Dowiedziałem 
się o tym, ponieważ od czasu do czasu wyko-
nywałem zleconą pracę dla tego znajomego, 
znającego kilka języków obcych, jednakże nie 
władającego biegle jidysz. Kiedy przychodziłem 
do biblioteki, niejednokrotnie zaglądałem 
do  pokoiku. Dziennikarz wręczał mi swoje 
pełne błędów rękopisy, które poprawiałem i 
przepisywałem. Zarabiałem w ten sposób tyle… 
że wystarczało na wodę do ugotowania kaszy.  
Pierwszy raz zobaczyłem wtedy miłość, która nią 
nie była. Lodowatą miłość dwojga cyników. Mój 
przyjaciel, dziennikarz, powiedział mi otwarcie, 
że jest już zmęczony tym związkiem. Zapytałem 
go, dlaczego nie chce zerwać z ową kobietą, a 
on odpowiedział mi półżartem:

– Boję się, że jej mąż stanie się moim 
wrogiem...

W końcu rozwiodła się z mężem, ale  to 
nastąpiło już kilka lat później.

Pożegnałem się z przyjacielem i wszedłem 
do sali bibliotecznej. Pan Breskin nie miał 
pojęcia, że bywałem w jego pokoiku. Wiedział 
natomiast, że param się pisaniem. Powiedział 
do mnie:

Maciej Faliński

Haiku

noc jeszcze młoda
deszcz uderza o szyby
zagłusza miasto

jesienny wieczór
w kałuży zachód słońca
i krople deszczu

lata mijają
a wodospad nie składa
ślubów milczenia

klucz dzikich gęsi
hałaśliwa pielgrzymka
minęła cerkiew

słońce świeci blado
ktoś mówi niewyraźnie
głowa wciąż boli

– Niech Pan wyda swoją książkę, kupię ją. 
Biblioteka posiadała także dzieła w języku 

jidysz oraz hebrajskim. Myśl, że moja książka 
mogłaby się znaleźć między książkami autorów, 
których utwory sobie tak bardzo ceniłem, słodko 
połechtała moją próżność. 

Przy okazji porozmawiałem trochę z pa-
nem Breskinem o Spinozie. Później zacząłem 
szukać w katalogu książki do wypożyczenia. Cóż 
miałbym teraz wypożyczyć? Darwina Podróż natu-
ralisty lub Traktat o naturze ludzkiej Hume’a, Dziwy 
życia Gurneya i Myersa, a może została jeszcze 
jakaś książka  Knuta Hamsuna, której do tej 
pory nie przeczytałem? Przypomniałem sobie o 
tym, co powiedział do mnie jeszcze pan Breskin: 
„Jest pan młody... nie ma większego daru niż 
młodość...”. Co to za wielki dar? Pytałem sam 
siebie. I dlaczego nazywał mnie młodym? Otto 
Weininger już w dwudziestym szóstym roku 
życia napisał swoje wielkie dzieło, a na dodatek 
popełnił jeszcze samobójstwo... 

Wybrałem książkę i wyszedłem z nią na 
ulicę żydowskiej dzielnicy. A tam  ludzie idący 
naprzeciwko mnie sami wyglądali jak postacie 
z książek. Widziałem spieszących chaluców*, 
bundystów, komunistów, ortodoksyjnych 
młodzieńców, a także asymilatorów. Mijałem 
młode kobiety, każdą z jej sekretem, tajemni-
cą. Miłość, zbrodnia, tchórzostwo, idealizm 
spacerowały wspólnie po jednej ulicy, po tym 
samym trotuarze. 

Z zaułka wyszła kochanka mojego przy-
jaciela. Stawiając drobne kroczki, rozglądała 
się na wszystkie strony przebiegle jak złodziej. 
Znałem jej tajemnicę pewnie nawet lepiej od 
niej samej...  

Ach, można by to wszystko opisać!... – wes-
tchnąłem, oddalając się prędko. Poszedłem do 
Ogrodu Krasińskich z zamiarem oddania się 
lekturze nowej książki. v

Z jidysz przełożył i przypisami 
opatrzył Mariusz Lubyk                       

Przypisy:
* Hebr., dom nauki i modlitwy.
** Hebr., żydowska wyższa szkoła talmudyczna.
* Jid., brukowi autorzy.
* Hebr., członkowie ponadpartyjnej młodzieżowej 

organizacji syjonistycznej, przygotowującej do pracy 
w Erec Izrael. 
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20:00 

na spacerze 
brzegiem morza 
trochę mówiliśmy o wierszach 
ale gasły na twoich wargach 

one wciąż pamiętały 
jakie kły obnaża luty 
co po zimie odsłania  
niż Europy Wschodniej
 
dlatego zszedłem z piedestału  
wyjmując z chmur marmurową głowę 
to był jedyny powód 
ukojenie twojego języka
 
a ty ciało zwinęłaś w drobinę 
by wzięło ciepło z piasku 
jakbym słońce tulił  
z lodowatym rdzeniem

 
21:00
 
o dzikażono Dziewanno Divio 
pobudziłaś liryczne źródło 
do rozpasanych gonitw 

czy jak za dawnych czasów 
znów mam je sycić  
piktograficznie 
czy nudnej linearności  
pozostać wiernym 

o bogini 
co władasz wężami  
daj pomyśleć 
na piersiach  
obnażonych

22.00
 
odkąd ścięto święte drzewa
i opuszczono świątynie
których powab zużył się 
przechodzeniem z rąk do rąk
tylko w nas istnieją bogowie
 
teraz ich tu ze mną pełno 
słowiańskie przybłędy  
mało szlachetne gęby 
trzeciorzędne imitacje 
przywołane echem wina 
i minojskich figurek 
 
uciekinierzy
z zimniejszych brzegów
na arce greckich wakacji
spod której łuszczą się
burty Titanica

23.00 

w tym dobrym dla ciała miejscu 
zróbmy rachunek choćby pobieżny
 
półnaga Bogini Matka 
Zeus z plejadą gwiazd 
krzyżyk z Jezusem weneckiego doży
surowo pisane oblicze Pankratora
Allach wojowniczego sułtana 
i nawet Jahwe  
w odosobnieniu
 
ruiny świątyń wielu bogów 
skłaniają do milczenia
 
gdyby nie fantazje archeologów 
wróciliby już dawno  
do formy skał  
do nagiej ziemi 

i znów staliby się
żywą opowieścią
której tak bardzo
potrzebujemy

północ 

gdy patrzę jak błogo śnisz 
z rękoma odsłoniętymi nad głową
wiem że wróciłem na dobre 
co złe pochowaliśmy w morzu 
oddając w chciwe ręce piratów 
łakomym piraniom czasu 

pierwsza 

jutro wstanę przed świtem 
nad brzegiem morza zaskoczę bogów  
kończących wino z dziurawych amfor 
jak na strzaskanych deskach okrętów
kołyszą się zbratani ze Swarogiem 
którego wyczesałem o zmierzchu 
z twoich słowiańskich włosów 
przez co tam wyżej na północy 
słońce z nieba wykuje się 
dobrze spóźnione

 
druga
 
pod powiekami 
Kwintus Cecyliusz Metellus 
trzy legiony pod Kydonią 
kapitan Iacopo da Ca Baseio 
dwanaście weneckich galeonów 
Gazi Husein Pasha zwany Szalonym 
arkebuzy muszkiety działa
 
ulubieńcy swoich bogów 
zdobywcy 
mają wyraźne twarze 
a rysy łagodzi im czas 
jak z baśni o tysiącu nocy
 
reszta jest w rejestrach 
niewyraźną liczbą mnogą 
w zbiorczej nazwie wsi 
legendzie zrujnowanego klasztoru 
miarą okrągłą wspólnie ściętych 
ciałem bezimiennym 
pod złotą maską 
zdobywcy

Jacek Wilkowski

Chania (gr. Χανιά, tur. Hanya, wł. Canea) 
(nocą) 

Obudziłem się z tą marmurową głową w dłoniach 
która wyczerpuje moje łokcie i nie wiem gdzie ją położyć. 
J. Seferis Mithistorima 

Nie ma innej drogi do świata, jak tylko droga współczucia. 
Z. Herbert Labirynt nad morzem 
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trzecia
 
tej nocy sypią się ze mnie wiersze 
jak przeganiane wiatrem foliówki  

skoro nie są to jasno  
opadające gwiazdy 
ani wstępujące na niebo lampiony 
a tylko wokół pustki owinięty 
plastik w chaotycznym pędzie 
kto więc przeze mnie mówi 
tym szarpiącym się  
szelestem
 
nawet w tej najgorszej godzinie 
w tłumie bogów kłócących się 
o palmę pierwszeństwa 
cicho przebija się szept 
Boże mój Boże mój 
jak stare są 
te opowieści 

zobacz 
tyle wokół kościołów 
a opieki szukasz 
na pustkowiu 
pod platanami 
w morza 
kołysaniu

czwarta
 
u kresu nocy 
Zielone Diabły Hitlera 
spłynęły miękko z nieba 
jak plaga meduz 
o białych parasolach
 
mieli być witani kwiatami 
zamiast tego ich ciała 
odkrywano w rozpadlinach 
w przydrożnych rowach 
po lasach wzorem Dafne  
zmienione w drzewa laurowe
 
to było pyrrusowe zwycięstwo 
do takich zwycięstw zdolne są 
narody które dla archeologów 
w masowych grobach  
zostawiają kruche kości 
kobiet starców i dzieci 

Kandanos Kondomarii Bucza 

piąta 

nie milkną we mnie ptaki 
których śpiew rozrywa noc 
mali powstańcy świtu
 
ciemność minionego wieczoru 
jeszcze przeze mnie płynie 
na niewidzialnych barkach
 
po nocy z tobą 
na zawsze 
będę zmartwychwstały

 
szósta
 
Helios już przez okno pyta 
czy zechcę się narodzić 
a ja niczym pusty dzban 
z którego nieźle popili bogowie 
zataczam się na drugi bok 
gdzie odłamane ucho dzwoni 
echem lirycznych wzniesień 
i w rozbitym brzuchu znów
dziki dźwięk głodu stuka  

siódma 

gdy w puchu jeszcze śpimy 
opici sobą i winem kochankowe 
czymś dziwacznym są F16 
które nad Chanią ranną porą 
tną z łoskotem pogodne niebo
 

w monotonnej kołysce morza 
są jak słowa odkurzone z archiwów 
oblężenie twierdza bohaterowie 
jak te resztki z wykopalisk 
obustronne topory skorupy kości
 
łoskotem otwierają nam oczy 
na ślady przemocy w kamieniach 
wszędzie tam gdzie znakiem  
wypalonym 
pisze się historia

ósma 

klnący trochę obłąkany 
Перун szedł brzegiem morza 
w cztery strony świata 
zapatrzony 

z chrzęstem pękały muszle 
parzyły meduz parasole  
z urazą krzyknęła syrena 
gdy nadepnął na jej ogon 
a on nic  
tylko szedł
 
od smarkacza 
do bójki był pierwszy 
bardziej ork niż skrzat domowy 
zawsze patrzył na cudze 
wszystko miało być jego
 
i nawet tu 
wśród nagich skał 
też za mną szedł

 
dziewiąta 

tu kończą się dzieła morza dzieła miłości 
wyspa której druga strona 
jest podróżą na koniec świata
 
już czas otrząsnąć się ze snu  
żyć i umrzeć na swojej ziemi 
gdzie za miedzą krwią czernieje 
niszcząc kolorowe hafty 
bliższa ciału koszula
 
gdzie przerażający street view 
na pierś zabitego pawia
 
miała liliowy kosmyk włosów 
w dłoniach turkusowe kamyki 
a na imię Polina

Epilog
 
pragniemy by zostało po nas choć słowo 
dzieci króla Asine o którym u Homera 
tylko nazwa zniszczonego miasta 
w rejestrze okrętów przesłanych na wojnę
 
jakie statki zdołamy zostawić po sobie 
kto dla przyszłości ich spis sporządzi
czy przetrwamy pod nazwą miasta 
które pyszni się złudą 

nieśmiertelności 

maj 2022
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Wystarczy, aby dobrzy ludzie, którzy 
są większością, nie zrobili nic, zachowując 
tak zwaną bezstronność, wtedy Zły opanuje 
szybko cały świat. 

Z Bukaresztu, gdzie Amerykanie mają 
swoją bazę sił powietrznych, zabrał nas samo-
lot transportowy marki Herkules. Przy lądowa-
niu w Dżubie stwierdziłem, że pas lotniska jest 
nadal cały (musiało być tu w miarę spokojnie). 
Ale nawet, gdyby były dziury po odłamkach, 
staruszek herkules potrafi wylądować na róż-
nych wertepach – jedna z najbardziej udanych 
konstrukcji firmy Lockheed. Na miejscu upał 
powalił mnie od razu, jakbym nagle wszedł 
do rozgrzanego pieca. Nie mogłem złapać 
tchu. Tłumaczyłem sobie, że to dlatego, że 
jest późne popołudnie i po prostu bucha od 
rozgrzanej betonowej płyty lotniska, ale to 
gówno prawda. Moi ludzie zaczęli wychodzić 
ospale i bez entuzjazmu. Targali ze sobą 
ogromne toboły. Przypuszczam, że połowę 
ich wagi stanowiła wódka. Oprócz nas, przy-
jechało zaopatrzenie dla Bazy. Wokół lotniska 
stały posterunki wojsk Ugandy – a więc impas 
w rozmowach w sprawie ich wycofania. Cóż 
ja widzę: Laura w polskim mundurze, czeka. 
Udaję, że nie widzę, wydaję rozkazy. Moi 
ludzie gramolą się ciężko do dwóch ciężaró-
wek jak jakieś bąki o uszkodzonym błędniku. 
Laura stoi i kiwa w moją stronę, podtrzymuje 
ją ochroniarz, zaraz, jak on ma na imię? 

- Tutaj, tutaj jestem, Derek, czekam na 
ciebie – powiedziała z uśmiechem i na jej buzi 
zrobiły się dwa ładne dołeczki.

- Dzień dobry, Lauro, kiwnąłem tylko 
głową, jak kolano, lepiej?

- Dużo lepiej…
- No to cieszę się, że chociaż coś idzie w 

dobrym kierunku…
- Wskakuj do środka, jest dla ciebie miej-

sce obok mnie.
Faktycznie: w samochodzie siedzi kie-

rowca, operator ciężkiego karabinu maszy-
nowego, jej żołnierz, ona i jest wolne miejsce.

- Jak tam pobyt w Polsce, udał się? – za-
gaiła w czasie jazdy, aby przerwać milczenie.

- Na tyle, że nie chciało mi się tu wracać 
– odpowiedziałem zupełnie szczerze.

Popatrzyła na mnie smutno: A ja cie-
szyłam się, że wracasz. Brakowało mi ciebie, 
naprawdę. Jak cię nie było, to poczułam 
pustkę…

- Doskonale rozumiem, ja cały czas czuję 
pustkę – też odezwałem się smutno.

- Przywiozłeś dla mnie jakiś prezent, De-
rek? – zamrugała czarująco zielonymi  oczami.

- Mhm, mam dla ciebie butelkę polskiej 
wódki – zaskoczyła mnie swoim pytaniem, 
gdyż nie wpadło mi do głowy, aby coś dla 
niej kupić.

- Myślałam o czymś innym – powiedziała 
smutno.

- Mogłaś poprosić mnie przed wyjazdem, 
nie wiem, co by cię ucieszyło.

- Kosmetyki.

