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Magdalena Góralska

Zasuszone ćmy - bezsenność 

powieki z mosiądzu
zamknięte szeroko
wilgotne 

waniliowe owce
skaczą przez kolczasty drut
zdzierając skórę 
i łamiąc kości

jazgoczące mewy
które zapomniały dziś umrzeć
wyjadają resztki malin
z chmur

zasuszone ćmy
utknęły w gardle
jak zardzewiałe gwoździe
Ukrzyżowanego

drzewa zabijają czas
drapiąc ciszę
do krwi

Magdalena Pruc

Koniec lata

Ale przecież tak mocno żyło….
Takie żarłoczne i mięsiste.
A teraz tylko suche liście.
Dotykam ich.
Rozsypują się w palcach ze wstydu.
Jakby kłamały swym istnieniem.
I że kiedyś były drzewem
i rozmawiały z niebem.
I że było zielenienie.

Natalia Grudzień

LIŚĆ

Przyszło dziecko
podało dorosłemu
porwanego liścia
i kazało go zszyć

nie było jednak żadnych
przyborów

W końcu zniecierpliwione
Wyrwało liść
z rąk 
i zgniotło go w swej dłoni
tak że rozkruszył się
na drobne
cząstki

Kamień Syzyfa
stoczył się
Nie musiano wówczas
biec po niego
Można było rozsiąść się
wygodnie
umrzeć
Odpocząć 

Przemysław Trenk

Wysoki Sądzie

oni
sprzedawcy cudzych myśli
na obskurnych straganach

starannie odmierzają słowa
pełnoziarniste
drobno zmielone

choć gatunki ich pomieszane
stanowią doskonały antyseptyk
na rany zadane przez ignorantów

czarne popioły
spalonych ksiąg
tylko nocami dręczą nielicznych

którzy przetrwali w mrokach historii
a my?
nie jesteśmy aż tak drobiazgowi

te kilka kartek
ściętych drzew
nie warte jest wojny

o piękno słowa
pies sąsiada szczekał zajadle
więc mu jęzor wycięto

ze skóry zrobiono makatki
a z kości zręczne palce fanatyków
zrobiły piękne krzyżyki

dla świętego - być może
spokoju
przyznaję że tkwię w obłędzie

moje szczere „przepraszam”
nie wszystkim zapchało usta
ale chyba nie będziemy

rozprawiać czyje słowa leczą duszę
oni odeszli
teraz Bogu piszą poematy

a ja...
zresztą
i tam nie ma kogo przed sądem postawić
Wysoki Sądzie…

Krystyna Olchawa „We mgle. Widok z okna”
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Ewa Kłobuch

Ani słowa
                        

lato jakby przejrzało
ledwie dotknąć dnia
a już sok cieknie po palcach
miąższ z mlaśnięciem
uderza o podłoże
 
wieczór zaskakuje nas w pół zdania
i nie pozwala dokończyć
więc pozostaniesz niedopowiedziany
aż do późnej jesieni
bo teraz żniwa
a później jeżyny jabłka i gruszki
 
nie spieszy się nam
mam cię w głowie
jak nienapisany jeszcze wiersz
idealnie bliski
bo tylko mój
 
jedno ciało jedna dusza
nie trącone mrozem
który musi przecież przyjść
 
domknąć kielichy ostatnich kwiatów
uśpić zapach
w powtarzającym się śnie
o umieraniu

Obrazy, co czasem pojawią się w głowie, są już ze świata zaginionego w nostalgii. Nie ma 
tego świata, nie ma tych ludzi, zwierząt, rzeczy, doznań, eksplozji szklistego mrozu, dalekiej 
supernowej, wiosennych ostrych rzodkiewek i burych chmur spalinowych. Spontaniczna 
pamięć sytuacyjna, sycąca się powiewem wieczornego lata, a zaraz grzybnych w ogniskach 
jesieni, na grobach polskiej cynobrowej zorzy, w smolistych łunach cmentarzy. 

Więcej jest tych, co odeszli i lepiej ich pamiętam, całe dzieciństwo już w ku-kłach 
kantorowych korowodów, tańczących mechanicznie usztywnionych, zapętlonych w swoich 
frazach. Niektórzy przeszli tylko epizodem, mgnieniem, krótką rozmową, nieliczni półświa-
tem najbliższej rodziny, elektrycznym kształtem, innym odzieniem światła, w czułe punkty 
rezonansu, oddechem transu spełnionym w sen naturalny, kwietny. Doszło wokół trochę 
nowych dzieci, jak ginący gatunek, ochraniany z pieczołowitością eksperymentu, pożądliwie 
dopieszczany przyszłości schematem zerojedynkowym. 

Lecz co miesiąc, ty dzień znów ktoś odchodzi, zamyka się w cieniu. Całe życie uczymy się 
strachem umierać, że dopiero śmierć no bili tuje życie i wtedy zaczynamy być ważni, z certy-
fikatem zamkniętej karty. Nazwisko imię takie, z domu taka, żył żyła lat średnio kilkadziesiąt, 
solidny kamień aż z Indonezji w odcieniu gór szafirowych, symbole herezji doczesnej, litery 
złote, daty sprawdzone, opłata na 20 lat. Pomnik wytrzyma wieki, a pamięć?

Kto jeszcze odwiedza groby pradziadków, jeśli w ogóle wie kim oni byli, jak mieli na 
imię? Została może jedna wymięta fotografia, w matowych złoconych ramach, podbarwiona 
pod monidło, twarze szklano wygładzone, z różowymi polikami i chcą wierzyć, że to ich czas 
docelowy, że nie ugrzęzną wiekiem, tylko kiedyś dostaną znieczulenie miejscowe lub ogólne 
i pójdą do sanatorium samego Boga; kilka term, zabiegów i prawie jest święty!

Żył jak umiał, nauczył się co mógł, mógł co pomyślał, pomyślał co chciał, chciał
jak żył.

Magdalena Pruc

Wrony 

Widziała je znowu przy moście.
Od ich krakania krzyk, po wielu miesiącach 
milczenia, znowu otworzył usta. 
Na wszelki wypadek wysłała czarnego kota, 
żeby sprawdzić czy Alicja nie wypuściła królowej.

Smoluch nie wrócił. 

Za to pojawiły się sowy, a z nimi 
świeżo urodzone klony drżących dni. 
Grające w kości przemokłymi emocjami,
topiące w błocie światło, 
ogłuchłe od wrzeszczących kropli.