W stołówce powitanie: kto nie miał 
akurat służby, przyszedł. Uroczysta kolacja ze 
świecami. Wszyscy są spragnieni informacji z 
Polski. Należy pamiętać, że jest co? Blokada 

Dariusz Filinger                                                    

Misja (cz. VI)

transmisji satelitarnej, telefonii komórkowej i 
takie tam, ble, ble. Porucznik Adamski zabrał 
głos, wszystkich witał serdecznie i zapewniał, 
że jak nas nie było, oni dobrze sobie radzili. 
Stwierdził, że nasz pobyt tutaj jest niezbędny 
dla bezpieczeństwa tego kraju, bo sojusznicy 
liczą na nas i ludność miejscowa też. Wyraził 
przekonanie, że na pewno zostaniemy tu na 
drugi rok, bo Rada Bezpieczeństwa ONZ tak 
zaplanowała. A tu się bratku, mylisz, pomyśla-
łem sobie, jeszcze się zdziwisz. Jestem ciekaw, 
co zrobi, gdy się dowie, że za dwa miesiące 
zwijamy się. Ja mógłbym odejść z wojska i 
tu zostać, bo mija mi dwadzieścia lat służby 
(uwzględniając studia i przeliczniki wysługi lat 
na misjach zagranicznych) i dostanę emerytu-
rę wojskową, ale jemu nie mija dwadzieścia lat 
służby, jeszcze mu dużo zostało. Zobaczymy, 
czy zaryzykuje odejście z wojska, aby tu zostać. 
Adamski bardzo był ciekaw nowin z kraju, a 
zwłaszcza z MON-u, ale nie mógł  podpytać 
się żołnierzy, bo tak naprawdę nic nie wiedzą. 
Obskoczyli tylko kilka pogrzebów i wiele liba-
cji z weteranami w kraju. Ja go zbyłem, że nic 
konkretnego nie wiem, ale próbował drążyć 
temat i łapać mnie za słowa.

Dobrze, że nadeszła odsiecz od tego drą-
żenia: do stołówki przybył goniec od Szamana 
z informacją, że proszony jestem do misji ka-
tolickiej. No i słusznie – z nimi też muszę się 
przywitać, a nawet poczęstować ich przywiezio-
ną z Polski wódką. Przynajmniej dowiem się, 
co tu naprawdę się dzieje.  Zaskoczyło mnie, 
że ściągnęli też Laurę. Jak rozumiem, ma 
dojść do próby pojednania między nami pod 
opiekuńczymi skrzydłami czarnego i białego 
szamana. Odezwał się ojciec Strzeblewski:

- Moje dzieci, musicie dojść do porozu-
mienia i pogodzić się. Nie kierujcie się złymi 
emocjami. Co nagle, to po diable. Zastanów-
cie się spokojnie, co jest dla was najważniejsze, 
na czym wam najbardziej zależy.

- Potrzebuję bezpieczeństwa. Już nie chcę 
uciekać jak zaszczute zwierzę i każdego dnia 
walczyć o przeżycie – stwierdziła Laura.

- Nie zauważyłaś, że wszystko, co robię 
od samego początku, to po to, abyś czuła się 
bezpieczna?

- Chcę, abyś mnie przytulał i trzymał za 
rękę, żebyś mnie wspierał we wszystkim.

- Nie będę cię wspierał we wszystkim, 
nie chcę, abyś pchała się na tę prezydenturę, 
wpychała ręce w zawiasy drzwi.  Nie chcę cię 
tylko przytulać i trzymać za rękę. Ja chcę się 
z tobą ożenić, kochać cię FIZYCZNIE. Mieć 
z tobą dzieci. Ja mam już trzydzieści siedem 
lat. Dosyć się nawojowałem. Chcę mieć 
normalną rodzinę, dom, kochającą żonę. 
Mieszkać mogę tutaj. Zamierzam odejść z 
wojska – popatrzyłem bezwiednie najpierw na 
Szamana, potem na Szczebla, jakbym u nich 
szukał pomocy.

- Weźmiesz ze mną ślub jutro i zapomnisz 
o prezydenturze? Proszę. – klęknąłem przed 
nią.

- Nie mogę. Ja też mam swoje plany, 
ambicje. Rodzice moi chcieliby, abym zrobiła 
coś dla tego kraju. Chcę, aby moi rodzice byli 
ze mnie dumni.

- Jak mnie kochasz, to możesz, dla two-

jego dobra i dla naszego dobra. Bądź prostą, 
skromną dziewczyną, taką cię pokochałem. 
Kto ci w głowie namieszał, że musisz być 
prezydentem?

- Obiecaaałam.
- Mnie też obiecałaś, że mnie będziesz 

kochać, gdy uda nam się obojgu przeżyć, a 
wcale nie było to takie pewne. Obiecałaś, że 
wyjdziesz za mnie i na naszym ślubie  będzie-
my tańczyć „Tornerò”. Nie pamiętasz?

- Ja nie jestem pewna, czy cię kocham, 
dlaczego dla ciebie mam poświęcać swoje 
plany?

- Myślałem, że jeśli przeżyłem to piekło 
tylko dla ciebie, aby być twój, a ty przeżyłaś to 
piekło tylko dla mnie, aby być moja – to nie 
jest to przypadek: Bóg (albo los) tak chciał.

Szaman popatrzył na Strzeblewskiego 
i pokręcił z rezygnacją głową: ona chyba 
bardziej potrzebuje nieżyjącego ojca (lub 
ojca zastępczego, opiekuna) niż kochanka. 
Jest zagubioną, małą dziewczynką, która 
przedwcześnie musiała dojrzeć. Jej aura stale 
zmienia kolory. Jest niestabilna.

Ojciec Maciej: Jeśli nie chcecie wyjść 
za siebie z miłości, to zróbcie to z rozsądku, 
to też są często udane małżeństwa. Przecież 
lubicie się –  i to bardzo. Wiem to przecież, 
że tak brzydko powiem, po linii zawodowej, 
tyle mogę zdradzić.

- Nie mogę tego zrobić z rozsądku, bo 
rozsądek podpowiada mi, żeby tego nie robić. 
Rozsądek lub instynkt samozachowawczy, 
który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł – odpo-
wiedziałem wolno, grobowym głosem – Je-
stem idealistą i chcę wierzyć w wielką miłość 
od pierwszego wejrzenia aż po grób: tak jak 
Romeo i Julia, Tristan i Izolda, Orfeusz i Eu-
rydyka, Florina Burgundzka i Svenon Duński. 
Albo wszystko albo nic. Poświęć się dla mnie, 
Lauro, to ja poświęcę się dla ciebie w całości 
i bez reszty.

- Ja to nic z tego nie rozumiem – powie-
działa niepewnie Laura.

- I już nie zrozumiesz. A ja myślałem, 
że jako dwaj rozbitkowie po przejściach, 
będziemy się świetnie rozumieć i nawzajem 
wspierać – westchnąłem ciężko i instynkt 
podpowiedział mi, że to już KONIEC.

- Nie rozstawajcie się tak – rzekł Szaman.
- Jeszcze się nie rozstaję, zostały dwa 

miesiące, mogę Laurę odwiedzać i pytać o 
jej zdrowie, trzymać kciuki, aby kolano wy-
dobrzało. 

- Jakie dwa miesiące? – zapytała niepew-
nie Laura.

- Będziemy tu jeszcze całe, długie dwa 
miesiące.

- To nieprawda, porucznik Adamski 
twierdzi, że jeszcze rok! – krzyknęła i spojrzała 
najpierw na Szamana, potem na ojca Macieja, 
jakby tam szukała wsparcia.

- Słuchaj jego, to daleko zajedziesz, cały 
czas ci to próbuję wytłumaczyć.  To smutne, 
że on jest dla ciebie waażniejszy niż ja…Chyba 
tto ja jeeeszcze do…dowodzę po…polskim 
kooontyngentem, do kurwy nędzy? – zdener-
wowałem się, a jak się bardzo denerwuję, to 
zaczynam się jąkać.

Musiała minąć dłuższa chwila zanim 
ochłonąłem. Szaman rozlał wódkę do trzech 
szklanek i wypiliśmy. Laura nie chciała pić. W 
przedpokoju siedział jej ochroniarz i gapił się 
przez otwarte  okno w rozgwieżdżone afrykań-
skie  niebo. O ścianę stał oparty jego kałach z 
dołączonym pełnym magazynkiem. 

- Szamanie Ngoro i ojcze Macieju, opie-

dokończenie z poprzedniego numeru
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kujcie się nią oraz módlcie się za nią do Boga 
pogańskiego i do Boga chrześcijańskiego. 
Osobiście, prywatnie poproszę też pułkownika 
Andersona, żeby chronił Laurę. Mam w dupie 
gwarancje amerykańskie: dzisiaj są, a jutro 
może już ich nie być. Zależy mi na tym, aby nie 
spotkało ją nic złego, dosyć się nacierpiała. A 
to, że pcha ręce w tryby bezlitosnej maszyny, 
to już jest jej sprawa. Nic na to nie poradzę. 
Próbowałem…

- Kapitanie, masz nie tylko waleczne, ale i 
dobre serce. Szkoda, że nie możesz z nami zo-
stać – powiedział smutno Szaman i wlał resztę 
wódki do szklanek, a mnie się zaszkliły oczy. 

*
Jest już koniec listopada i zaczyna się 

pora deszczowa. Możemy żałować, że wyjeż-
dżamy. Teraz tu będzie najpiękniej. Młoda 
trawa słoniowa się zazieleni – najpierw będzie 
mała i bardzo delikatna. Słonie wylegną, aby 
konsumować jej młode, słodkie pędy. Dzięki 
ich skubaniu lepiej się rozkrzewia i  bujniej 
odrasta. Eukaliptus, drzewo chlebowe i różne 
gatunki akacji zaczną kwitnąć i zniewalająco 
pachnieć. I nie będzie już tak gorąco. Polscy 
żołnierze pakują się – niby z radością, ale też 
z jakąś taką zadumą. Wszyscy spoważnieli, ale 
też postarzeli się: od palącego słońca i mru-
żenia oczu przybyło zmarszczek. To nie są ci 
sami ludzie, co przed rokiem. 

Wczoraj odprawiono mszę świętą w 
intencji szczęśliwego powrotu do domu. 
Ostatnią. Takiego tłoku w kościele jeszcze 
nie było. Ojciec Maciej wygłosił płomienne 
kazanie, wyjątkowo po polsku. Łza zakręciła 
się w niejednym oku. Przed kościołem, po 
mszy, doszło do incydentu. Nie będę jednak 
tego opisywał w oficjalnej notatce służbowej. 
A było tak:

- Ludzie, ludzieee, tam coś jest!
- Ja też widzę, koło dzwonnicy…
- To anioł – krzyczy kapral Arek. – Co 

się tak dziwicie, anioła nigdy nie widzieliście? 
 - Anioooł, ale ma złamane skrzydłooo i 

jest cały CZARNY. Może to diabeł?
- Głupiś, skrzydła ma przecież białe, a 

jakby miał skrzydło złamane, to by nie mógł 
latać – krzyknął Arek  

Rzeczywiście, ma złamane skrzydło, 
stwierdziłem po chwili, jest czarnoskóry i ma 
w ręku afrykańską włócznię i tarczę plemienia 
Nuerów. Pomachał nam ręką i ciężko, jakby 
z wahaniem, odleciał. Może to był ich anioł 
stróż? Niesamowite! Na dole zrobiło się zbie-
gowicho, żołnierze krzyczeli i machali ręko-
ma. Po chwili przez tłum przecisnął się ojciec 
Maciej: „Co tu się dzieje?!”. W końcu zrozu-
miał, co się stało, chociaż wszyscy mówili jeden 
przez drugiego. Któryś z żołnierzy stwierdził 
rozgorączkowany, że został pochlapany krwią, 
inny spostrzegł plamę krwi na piasku. Ojciec 
Maciej stwierdził autorytarnie, że to był AFRY-
KAŃSKI anioł stróż, który chciał się pożegnać 
z nami, a krwawił jak cała Afryka.

Patrzę i oczom nie wierzę: porucznik 
Adamski też się pakuje!

- A ty dokąd się wybierasz?
- A o co ci chodzi? – zapytał zdziwiony i  

zamrugał oczami jak panienka.
- Przecież miałeś zostać na miejscu i być 

ministrem spraw zagranicznych Sudanu Po-
łudniowego w rządzie Laurenn Sudd-Athor!

- No wiesz, okoliczności się zmieniły – 

powiedział i głupio się uśmiechnął.
- Co, już nie chcesz robić kariery mini-

stra, chcesz jechać? Nie radzę. Tam już pro-
kurator wojskowy na ciebie czeka i staniesz 
do raportu karnego. Miałem cały miesiąc 
w kraju, żeby ci koło pióra zrobić. W Polsce 
spalony jesteś. Twoja kariera wojskowa legła 
w gruzach. Co się tak na mnie patrzysz, ty 
mendo?! – wrzasnąłem na niego niczym major 
Hamilton – Głupot Laurze nagadałeś, a teraz 
chcesz ją opuścić? Nie ma takiej opcji. Myśla-
łeś, że druga tura będzie i nadal będziesz miał 
parasol ochronny sił ONZ, aby wykorzystywać 
wojsko do prywatnych celów. Sam sobie radź, 
Radzio. Ty tu zostaniesz, a my wyjedziemy. 
Będziesz, kutasie, ministrem – powiedziałem 
z mocą. – Co, myślałeś, że ci zazdroszczę, ty 
palancie? A spróbuj tylko, kurwa, Laurę  wy-
stawić do wiatru. Wiesz co powiedział Szaman?

- Coo? – zapytał całkowicie zaskoczony.
- Że jak skrzywdzisz Laurę, to ci gardło 

poderżnie, nie wierzysz, to się go zapytaj! 
I nie kręć mi się tu, jak pakujemy sprzęt. 
Nie interesuj się, ciebie to już nie dotyczy. 
Nie jesteś już moim zastępcą. Wypierdalaj! 
– krzyczę coraz głośniej, tupię nogą i wska-
zującym palcem pokazuję drzwi. – Podoficer 
dyżurny, przypilnuj, aby pan Adamski zabrał 
swoje rzeczy i nie kręcił się tutaj! On z nami 
nie jedzie do kraju!!! – Normalnie szok, żoł-
nierze  patrzą i oczom nie wierzą. Miny mają 
naprawdę głupie.   

Musiałem się go pozbyć, po co ma 
widzieć i wiedzieć, co za chwilę będę robił. 
Na śmierć  zapomniałbym, przecież muszę 
rozdać przyjaciołom upominki pożegnalne. 
Idę do zbrojmistrza, stary znajomy z Iraku i 
z Afganistanu.  Mówię mu, że trzeba zrobić 
pewien myk. Powiedział mi, że nie ma proble-
mu, dopisze się do strat wojennych.  W końcu 
protokół brakowania osobiście podpisuję. 

Arkadiusz Sprysak ładuje amunicję 
(jedną ręką, tą zdrową) w wojskowe duże 
torby. Zbrojmistrz kładzie szybko torby do sa-
mochodu terenowego, aż się zasapał. Jeszcze 
tylko chwytam pukawki i rundka po Bazie. Z 
Szamanem pożegnałem się jakbyśmy znali 
się nie rok, a co najmniej kilkadziesiąt lat. 
Dostał ode mnie na pamiątkę pistolet maszy-
nowy PM-98, Rishlo drugi egzemplarz. Przy 
południowej bramie został nasz stary uniwer-
salny karabin maszynowy (km) na amunicję 
7,62 mm. Niech biorą. Ten kaem ma dużą 
siłę ognia (szybkostrzelność 250 wystrzałów 
na minutę). Dorzuciłem oczywiście naboje, 
wszystko, co mieliśmy na stanie o tym kalibrze 
(a trochę mieliśmy, bo w międzyczasie przyby-
ło zaopatrzenie). Do ich kałachów te naboje 
też się przydadzą. Szaman i Rishlo byli bardzo 
uszczęśliwieni, wręcz wniebowzięci. Oni i tak 
są tutaj bezbronni jak owieczki. Amerykanom 
przecież zostawiamy naszego nieocenionego 
rosomaka w prezencie, to im też coś możemy 
dać. Na koniec Arkadiusz wykręcił numer: 
wtargał do namiotu Szamana ciężki pakunek. 

- Arek, co to jest?
- To są granaty zaczepne, pięćdziesiąt 

sztuk – powiedział z niewinną miną.
- Ja piórkuję!
- A co, to tak dużo jest? Dla każdego 

wypada tylko po dwie sztuki, na pamiątkę 
ODE MNIE.

- To teraz, cholero, musisz im udzielić 
szybkiego instruktażu, jak się z tym obcho-
dzić, aby nieszczęścia nie było, i jak to mają 
przechowywać!   

Teraz, na koniec, czeka mnie najgorsze. 
Zgadnijcie co? Dobrze, zgadliście. Wziąłem 
głęboki oddech i wysiadłem szybko z samo-
chodu.