Marek S.Podborski

Kantata

Znów umarł poeta tylko w ciągu lata 

już drugi a trzeci prawie
zderzył się z pociągiem
do mocnych odmieniaczy
dziwnych przypadków
chorobliwej zazdrości

Każdej litery

i piszę gdy się obudzę pod koniec 
nocy i świat jeszcze pozostanie
jak płytki ślad może słowa 
na inskrypcji
ka mieni

Przemysław Trenk

***

jak w niemym kinie
przesuwają się bezdźwięczne obrazy
tak ja przesuwam paciorki różańca
każdemu nadając imię
gdy dotykam krzyżyka
rodzę się od nowa
to moja inkarnacja

na ustnikach od papierosów
ślady wczorajszych pocałunków
które palą gorącym dotykiem

na długiej liście życzeń (nie)spełnionych
pozostały kryształki soli
antyseptyk na rany chrystusowe

wiara czyni mnie obcym dla świata
dlatego przeklinam
w lazarecie o szóstej nad ranem

oni wciąż zdrowieją w bielach pościeli
przechodzą z łóżka do łóżka 
chociaż korytarze zarosły bluszczem
a okna ktoś odwrócił na lewą stronę

dosypiam koszmary
płynę w krwioobiegu za siódmą żyłą
pod prześcieradłem skóry

[...] żółkną niewysłuchane modlitwy

Listopad

Piotr Łączyński
 
Poza ciszą 

Między dębami 
zapach słów ciszą
przenika sekundy
kroków bezdotyk

miesza myśli 
ucieka z południem 
jej grzywki promienie
krawędzie słońca

chowają fiolet 
rozpływa się w czarnych
źrenicach studni
jego świata

i bezświatów myśli
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Черкащина – Шевченків край. Nie-
daleko od Czerkas, we wsi Моринці, urodził 
się w 1814 roku wielki ukraiński poeta i 
malarz Taras Szewczenko. W sąsiedniej 
wsi - Кирилівка (teraz: Шевченкове) spędził 
swoje dzieciństwo. Obydwie wsie przetrwały 
do dnia dzisiejszego. Warto je odwiedzić, zo-
baczyć miejsca i pamiątki związane z życiem 
poety, stąpać po jego ziemi ojczystej. Także 
na Czerkaszczyźnie, (Канів), na wzniosłym 
wzgórzu, nad Dnieprem, znajduje się mogiła 
Tarasa Szewczenki, którą odwiedzają Ukraiń-
cy z całego świata. Czerkaskich miejsc  zwią-
zanych z życiem poety  jest znacznie więcej. 
Warto choć raz w życiu –  razem z młodzieżą 
–   odbyć  podróż Szewczenkowym szlakiem.

Życie literackie na Ziemi Czerkaskiej, 
czyli na terenach powstałego w 1954 roku 
Obwodu Czerkaskiego, jest w znacznym 
stopniu kontynuacją życia literackiego 
Średniego Naddnieprza. Region ten trak-
towany jest przez historyków, kulturo- i lite-
raturoznawców jako samo „sedno, sama sól 
ziemi ukraińskiej, jej geograficzne i duchowe 
serce”1. Wynika to z faktu, że w sąsiedztwie 
średniego biegu Dniepru zaczęła kształtować 
się w połowie XVIII wieku odrębna kultura 
ukraińska, w tym piśmiennictwo, głównie 
jako reakcja obronna na rosyjski ucisk 
narodowy i polityczny godzący w tradycję 
wolnej Kozaczyzny naddnieprzańskiej, w tym 
zaporoskiej. Była to również reakcja obronna 
wobec silnych wpływów kultury Zachodu, w 
tym polskiej. Tu, na zapleczu stołecznego 
Kijowa, następowała szybciej emancypacja 
intelektualna i kulturalna chłopstwa oraz 
rozwój świadomości narodowej2. 

Na Ziemi Czerkaskiej duch narodowy 
jest wszechobecny. Warto przypomnieć, że 
w tym regionie urodził się także Bohdan 
Chmielnicki. Właśnie tu, na Czerkaszczyźnie, 
w mieście Czyhyrynie (ukr. Чигирин) miał on 
swoją hetmańską rezydencję. Na przestrzeni 
wieków Czyhyryn stał się symbolem walki o 
wolność3. 

Ukraińcy nie mieli państwa, które jako 
organizm polityczny spajałoby naród, więc 
spoiwem stał się czynnik ludowy. Historyczną 
tożsamość budowała kultura ludowa, stąd po 
dziś dzień, nawet na uchodźctwie, bardzo 
istotne są ludowe hafty, stroje, pieśni, tańce4.  

Polityczne i społeczne źródło krystali-
zowania się nowożytnej kultury ukraińskiej 
zostało wzmocnione przez przychodzący z 
Zachodu, wynikający z epoki romantyzmu, 
trend zainteresowania się i kultywowania 
kultury rodzimej, ludowej. Zaczął kształtować 
się ukraiński język literacki. Nabierało siły 
ukraińskie odrodzenie narodowe.

Naród ukraiński wraz ze swoją kulturą, 
w tym literaturą, kształtował się i rozwijał na 
przekór niechętnemu otoczeniu. Polacy, któ-
rzy wprowadzili do ukraińskiej leksyki wiele 
ze swojego zasobu słownikowego i mimo 
woli pomogli kształtować się ukraińskiej kul-
turze, będąc dla niej punktem odniesienia, 
lekceważyli ją, traktując jako chłopską, czyli 
gorszą. Rosjanie do tego dodali swój szowi-
nistyczno-imperialistyczny wariant głoszący, 
że ukraińskość jako taka nie istnieje, a jest 
jedynie odpryskiem rosyjskości.  

Stefan Pastuszewski 

Życie literackie na Ziemi Czerkaskiej

„Na Ukrainie naddnieprzańskiej była 
to literatura uciskanego bezpaństwowego 
narodu, któremu odmówiono prawa do 
rozwijania swego języka w imię zasady, że ten 
język nie istnieje, że jest tylko «narzeczem ję-
zyka rosyjskiego», skazanym na zapomnienie. 
Zakazy cenzuralne obejmowały tłumaczenia 
w stopniu nawet większym niż literaturę 
oryginalną: pojawienie się jakiegokolwiek 
utworu przełożonego na ukraiński było 
wydarzeniem rzadkim, prawie wyjątkowym. 
Na Ukrainie zachodniej  nacisk cenzury nie 
był co prawda tak surowy, jednakże, brak 
normalnego życia literackiego, normalnych 
warunków rozwoju literatury i tutaj odciskał 
się na sytuacji twórczości przekładowej. O 
ile objętościowo niewielki tekst można było 
jeszcze umieścić w gazecie lub czasopiśmie, 
w almanachu czy zbiorze oryginalnych 
utworów tłumacza, albo nawet wydać od-
dzielnie w kształcie książeczki-motylka — to 
opublikowanie dużego utworu, na przykład 
powieści, wiązało się z trudnościami nieraz 
nieprzezwyciężalnymi”5.

Rozwinięty przez Tarasa Szewczenkę 
(1814-1861) literacki język ukraiński umoc-
nił się dopiero po Wiośnie Ludów, uczula-
jącej europejskie rządy, w tym państw, które 
zarządzały Ukrainą, na sprawy narodowe. 
Dowodem tego było utworzenie na Uniwer-
sytecie Lwowskim, znajdującym się na terenie 
Austro - Węgier, katedry literatury ukraiń-
skiej, którą objął Jakiw Hołowacki. Nie znaczy 
to jednak, że język ten w oczach wszystkich, 
nawet Ukraińców, zyskał pełne prawo oby-
watelstwa. Na przykład lwowski Zjazd Ruskich 
Uczonych, mimo że opowiedział się za szybkim 
rozwojem literatury ukraińskojęzycznej, 
to jednak zgodził się na pozostawienie w 
gimnazjach języka niemieckiego, „dopóki 
język ruski nie dojrzeje”. Na początku dru-
giej połowy XIX wieku działające w Galicji 
stronnictwo moskalofilskie rozpoczęło nawet 
walkę z językiem ukraińskim poprzez wpro-
wadzanie do ukraińskiej literatury pięknej 
języka rosyjskiego, co doprowadziło do 
powstania przedziwnego tworu językowego 
zwanego „jazyczijem”, którym wspomniani 
działacze posługiwali się konsekwentnie w 
przemówieniach na sejmie galicyjskim. Ak-
tywiści tego ruchu na łamach wydawanego 
we Lwowie czasopisma «Слово» negowali 
istnienie odrębnego narodu ukraińskiego i 
uparcie dowodzili, że język jego jest jedynie 
narzeczem języka rosyjskiego.

W 1859 roku nastąpił kolejny atak 
na literacki język ukraiński, tym razem w 
zachodnich, dotąd liberalnych regionach. 
Władze austriackie usiłowały zastąpić przyjętą 
z języka rosyjskiego grażdankę alfabetem 
łacińskim. Atak ten, dzięki skutecznej ak-
cji ukraińskich intelektualistów z Josyfem 
Łozyńskim na czele, zakończył się niepowo-
dzeniem.

W 1876 roku car Aleksander II wydal 
ukaz zabraniający drukowania i wydawania 
utworów w języku ukraińskim, z wyjątkiem 
dokumentów historycznych i zabytków lite-
rackich pisanych według pisowni rosyjskiej. 
Zabronił też wystawiania ukraińskich sztuk 
teatralnych oraz importu książek i czasopism 

ukraińskich z zagranicy. Wprawdzie w 1881 
pozwolono drukować słowniki i wystawiać 
sztuki teatralne, jednak pozostałe zakazy 
przetrwały aż do 1905 roku (carski manifest 
tolerancyjny), przynosząc ogromne szkody 
kulturze ukraińskiej. Z tego też powodu 
narodowe życie ukraińskie przeniosło się z 
Lewobrzeża do Galicji, gdzie między innymi 
działał pisarz Iwan Franko (1856-1916).

Znacznie poważniejsze skutki, gdyż 
osłabiające nawet ukraińskie życie narodowe, 
miał wydany w 1883 roku przez carskiego mi-
nistra Piotra Wałujewa (1815-1890) okólnik 
zakazujący używania języka ukraińskiego w 
szkole i drukowania w nim podręczników, 
ponieważ – jak cały czas głosili zaniepokojeni 
wzrostem ukraińskich ruchów państwowo-
twórczych demagogiczni szowiniści i imperia-
liści rosyjscy – „języka ukraińskiego nie było, 
nie ma i nie będzie”. Znów wielu ówczesnych 
politycznych działaczy ukraińskich uważało, 
że inteligencji ukraińskiej wystarczy litera-
tura rosyjska, a tylko ludowi potrzebne jest 
piśmiennictwo w języku ojczystym. 

Wspomniane poczynania nie zdołały 
jednak wyrugować z literatury języka ukraiń-
skiego, który w drugiej połowie XIX wieku 
zadomowił się w niej na stałe. Słownictwo 
wzbogacane było – zgodnie zresztą z ideami 
romantyzmu – przez szerokie wykorzystanie 
materiału etnograficznego i poezji ludowej, 
zaś treść poprzez czerpanie z ludowych wzo-
rów kulturowych z jednej strony, a z kultury 
narodów zachodnich — z drugiej. Inspiracja 
pierwszego typu była widoczna szczególnie 
w twórczości powieściopisarki Mariji Wi-
lińskiej (jej pseudonim literacki to Marko 
Wowczok), poety Stefana Rudańskiego i 
bajkopisarza Leonida Hlibowa. Zbliżoną do 
tych, choć ze względu na swą indywidual-
ność, osobną pozycję, zajęła Łesia Ukrainka 
(1871-1913).

Dzisiejsza Czerkaszczyzna, wydała pi-
sarzy, którzy odegrali ważną rolę w rozwoju 
kultury Ukrainy. Tu urodził się i wychowywał, 
wspomniany już, Taras Szewczenko. Poeta 
znał swoją ojczystą ziemię bardzo dobrze 
–  pisał o niej, tęsknił za nią. To właśnie on 
w czasach społecznego i politycznego znie-
walania Ukrainy przez carską Rosję pisał o 
wolności, pracował i zachęcał innych do 
działania na rzecz odrodzenia narodowego. 
Odważnie stawał w obronie języka ukraiń-
skiego, kultury i najcenniejszych wartości 
ogólnoludzkich. 

Stąd pochodzili: Iwan Neczuj - Lewycki, 
Mychajło Starycki, Serhij Jefremow. Łączyli 
oni twórczość literacką z pracą oświatowo-
-polityczną na rzecz emancypacji narodu 
ukraińskiego. Wynikało to w znacznym stop-
niu z ideologii romantyzmu, preferującego 
wartości narodowe, ludowe i regionalne. 
Romantyczne cechy ludoznawcze, podobne 
jak w Polsce, miał też pozytywizm, w tym 
przypadku przede wszystkim jako oświatowa 
praca u podstaw na rzecz narodu i ludu. 

Romantyzm na Czerkaszczyźnie to także 
w pierwszej połowie XIX wieku sławna „ukra-
ińska szkoła” w obrębie literatury polskiej. 
Skupiała się ona na dworze Potockich w 
Humaniu, a w jej skład wchodzili: Seweryn 
Goszczyński, Michał Grabowski, Aleksander 
Groza, Sylwester Groza, Bogdan Zaleski. 
Grupa ta z jednej strony spopularyzowała 
motywy ukraińskie w kręgach europejskich, 
a z drugiej wpłynęła na doskonalenie się 
literatury ukraińskiej. Podobną rolę odegrali 
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koryfeusze literatury rosyjskiej wygnani ze 
stolic (Petersburg i Moskwa) i osiedli nad 
Dnieprem: Iwan Kryłow, Denis Dawidow i – 
okresowo – Aleksander Puszkin. 