Laura „rezyduje” na izbie chorych, a 
nie we własnym pałacu jak przystało na pa-
nią prezydent. Ochroniarz (jak on ma na 
imię?) czujnie wyszedł na  schody, w kieszeni 
polskiego munduru trzymał broń krótką. 
Bluzę miał rozpiętą, z czarną klatką piersiową 
kontrastował srebrny krzyżyk.

- Spokojnie, przyjaciele idą. Jak ty masz 
właściwie na imię, bo nigdy nie mogłem 
zapamiętać?

- Usua.
- Słuchaj, Usua, mam dla ciebie prezent 

pożegnalny: fajną broń automatyczną, celniej-
szą od kałacha i sporo amunicji. Jedna sztuka 
broni jest dla  ciebie, druga dla Laury.

- To kapitan nie pożegna się z nią? Jest 
u siebie.  

Laura leżała na łóżku w polskim mun-
durze: To ty Derek, już myślałam, że nie 
przyjdziesz, że zły jesteś na mnie.

- Tak, jestem zły na ciebie i to bardzo. 
Przez ciebie zawalił mi się świat, ale trzeba żyć 
dalej. Laura, mam dla ciebie prezent.

- Jaki? – ożywiła się – kosmetyki?
- Nie, słoneczko, gdzie miałbym je kupić? 

Mogę ci dać to, co mam. Mojej miłości nie 
chciałaś, to mogę dać ci pistolet automatycz-
ny PM-98 na pamiątkę, abyś miała się czym 
bronić na tym okrutnym świecie. – Bo, kurwa, 
świat nie jest sprawiedliwy, ja to wiem, i bardzo 
popaprany, to też wiem – ostatnią kwestię 
powiedziałem do siebie w duchu.

- Dziękuję, już mam od ciebie glocka, 
będzie mi cię zawsze przypominał.

- Szkoda, że nie zatańczymy razem świa-
towego przeboju „Tornerò” przytuleni do 
siebie. To byłoby naprawdę piękne, uwierz 
mi na słowo…

- Może kiedyś, jak mnie, Derek, odwie-
dzisz… 

- No to z Panem Bogiem, Lauro, bądź 
zdrowa, moja śliczna… - pocałowałem ją w 
czoło i szybko wybiegłem. Na klatce schodo-
wej zderzyłem się z Arkadiuszem, szedł też do 
niej, aby się pożegnać.

- Usua, strzeż swojej pani, ja muszę stąd 
wyjechać, nie ustrzegę jej… Jeśli porucznik 
Adamski, teraz już minister, będzie chciał 
ją skrzywdzić lub oszukać, to zastrzel go, po-
zwalam ci. On nie jest człowiekiem honoru. 
Rozumiesz?

- Rozumiem.
- Z problemami zawsze zwracajcie się do 

pułkownika Andersona. Gdyby był potrzebny, 
hm, szybki kontakt na łączach satelitarnych z 
władzami USA, możecie zwrócić się BEZPO-
ŚREDNIO do tego dyplomaty, Johna Clarka. 
Rozmawiałem z nim, powołajcie się na mnie. 
Rozumiesz?

- Rozumiem. 
- Bezpośrednio, to znaczy z pominięciem 

pośredników, na przykład Adamskiego, czy 
to jasne?

- Jasne.
Poczułem ulgę. Zeszło ze mnie całe 

powietrze. Przekręciłem kluczyki w stacyjce 
samochodu,  drżały mi ręce. Przyszedł Arka-
diusz. Był wyraźnie wzburzony: Co kapitan 
takiego powiedział Laurze? Ona płakała!

- Nic, Arek, nic. Mnie też chce się pła-
kać…  

dokoñczenie na str. 28
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Wołajmy – niech nas usłyszą głusi
piękniejmy w tańcu z każdym dniem –
niech nas zobaczą niewidomi
gdy chcę ocalić twój śmiech

Nie zapominajmy jednak o Wielkiej Rzece
choć umacniamy jej brzegi naszą silną wolą
to ona kieruje naszymi losami
papierowymi stateczkami  

Afryka to dziwny kontynent. Człowiek 
psioczy na niego i narzeka, że okrutny, że wszyst-
ko odbywa się tutaj z wielką intensywnością; 
zarówno miłość jak i nienawiść, a jeśli walka, 
to na śmierć i życie. Nie możesz się doczekać, 
kiedy stąd wreszcie wyjedziesz, ale jak wyjedziesz 
– to tęsknisz. Czy będziemy mogli normalnie 
funkcjonować w Polsce, po tym co przeżyliśmy, 
czy ludzie wydadzą nam się śmieszni ze swoimi 
urojonymi problemami? Czy będziemy zbulwer-
sowani, widząc ile czystej wody pitnej w kraju 
się marnuje? A ile jedzenia się wyrzuca? Afryka 
działa jak narkotyk, uderza do głowy. Czy ja tu 
jeszcze wrócę? Nie wiem. Jeśli jakieś rany się 
zasklepią, to może lepiej ich nie rozdrapywać. I 
to byłby właściwie koniec mojej opowieści. Wiem 
tylko jedno: należy cieszyć się z tego, co się ma, 
nawet jak ma się niewiele. 

Muszę się pochwalić: po powrocie do 
Polski zostałem ojcem chrzestnym, ponieważ 
kapralowi Arkadiuszowi Sprysakowi urodził 
się chłopczyk i  poprosił mnie, abym pełnił tą 
powinność. Zgadnijcie jakie imię Arek nadał 
chłopcu? Szczęśliwy tatuś jest już teraz sierżan-
tem i szkoli oddziały szybkiego reagowania na 
poligonie drawskim. Jak mnie doszły słuchy 
kursanci skarżą się, że dostają straszny wycisk. 

Zapomniałbym, Baretta M82A1 – wielko-
kalibrowy karabin wyborowy, moja pieszczoszka, 
jest ze mną. Po prostu ją sobie przywłaszczyłem, 
nic nikomu nie mówiąc. Tak się złożyło, że nie 
była na stanie batalionu w ostatnim miejscu 
mojej pracy. Przedtem zawsze była ze mną, 
to i teraz będzie. Aldona jest zła, że to pudło 
zalega pod naszym łóżkiem i tylko przeszkadza 
w sprzątaniu. 

Jeszcze jedno – wiadomość z ostatniej 
chwili. W zeszłym tygodniu, na długi weekend, 
pojechałem z żoną i chłopcami na Mazury. 
Mamy tam naszą żaglówkę, którą przechowu-
jemy u jednego z rolników. Chłopcy uwielbiają 
żeglować. Obudziłem się w środku nocy zlany 
zimnym potem i coś ukłuło mnie w serce. Mia-
łem koszmarny sen: śniło mi się, że gdzieś tam 
daleko doszło do nocnego szturmu na pałac 
prezydencki. Pani prezydent, odziana w długą 
wieczorową suknię, odezwała się do swojego 
ochroniarza drżącym głosem: „Jeśli będzie już 
tak źle, zabij mnie. Nie chcę zostać zgwałcona”. 
I tak się stało – zaufany żołnierz strzelił jej prosto 
w serce, a potem sobie w usta. Aldona powie-
działa: „Kochanie, to był tylko zły sen, wracaj do 
namiotu i przytul się do mnie”.

Po przyjeździe do domu, pojawiła się 
migawka w wiadomościach telewizyjnych, że w 
Sudanie Południowym, w nocy z drugiego na 
trzeciego maja, doszło do obalenia prawowite-
go rządu i wojska Sudanu opanowały cały kraj. 
Najwidoczniej anioł stróż plemienia Nuerów 
nie był w stanie pomóc… v

Skierniewice, Polska, roku Pańskiego 2033.

Wojna na Ukrainie, połączona z bestial-
stwem agresora – Rosji, wywołała lawinę po-
mocy humanitarnej dla ludności na Ukrainie 
oraz dla przymusowych uchodźców. Do Polski 
napłynął największy ich potok. Przejścia gra-
niczne zalane zostały uciekinierami – głównie 
matkami z dziećmi i osobami starszymi. Po-
moc ruszyła z całego świata. My, Polacy przy-
jęliśmy ich zdecydowanie najwięcej. Rodziny 
ukraińskie nie zostały skierowane do obozów 
dla uchodźców, jak to we wielu krajach bywa, 
tylko zostały rozlokowane w miastach i wsiach 
w całej Polsce. Tak polityka sprzyja adaptacji a 
nie izolacji. Do akcji włączył się rząd RP oraz 
samorządy. Wszyscy razem, bez względu na 
wieczne kłótnie polityków i samorządowców.

W Bydgoszczy, już trzy lata temu, Sto-
warzyszenie Pracy Społecznej pod wodzą 
niestrudzonego Stefana Pastuszewskiego zor-
ganizowało różne działania celem integracji 
obywateli Ukrainy. Środowisko to było zato-
mizowane, każdy zajęty był przede wszystkim 
pracą i transferem zarobionych pieniędzy do 
swych rodzin na Ukrainie. Zaczęły się pierwsze 
podchody to tego środowiska? S. Pastuszewski 
trafił na bardzo energiczną Ukrainkę Liliję Za-
hnitko. Ta para działaczy potrafiła zjednoczyć 
wokół siebie sporą grupę emigrantów zarob-
kowych. Nie łatwa była praca z Ukraińcami, 
gdyż byli to ludzie ciężko pracujący, głównie 
fizycznie. Ale było wielu wśród nich osób 
z wysokimi kwalifikacjami i ambicjami nie 
tylko merkantylnymi. Duet ten zorganizował 
zajęcia dla dzieci w dwóch świetlicach. Pani 
Lilija stworzyła grupę artystyczną propagującą 
piękno tańca i muzyki ukraińskiej. Kilka razy 
występowali publicznie. Stefan Pastuszewski 
propagował twórczość literacką  Ukraińców; 
wyławiał talenty. Zaświtała mu myśl stworzenia 
w Bydgoszczy Klubu Inteligencji Ukraińskiej 
pod wodzą poetki i aktorki Mariji Koczur. 
Artystka pochodzi z miasta Irpień koło Kijowa, 
barbarzyńsko zniszczonego na początku woj-
ny. Ze względów demokratycznych skończyło 
się na Klubie Kultury Ukraińskiej.

Agresja Rosji 24 lutego 2022 roku cał-
kowicie zmieniła  życie narodu ukraińskiego; 
także w Bydgoszczy. Nastąpiło wielkie ożywie-
nie. Stowarzyszenie organizowało pomoc dla 
braci – Słowian, kilka transportów pojechało 
na Ukrainę.

Jednocześnie w Bydgoszczy, w głowach 
wymienionego duetu, powstałą myśl stwo-
rzenia stałego punktu pomocy i integracji 
obywateli Ukrainy.

I powstał! Dzięki łańcuchowi dobrej 
woli wielu ludzi, organizacji i samorządu. 
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski dał zezwo-
lenie na pozyskanie z zasobów miasta lokalu 
po dawnym sklepie przy ulicy Dworcowej 
57. Przyznał stowarzyszeniu preferencje 
czynszowe. Roboty budowlane wykonała 
firma budowlana Mieczysława Kapronia, 
która wykonała inwestycję tylko po kosztach 
materiałów i robocizny. Meble, oczywiście 
bezpłatnie, zapewniła IKEA. Jej fachowcy 
zlustrowali pomieszczenia i zaplanowali ich 
odpowiedni rozkład. Meble kilka tygodni 
przechowywane były w magazynach firmy 
Holkap. Jej współwłaściciel Piotr Holka z 
życzliwością przystał na to, ponadto zapewnił 

Roman Sidorkiewicz

Łańcuch ludzi dobrej woli i Fundacja ADRA

przewóz kilku palet z meblami do punktu 
przeznaczenia. Żmudną prace administra-
cyjną wziął na swe barki personel z pisma 
„Akant”.

A kto to wszystko finansował? - Fundacja 
ADRA Polska, która jest polskim oddziałem 
międzynarodowej Fundacji ADRA, działającej 
obecnie w 118 krajach. Instytucja ta od pierw-
szego dnia wojny wspiera ofiary, organizując 
transporty humanitarne i ewakuacje.

Cóż to za fundacja?
- To Adwentystyczna Organizacja Po-

mocy i Rozwoju założona w roku 1956 w 
Maryland, USA. A skąd miejscowi adwentyści 
w tym łańcuchu? Członkowie tego chrześcijań-
skiego Kościoła, konkretnie z grupy Strzelewo 
w gminie Sicienko, aktywnie włączyli się w 
to dzieło. Jego wierni – Mieczysław Kaproń, 
Lilija Zahnitko znakomicie wywiązali się z 
tego działania.

A skąd Fundacja pozyskuje pieniądze na 
taką szeroką działalność? Wspiera ją organi-
zacja CARE – Cooperative for Assistance and 
Relief Everywhere. W wolnym tłumaczeniu 
– Kooperacja na Rzecz Wsparcia i Pomocy 
Wszędzie. Jest to międzynarodowa organi-
zacja pomocowa założona w roku 1945, z 
siedzibą w Genewie.

Ośrodek bydgoski powstał w sierpniu 
2022 roku, jako jeden z trzech w Polsce, obok 
Warszawy i Lublina. Nosi nazwę Centrum In-
tegracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy, 
koordynatorem jest Stefan Pastuszewski.

Jak wyglądają zamierzenia jego twórców? 
- Należy włączyć przybyszów w nową spo-

łeczność. Zintegrować ich poprzez zespalanie 
kultur, wspólne funkcjonowanie ze sobą a nie 
obok siebie. Przybysze winni sami aktywnie 
uczestniczyć w tym procesie, lecz należy im w 
tym pomóc – mówi S. Pastuszewski.

Najpierw trzeba zaspokoić podstawowe 
potrzeby, zapomogi zapewniono ponad 200 
osobom. Ośrodek prowadzi bezpłatne kursy 
nauki języka polskiego; zainteresowanie jest 
bardzo duże. Ważną sprawą jest zdrowie i 
kondycja psychiczna. Stąd bezpłatne porady 
i seanse psychologiczne. Prowadzony jest stały 
punkt opieki dla dzieci, aby rodzice mogli 
poszukiwać i podejmować pracę. v

Przewozy krajowe i zagraniczne

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

www.droloff.com.pl
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Aleksandra Bieńkowska

Straciłam

Straciłam rysy oraz kształty
to nie kamuflaż
choć chroni przed bombardowaniem
czy lepiej nazwać je pszczołami?
Wątpię
chociaż kąsają wyciągnięte dłonie
szukasz na moim ciele blizn
szukasz zwrotników
masz tylko jeden strzał
by trafić w sedno

Katarzyna Koziorowska

zamknięci w sobie

przyjdź prosto do mnie
po śladach zostawionych przez anioły
odnajdź oddech który sycę
twoim powietrzem

jestem stracona
mój strach nie należy już
do ciebie a niepewność 
zamienia się w pokutę

zamknięci w sobie
pilnujemy drzwi żeby do środka
nie wpadł przypadkiem przeciąg
przez kamienny ogród

warto by uśmierzyć czas
wyrzec się krwi której chmura
włóczy się po ustroniach
nocy w samotności bujnej 

Konrad Kiebdaj

MAYDAY 

Grzeszyliśmy przy stole
W Japońskiej restauracji
Nie było końca
Zachwytom, jękom
Wrzaskom i trzaskom
Walka pałeczkami
Gdy jej usta 
Moje gryzły
Wasabi ostre
Przegryzione kwaśnym imbirem  
Rolka przy rolce
Która czyja
Nieistotne
Sjestę zrobiliśmy
W kulturowym centrum miasta 
Parę kroków wszerz
Kilka więcej wzdłuż
Leżak wygodny
Zimne piwo
Niebo przejrzyste
Jej oddech spokojny
Coś żartem, coś serio
I tak na przemian
Czasem do łez
Nagle ktoś krzyczy
Nie znając naszego języka
Pani, obok dwóch panów
Eleganccy, dostojni
Jak z powieści państwo
Ryczą: „To nasi siedzą!
Czekając z kolacją”
Patrzę i widzę kwiaty
To kasztan kwitnie
Waniliowo, pięknie, świeżo
Przecież w maju jego życie
Zrywam się do niego
By mojej Pani narwać
Dary, które Jej niesie
Lecę bombowcem B52
Żeby więcej zebrać
Ponad żalem, smutkiem
Ponad dniem codziennym
Daleko od bliskich
By płaczu ich nie słyszeć
Z pilotem nieznanym
Który teraz mi bratem
Lecę, chmury wiszą nisko
Deszcz mnie nie złapie
Aż tu strzał
Dostaliśmy w prawe
Lewe robi co może
Ściąga nas
Lotniska nie widać
Mejdej! Mejdej!
Straciliśmy łączność
Dziób ku piekłu zmierza
Już nie dostarczę
Miłości jej nie wyznam
Rzucam tylko w eter 
Kilka słów
Może się uda, może cudem
Usłyszy..
I budzi mnie anioł
W szacie anielskiej
Skrzydłami nie cuci
Pochyla czoło, dłonią ociera
„Jestem w niebie...”
Wodę podaje, głowę podnosi
Boskim, kobiecym głosem
Woła, och panowie ale cóż to za 
wołanie:
„Proszę Pana, jeszcze pigułki
Przed spaniem!”