Nowe ukraińskie państwo zaczęło 
kształtować się po rewolucji lutowej 1917 
roku. Powstała Ukraińska Centralna Rada 
organizująca siły zbrojne, w tym kozackiej 
obrony terytorialnej (hajdamackie roty). 
Zainicjowały swoją działalność liczne, choć 
często efemeryczne, organy i stowarzyszenia. 

Istotnym impulsem kształtowania 
się narodowej kultury, w tym literatury, w 
Ukrainie była „ukraińska rewolucja”6  i ściśle 
związany z nią „ukraiński renesans”7 w latach 
dwudziestych XX wieku. Związane one były 
z wrzeniem rewolucyjnym w cały, chylącym 
się ku upadkowi Imperium Rosyjskim, w 
tym z procesami socjalnymi i emancypacją 
społeczną, ale miały też swoje narodowe na-
cechowanie. Eksponowały niepodległość na-
rodu ukraińskiego z perspektywą odrębnego 
państwa. Treści te na Ziemi Czerkaskiej były 
eksponowane przez periodyczne i ulotne wy-
dawnictwa w Czerkasach czy Humaniu. Ro-
dził się ruch literacki w kręgach inteligencji, 
którego aspiranci należeli do znanych w całej 
Ukrainie stowarzyszeń literackich: «Плуг»8, 
«Гарт»9, «Молодняк». «Плуг» miał swoje filie 
w Czerkasach, Humaniu i Zołotowsku . 

Ciekawymi utworami dali o sobie znać: 
Mykyta Szumyło, Jurij Ławrinenko, Woło-
dymyr Sztanhej, Raisa Trojanker, Jarosław 
Grymajło, Juchym Giedź, Anton Chutorian 
oraz Semen Sklarenko. Do «Гарту» należał  
m. in. Łeś Homin, autor głośnej powieści 
Голгофа. Działała Czerkaska filia «Молод-
няка». Koła tego stowarzyszenia istniały w 
Humaniu, Korsuniu i Zołotonoszy. Opisywa-
ne przedsięwzięcia ożywiały «сонгород», jak 
określał Czerkasy humorysta Juchym Giedź. 
Ten ważny okres w życiu kulturalnym Ukra-
iny i Czerkaszczyzny jako takiej zakończył się 
krwawymi represjami o charakterze czystek. 
Mordowano faktycznych i  domniemanych 
przeciwników komunizmu, do których za-
liczano twórców literatur narodowych. W 
latach 1937-1938 w Czerkasach rozstrzelano 
także poetę Stepana Bena oraz prozaika 
Onufrija Turhana,  a w Humaniu  Romana 
Hucała. 

Po II wojnie światowej w zróżnicowa-
nej kulturowo i historycznie Ukrainie, w 
granicach której znalazło się kilka bardzo 
różniących się od siebie regionów, ważne 
było stworzenie centrum, własnego ośrod-
ka duchowego. Taką rolę zaczął odgrywać 
powstały w 1954 roku obwód czerkaski. 
Centralnie położony, a jednak prowincjo-
nalny, blisko Kijowa, w którym dominowała 
rosyjskość – wymuszana i z wyboru. Trudno 
powiedzieć, co legło u podstaw utworzenia 
tego obwodu (область) i czy były to głownie 
względy ekonomiczno-administracyjne, czy 
także ukryty zamysł działaczy narodowych 
stworzenia „duchowego centrum Ukrainy”10. 

Niemniej nowy obwód z Czerkasami 
jako stolicą zaczął w pełni wykorzystywać 
dane mu możliwości. Doszło do integracji 
środowiska literackiego. Wokół takich pisa-
rzy, jak Iwan Riaboklacz i Leonid Nedola, 
zgromadziła się utalentowana młodzież: 
Larysa Pyśmenna,  Mychajło Masło, Mykoła 
Nehoda, Iwan Drobnyj, Mykoła Jeremenko, 
Kost’ Diaczenko i inni. Wydali oni w 1955 
roku, utrzymany w poetyce socrealizmu al-
manach pod znamiennym tytułem Партія 

веде (Partia prowadzi). Następny almanach 
nosił już bardziej literacki tytuł, choć też 
trącił socrealistyczną poetyką (patos, szero-
kohoryzontalne metafory) Дніпрові Зорі. Z 
czasem paleta motywów i form literackich 
wzbogaciła się, stopniowo odsyłając poetykę 
normatywną do lamusa.

Na spotkaniach autorskich oraz na kar-
tach krytycznych i literaturoznawczych opra-
cowań długo toczył się spór, nieraz związany z 
mniejszymi lub większymi represjami, o treść i 
formę literacką, tym bardziej, że przeważająca 
większość społeczeństwa Ukraińskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej zaakceptowała 
ideały komunizmu. Z większym lub mniejszym 
entuzjazmem budowano nowy ustrój, a w Czer-
kasach także nowy region i nową rzeczywistość 
społeczno-kulturową, niekoniecznie nace-
chowaną ideologicznie. Powstanie obwodu 
wyzwoliło patriotyzm lokalny, będący przecież 
bazą patriotyzmu narodowego (ideowego).

Entuzjazm tworzenia nowej rzeczywistości 
wyrażał w swoim wierszu Mychajło Masło:

Czerkasy, Czerkasy! Me miasto na skale.
Ognie nad tobą, z ich iskier korale.
A wieżyce dźwigów, hen aż po błękit,
By w wyścigach pracy, i tworzyć, i żyć. 
Była to wypowiedź naiwna, ale szczera, 

choć bez wątpienia zainspirowana ideologicz-
nie. Wraz z rozwojem oświaty i upowszechnie-
niem kultury rosła liczba osób interesujących 
się literaturą. Mnożyły się debiuty. Trwałe 
miejsce w literaturze znalazły zbiory wierszy 
Wasyla Symonenki  Тиша і грім oraz  Земне 
тяжіння. Interesująca była powieść Wasyla 
Bezpałoho Гомін степів. Uformowało się, nie 
bez pomocy lokalnej administracji zresztą, 
Обласне літературне об’єднання, które zaczęło 
wydawać książki11. 

W 1972 roku zarejestrowano filię Związku 
Pisarzy Ukrainy12. W skali kraju (republiki) dały 
o sobie znać nazwiska: Iwan Riaboklacz13, Lary-
sa Pyśmenna, Mykoła Negoda, Mychajło Masło, 
Petro Lynowycki, Maja Frołowa, do których 
dołączyli urodzeni na Czerkaszczyznie, ale też 
przybyli z innych stron: Konstantyn Switlicznyj, 
Wasyl Zacharczenko, Natalia Wirgusz, Switłana 
Horbań, Maksym Haptar, Iwan Drobnyj, Wa-
lentyna Kuźmenko, Serhij Nosań, Lala Ruban, 
Wasyl Derhacz, Ludmiła Taranenko, Serhij 
Pidgornyj, Mykoła Szaposznyk14. 