Magdalena Podobińska
 
aksjomaty komunikacji

 
moje słowa mają 
chropowatą powierzchnię 
ale gdy mnie przytulasz 
wtedy wszystko się wygładza 
 
tworzymy aksamit 
 
między nitkami osnowy i wątku 
pętelki 
ty i ja 
 
wtedy wszystko się zgadza 
 
dom dzienny i dom nocny 
słońce i księżyc
mimika 
bilans zysków i strat
 
i liczba kasztanów w dłoni

Michał Śniado-Majewski

Non capisco

Nie sam jesteś
a jednak
we dwoje nie lekko
czasami
chce się uciec daleko
po północy
odjeżdża ostatni pociąg
jutro
przyjdzie chłodne opamiętanie
znowu
piszesz w tak trudny sposób
nie rozumiem
powiedziała z czułością Teresa

Piotr Łączyński

Pożegnanie

Krzyk ulicy w strumieniu latarni 
chowają się zbiory otwartych ran
iloczyn osocza nienagich drżeń 
jej i jego bliży komórek bezwstyd 
wykroczenie granic poza asymptotę
momentów, przypływ wilgotnych 
warg zostawia znak skreślony dzień 
na bladym księżycu jej czoła 
ona w tańcu pod wolą obcego tempa 
on prosi ją o wyjście ze zbioru ich 
świata, w objęciach pościeli dogasa
fiolet zimnego kwiatu, przerywa 
symetrię w sobie domkniętych poruszeń

Katarzyna Dominik

Moment nieuwagi

Gdy dotyk rani nagość
z powodu stłuczki
w zamyśle wykonalne 
włączysz hamulec
by uniknąć zderzenia

Miłość niedojrzała
bez rajdu w głąb ciał
w lusterku wstecznym
znika za zakrętem
pustego łóżka

Pozwól mi prowadzić
przecież tylko raz oblałam
kiedy zasada
ograniczonego zaufania
sypnęła solą w oczy
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„Toteż wam powiadam: Tyrowi i Sy-
donowi lżej będzie w dzień sądu niż wam” 
(Mt 11:22).

Kolejny ciepły i słoneczny dzień, jak to 
teraz u nas bywa na jesieni, znowu czuwa-
łam przy wuju, który od tygodnia zwlekał z 
umieraniem. Pomyślałam nawet, że się z tym 
umieraniem ociąga, czekając na zmianę po-
gody na taką, że psa by z domu nie wygnał, 
co dopiero ludzi – znajomych i krewnych, 
którzy co i rusz nagabywani przez ciotkę, w 
końcu jej przyrzekli, że jak przyjdzie czas, 
stawią się na pogrzeb jej męża, komucha. W 
końcu na wpół żywa zeszłam z posterunku, 
by odpocząć chwilę w służbówce przy kuch-
ni, która była moim kawałkiem podłogi u 
wujostwa. Jestem tu niemal od zawsze. Bo co 
to te naście smarkatych lat do pożaru, który 
odebrał mi dom i rodziców. Teraz usiadłam 
w fotelu i zasnęłam. Na krótko.

Obudził mnie silny kuksaniec w plecy. 
Stała nade mną ciotka w nocnej koszuli do 
ziemi.

– Ona śpi, a tam – pokazując na drzwi, 
wrzasnęła w trzeciej osobie, w jakiej się mówi 
do służby – wuj nieobrócony! 

W obracaniu wuja nie chodziło o to, by 
go leżącego na sofie w salonie przekręcać 
z pleców na brzuch, a o to, by go z pozycji 
głową do drzwi, na zachód, jak się zwykł 
układać, przekładać na wschód, do okna. 
Miałam to w obowiązkach, w zamian za 
mieszkanie, wikt i opierunek. Wuj rzadko 
ruszał się z tej kanapy, która z przyległo-
ściami była, w pewnym sensie, jedyną strefą 
w mieszkaniu wolną od jurysdykcji ciotki i 
jedyną wyspą niepodlegającą jej katolickim 
praktykom. Którą nazwała czyśćcem i omi-
jała z daleka, komunikując się z mężem na 
piśmie, też w trzeciej osobie, jak ze mną. 
„Nie będzie mi tu głosił tych swoich here-
zji! Jak coś ma, jak coś chce, to na piśmie! 
Wyłącznie na piśmie!” – oznajmiła raz 
po jego męczącym wywodzie z kanapy, w 
którym chciał jej dowieść, że Bóg, owszem, 
bywa, ale w ludzkich głowach, a wszystkie o 
nim historie, w które wierzyła bez reszty, to 
fikcja, wymysły wędrownych bajarzy, czyli 
pic na wodę. I cisnęła w wuja stukartkowym 
zeszytem, kończąc temat: „Niech się tu wy-
żywa! Niech ma i się cieszy!”.

Czy wuj w tym zakresie posłuchał się 

Barbara Tomaszewska 

Przejście - historia rodzinna (1)

ciotki? Nawet gdyby chciał, byłoby to trud-
ne do realizacji, biorąc pod uwagę skąpe 
możliwości środka przekazu. Ograniczony 
stanem liczebnym kartek, które po kawałku 
wydzierał z zeszytu i przez moje ręce przeka-
zywał żonie, musiał się bowiem streszczać do 
najprostszych potrzeb: a to, że wieje od okna 
i żeby je zamknąć albo że na obiad zjadłby 
to czy tamto – czy innych, równie przyziem-
nych. Jego pisanie to jak lista sprawunków. 
To w lewo, to w prawo. Tam do góry, a tu 
na dół. Przynieść, wynieść, pozamiatać. Nie 
było tam niczego wartego uwagi. Gnuśność 
i apatia wypełniały też salon, którego ściany 
zdobiły wzorki malowane wałkiem, a sufit 
skrzydlate anioły, każdy inny.

Pewnego dnia jednak, jakoś przed 
miesiącem, kiedy bez pukania weszłam tam 
posprzątać, zobaczyłam wuja, jak wsparty 
na jaśku w rozgrzebanej pościeli bazgroli 
coś w swym zeszycie zasłaniając go dłonią i 
jak uczniak chichocząc pod nosem. Było to 
tak nieoczekiwane, że zamarłam w progu, 
myśląc, że zbzikował od tego leżenia. Ale 
równie dobrze mógł się nagle wybić z głę-
bokiego snu, snu o samym sobie realnego 
na tyle, że chwycił za pióro, by nie umknęło 
mu nic z tego, co było jego, prawdziwe, jak 
robi to wielu życiowych rozbitków w swych 
barłogach, na ogół w oparach wódki i dymu 
z papierosów. Nad którymi jednak był o tyle 
górą, że nie pił i nie palił. Albo – też możliwe 
– jego omam senny pełen tajnych znaków 
i symboli sprawił, że chciał go zapisać tylko 
po to, by podsunąć ciotce do sprawdzenia 
w senniku. Ot tak, dla uciechy. Bo wuj, 
trzeba wiedzieć, lubił się czasem pośmiać z 
tego i owego. Ale jeszcze coś… Na kołdrze 
porozrzucane były wycinki z wielu nad-
szarpniętych czasem – może i sprzed wojny 
– gazet i czasopism, a na szafce nocnej leżał 
klej roślinny. Jaką tajemnicę zawarł w swym 
zeszycie, że tak jej strzegł, a który gdzieś 
potem ukrył, Bóg jeden wie gdzie?

Wuj był postacią tragiczną. Postacią 
tragicznie statyczną, uściślając, w swoim 
bumelanctwie. Stroniącą od ludzi, choć 
według mnie bardziej złożoną, niż dawał po 
sobie poznać. Z twarzą gładką, równą, jakby 
z niej ktoś zdarł za pomocą hebla wszystkie 
jego zmarszczki zrodzone z emocji. Po-
godzony z losem, w cieniu nieskończonej 
arogancji ciotki, w którym moim zdaniem 

czuł się jednak dobrze, jak klasyczny więzień 
z wieloletnią sankcją, który w swojej celi, 
trwając w zawieszeniu, niemniej w stanie ja-
kiejś względnej równowagi, może przetrwać 
wszystko, nie ponosząc kosztów, jakie gene-
ruje suwerenny byt. Tylko w jego szarych 
wyblakniętych oczach błysnęło coś czasem, 
coś eterycznego jak powiew tęsknoty, kiedy 
patrząc w okno, w którym widział słońce i 
ptactwo na niebie niczym rozciągnięty na 
blejtramie obraz, doświadczał bezpłodnego 
katharsis miast kreacyjnego tragizmu. Za 
którego sprawą mógłby powstać z martwych, 
otrzepać skrzydła z popiołu i wrócić do 
świata żywych. Niechby nawet po to, by mu 
coś wykrzyczeć. Czy pogrozić pięścią! Dużo 
bym dała, żeby wiedzieć, co tak naprawdę 
działo się w jego głowie, także w sprawach 
wiary, lecz nie tej spłyconej – szumnie efek-
ciarskiej jak u mojej ciotki, z której kpił i 
szydził, ale głębszej, prostszej i, jak mówi 
Pismo, zgodnej z nauczaniem Chrystusa. 
Jakkolwiek by było – choć sam często gęsto 
zaglądał do Biblii, mówiąc, że znajomość 
słabych punktów wroga czyni go zwycięzcą 
– jego stan komuszy kazał mu mieć za nic 
religijne święta, które z wyjątkami spędzał 
na kanapie, niemal w każdej sprawie wysłu-
gując się mną. Pomijając tego rodzaju idee, 
w sprawach przyziemniejszych trzeba mu 
oddać jedno: kilka razy z rzędu, w przypły-
wie męskości, niemniej nieudolnie i jakoś 
nieśmiało próbował się zbliżyć do ciotki, 
kiedy mu zmieniała pościel na kanapie, 
lecz za każdym razem, z zawziętym uporem, 
odtrącała go z Bogiem na ustach.

– Co on? Gdzie mi tu z tymi łapami? 
Boga się nie boi?! 

Więcej nie próbował. I jakby pękł ostat-
ni spaw łączący go z ciotką, jeszcze bardziej 
ścichł i się zamknął w sobie, nawet w pryncy-
pialnych dla obojga sprawach poddając się 
jej woli bez protestów. Teraz już bezkarnie, 
gdy tylko spostrzegła, że się znów położył nie 
tak jak powinien, biegła go przekładać albo 
coraz częściej zlecała to mnie. Na cito. Czy 
jest coś bardziej budzącego litość niż żywy, 
w miarę sprawny człowiek będący ciałem 
do przekładania? Bezwolną ofiarą dętego 
performensu dziejącego się w związku 
dwojga ludzi? Kiedy jedno leży, a drugie 
bez słowa dźwiga go do góry, wkładając mu 
ręce pod pachy i łącząc je w mocnym uścisku 
na przeponie i sercu? Może być większa in-
tymność? Czy od tego właśnie chciała uciec 
ciotka, zrzucając główny ciężar tej bliskości 
na mnie? A co z przysięgą małżeńską? Z jej 
wiarą i gębą pełną religijnych frazesów, od 
których zalatywało fałszem na kilometr? Na 
równi z pobożnością praktykowała bowiem 
zabobon, o czym, bijąc się w piersi pięścią, 
opowiadała księżom w swoim kościele za 
rogiem. Mimo iż wiadomo, że wiara w 
przesądy nie idzie w parze z wyznaniem 
rzymsko-katolickim, podobnie jak karty 
tarota, które namiętnie stawiała, z palcem 
bożym w Biblii. No bo gdzie Rzym, gdzie 
Krym, gdzie karczmy babińskie?

Z czasem więc uznałam, że cały ten 
cyrk z przekładaniem wuja wywodzi się z 
czarnej magii, której towarzyszy wiele złych 
emocji. Wuj jednak w tej sprawie uporczywie 
milczał, nawet gdy znienacka brałam go na 
spytki, czym tylko podsycał moje spekulacje. 
Skończyło się tym, że pewnego razu przed 
dziesięciu laty z dna szuflady starej biblio-
teczki ciotki wyciągnęłam jedną ze stosu 
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gazetek rozdawanych wiernym w kościele 
za rogiem, licząc, że odpowiedź znajdę wła-
śnie tu! Był to strzał w dziesiątkę, ale nie do 
końca, mimo że na wejściu trafiłam na tekst: 
popędliwy dyskurs katolickich biegłych o 
chowaniu zmarłych według starych praktyk 
i wierzeń pogańskich, mianowicie „głową na 
wschód”. Wuj był bowiem zdrowy i w niezłej 
kondycji, w tekście zaś mówiono o grzeba-
niu zwłok, a nie o żywych przekładaniu na 
kanapie. Nie pozostało mi zatem nic innego 
jak odpuścić temat i zapomnieć. Aż dotąd.

Kolejną godzinę nocy siedziałam więc 
przy wuju, który raz bladł, raz czerwieniał, 
balansując na styku dwóch światów: do-
czesnej rzeczywistości i królestwa cieni, 
będącego według wyobrażeń ciotki karą lub 
nagrodą zadaną zmarłemu w myśl Bożych 
przepisów prawnych: „Każdemu według 
zasług bądź przewinień”. Jeśli dziś kanapa, 
w ciotczynym pojęciu znak upadku wuja 
– spełniająca funkcje, jakie jej przydzielał 
jako użytkownik w swojej wyobraźni: a to 
zawieszonej w cieniu lipy płachty, która 
równie dobrze mogła być hamakiem pod 
rozgrzaną słońcem czereśnią w ogrodzie 
albo materacem takim do pływania pośród 
fal Bałtyku, niechby i w Braniewie, dokąd 
jako młokos wyjeżdżał co roku na kolonie 
letnie z hufca ZHP – miała stać się wkrótce 
jego łożem śmierci, to naprawdę nie wiem, 
czym się kierowała ciotka katoliczka, która 
obowiązek doglądania wuja teraz już bez 
reszty przerzuciła na mnie. Bała się umar-
łych? Przy jej małej wierze to niewykluczone. 
Ale równie dobrze mógł być inny powód – 
skrywany głęboko, mroczny sekret.

Z polecenia ciotki miałam zatem 
dotknąć tajemnicy przejścia, choć i ja w 
istocie – jakkolwiek to zabrzmi – od lat 
byłam martwa, mimo zachowania wszelkich 
oznak życia po utracie domu, który spłonął 
razem z mymi rodzicami, grzebiąc ich wśród 
zgliszcz. A mi zaraz potem w cmentarnej 
kaplicy kazano pożegnać ich spalone ciała 
w dwóch złoconych urnach. Nie było siły, 
która by mnie zmusiła do pozostania w tym 
miejscu. Uciekłam od afirmacji śmierci i 
pogardy dla życia. Od wyciągniętych do 
mnie w geście pocieszenia alabastrowych 
rąk świętych i ich zimnych oczu. Uciekłam 
od sprawującego mszę żałobną księdza oraz 
od słodko-mdlącego zapachu białych i różo-
wych lilii okrywających katafalk. Uciekłam 
na przełaj przez zapadnięte groby, wpada-
jąc na wieńce, zapalone znicze i grządki 
kwiatowe. Nie chciałam słyszeć niczego i 
nikogo. Dzwonów bijących na Anioł Pański, 
psów szczekających gdzieś w oddali, ptaków 
śpiewających w koronach drzew. Niczego i 
nikogo. Wszystko było dla mnie wrzaskiem, 
który rozsadzał mi głowę, powodował ból w 
klatce piersiowej. Wrzaskiem tak potężnym, 
że myślałam, że w końcu sama jestem tym 
wrzaskiem i skowytem. Ale przede wszystkim 
uciekłam od ludzi, którzy gadali, gadali, 
gadali… A ich słowa osaczały mnie zewsząd.