Lata siedemdziesiąte XX wieku były jed-
nym z najlepszych okresów w poezji regionu. 
Wówczas to, w kooperacji z Bydgoszczą, uka-
zały się polskojęzyczne almanachy Wyszywanka 
(1977) i Zbliżenia (1978). Życiu literackiemu 
regionu zaczęły sprzyjać także przedsięwzięcia 
kulturalne, jak organizowane od 1976 roku 
w Czerkasach literacko - artystyczne  święto 
«Поетичний жовтень» oraz coroczne Między-
narodowe Święto Szewczenkowskie -  „В сім’ї 
вольній, новій”.

Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy 
życie literackie Czerkaszczyzny zostało już 
całkowicie uwolnione, choć proces stopniowej 
emancypacji datował się już od lat sześćdzie-
siątych XX wieku, z okowów ideologicznych 
i presji rusyfikacyjnej. Poszczególni twórcy 
zaczęli bardziej indywidualizować swoje 
poetyki, choćby wspomnieć zbiory wierszy 
Ludmiły Taranenko Подароване літо, Терези, 
Ненамолений храм, Natalii Wirgusz Очищення, 
Не відрікаючись від себе, Дорога до світла, 
Золоті сліди, Iwana Drobnoho Груша серед 
поля, Mykoły Nehody  Чорний біль, Wasyla 
Derhacza На розп’ятті.

Inspirującą rolę odgrywa od 1994 roku 

obwodowa nagroda literacka «Берег надії» іm. 
Wasyla Symonenki, która w 2010 roku stała się 
nagrodą ogólnoukraińską.

Od przełomu XX i XXI wieku twórczość 
i życie literackie ulegają procesowi polaryzacji 
i atomizacji, choć rola literatury w obwodzie 
Czerkawskim – tak jak w całej Ukrainie – nadal 
jest znaczna, a w okresie trwającej od 2014 roku 
wojny szczególna. Oprócz książek, publikacje 
literackie ukazują się w czasopismach o obwo-
dowym i lokalnym zasięgu, żyją lokalne muzea 
i izby pamięci pisarzy (6 muzeów Tarasa Szew-
czenki). Język i literatura są orężem i znakiem 
tożsamości wciąż walczącego o swój niezależny 
byt narodu ukraińskiego. v

Przypisy:
1 Володимир Поліщук, Література рідного краю. 

Підручник, Черкаси, 2012. с. 300-312
2 Nomen omen na Czerkaszczyźnie znajduje się 

również geograficzny środek Ukrainy. 
3 Obecnie miasto Czyhyryn, choć niewielkie,  z suk-

cesem odrodziło cenne zabytki z czasów kozackich, 
szanuje і podtrzymuje ukraińską tradycję i kulturę.  

4 Robert Czyżewski, Grzegorz Wszołek, Zamknąć temat 
historii i skupić się na teraźniejszości (wywiad), „Nowe

  Państwo” 2022, nr 6, s. 8. 
5 Hryhorij Koczur, Literatura polska w ukraińskich 

przekładach  [w:] Григорій Кочур, Література та  
переклад ( Дослідження, рецензії, літературні пор-
трети, інтерв’ю) Київ 2008 т. 2,  s. 888

6 Okres lat 1917-1921 związany z Ukraińską  Repu-
bliką Ludową ( Українська Народна Республіка ).

7 Okres lat dwudziestych XX wieku charakteryzujący 
się intensywnymi działaniami na rzecz wzmocnie-
nia  kultury ukraińskiej, zakończony bolszewicką 
reakcją niszczącą odrębności narodowe; metafo-
rycznie „Rozstrzelane Odrodzenie” ( Розстріляне 
Відродження ). 

8 Stowarzyszenie inspirujące literaturę chłopską.
9 Stowarzyszenie kultywujące literaturę proletariacką. 
10 Op. cit. 
11 W scentralizowanym państwie radzieckim, podob-

nie jak w PRL, dopuszczano do reglamentowanej 
nakładowo i kolportażowo regionalnej działalności 
edytorskiej. 

12 Sekretarzami generalnymi oddziału ZPU w 
Czerkasach byli w kolejności: Fedir Mohun (1972-
1977), Mykoła Nehoda (1978-1988), Serhij Nosań 
(1988-1992), Ludmiła Taranenko (1992-1999), 
Hryhorij Biłous (1999-2010), Walentyn Kowalenko 
(2010-2014), Wołodymyr Tkaczenko (2014-2017), 
Wołodomyr Poliszczuk (2018-)

13 Laureat Nagrody Stalinowskiej, będącej w ZSRR 
nagrodą państwową najwyższego stopnia.  

14 Po odwilży lat pięćdziesiątych XX wieku, migracje 
wewnętrzne były na terenie byłego ZSRR bardzo 
intensywne. 

Maciej Faliński

Haiku

sękate dłonie
oswajają się z glebą
wsparte o laskę

łatwo sięgnąć gwiazd
muskając lustro wody
w tę bezkresną noc

frasobliwy chłop
grubo ciosany Chrystus
dziś się rozwodzą

sędziwa brzoza 
rozłożyła woalkę
mara u jej stóp

cień zawsze pada 
gdy dzień przyświeca
pamięć o śmierci
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Jarosław Kapłon

zimna fala

nocą długo patrzę na zdjęcia
nieustająco wracam do przeszłych czasów 
stale poprawiam to czego 
wówczas nie dało się poprawić 

nucąc w myślach piosenki 
nieżyjących artystów 
mam wrażenie że jestem przebrzmiałym człowiekiem
echem tamtych podwórek

dzieci siedzących od rana do nocy pod trzepakiem 
z trzeszczącą muzyką z Grundiga
spoglądających do góry nogami na świat
w którym szarość to filozofia 

a słowo solidarność to hasło do wolności
wdzierające się w mury bloków
betonowych płotów naznaczonych zwycięstwami
miłością do zimnej fali

która nigdy nie umarła unosi się w tumanach kurzu 
co jakiś czas dochodzi do uszu 
szczególnie w takie pochmurne dni
kiedy maluję mieszkanie

a kilka smug farby nałożonej na ścianę
przypomina kreski taktowe
przecinającą pięciolinię codzienności
progi na gryfie gitary

która rozstrojona stoi za drzwiami 
chociaż magnetyzm nostalgii już tak nie przyciąga
odległość między nami 
to wciąż pięć półtonów

Maciej Rybicki

Pamiętam

Wcale się nie upieram, że to czego doświadczyłem było wyjątkowe; 
przeciwnie – było dość pospolite. 
Wszystko to było jednak światem całym i za cały świat wystarczy. 
I doprawdy nie trzeba nic więcej, by i tak nic nie rozumieć.    