– Tacy młodzi, Boże… I śmierć, jaka 
straszna. Choć jak tak pomyśleć, życie też 
jest takie. Pani wie i ja wiem, swoje lata 
mamy.

– Śmierć to śmierć, wiadomo. Ale ktoś 
tu mówił, że umarli, zanim ogień sięgnął 
łóżka, zatruli się czadem. Może to i lepiej… 
Lepiej tak, niż cierpieć, całe życie nieraz, 
liżąc się z oparzeń.

– A słyszała pani, że już wkrótce prochy, 

zaraz po kremacji, będzie można zabrać i 
rozsypać z wiatrem, zamiast grzebać w ziemi 
za ciężkie pieniądze?

– A rozsypać gdzie?
– W sumie… byle gdzie, byle zgodnie 

z wolą naszego zmarłego: gdzieś nad wodą, 
w górach, zależy, co lubił.

– Sama nie wiem, kurczę… A co na 
to księża?

– Burzą się, wiadomo. Mówią, że w ich 
Biblii nie ma o tym słowa, ale jak ich znam, 
to sobie poradzą… Już coś przebąkują o 
zmianie regułki z „z prochu powstałeś i w 
proch się obrócisz” na „z prochu powstałeś 
i prochem jesteś”, tak że ten… Powoli… 
Oni nie są głupi, zwłaszcza w interesach…

Wuj się lekko ocknął i wyszeptał:
– Pić…
Gałgankiem zmoczonym w wodzie 

zwilżyłam mu usta, a gdy znowu zasnął, wró-
ciłam do swoich myśli. Od śmierci rodziców 
upłynęły lata, a ja wciąż pytałam, jak to jest z 
tą śmiercią. Czy nie lepiej w jakimś losowym 
wypadku ponieść śmierć na miejscu, niż 
skowycząc z bólu umierać na raty, licząc dni 
do końca. Co się wtedy czuje? Odrętwienie, 
żal? Czy śmiertelny lęk? Dajmy na to wuj: 
boi się czy nie? W przekonaniu ciotki taki 
czarci pomiot powinien się bać, ale z drugiej 
strony kto go ma ukarać, postawić przed 
sądem, zepchnąć w otchłań piekieł, jak on 
w nic nie wierzy? Co innego ludzie uwikłani 
w wiarę, choć i tu jest dwugłos: głęboka i 
żywa pokonuje lęk, natomiast ta płytka, tak 
zwana ludyczna, jak u mojej ciotki, nasila go 
do absurdu. Ciekawe, co powie, kiedy i przy 
niej stanie kiedyś Śmierć i oznajmi głucho: 
„Czas na ciebie. Chodź”. Zachichotałam, ale 
był we mnie przestrach. Coś, co niepokoiło, 
co wierciło mnie w dołku.

Wsłuchana w odgłosy za oknem, wciąż 
siedząc przy wuju, kiwałam się do przodu i 
do tyłu. Nic nowego, bo symptomy choroby 
sierocej nie minęły mi nigdy. Są dla mnie 
jak widok za oknem, jak ten wiatr, który już 
za dnia dawał się we znaki, a teraz przybrał 
na gwałtowności i sile, zwiastując przełom w 
pogodzie. Rejestrując zmiany, czułam nie-
odległy, mroźny oddech śmierci. Śmierć… 
Patrzyłam na pozbawioną zmarszczek twarz 
wuja, jak gdyby pod tą maską wciąż ukrywał 
swoje prawdziwe oblicze. „Ja” zakazane dla 
innych. W sumie… – pomyślałam – był to 
sprytny trick. Bo co by to było, gdyby w 
ludzkich twarzach jak w otwartej księdze 
mogli czytać inni; odgadywać myśli, plany i 
intencje. Rejestrować żądze – nawet te naj-
skrytsze, nawet te najcięższe z listy grzechów 
głównych. O których święci mężowie mówią, 
że nie powinno się o nich rozprawiać ani 
tym bardziej o nich myśleć zbyt ochoczo. 
Gdyby to wszystko, co człowiek w sobie nosi, 
widoczne było na zewnątrz, najpewniej też 
nikt nie miałby odwagi przeglądać się w 
lustrze, bowiem w groteskowym i strasznym 
zarazem odbiciu swych twarzy ujrzeliby 
zlewające się w jedno wszystko to, co ich… 
Zlepki, cięcia, bruzdy… Ujrzeliby miejsca 
wciąż broczące krwią, a dla przeciwwagi 
lejące się ciurkiem litry łez błazeńskich…

Słysząc półszept wuja, otrząsnęłam się.
– Dzisiaj się dokończy żywot mój próż-

niaczy – chrypiał wuj w gorączce, nagle 
ożywiony. – Przekaż swojej ciotce, tylko nie 
zapomnij, by się nie ważyła ściągać mi tu 
klechy! Tu ani na cmentarz, żeby było jasne! 

Żadnych czarówmarów i olejów świętych. 
Żadnych krzyży, śpiewów i mów pożegnal-
nych. Pogrzeb ma być świecki, wykopać 
dół, wrzucić, zakopać i po sprawie. Można 
też spalić. Tak, spalić! To jest myśl! Gdyby 
jednak była…

Wuj urwał w pół zdania, sięgnął pod 
poduszkę i wyjąwszy stamtąd swój wytarty 
zeszyt, z którego została okładka z biele-
jącą w środku jedną jedyną kartką ocalałą 
ze stu, zabezpieczony przed otwarciem 
pieczęcią odciśniętą w wosku – wcisnął mi 
go do ręki i wrócił do przerwanego wątku 
z wypiekami na twarzy.

– Gdyby jednak była na tyle zuchwała, 
zrobić z mojej śmierci kino dla ubogich… 
dasz go jej… Poczekaj… – Zwrócił wzrok 
na sufit, jakby u aniołków szukał pod-
powiedzi. Ale kiedy żadna stamtąd nie 
nadeszła, machnął na to ręką i rzekł: – 
Dobra, potem.

Słuchając wuja, poczułam coś, co 
uprawnia mnie do stwierdzenia, że wypo-
wiadając te słowa, zmieniał się w kogoś in-
nego. Spojrzenia jego stały się nagle uważ-
ne, a gładką twarz poorały zmarszczki, 
jakich nigdy wcześniej na niej nie widzia-
łam. Każda wyrażała osobną emocję, ale 
co ciekawe, wystąpiły w parach, w których 
jedna była (mówię o emocji) w kontrze do 
tej drugiej. Jakby całe życie wuj się bił z 
myślami, miotał się, roztrząsał. Rozbierał 
na części rozmaite kwestie. Raz w czarnej 
rozpaczy i zwątpieniu, a raz na odwyrtkę. 
Raz tak, a raz siak. Istny rollercoaster. 
Patrzyłam oniemiała. Ja to się ma do jego, 
biorąc pod uwagę przeświadczenie ciotki, 
do cna jałowego leżenia na kanapie? Kiedy 
w gruncie rzeczy przy tak kreatywnym i 
zajętym mózgu nawet w tej pozycji mógł 
przenosić góry. Burzyć stare światy, a na 
ich ruinach stawiać inne, nowe, kto wie czy 
nie lepsze… Gdyby tylko chciała dzielić z 
nim TO życie… Zamyśliłam się. Wuj też 
jakby osłabł i popadł w zadumę. Czekałam 
długie minuty. W końcu miałam dość.

– Ale kiedy, wuju, mam go oddać ciot-
ce? – zapytałam wprost. – Zaraz po pogrze-
bie? Czy za tydzień? Dwa? – ciągnęłam go 
za język, by mieć pełną jasność w kwestii 
jego woli, której wypełnienie zrzucił na 
moje barki, nie pytając o zdanie.

– Tym się nie martw, dziecko – od-
powiedział cicho, nieco drżącym głosem. 
– Jak się zbiorą wszyscy, dam ci znać we 
śnie – dodał niewyraźnie i patrząc na 
kajet półprzytomnym wzrokiem, szepnął 
na ostatek: – A teraz schowaj go dobrze, 
najlepiej w szufladzie z bielizną, ciotka ci 
tam nie grzebie; podpaski, te sprawy… 
Fuj! – Roześmiał się i rozkaszlał.

Jeszcze odetchnął głęboko i wypuścił 
powietrze z płuc wolno, bez uchwytnych 
oznak agonii, takich jak świst i rzężenie. 
Po prostu, bez zadęcia, aktów strzelistych 
i lęku przed ostatecznym dopaliło się jego 
życie. Kiedy się przemogłam i znów na 
niego spojrzałam, oczy miał wciąż otwarte, 
ale wzrok już pusty. Patrzyłam w te oczy jak 
w jakimś odmiennym stanie świadomości, 
hipnotycznym transie, i nie czułam nic. 
A już na pewno nie czułam nic z tego, o 
czym ludzie mówią, że powinno się czuć w 
takiej chwili. Choćby żal czy smutek. We 
mnie narastał gniew. v

cdn.
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Jak poznałam dziadka mojego Kapitana Romualda Buzkiewicza (3)
dokończenie z poprzedniego numeru

Dalszego ciągu historii nie znam, bo 
ich rozmowa odbywała się przy drzwiach 
zamkniętych. Po jej zakończeniu mama do 
mnie zwraca się w ten sposób:

– Jeżeli towarzyszka moja córeczka raz 
jeszcze skoczy na jednej nodze, to…

Nie dokończyła, bo dzwonek zadzwo-
nił. Dlaczego raptem wybuchnęłam śmie-
chem, do dzisiaj nie wiem, ale podobno 
długo się śmiałam. Tak pomiędzy nami, to 
ja wiem doskonale, dlaczego się śmiałam. 
Co to ze mnie za towarzyszka, z pieluchą 
w majtkach?

No więc siedzimy w autobusie i je-
dziemy na Mokotów do szpitala, gdzie jest 
na leczeniu dziadek. Ja na kolanach taty, 
mama i ciocia Pola, bo Dziunia jak zwykle 
nie mogła zostawić samego wujka z Woj-
tusiem. (Oni się nigdy nie rozstawali). A 
on trzęsie i podskakuje ten autobus i nie 
jestem pewna, czy dowiezie nas na miejsce.

 – O, zobacz Jasiu – mówi raptem 
mama – widać już ten szpital.

Dojechaliśmy! Odetchnęłam z ulgą. 
Poprawiam moje wdzianko, no i wkładam 
czarny kapturek, oglądam białe pończo-
chy, robione na drutach przez mamę, czy 
są czyste i jestem gotowa do ucałowania 
dziadka. Już jesteśmy w jego pokoju, gdy 
dziadek wykrzykuje:

– Jaki ty jesteś Małgosiu śliczny Czer-
wony Kapturek!!!

– Ja Czerwony Kapturek? Skąd to się 
dziadkowi wzięło, ja jestem Czarny Kap-
turek.

Całkiem onieśmielona tym spotka-
niem i niespodziewanym powitaniem 
przytulam dziadka mocno i stwierdzam, że 
Dziadek jest chudziutki, kościsty i taki jakiś 
delikatny, i że nie trzyma się prosto, jak to 
widziałam na zdjęciach. Raptem widzę, że 
dziadek płacze. Podszedł do swoich córek 
Ewy i Poli i każdą wycałował z tymi słowami 
przerywanymi płaczem.

– Pola wyrosłaś na śliczną panienkę.
– A ty Ewo jesteś tak piękna, jak twoja 

matka.
Tacie podał rękę po wojskowemu, 

mówiąc:
– Witam pana w naszej rodzinie i 

dziękuję za wnuki, na razie znam tylko 
Czerwonego Kapturka.

Co on sią uparł na tego Czerwonego 
Kapturka, mówię sama do siebie, co to jest 
Czerwony Kapturek i tłumaczę sobie: to 
chyba taki Kapturek, jak mój czarny, tyle 
że czerwonego koloru.

– Wracamy – przerywa mama moje 
duchowe rozważania na temat tego czer-
wonego kapturka – czas wracać.

W tym momencie zrozumiałam, że nic 
nie słyszałam z ich rozmowy?. Widziałam 
tylko, że wszyscy byli dogłębnie wzruszeni.

– A kiedy wrócimy?– pytam nieśmiało.
 – A w następną niedzielę – mówią 

dziadek i pielęgniarka stojąca obok.
 – O jak fajnie! wdechowo! (użyłam 

tego słowa, bo tak mówiły dzieci na naszym 
podwórku, jak coś było extra).

 Takie to było moje pierwsze spotkanie 
z Romualdem Buzkiewiczem, ojcem mojej 

mamy, a moim dziadkiem. Na Waszyngtona 
czekano na nasz powrót z niecierpliwością. 
Przy późnej kolacji przygotowanej przez 
Dziunię wszyscy opowiadali jednocześnie o 
tym, jak wypadło spotkanie, a ja… zasnęłam 
zmęczona tymi, jakże wielkimi emocjami. 
Chyba nie muszę pisać, że na następną 
niedzielę czekałam z wytęsknieniem, bo 
nareszcie coś odmiennego działo się w 
moim życiu, niż kołysanie Wojtusia, aby 
usnął, latanie po chleb etc.

Tym razem do dziadka pojadę z ciocią 
Dziunią, bo niestety wujek pracuje. Na tę 
okazję mama ubrała mnie w ten sam płasz-
czyk, ale za to miałam tym razem koszyczek 
ze smakołykami dla dziadka. Dziadek długo 
rozmawiał z Dziunią, czekałam, czekałam, 
aby mi w końcu opowiedział o swoich 
wojennych przeżyciach. Zdziwicie się, ale 
wyrażenie „wojenne przeżycia” rozumia-
łam doskonale, bo urodziłam się w czasie 
drugiej wojny światowej w 1944 i słyszałam, 
jak bomby wybuchały na drugim brzegu 
Wisły w Warszawie, bo my mieszkaliśmy na 
prawym jej brzegu, gdzie walki były mniej 
intensywne. Ale samoloty latały nad naszy-
mi głowami na Saskiej Kępie. Skorzystałam, 
że ciocia poszła porozmawiać z lekarzem 
dziadka, aby zostać z nim sam na sam i 
obrzucić go pytaniami. Jak się okazało, 
dziadek też czekał na tę chwilę, tylko nie 
z tych samych powodów. Ledwo ciocia 
zamknęła drzwi od pokoju, jak złapał mój 
koszyczek mówiąc:

– Czerwony Kapturku, a co ty dla two-
jego dziadka przyniosłaś? – i zaczął dokład-
nie przeglądać ciasteczka, cukierki i inne 
drobiazgi. Wyczułam, że jest zdecydowanie 
niezadowolony. Ale nie odkryłam jeszcze, 
czego szukał. Usiadłam na brzegu łózka i 
zauważyłam, że dziadek ma trudności w 
poruszaniu prawą nogą, no więc pytam:

– Dziaduniu, dlaczego boli cię noga?
– A, noga…, to stara historia, jeszcze, 

jak byłem w wojsku carskim, zostałem 
ranny, w czasie pierwszej wojny światowej 
na estońskiej wyspie. Wiesz, to jest wyspa 
na Morzu Bałtyckim (obecnie nazywa się 
SAAREMAA i należy do Estonii, bardzo 
ważna strategicznie).

– To ty brałeś udział w tak ważnej 
bitwie? – Jestem już pełna podziwu dla 
mojego wspaniałego dziadka. Dziadek nie 
odpowiedział, tylko kiwnął głową.

– A dlaczego byłeś w wojsku rosyjskim? 
– pytam niczym oblatany znawca.

– Bo nie było Polski i nie było polskiej 
armii.

– Tutaj mam wyraźną lukę – Nie było 
Polski? – sama sobie zadaję to pytanie.

– A później w Anglii też byłem ranny. 
Niemcy ostrzelali mój pociąg pancerny.

– Czemu nie napisałeś od razu do 
twojej córki, co się tak o ciebie martwiła, 
skarciłam go po cichutku, aby go nie zrazić.

– Dziecinko, ty w ogóle nie masz po-
jęcia, jaka to była wojna! Nie masz o tym 
pojęcia, kto myślał o liście, jak myśmy nie 
wiedzieli, co stanie się za minutę.