Pamiętam
Umarłe Królestwo
Krowoderskie Universum 
Nasze własne Penny Lane
Tak sobie to nazwałem
Bo już wtedy słuchaliśmy
Z grających pocztówek
Tych czterech chłopaków
Z innego podwórka 
W mieście nad zatoką w kształcie wątroby  

Plątaninę oficyn przybudówek podwórek 
Obejść płotów i murków 
Ścieżek ginących w zaroślach
Ślepych zakończeń
Urwanych wątków 
Folwarki okolone z czterech stron
Murem czterechsetletnim 
Stawy królewskie w Łobzowie
I resztki grobli wedle tych stawów
Obróconych w betonowy basen
Tłumnie odwiedzany w upalne niedziele
Młynówkę wijącą się wśród olch
Wierzb topoli zarośli
Którą później schowano pod ziemię
Zimą skuta lodem niosła łyżwiarzy
Jakby wyjęta z obrazów Avercampa
Na jej drugim brzegu 
Zamiast malowniczych wiatraków
Były koszary Ludowego Wojska
A dalej jeszcze 
Od torów dzielących nasze Imperium
Od Barbarii
Niosły się jęki lokomotyw

Druciane zasieki koszar 
Które tętniły graniczną kontrabandą
Wódka papieros czasem nóż między żebra
Także kobiety o których niegdyś
Mówiono by markietanki
Lecz wówczas 
Zapewne z uwagi na monotonię 
Świadczonych usług 
Mówiono zwyczajnie kurwy 
Krążyły opowieści
Których sens był dla mnie wówczas 
Wstydliwie niejasny
Że dzielnym wojakom
Dawały nawet przez siatkę  
 
Wytwórnię szklanych paciorków 
Kolorowe szkiełka rozsypane wokół szopy
Mój brat tego nie pamięta więc może 
Jakiś drobiazg urósł w mej pamięci
Albo stary sen wmieszał się do wspomnień 

Mały zielony sklepik z dykty
Bułki dropsy oranżada landrynki
Tak mały, że aby wejść trzeba było
Schylić pokornie głowę
Siwy sklepikarz gestem hazardzisty 
Rozrzucał drobniaki na ladzie
Niczym kości

Podwórkowych ministrantów
Od Misjonarzy
Którzy grając w kratkę powtarzali w kółko
Przedsoborowe
In saecula saeculorum amen

Dziś papież bardzo posoborowy
Pewnie by ich pogonił i zrugał
Nie za tę kratkę, lecz za łacinę

Labirynt zawiłej topografii
W który wtedy jeszcze powoli 
Wgryzało się miasto
Rozplątano
Śmiałym gestem urbanisty
Zrównano 
Betonem asfaltem
Ślepy miecz Damoklesa
Rozciął misterny węzeł czasu
Jedno mgnienie Boskiego oka
Parę obrotów ziemskiej grudy
Wokół stygnącej gwiazdy
Zmiotły stary porządek
     
Nadal jednak z należnym respektem
Wypowiadamy egzotyczne imiona
Władców i sędziów podwórka
Fryca Legosa Rycha Grubego
Wodzów krucjat wojennych na nowe osiedla
Bezczelnie wyzywające
W oczywisty sposób wrogie
Rozważamy zaprzeszłe hierarchie 
Jakby czas nie miał nad nimi władzy 
Niekiedy tylko z internetowych zaświatów
Dochodzą nas wiadomości
Suche frontowe raporty
Z potyczek zawsze przegranych
Cukier rak zawał wypadek 
Strzępy klepsydr ułamki nekrologów
Rozsyłane z Centrali 
Z Klepsydry Głównej
Co jak dworcowa wieża ciśnień
Góruje nad naszym krwiobiegiem
Przesypując życie w śmierć
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Czesław Mirosław Szczepaniak

Dzieciństwo

W dzieciństwie jeździłem  
na koniku z drewna na biegunach,
a potem bawiłem się kolejką, co toczyła 
się po szynach, na dębowej klepce,

wyczerpany powracałem do sali, 
gdzie ściany oraz sufit były bielsze niż 
fartuchy lekarzy, pielęgniarek,
salowych, nauczycieli-wychowawców,
oraz dziadka Melaka, noszowego, który  
opowiadał niestworzone rzeczy, jak 
dźwigał uśmiech, z Majdanu do Zagórza.

I nieraz powtarzał: Słuchaj pan, i 
powiesz pan, że Melak prawdę powie.  
Po czym wyjmował chustę z gazy
i starannie łzy wycierał.

Kasia Dominik

Córka bez ojca kwiat bez zapachu

Dziś ponownie usiadłam za pustym stołem
młode ziemniaki obok kompot z porzeczek
słona łza do smaku i uśmiech do fotografii
Pamiętasz ten dzień w którym obiecałeś:
na zawsze razem nigdy osobno

Ale los chciał inaczej 
złamał pieczęć przysięgi – ojca i córki
A ja? Cóż mogę? Jedynie
zerwać kwiaty jaśminu i włożyć we włosy
jak niegdyś z tobą Tato w Ojcowie

Spoglądając w tremo złamanego czasu
nie poznaję własnej twarzy – moja a jednak nie
a gdy składam prośbę o reedycję życia
piekło zionie chłodem że znowu dałam nogę
a już czort rozpalał ogień pod kotłem

Michał Kaczmarek

Drzwi wejściowe 

dziewczynka która przyszła na świat  
obok lekarzy opowiadających kawały  
doznaje chłodu sali  
wagi na której leży  
narzędzi którymi ją badają  
braku uczuć ze strony dłoni  
wyuczonych w rutynie 
piętnaście minut w rękach matki  
piętnaście minut w rękach ojca 
boi się  
chciałby ją oddać  
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo  
Wieczny odpoczynek  
bez znaczenia  
byle pielęgniarki widziały  
że porusza ustami 
matka patrzy z łóżka  
na drgające wargi  
ślina w kącikach 
jak w czasie niepokoju  
  
wycinek nie bierze pod uwagę  
przed ani po 
nawet teraz nie w pełni opisane  
ale sekunda jest prawdziwa  
suchy wianek  
zawieszony na drzwiach wejściowych 

Paweł Banach

Późne dzieciństwo

Sen o walce na patyki ze swoim przyjacielem.
Durendal i Hauteclaire. Zacięty palec prędko
Nabierał krwi, którą serce toczyło radośnie.
Śmialiśmy się z zarazków w brudnej rzece -
Albo co o nas pomyślą dorośli. Nie baliśmy się,
To było nasze przekleństwo, za które
Pokutujemy wiekiem odpowiedzialności.