Zamilkł na chwilę:
– Pancerny…

– Pociąg pancerny? Ja znam tylko 
ciuchcię, co jeździ do Pruszkowa, do mojej 
babci z ul. Nowogrodzkiej.

– Twój pociąg pancerny? Co to takie-
go? – W końcu zdobyłam się na odwagę i 
pytam, bo ten mój dziadek jeszcze pomy-
śli sobie, że jestem jakiś „ignorant”, jak 
często mówiła ciocia Pola o osobach, co 
ją otaczały.

– Wiesz, to taki pociąg, co można do 
niego strzelać i strzelać, i kule mu nic nie 
robią.

– Aha! A to dopiero zabawa! Wy-
krzyknęłam uradowana. – Oj, coś mi się 
wydaje, że te moje achy niezupełnie były 
na miejscu.

Dziadek opowiadał nie zważając na 
moje komentarze:

– Jak już generał Maczek przedostał 
się do Wielkiej Brytanii… – ale nie skończył 
jak mu przerwałam:

– Coś tu nie tak, mówiłeś, że do Anglii.
– Och, ta dzisiejsza młodzież – wes-

tchnął i dorzucił – ciekawska i szybko 
myśląca.

Generał Maczek przy pomocy rządu 
angielskiego, czyli angielskiego w Wiel-
kiej Brytanii myślę, ale nic nie mówię, bo 
dziadek chyba bierze leki na ból i coś tam 
mu się poplątało w tej starej głowie, stwo-
rzył I Korpus polski i dostali od Anglików 
zadanie: obronę 200 km wybrzeża Szkocji 
przed nalotami oraz bombardowaniem 
niemieckim. Od miejscowości Fith of Forth 
do Montrose.

– I właśnie podczas jednego z nie-
mieckich nalotów zostałem ciężko ranny i 
ewakuowany do szpitala w Glasgow, gdzie 
spędziłem ponad sześć miesięcy. A to ty 
nie wiesz?

– Dziaduniu, ja jestem małą dziew-
czynką, pomimo że wszyscy wokół biorą 
mnie po prostu za kogoś starszego – mówię 
i ku mojemu zdziwieniu widzę uśmiech 
zaskoczenia na twarzy mojego Dziadka.

– Czerwony Kapturku, może i jesteś 
niewielka wzrostem, ale duchem i wygada-
niem… – zaczął mi tłumaczyć.

– Ojej, jakim tam znowu duchem – 
wykrzyknęłam. – Duchy to są w piwnicy i 
dlatego mama nie pozwala mi tam chodzić!

– Mój Kapturku, czy ty będziesz pisać 
mój pamiętnik? – rzucił pytającym wzro-
kiem to pytanie.

– Jak ja mogę dziadku pisać pa -
miętniki, jak ja jeszcze dobrze nie piszę. 
– odpaliłam dumna potwornie. On się 
nareszcie dowie, że tata uczy mnie już i 
liczyć i pisać; z czytaniem miałam trochę 
większe trudności. (czytać nauczyłam się, 
jak miałam 5 lat).

– Nie martw się Czerwony Kapturku, 
nim skończę moje opowiadanie to i ty bę-
dziesz umiała pisać.

Zrozumiałam, że zanosi się na długą, 
długą opowieść. Kipiałam z ciekawości i 
niecierpliwości. Następnej niedzieli droga 
do szpitala wydawała mi się o wiele przy-
jemniejsza. Dużo później, kiedy już byłam 
dorosłą panienką, oglądając film „Docteur 
Jivago”, zobaczyłam pociąg pancerny, któ-
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rym poruszał się po Rosji Lenin.
– Chcesz, abym opowiedział ci o Fran-

cji i Anglii? – zapytał.
– Uhu – ruszyłam głową na znak po-

twierdzenia.
– No to słuchaj uważnie. Tutaj kształcą 

się najlepsi, co później dowodzą Armią 
Francuską, a oprócz tego jest też wielki 
poligon do ćwiczeń dla żołnierzy i póź-
niejszych dowódców. Siły zbrojne II Rze-
czypospolitej Polskiej tworzone były od 
samego początku pod doradztwem Francji, 
zarówno w Polsce jeszcze przed wybuchem 
II wojny. Jak zostałem zmobilizowany w 39 
roku, z całą Armią podążyłem na rumuń-
ską granicę. W Rumunii zakwaterowali 
nas chyba w obozie dla uchodźców, nie 
mogłem znieść takiego życia i… przedo-
stałem się do Francji, bo w tym kraju był 
bardzo przychylny klimat dla nas, co wal-
czymy i pragniemy naszej Wolnej Polski. 
Wolnej od zaborców, wolnej od Niemców, 
wolnej od bolszewików. Do stworzenia 
Nowego państwa polskiego w dużej części 
dzięki Francuzom, przyczynił się dowódca 
francuskiej misji wojskowej w 1939 roku, 
generał LOUIS FAURY, bardzo pomagał 
w stworzeniu i szkoleniu Armii Polskiej. 
Spotkałem go kilka razy jeszcze w Warsza-
wie, a tu przypadkowo dowiedziałem się, że 
we Francji pod opiekuńczym i przychylnym 
skrzydłem Francuzów, tworzy się jeszcze 
jedna nowa Polska Armia, no i bez wahania 
postanowiłem do niej dołączyć.

– I co? – pytam moim wzrokiem, bez 
ani jednego dźwięku.

– No i dotarłem, nie było to łatwe, 
muszę przyznać, 2 grudnia 1939 zameldo-
wałem się w Coetquidan.

– Gdzie? – pytam, bo takiej dziwnej 
nazwy jeszcze nie słyszałam i starałam się 
powtórzyć nazwę miasta, ale wyszło jakieś 
„kokumkin”.

– Jak by ci powiedzieć, Czerwony Kap-
turku… – tutaj dziadek zamyślił się i długo 
był „nieobecny”. – To takie miasteczko w 
Bretanii we Francji.

– Acha! – pisnęłam, aby już mu nie 
przerywać opowieści, ale w ogóle nic, a nic 
nie rozumiałam.

– Widzisz, w tym miasteczku oprócz 
tego jest École Saint–Cyr, czyli szkoła 
kształcąca wyższych oficerów francuskich 
o wspaniałej reputacji (np. Wyższa Szkoła 
Wojskowa w Warszawie utworzona została 
przez generała Faury…), on tak samo orga-
nizował „przemycanie” polskich żołnierzy z 
Rumunii do Francji, do obozu ćwiczebne-
go w Coetiquidan, który na pewien czas stał 
się ośrodkiem tworzenia Polskiej Armii pod 
dowództwem generała Sikorskiego, aż do 
1940 roku, chwili; kiedy Francja zawiesiła 
działania wojenne przeciwko Niemcom. 
Polscy żołnierze zostali transferowani do 
Wielkiej Brytanii.  Ale wiesz Kapturku, co 
mi się najbardziej podobało? – powiedział 
i spojrzał na mnie z iskierką w oku.

– Jak mogę wiedzieć, powiedz mi 
proszę.

– Legenda o „Merlin enchanteur”, bo 
on mieszkał niedaleko naszego obozu w 
Bretanii i dzięki niemu, większość moich 
kolegów miała uratowane życie, on był 
czarownikiem i zaczarował Niemców i oni 
zbombardowali obóz tuż po naszej ewa-
kuacji do Anglii. I tym razem udało się! 
Merlin Enchanteur uratował nam życie.

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ci 
starsi ciągle używają niejasnych dla mnie 
słów i tu mam znowu jedno do mojego 
słownika słów nieznanych: legenda; a te 
słowa po francusku, to już istna zagadka. 
Jedyne, co było absolutnie jasne, to historia 
z czarodziejem. Już od wczesnego dzieciń-
stwa uwielbiałam wróżki, czarodziejów i 
innych cudotwórców. Bardzo cieszyłam się, 
że dziadek jest oblatany w tym, jakże waż-
nym dla mnie temacie. To, że czarodziej 
Merlin obronił dziadka przed śmiercią, 
było dla mnie wystarczająco przekonywują-
ce i nie podlegało żadnemu pytaniu.

Następnej niedzieli droga do szpitala 
wydawała mi się jeszcze przyjemniejsza. 
Dumnie siedziałam obok cioci i sobie 
podśpiewywałam:

– Jadę do Anglii, jadę do Anglii etc.
Długo moje śpiewanie nie trwało, 

bo od razu jakiś taki szaro–bury człowiek 
wrzasnął:

– Macie ci wielką kapitalistkę, jedzie 
sobie do Anglii, a wiecie, po co tam jedzie? 
A B Y   Z D R A D Z I Ć naszą ojczyznę!!!

On chyba zwariował, przeleciało mi 
przez myśl. Ciocia była wyraźnie zakło-
potana, położyła mi palec na ustach, co 
znaczyło, że mam skończyć mój niezbyt 
dobrze interpretowane śpiewy.

Ale ten szaro–bury nie dał za wygraną 
i ciągnął dalej:

– Czym to panienka, co ja mówię – i 
poprawił – towarzyszka jedzie do tej Anglii?

– Pan jest jakiś dziwny! – zaczęłam 
się bronić.

I w tym momencie cały autobus wy-
buchł śmiechem.

 – Co prawda to prawda – mówili – 
dziecko mówi prawdę.

Czułam się jakoś skrępowana i żeby 
odwrócić uwagę, krzyczę:

– A jeśli, obywatelu, chcecie wiedzieć, 
do Anglii jadę na hulajnodze.

Oczywiście cały autobus ryczał ze 
śmiechu. Na pierwszym przystanku ciocia 
wyciągnęła mnie z autobusu, a do szpitala 
jeszcze było trochę drogi i bez słowa szły-
śmy na piechotę. Zamyśliłam się i raptem 
słyszę:

– Hello, Czerwony Kapturku.
Dziadek stał tuż przed wejściem do 

szpitala i czekał na nas. Najwyraźniej był w 
dużo lepszej formie. Obejrzał mnie i ciocię 
dokładnie i wziął ją w swoje ramiona i tulił, 
tulił ją nic nie mówiąc. Jak zwykle w pokoju 
coś tam sobie gaworzyli, a ja marzyłam o 
Czarodzieju Merlin. Ciocia opuściła pokój, 
bo już wiedzieliśmy, że dziadek niedługo 
wyjdzie ze szpitala i trzeba było załatwić 
różne formalności. Jak tylko ciocia wyszła 
rozpoczęła się ceremonia z koszyczkiem. 
Tym razem też dziadek nie znalazł tego, 
co szukał i mówi do mnie wciskając mi 
banknot do ręki:

– Czerwony Kapturku, leć na dół do 
kantorka i kup mi ćwiartuchnę.

Wyszłam z pokoju zupełnie załamana: 
O CO MU CHODZI? Na szczęście zobaczy-
łam pielęgniarkę i pytam ją:

– Gdzie mogę kupić ćwiartuchnę?
Chcąc nie chcąc, słowa moje wywołały 

ogromny śmiech (tak jak w autobusie), ale 
i zgorszenie, a więc słyszę:

– Takie to małe, a już się dopytuje o 
ćwiartówkę.

Na szczęście ciocia akurat wracała 

po rozmowie z lekarzem o tych różnych 
formalnościach i doskonale usłyszała, co 
mówią te straszne baby. Chwyciła mnie za 
rękę jeszcze mocniej niż ten milicjant od 
skakania na jednej nodze, mówiąc:

– Wracamy – i zwróciwszy się do obec-
nych dodała:

– Jak ta wojna niszczy nawet najbar-
dziej wartościowych ludzi.

O pożegnaniu z dziadkiem w tej sytu-
acji nie było mowy. W domu dowiedziałam 
się, że do dziadka jeździć już nie będę i 
basta. I już więcej Dziadka nie widziałam.

PS:

Ordery i odznaczenia: kapitana Romualda 
Buzkiewicza:
polskie: 1) Krzyż Walecznych z 1 okuc.
 2) Srebrny Krzyż Zasługi
 3) Medal za Wojnę 1918– 21 r.
 4) Medal 10– lecia Niepodległości
 5) Medal za 10 l. pr. państw.
 6) Medal za 20 l pr. Państw.
 zagraniczne: Łotewski Medal za wojnę z bol-
szewikami 1919– 21 r.

Pochwały:
 Między innymi: 1) Inspektora IV Armii w 1924 
r. za opracowanie projektu użycia reflektorów na 
terenie Górnego Śląska
 2) Szefa Inżynierii D.O.K. I w 1926 r. za prace 
z dziedziny reflektorów i nasłuchowników prze-
ciwlotniczych

Załączniki EWENTUALNIE
KORPUS OSOBOWY Art. Plt. STOSUNEK 
DO SŁUŻBY Służba stała

Nazwisko i imię: Buzkiewicz Romuald
Imiona rodziców: Czesław i Ewa z Nowakow-
skich
Adres rodzinny (żony): Pruszków k/Warszawy 
ul. Szopena 18
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Z E S Z Y T E W I D E N C Y J N Y

I. LISTA EWIDENCYJNA
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Stopień: Kapitan
Starszeństwo: 1.VI.1925 r.
Lokata: skreślony z dn. 27.XII.1945 z listy
Polskich Sił Zbrojnych poza granicami 
Państwa
Podstawa: pismo Ldz.189/I.Pers.16 z dnia 
25.III.1945
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Przynależność służbowa Stanowisko zaj-
mowane

Biuro Badań Techn. Saperów Kierownik La-
boratorium
Warszawa ul. Szucha 32 Elektrotechnicznego
1 Dyon Artylerii Przeciwlotniczej
Wojska Polskiego we Francji Bez funkcji

Uwaga

W okresie przebywania w st. sp. pracowałem jako 
kontraktowy:
od 15.II.30 r. do 31.XII.33 r.
 1.III.34 30.XI.34
 1.XII.34 31.VIII.39

dokoñczenie na str. 34
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W charakterze:
technika Wydziału Elektr. Warszawskiej Dyrekcji 
Kolei Państwowych
konstruktora w Wojskowym Instytucie Badań 
Inżynieryjnych
referenta do spraw reflektorów i
sekretarza technicznego Biura Badań Technicz-
nych Saperów
Data i miejsce urodzenia: 11.V.1891
 w. Kuryłówka pow. Berdyczów, gubernia Ki-
jowska (Rosja)
Wyznanie: rzymsko– katolickie
Narodowość: polska
Stan cywilny i rodzinny: żonaty
 żona: Krokos Teofila, wyznanie rzymsko– kato-
lickie, narodowość polska
 dzieci:
 Ewa ur. 5.IX.1921 r.
 Wanda ur. 5.IV.1923 r.
 Apolonia ur. 26.X.1926 r.

Wykształcenie cywilne: średnie: Państwowa 
Szkoła Realna w Kijowie
 7 klas Egzamin Dojrzałości
 wyższe: Politechnika w Kijowie, Półdyplom 
Wydziału Mechanicznego
zawód: Technik elektryk (praca silników)

Wykształcenie wojskowe: Mikołajewska Szkoła 
Wojskowa w Kijowie: 1.V – 1.X. 1916 r.
 Kurs Uzupełniający dla Oficerów Artylerii w 
Rewlu: 1.III – 1.V.1917 r.
 Kurs Uzupełniający Oficerów Saperów w War-
szawie: 1.VIII.21– 22.V.22 r.
Kierunek specjalizacji: Budowa i użycie taktyczne 

reflektorów i nasłuchowników przeciwlotniczych 
oraz elektrotechnika wojskowa pracy silników 
(szczególnie przeszkody elektryzowane)

Znajomość języków: rosyjski, francuski i 
niemiecki

Wiadomości specjalne: Konstrukcja reflekto-
rów i nasłuchowników przeciwlotniczych i ich 
użycie taktyczne

Znajomość okolic Polski i krajów obcych: 
Górny Śląsk i Ukraina

Ordery i odznaczenia:
polskie: 1) Krzyż Walecznych z 1 okuc.
 2) Srebrny Krzyż Zasługi
 3) Medal za Wojnę 1918– 21 r.
 4) Medal 10– lecia Niepodległości
 5) Medal za 10 l. pr. państw.
 6) Medal za 20 l pr. Państw.
 zagraniczne: Łotewski Medal za wojnę z bol-
szewikami 1919– 21 r.