Tomasz Popławski

Historia czystego robaka  

w wieku trzech lat zacząłem chodzić do przedszkola
miesiącami byłem dręczony przez szczerzącego się socjopatę
jedna z dziewczynek cały czas kazała się głaskać po 
łydkach, kiedy jeden z chłopców prosił o podtarcie mu tyłka
stojąc na środku korytarza

w wieku jedenastu lat byłem pocieszną kluską
grającą na playstation, jedzącą chipsy, pijącą colę i dochodzącą
po raz pierwszy; jeden z kolegów spuścił się przy nas 
kiedy we 4 oglądaliśmy porno, a ja próbowałem złapać
swoim żołądkiem internet sąsiadów i życie w społeczeństwie 

w wieku czternastu lat chowałem się w schronie
swojej flegmy przed dumnymi gimnazjalistami
patrzyli się, szeptali, żartowali, a ja już do końca
miałem doświadczać bezradności, kiedy strach pełzł po
korytarzach szkoły, szepcąc swą litanię do paranoi

w wieku osiemnastu lat miałem pole minowe na twarzy
przez co moja samoocena wyparowała niczym moja chęć
życia wśród sterczących na rozkaz drągali
o mięśniach szerokości znicza oraz włosach wyglądających
jak świeżo skoszona trawa na podwórku rutynowej hieny

i oto ja, w wieku dwudziestu jeden lat, siedzę na
fotelu, w którym mój ojciec walił swoje owrzodzone bąki 
po 3 kawach dziennie oto ja, nadwrażliwy paranoik o turkusowych 
żyłach, lizanym penisie, płonącym mózgu, mokrym sercu 
i duszy odrzucającej stagnację i ludzi

Czesław Mirosław Szczepaniak

***

Krótko mówiąc – najdłuższe są 
powroty do dzieciństwa.
Starość jak pałąk – młodość ją 
wspiera, z laską w sękach.
Uśmiech – jak wiadomo – 
nigdy się nie starzeje, 
choć marszczy troski.

Bywa zgnieciony jak papier.
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Duży oświetlony salon pełen ksią-
żek. Rośliny niczym biżuteria delikatnie 
ozdabiają  zaścielone woluminami regały. 
Artystyczny minimalizm i tryumf asymetrii 
obrazu. Na bordowym dywanie w samym 
środku stoi wielki skórzany fotel. Siedzi 
w nim rozbrajająco uśmiechnięty pisarz. 
Obok niego stoi wielki, również skórzany, 
neseser wypełniony jego autorskimi książ-
kami. Pisarz nie je ani nie śpi, bo czeka na 
wiadomości od znajomych „daj książkę”. 
Wtedy zrywa się z niespotykaną energią i 
mknie jak szalony na pocztę, by dołożyć 
jeszcze, do swojej pracy i samego egzem-
plarza, koszty wysyłki. Potem szczęśliwy 
wraca i czeka w fotelu na kolejną prośbę… 
Zaraz, tak to sobie wyobrażacie, czy coś 
pominęłam? 

Mogłabym napisać, że kpię sobie, ale 
to jest już standard. Bardzo wielu osobom, 
w ten oto sposób, przedstawia się profesja, 
jaką stanowi napisanie i wydanie książki, o 
kosztach nie wspomnę. Ludzie naprawdę 
wierzą, że jeśli autor opublikował powieść 
to ma ją u siebie w domu jak lampkę noc-
ną lub batona i chętnie da koleżance z 
podstawówki; już by nie był taki, żeby nie 
dał. Powiem więcej; znajomi obrażają się, 
gdy nie dostaną nówki nieśmiganej wydaw-
niczej. Logika myślenia, że literat opubli-
kował swe dzieło po to, by je rozdać jest co 
najmniej zastanawiająca. Dużo winy w tym 
samych piszących, bo jakby zapracowali na 
to, by nie zarabiać, rozdając swoje książ-
kowe dzieci. Czytelnik, który raz dostał w 
prezencie tom wierszy danego poety, już 
nie kupi kolejnych, tylko będzie liczył na 
„co łaska”. Ta prawda ma też drugie dno 
– nie szanuje się książek, które dostaje się 
w prezencie, a już na pewno nie tak, jakby 
to było przy pięciu dychach opłaty. Ludzie 
przyjmują prezenty bezrefleksyjnie, nie 
zadają sobie elementarnego trudu nad 
zastanowieniem się, czy w ogóle chcą to 
czytać.

Czasy współczesne przyniosły kolejną 
nowość w rozdawnictwie; a mianowicie 
książki rozdają na potęgę same wydaw-

Ewa Klajman-Gomolińska

Tylko nie czytaj za daleko

nictwa. Tak, te o których jest głośno rów-
nież, a nawet przede wszystkim. Zupełnie 
za darmoszkę każdy może dostać hit z 
księgarni opakowany, jak od romantycz-
nego narzeczonego, w kolorowe bibuły, 
eleganckie kartony i szerokie kokardy. 
Do książek zazwyczaj dołączają gadżety 
w postaci zakładek, pocztówek, książek 
innych autorów, a także coś z gastronomii 
– ciasteczka, herbata, kawa, czekoladki. 
No jest jeden hak, a tylko jeden; liczba 
followersów. To jedyny klucz otwierający 
niejeden zamek. Obserwujący na Insta-
gramie przyciągają prezenty jak magnes. 
I zupełnie już bez znaczenia, kim jest ta 
osoba z dużym kontem IG. Może być w 
ogóle niepowiązana z czytelnictwem. Jed-
nym słowem; ktoś sprzedający np. dzwonki 
do roweru, jeśli ma dużo followersów, ma 
szansę na otrzymanie przesyłki z książką. 
Wystarczy, że po otrzymaniu paczki zrobi 
z tego stories i otaguje wydawnictwo. Ruch 
w sieci następuje. Co to znaczy dużo fol-
lowersów? No ja nie mam jeszcze dwóch 
tysięcy na Instagramie, to jak na pisarza 
z moim dorobkiem nie zwilża mnie. Na 
Facebooku brakuje mi trochę do dzie-
więciu tysięcy fanów – całkiem nieźle. W 
mediach społecznościowych działają coraz 
lepiej blogerki, które ich zdaniem, bo 
nie moim, recenzują przysyłane do nich 
książki. Wtedy liczba obserwujących nie 
jest tak istotna, liczy się post z książką i 
oznaczone wydawnictwo z autorem. Czasy 
mamy takie, że krytyk literacki to jest w 
zasadzie zawód archaiczny. Teraz najważ-
niejsze jest zdjęcie książki, tagi oraz tzw. 
polecajka, a więc kilka zdań pochlebnych 
na temat publikacji. „Super, wciąga przy 
czytaniu, ale emocje, musicie sięgnąć po 
tę lekturę” i to by było na tyle. Recenzje 
książek – kilkuzdaniowe a nawet tylko 
ochy i achy na temat lektury - blogerów 
lub kont z nazwą związaną z książkami. 
Towarzystwo wzajemnej adoracji – autorzy 
sami nawzajem piszą sobie recenzje, bo 
takie są wymogi niektórych wydawnictw, 
co prowadzi całe dziedzictwo kulturowe 

do zapaści, ale liczba followersów tworzy 
kryterium wypowiadania się o literaturze.