Pochwały:
 Między innymi: 1) Inspektora IV Armii w 1924 
r. za opracowanie projektu użycia reflektorów na 
terenie Górnego Śląska
2) Szefa Inżynierii D.O.K. I w 1926 r. za prace 
z dziedziny reflektorów i nasłuchowników prze-
ciwlotniczych

Rany i kontuzje:
 W byłej Armii Rosyjskiej rana prawej nogi przez 
odłamek granatu przy odprawianiu desantu 
niemieckiego na wyspie Ezel (Bałtyk)

Data wstąpienia do wojska:

 była Armia Rosyjska – 1.V.1916 r.
 Wojsko Polskie – 26.II.1919 r.

Okres czynnej służby wojskowej:
 data mianowania: kwiecień 1921 r.
formacja: Baon Maszynowy Saperów przemia-
nowany później na Elektrotechniczny
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

PRZEBIEG SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Szeregowy – 1.II.14– 1.XII.15, Związek Walki 
Czynnej, b. Armia Rosyjska, księgowy

Junkier 1.V.16– 1.VII.16 Mikołajewska Szkoła 
Wojskowa w Kijowie, uczeń
Starszy portupej Junkier1.VII –  1.X.16

Praporszczik 1.X.1916 Kompania Reflektorów 
Artylerii Frontu Lądowego Morskiej twierdzy w 
Rewlu, Dowódca Oddziału (Komendy) reflektorów 
nadbrzeżnych
Podporucznik 19.VII.1917

Uwaga: Od 22.XII.1917 r. z powodu rewolucji 
bolszewickiej opuścił armię rosyjską i pozostawał na 
Ukrainie aż do czasu przybycia do Polski (12.I.1919 
r.) i wstąpienia do Wojska Polskiego

PRZEBIEG SŁUŻBY WOJSKOWEJ
(ciąg dalszy)

Podporucznik 26.II.1919, 1 Baon Saperów, przyjęty 
do W.P. na podst. Dz.R.Wojsk N 41/19
 subaltern kompanii reflektorów
VII.19 Baon Maszynowy Saperów, przeniesiony 
subaltern Kompanii reflektorów
19.XI.19 Kompania Reflektorów przy 1 Dywizji Leg.,
 Dowódca Kompanii
1.X.20 Baon Maszynowy, przeniesiony i mianowany 
Dowódcą
 2 Komp. Reflektorów
Porucznik 1.IV.21 Baon Maszynowy, reaktywowa-
ny, na podst. Dz.r.Wojsk. /21
 10.IX.– 10.XII.24 Inspektorat 4 Armii, opracowa-
nie projektu użycia reflektorów na Górnym Śląsku
11.XII.24 Baon Elektrotechniczny Saperów, dowód-
ca 2 Kompanii Reflektorów
1.VIII.25 Delegowany do Paryża dla nadzoru pro-
dukcji i odbioru sprzętu reflektorowego
Kapitan 1.VI.26 mianowany na podst. Dz. 
Pers./26
1.VII.26 ze starsz. 1925 r. K– dt Szkoły Elektrome-
chaników
1.VIII.27 Szef Fort. W Katowicach, opracowanie ela-
boratu zniszczeń urządzeń elektrycznych w zakładach 
przemysłowych na G. Śląsku
15.III.29 Baon Elektrotechniczny, D– ca 3 Komp. 
Elektrotechn.
1.VII.29 w dyspozycji D.O.K.I
1.II.30 przeniesiony w stan spoczynku, na podst. 
Rozk. M. Inst. Wojsk.
 28.IV– 26.V.39 Biuro Badań Technicznych Sa-
perów, powołany na ćwiczenia, na podst. Karta 
powołania D– twa Sap. M. Inst. Wojsk.
1.IX.39 powołany do służby stałej, na podst. Rozk. 
D– twa Sap. M. Inst. Wojsk.
3.IX.39 ewakuowany w składzie B.B. Techn. 
Saperów z Warszawy do Krasnego Stawu i dalej 
aż do Krot.
 17.IX.39 przekroczenie granicy Rumunii i interno-
wanie w obozie Omeli Mari k/Valeca
 29.X.39 ucieczka z obozu internowania w Omeli 
Mari
 28.XI.39 przybycie do Francji
 2.XII.39 zameldowanie się w obozie Wojska Polskie-
go Coetquidon v

Jak poznałam...
dokończenie ze str. 33
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Bartosz Konopnicki

Dziewczyna o starych włosach

Młoda dziewczyno o starych włosach 
co przyniosłaś w  kieszeni 
i dlaczego twoje oczy 
takie nieobecne 
 
zmarszczki 
na zmęczonych dłoniach 
zdradzają więcej 
niż niejedno słowo 
 
koślawe litery 
zamknęłaś w szufladzie 
bez klucza 
i prawa dostępu 
 
by zapomnieć 
 
nic z tego 
 
cisza która wrasta w tkanki 
obrazy jak powidoki 
gdy budzisz się przed porankiem 
 
krzyczą zrogowaciałymi opuszkami palców

Czesław Mirosław Szczepaniak

Było

Był kowal, co kuł i nie złorzeczył, że drogi koniom podkowy
zdzierają, więc mocno wbijał w kopyta niejeden hufnal.

Były sady wysokich drzew i drabin, co stały w sąsiekach w stodole, 
między słomą a sianem. Ludzie wchodzili na szczeble i 
byli tacy mali jak Zacheusz, co spozierał zza liści.

Były wielkie miasta, gdzie dbałem o to, żeby to, co schowałem
za pazuchę, nie rozmieniać. Nieraz błądziłem, bo nadrabiałem drogi 
na szarych ulicach, i nie zapuszczałem się w podwórka na przedmieściu.

Ewa Katarzyna Skorupska

Obraz z latem

Przy słodkiej herbacie
pachnącej czarnym bzem 
rumiankowy ogród 
pod szerokimi klonami

u malarza światłocieni

jakby rozgrzane serce 
opada i unosi się oddechem
ciepłego powiewu 

i zamyka się złotej ramie

na białych przestrzeniach
mieszkań
tych którzy odchodzą bez świadomości

że lato ich zaręczyn nie powróci
chociaż je widzą

jak zawsze

przemija

Katarzyna Dominik

Obietnica

Pomnożyć przez wieczność
ostatnie z moich imion
i wrócić
tak czynią przyjaciele

Za bardzo za mocno 
przedwcześnie
nie mieć z tego tytułu 
najmniejszych wyrzutów 

Szorstkość przewlekłych chwil
zmyć w fontannie
która tryska kroplami
spadającymi tuż obok

I być równorzędnie
czarną perłą bez ciała 
obcego w minerale by jeszcze
dotknąć to co zasadzę

mentalnie

Magdalena Podobińska

deszcz

przejść się razem 
pod jednym parasolem 
byłoby miło 
ale oboje wybraliśmy 
deszcz

wilgoć

Laura ma rybie łuski
na dłoniach 
w których trzyma 
trzepoczące serce
w ludziach wokół jest tyle wilgoci 

Michał Śniado-Majewski

Przejście

lśnienie spadających kropel
powtarza
zmatowiały odblask
zanika
między ciepłem a wilgocią
złudna
wielostopniowa równowaga
obok
rozległy powtarzalny koloryt
zmieniony
zaskakująco prostym gestem
otwiera
równoległe współistnienie
dzisiaj 
nam przynależne

Stefan Pastuszewski

Katastrofa
                                          

Jerzemu Utkinowi

dzwoniłaś dzisiaj rano jakby w innej sprawie
jakby między nami niczego nie było
a ja wciąż dostrzegałem we śnie co jest jawą 
to czego się nie mówi choć jest słowo miłość

i ty też dostrzegłaś choć mówiłaś tylko
co wczoraj się zdarzyło bo jesteś kobietą
i przeszłość –przyszłość stała się tą chwilą
wieczoru kiedy gwiazdy pod nogami świecą

rozjarzyły się liście zapłonęły domy
słońce spadło na ziemię piękną katastrofą
przez każdego doznaną chociaż po kryjomu
pisane są zazwyczaj te gorące strofy

pamięcią też zastygnie jak z wulkanu lawa
lecz pamięć może płonąć wskrzeszać i zabijać
bo tu nie rządzą żadne przyrodzone prawa
to ziemia poza światem to ziemia niczyja

13 sierpnia 2022 roku
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Leszek Kołodziejski

A wersja

A ja nie lubię się rozwodzić
Ani z kolejną żoną
Ani w pisaniu

Ale czasem muszę

Leszek Wierzchowski                   

AMORAŁKI      

Erotyczne zakamarki

Głębia miłości –
W podświadomości!

Z łodzianką dobrze

Z laską w Łodzi –
Seks nie szkodzi!

Seks Danuty

Z seksu rada jest Danuta,
Żyć bez niego, to… pokuta! 

Gdy kobieta kocha seks

Miłość do niej nie dociera,
Gdy jej któryś…  nie rozbiera!

Sekret damy

W stu procentach dama –
W łóżku woli chama!

Maciej Porzycki 

Joker

Wyszukane pozycje
techniki nic nie warte

do zbliżenia dochodzi
przy użyciu karty

Gorzka Żołądkowa

Na zdrowy rozum
nie ma siły

z rodzicami 
po dziewięćdziesiątce

po setce

Psychodelia

Podobno w chmurze
znajdzie się wszelkie
dane ku temu

by zaczął padać
cień wątpliwości

Klasa średnia

Obywatele z reguły
są zaokrągleni

Jesteś

akurat taki
sam jak palec
na spuście 
rewolweru

Otton Grynkiewicz 

Niewychowany

 Pomiętosił, pomiętosił,
 jak nie wyszło,
 nie przeprosił.                                                        

Ryszard Wasilewski

Limeryki łódzkie

* * *
Raz Łodzianin wziął żonę aż z Bremy,
ale z nią się nabawił już tremy.
Bowiem ta jego żona,
w łóżku nienasycona,
w trakcie mówi...chodź lepiej coś zjemy.

* * *
Jest przystojniak, z ładnego wciąż Złotna,
a natura nad wyraz w nim psotna: 
najpierw iskrę roznieci,
potem każdą przeleci.
Tak to jest gdy znajomość...przelotna.  

* * *
Raz w Poleskim Sztuk Wszelkich Ośrodku,
o kondomach spec prawił na schodku.
A wśród pań był imperatyw,
że zdatność prezerwatyw
wprost zależy od tego...co w środku. 

Stanisław Topaz

Nasycenie

Pewien aktor z wytwórni Hollywood 
całe życie zaspokajał seksu głód.
Aż go partnerka młoda 
omotała w  wygodach, 
iż go zawał do śmierci przywiódł.

Zachcianka

Młody żonkoś z miejscowości Żory
wielką ochotę miał na amory;
wziął żonę na pole pszenżyta
i tam ją w  objęciach powitał,
mówiąc, że jest chory na polne  rozbiory.

SATYRA

Marek S.Podborski

Bolt

taksówka potrzebna
na gwałt

Spot

czy w widzie liście
jak morze przelewa się
z ropą

Sopot

Spod sopockiego molo

piracki okręt
wziął na kurs
bałtyckiego Titanica
na gołych masztów 
rogi

Samotny to i toi

z palącej potrzeby na plaży
wy bawili go
Gdań szczanie
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Żyjemy w dziwnych czasach półprawd i niejednoznaczności, wszystko według sys-
temowych procedur. Coś się zawiera w definicji, a zaraz poza nią może być zupełne 
dno, coraz bardziej muliste jak sopocka plaża. Ta właśnie, w tymże roku otrzymała tytuł 
najpiękniejszej plaży w całej Polsce, do tego uplasowała się w setce najpiękniejszych 
plaż na świecie. 

Szeroka na sto kilkadziesiąt metrów, począwszy od legendarnego GRAND HOTE-
LU drobny biały piasek, aż do samego morza pachnie osobliwie i coraz intensywniej 
morską zgnilizną rozkładanych glonów. Kolor czarny jak gęsta ropa obkleja mokry 
piach na brzegu, kilkadziesiąt metrów grubego kożucha organicznej mazi niczym 
mazut, kołysze się dostojnie wśród rodzimych i zagranicznych gości. 

Oni chyba wierzą, że to są cudowne inhalacje i kąpiele błotne bagnisk z epoki 
ostatniego zlodowacenia i w końcu odzyskają młodość we wszystkich jej aspektach. 
Byli już na Karaibach, Malediwach i Reunion, wszędzie podwodne rafy, sterylna nuda, 
czołobitność i cholerne żebractwo. A tu nagle w morzu błoto, naturalnie śmierdzi 
małżami i to za grube pieniądze, służby sanitarne codziennie potwierdzają, że można 
się swobodnie kąpać, wdychać i jeszcze przy tym jeść, wygodnie rozłożony na białym 
leżaku, pod pastelowym parasolem.

Jak ustawi się odpowiednio selfie na molo, to w ogóle nie widać szlamistego 
brzegu, tylko zielononiebieską taflę po horyzont w delikatnych barankach jak w ho-
telowych folderach, a zapach – po jakimś czasie można się przyzwyczaić i ze zdjęciem 
nie przechodzi. 

Wspaniale za to widać z molo nową marinę, która według wcześniejszych ostrzeżeń 
naukowców miała stać się przyczyną totalnego zszambienia sopockiej plaży, a w niej 
jachty na pewno nie byle kogo, świetlanej elity. Zapewne też prawnuków tych  pęka-
tych babć i starszych amatorów śmietankowych lodów co „grube jak byki, nadziewane 
na patyki” kusiły od wystylizowanych na biało lodziarzy, kiedy Bobek Kobiela chodził 
przy sopockim molo w pełnym kostiumie, w czapce i z nartami 60 lat temu, wśród 
nieprzebranych tłumów wczasowiczów FWP, wypoczywających nad nadal przejrzystą 
wodą, udając kosmitę. 

Jeszcze nie poznał zdradliwego zakrętu w Buszkowie pod Bydgoszczą, gdzie na 
schodach tamtejszego kościoła rozbijały się, zasypiając jak w syrenich pieśniach, za-
błąkane duchy.

Werdykt za okrąg glony

www.akant.org
Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową: 

bydgoskapracownia@gmail.com 
lub telefoniczną: 792 346 915.

Pracownia tworzy tekst i całą opowieść. Dodaje elementy do 
ilustracji dziecka z różnych materiałów (filc, tektura falista, 

rysunek), by połączyć obrazy w całość. 
Książka w oprawie zeszytowej. 

To idealny prezent, pamiątka dla dziecka, jego rodziców, 
dziadków i krewnych na przeróżne okazje. 

Cena ustalana jest indywidualnie(zależy od ilości stron oraz 
ilości zamówionych egzemplarzy). 

Prosimy o nadesłanie lub dostarczenie rysunków dziecka na 
adres redakcji (ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz) lub 
skanów na maila: bydgoskapracownia@gmail.com.

Chętni mogą przesłać również zdjęcie dziecka na czwartą 
stronę okładki z opisem jego zainteresowań, zdolności.

	Pracownia Książki Dziecka dostrzega walory i ekspresję 
sztuki młodych artystów.
	Wzmacnia poczucie własnej wartości pozwala poczuć się 
dziecku jak prawdziwy twórca.
	Tworzy książki, które utrwalają ślad naszego dzieciństwa.

Pracownia Książki Dziecka
przy Instytucie Wydawniczym „Świadectwo” 

oferuje tworzenie książek spersonalizowanych z 
rysunkami dzieci.

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

„Akant” to opiniotwórcze pismo literackie i 
jego rola dziś – oto temat moich rozważań.

Kto dla siebie pracuje ten siły utraca
Bądź jego ramion znikoma jest praca (…)
Kto dla braci pracuje ma moc za miliony
Rośnie w siłę…  

Obecnie dość często wspomina się czasy 
Polski Ludowej i to zazwyczaj ze złej strony. Ja 
osobiście doceniam fakt likwidacji analfabety-
zmu, wprowadzenie konieczności ukończenia 
szkoły podstawowej i to, że utwory literackie 
w naukowym opracowaniu były drukowane i 
udostępnianie w dostępnej dla wszystkich cenie. 
Państwo polskie wspierało wówczas dotacjami 
wydawnictwa literackie.

Sytuacja się zmieniła. Za czasów ministra 
kultury Bogdana Zdrojewskiego (2007-2014) 
dotowano wydawanie utworów literackich, ale w 
dość skomplikowany sposób: na zlecenie instytu-
cji użyteczności powszechnej, które nie były do 
tego zupełnie przygotowane. Po zmianie rządów 
w 2015 roku za dużo się w tej mierze nie zmieniło. 
Skutek był i jest taki, że właściwie pisarz wydaje 
swe utwory własnym sumptem, co ogranicza 
ich nakłady i utwory te są zazwyczaj znane tylko 
regionalnie, jeśli nie zostaną wsparte potężną i 
kosztowną kampanią reklamową.

Dużą więc rolę w upowszechnianiu ich 
utworów odgrywają czasopisma literackie, w tym 
właśnie „Akant”. Ukazuje się od 1997 roku, cały 
czas zmagając się z finansowymi wyzwaniami i 
trudnościami. v  

Janina Kwiek-Osiowska 

25 lat Akantu
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Tak myślał i zrealizował owe wejście 
STEFAN PASTUSZEWSKI w swej powieści 
Opowieści niezweryfikowanego.

Podjął się niełatwego zadania. Musiał 
zmienić psychikę swego myślenia, zając się 
cudzymi przemyśliwaniami, cudzym życiem. 
Starał się zrozumieć drogę postępowania 
młodego człowieka, który w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego. wieku wstąpił do Służby 
Bezpieczeństwa. Człowieka, który do dziś dnia 
nie zmienił swych poglądów mimo, że jego 
tamten świat runął w przepaść. Człowieka, któ-
ry buntował się przeciw swoim przełożonym 
za uleganie wpływom Zachodu i Solidarności 
w dziele demontażu poprzedniego systemu.

Autor doskonale poznał środowisko 
funkcjonariuszy SB, gdyż był ich podopiecz-
nym przez całe lata, przesiedział półtora roku 
we więzieniach. Później jeszcze pogłębił swoją 
wiedzę o tym środowisku będąc przewodniczą-
cym Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej By-
łych Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 
w Bydgoszczy. Czyli mówiąc po ludzku – stał 
na czele instytucji weryfikującej przydatność 
funkcjonariuszy SB do pełnienia lub nie 
obowiązków w nowych strukturach Państwa 
Polskiego. 

   Tą rzadko spotykaną wiedzę wykorzystał 
w swej interesującej powieści. Zwracam uwagę, 
że po odzyskaniu niepodległości przez III 
RP nastąpiła eksplozja wspomnień pisanych 
zawsze przez ofiary dawnego systemu. A 
tu – odwrotnie! W tym tkwi niecodzienność 
pomysłu Stefana Pastuszewskiego. Nie on sam 
jest bohaterem, czy ktoś z jego środowiska, 
lecz człowiek z drugiej strony walki.

Autor stara się zrozumieć młodego 
człowieka, który w latach siedemdziesiątych 
wstąpił do tajnej służby PRL. Były to czasy 
nadziei dla wielu łudzi. Edward Gierek uchylił 
drzwi na Zachód, kraj począł się rozwijać. Nikt 
wówczas nie docierał skąd biorą się pieniądze 
na taki rozmach inwestycyjny i kiedy oraz 
komu będziemy spłacać długi. 

   Nasz bohater pochodził z małej wsi pod 
Bydgoszczą. Wybrał łatwe studia na uczelni 
pedagogicznej. Praca nauczycielska jednak go 
nie pociągała; łatwo dał się zwabić do służby. 
Służba ta dawała duże przywileje – mieszka-
nie, dobrą pensję i szybką emeryturę. Praca 
nauczycielska była o dużo mniej atrakcyjna. 
On jednak nie był typem karierowicza łasego 
na przywileje - pracę w SB traktował jako misję 
obrony ojczyzny przed wrogami wewnętrzny-
mi. Był swego rodzaju ideowcem. Wierzył, 
że działa on dla dobra ojczyzny. Wierzył, że 
socjalizm to najwyższa forma rozwoju społe-
czeństwa i należy go bronić. 

Z nieufnością patrzył na kompromi-
sowa politykę Wojciecha Jaruzelskiego, na 
jego pertraktacje z Zachodem, z Papieżem z 
Wałęsą. Czuł, że jego ideowa praca staje się 
bezużyteczna. Wewnątrz Służby zaroiło się 
od cwaniaków, którzy przygotowywali się do 
miękkiego lądowania w obliczu katastrofy 
systemu. Czuł się oszukiwany przez przeło-
żonych. Na nic jego „szczurze życie” - bo tak 
określał swą pracę i życie. Zmuszany był do 
nie ujawniania swej pracy. Ukochana matka 
udawała, że nie ma pojęcia komu służy. Nato-

Roman Sidorkiewicz

Wejść w skórę przeciwnika

miast brat zerwał z nim wszelkie stosunki, gdy 
dowiedział się gdzie on pracuje.

Rok 1989 to dla niego katastrofą. W SB 
dosłużył się stopnia kapitana i nie miał szans 
na pozytywną weryfikację, aby dalej służyć 
Państwu, choć innemu. Został na lodzie.

Stefan Pastuszewski świetnie opisuje 
„życie po życiu” środowiska dawnych funkcjo-
nariuszy SB. Stworzyli swego rodzaju bractwo 
wzajemnie wspierające się. Wielu z nich 
doskonale się urządziło w nowym systemie 
wykorzystują dawne znajomości. Brali udział 
w dzikiej prywatyzacji, zakładali podejrzane 
firmy. Wykorzystywali luki prawne, niektórzy 
zajęli się bezczelnym przemytem. Potrafili 
szantażować swych dawnych tajnych współpra-
cowników, żądając od nich dużych łapówek 
za milczenie.

Nasz bohater jednak miał wiele trudno-
ści w nowym życiu. Stał się zwykłym wyrobni-
kiem, ominęły go nawet marzenia o lepszym 
życiu. Rozwiódł się, nie posiadał dzieci; została 
mu tylko matka.

Stefan Pastuszewski starał się „uczłowie-
czyć” swego bohatera.  I zrobił to ze świado-
mością, iż wszędzie są ludzie dobrzy i źli. Autor 
daleki jest od wszelkich form nienawiści. 
Powieść zawiera żywo naszkicowane sylwetki 
funkcjonariuszy. Autor z realizmem kreśli 
sylwetki, psychikę oraz losy funkcjonariuszy 
dawnego reżimu. Umie posługiwać się kna-
jackim językiem. Powieść stanowi wiarygodny 
dokument tamtych lat. Powieściopisarz po-
trafił wykreować postacie żywe, dynamiczne, 
często miotające się między dobrem a złem.

Jak często w twórczości Stefana Pastu-
szewskiego bywa, obecne są wyraźne wątki 
miłosne. To za pewnie dla uatrakcyjnienia po-
wieści i zrozumienia przez młode pokolenie.

Stefan Pastuszewski, jak mało który opo-
zycjonista potrafi swoje własne doświadczenia 
przelać na papier. To ważna cecha; większość 
tego bractwa dawnych opozycjonistów tylko 
mówi, mówi i mówi. A to jest bardzo ulotne... 

Ciekawe są spostrzeżenia bohatera 
powieści:

Odnośnie kleru wyniesione z jego pracy w 
SB: „Trzy słabe punkty księżowskiej egzystencji 
to korek, worek i rozporek czyli alkohol, pie-
niądze i baba lub facet. Tych facetów na boku 
jest w Kościele dużo. Obrzydlistwo”.

Odnośnie obecnych porządków ekono-
micznych: „Kapitalizm zastawia zasadzkę na cie-
bie, abyś nigdy nie przestał być konsumentem, 
abyś nie przestał pragnąć nowego samochodu, 
nowych mebli, podróży, którymi możesz 
pochwalić się przed rodziną i znajomymi. 
Zniewala bardziej niż realny socjalizm...Wbrew 
pozorom, mając mniej, jesteś bardziej wolny”

Odnośnie stymulowania rozwoju gospo-
darczego: „Od roku 2010 powoli zaczął się pod-
nosić poziom bytu. Ruszyło budownictwo. Miał 
rację Aleksander Paszyński, że budownictwo 
jest kołem zamachowym gospodarki. Zacząłem 
jako pomocnik murarza, potem opanowałem 
tynkowanie i kafelkowanie. Im ludzie mieli 
więcej pieniędzy tym więcej było roboty”

Takich celnych dygresji w książce jest 
wiele. Zmuszają czytelnika do intelektualnej 
refleksji.

Jeden raz tylko autora ominęła literacka 
czujność. Na ostatniej stronie znakomitej 
powieści dojrzałam zdanie: „Nic mi się nie 
niepodobało”… Trzy przeczenia w krótkim 
zdaniu! A wystarczyło napisać: „Wszystko mi 
się podobało”. To można zrzucić na karb 
zmęczenia długim cyklem pisania i przygo-
towywania materiałów.

Książka jest godna polecenia – barwna, 
autentyczna i interesująca. v

Stefan Pastuszewski. Opowieści niezweryfikowanego. Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 2022. Ss. 238

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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Poezja JANINY BARBARY SOKO-
ŁOWSKIEJ robiona jest w dojrzałym 
słowie. W słowie jak w cieście, z którego 
ulepić można i koziołka i stalowym nożem 
powycinać paski makaronu (s.38). Słowo 
to jest tak dojrzałe, że się niczego nie boi,  
nawet wewnętrznego, niby przypadkowe-
go rymu:

i że my wszyscy boso za kosą (s.62)
Podmiot liryczny jest i bywa więc 

męski zbiorowy, najrzadziej – o dziwo - 
żeński.

Bo jest uniwersalny, tak jak uniwer-
salny jest temat tego zbioru wykrojony 
z czterech ostatnich zbiorów: Deklaracja 
(2014), Złamana symetria ((2020), Wiersze 
na przemiał (2020), Nikt (221).

Tematem tym jest symbioza życia i 
śmierci, ze wskazaniem na śmierć. Bez-
radność wobec przemijania „nie oznacza 
złożenia broni, słowa – światy kolejnych 
wierszy usiłują iść pod prąd boleśnie nie-
rzeczywistej realności, w której trudno 
o zachowanie psychicznej równowagi” – 
pisze w Posłowiu Paweł Majerski (s.78). A 
poetka powtarza za Chrystusem, którego 
skądinąd chwilowo kwestionuje, aby umar-
li grzebali umarłych:

Powtarzaj za mną: umarłeś śpij 
ja pójdę żyć dalej (s.12).
O tym, ż poezja to mocarna świadczy 

niepoetycki tytuł tomu, tytuł na przekór 
wszystkiemu, publicystyczny i uliczny, ty-
tuł- przekleństwo: Nad tym wszawym życiem.

A skoro tak, to nie ma sensu dalej 
pisać, jest sens czytać, do czego szczerze 
zachęcam. v

Janina Barbara Sokołowska, Nad tym wszawym życiem, 
Nowa Ruda 2022, Wydawnictwo Mamiko, ss. 86 

Stefan Pastuszewski

Poezja mocarna

Zostawiłem sobie ten tom na wakacje. 
Kiedy po kilku dniach „odpoczywania” za-
pragnę czytać i pisać. Z jakaś nową mocą i 
nową świeżością.  

Rzuciłem bowiem wcześniej okiem na 
zbiór wierszy ARTURA TOMASZEWSKIE-
GO Przerwana lekcja i po pobieżnej i cha-
otycznej lekturze stwierdziłem, że to jest to, 
że to chce się czytać i na tym medytować.

Tom opatrzony jest dedykacją Pamięci 
mojej mamy, a więc pełen jest wierszy jej 
poświęconych, a raczej zainspirowanych, 
jej przebrzmiałym już istnieniem. Pod-
miot liryczny przyznaje się, że nie zdążył 
matce powiedzieć, co miał powiedzieć, że 
zrozumiał ją tak późno. A ona była przecież 
genialna, potrafiła wszystko wytłumaczyć, 
zrozumieć niezrozumiałe (s. 9). Śmierć 
dotknęła też ojca, z którym toczył spory, 
choćby tylko o możliwość liczenia liczb i 
skakania na palcach (s. 66). Śmierć jest w 
codzienności i we mnie (wczoraj umarłem 
po raz pierwszy, s. 11), umarli są cudowni, 
bowiem obojętne są im pory roku (s. 7).  

Poeta, niczym mędrzec, spokojnie, 
bez przedwczesnych wybuchów emocji ob-
serwuje ludzkie życie i, nie bez zdziwienia a 
zarazem zachwycenia, konstatuje wierszem:

XXX
umarła moja mama 
umarli jej rodzice 
umarł mój tata i jego ojciec 
nie ma już Zdzicha Jolki 
i wielu innych 
a miejsca które odwiedzam 
ciągle pełne są szczęśliwych ludzi 
wydaje się ze jest ich coraz więcej  (s. 36)

Tematem – obsesją wielu wierszy A. 
Tomaszewskiego jest więc przemijanie, a 
konkretnie starzenie się, odchodzenie. 
Bolesny i nostalgiczny zarazem jest wiersz 
Ostatnia baza, o alpiniście i długodystanso-
wym biegaczu, który dzisiaj czas spędza przed 
ekranem okna w kapciach i szlafroku podłączony 
do aparatury odmierzającej porcje tlenu. Jest to 
jego ostatnia baza przed atakiem na szczyt w 
chmurach (s. 41).

poeta jest empatyczny, współczujący 
ofiarom przemijania w tym także sobie. 
Podmiot liryczny nie jest jednak kata-
strofistą, wręcz przeciwnie – pławi się w 
zgrzebnym eudajmonizmie, bowiem lubi 
te niespieszne codzienne rytuały, picie kawy 
na balkonie, obiad w Grubej Rybie, wino do 
kolacji (s. 12).  

A jednak wyprawy międzygalaktyczne 
poety są coraz krótsze, ograniczają się ostat-
nio do spaceru między kuchnią a balkonem 
(s. 25).

Nie wiem, jak Artur Tomaszewski, pi-
sze wiersze, w jakich warunkach i w jakim 
stylu, czy rzeczywiście – jak pisze – lubi te 
niespieszne codzienne rytuały, picie kawy 
na balkonie i wino po kolacji, ale po lektu-
rze tych wierszy widzę mędrca, którego wy-
powiedzi są ostateczne. Treścią ich (zbiór 
wierszy Przerwana lekcja) jest przemijanie, 
ciąg pokoleń, wreszcie życie. Które trwa i 

Stefan Pastuszewski 

Przemijanie, odchodzenie...

poezja, która wyjaśnia prawie wszystko. Istotą 
jest rozumny dystans, pogodzenie się z tym, 
co było, jest i będzie. 

Ostatni wiersz, o śmierci przecież, już 
nie przeraża, gdy uważnie wczytamy się w 
jeden z poprzednich: 

od wielu tygodni 
otrzymuję listy z pogróżkami 
chciałem o tym komuś powiedzieć 
ale boję się zbyt osobistych pytań 
dlatego nie otwieram drzwi 
udaję że mnie nie ma 
nie odbieram telefonów 
w pracy powiedziałem że wyjeżdżam 
nie wiem jak długo to jeszcze potrwa 

listonosz od jakiegoś czasu 
patrzy na mnie podejrzliwie 
uśmiecha się uprzejmie 
rozpoznając na kopercie 
charakter pisma 

Interesująca jest ars poetica, czyli kon-
cepcja poezji autora Sprzedawcy dymu. Jest 
ona pełna wiary, w poezję, która wszystko 
wyjaśnia (s. 51), choć wciąż pisze się ten 
sam wiersz a białą kartkę zapełnia się słowami 
których się nie rozumie (s. 56).

A wiec poezja to inny świat, inny język, 
metafizyka. Poezja to także ciągłe rozpoczy-
nanie wiersza, przerwanego w pół słowa, to 
pozostawianie po sobie „niedokończone-
go” (s. 59). Poezja to tylko przypadkowe dźwięki 
włożone w litanię słów, poezja jest wszędzie (s. 
21).  Poezja przychodzi jak uliczny opryszek 
bez pukania, z buciorami w sam środek snu, 
siada w fotelu, zakłada nogę na nogę, pije nie 
swoją kawę, pali papierosa, jeszcze przed chwilą 
nieznana teraz znajoma przyjaciółka przed którą 
już się nie ucieknie (s. 67).

Czyż nie piękne to i mądre, czyż nie 
prawdziwe, kochani poeci? v

Artur Tomaszewski, Przerwana lekcja, Pelplin 2022, 
Wydawnictwo Bernardinum, ss. 72

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

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

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz 

03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek
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