Pomału dochodzimy do aplikacji i 
streamingów, czyli wszędzie tam, gdzie wy-
kupuje się abonament i dostaje w zamian 
kilkadziesiąt tysięcy tytułów ebooków i au-
diobooków. Tak, książki cyfrowe to strzał 
w kolano dla pisarza, ponieważ jeden 
tytuł ebooka kosztuje tyle co abonament 
kwartalny, więc nie opłaca się nikomu 
kupić jednej e-książki. Niestety, laicy nie 
wiedzą, że wydawnictwa, które rozszerzają 
umowy z pisarzem o cyfrowe nakłady, tak 
naprawdę pozbawiają go przychodu. Prze-
kłada się to również o nakład papierowy, 
bo towarzyszy mu równolegle cyfrowy 
dostępny w abonamencie. Oczywiście 
zjawisko nie uderza jedynie w pisarzy, to 
samo dzieje się z muzyką, filmami, podca-
stami, innymi wydarzeniami kulturalnymi. 
Za cenę jednej płyty można mieć dostęp 
do tysięcy przebojów, za cenę dwóch bile-
tów do kina - do wyboru, do koloru filmy 
najnowszych produkcji. 

Tak, Internet zżera wysiłek intelek-
tualny i jest odpowiedzialny za katastrofę 
finansową artystów. Dotyczy to również 
szeroko pojętej prasy. W moim przeko-
naniu największą szansę na przetrwanie 
ma prasa opiniotwórcza. Wynika to z 
wielu czynników. Ludzie czytają, słuchają, 
oglądają wiadomości. Media mają większy 
posłuch niż Kościół, co jest z lekka dziw-
ne. Media to ludzie, którzy prezentują 
nam jakiś fragment rzeczywistości. Nie 
wszystko, tylko pewien aspekt, dla wielu 
to jednak wyrocznia. Jest jednak mały pro-
blem, a mianowicie nie wszyscy wiedzą, co 
z konkretnymi faktami zrobić przez brak 
wystarczającej wiedzy. I zaczyna się poszu-
kiwanie opinii na dany temat, podążanie 
za komentatorami naszej rzeczywistości. 
To jest potrzebne do ugruntowana wie-
dzy czy też do rozmów z przyjaciółmi na 
tematy bieżące. Oczywiście, ludzie którzy 
przyjmują czyjeś poglądy za własne stano-
wią proste narzędzie propagandy i lepiej 
byłoby zmusić się do samodzielnego my-
ślenia. Tak samo lepiej byłoby zdawać so-
bie sprawę z tego, że świat jest duży i dzieje 
się na nim codziennie naprawdę wiele i 
to nie jest przypadek, że dostajemy takie 
a nie inne informacje. Media serwują nam 
takie wiadomości, jakie mamy otrzymać. 
My nie mamy wiedzieć wszystkiego, ponie-
waż media mają za zadanie wyhodować na 
swoich newsach daną postawę odbiorcy. 
Ta postawa jest oprawiana przez konkret-
ne tytuły współpracujące z konkretnymi 
komentującymi i bardzo szybko powstaje 
zupełnie nowy krajobraz, jakiego nikt so-
bie nawet nie wyobrażał. Człowiek ma się 
bać. To raczej wszyscy już zauważyli. Na 
wszelki wypadek w boksach mediów szy-
kuje się już do startu wirus Nipach – 92% 
śmiertelności, gdyby z różnych przyczyn 
temat wojny lekko się wyczerpał.

Nie sądzę, by takie gazety stały się 
kiedykolwiek nieprzydatne, co więcej one 
będą schodzić w każdej wersji; papierowej 
dla starszego i zamożnego społeczeństwa i 
elektronicznej dla młodszego i mobilnego 
gremium. Może jeszcze prasa specjalistycz-
na ma szansę przetrwać, bo funkcjonują 
wyjątkowo wąskie dziedziny i musi coś 

F Szkolenie w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna
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istnieć, by fachowcy byli na bieżąco. Ta 
prasa będzie zawsze zarabiać, bo prenu-
meraty internetowe także istnieją jak i ich 
czytelnicy. 

New wave czytelnictwa dotyka i tyka 
zarówno wydawnictwa ciągłe jak i zwarte.

Powieść wymaga innej pracy mózgu, 
percepcji oka i stanu skupienia, koncen-
tracji, opanowania szerokiego zakresu 
materiału, pamięci wątków i motywów, 
by nie zgubić drogi akcji i świata fabuły. 
Opasłe tomy są jak maraton; wymagają 
treningu i systematycznej pracy. Osoba 
poruszająca się przez dwadzieścia lat 
na odcinku sypialnia – kuchnia, nie wy-
startuje w maratonie, a jeśli nawet to po 
dwóch kilometrach wyjmie z wiklinowego 
koszyka maść z nagietka i zacznie wcierać 
w obolałe miejsca. Niech w biegach mar-
nują życie młodzi. Wirtualne czytanie to 
krótkie informacje, wiadomości, teksty z 
zachęcającą notką „przeczytasz w dwie mi-
nuty”. Bardzo szybko można mieć dostęp 
do ilościowo wielu tytułów. W kilka minut 
dobijamy do końca i wiemy o co chodzi. 
Mamy mniej więcej wiedzę na każdy temat, 
oczywiście z akcentem na „mniej”.

Szkolne lektury publikowane są z 
dopiskami na marginesie , co znajduje 
się na danej stronie. Często zalecane jest 
programowo czytanie lektur we fragmen-
tach. Ujmując kolokwialnie; nie wyrabia 
to postawy czytelniczej. Wręcz przeciwnie; 
uczy kombinowania, ślizgania się po mate-
riale, absurdalnego założenia, że książka 
składa się z części ważnych, mniej ważnych 
i zupełnie nieistotnych. Rodzi się również 
przekonanie, że książka wymaga instrukcji 
czytania; kogoś, kto wskaże odpowiednie 
fragmenty do lektury. Czytelnicy stają się 
niesamodzielni w obrębie czytania, co jest 
paradoksem, a jednocześnie pozbawieni 
celu poznawczego oraz umiejętności 
analitycznych, gdyż w obrębie samych 
fragmentów ubożeje zarówno warstwa 
pełnego oglądu, odbioru jak i kontekstu. 
Następuje wysyp niedojrzałych czytelni-
ków, zupełnie nieukształtowanych i niego-
towych na percepcję kilkusetstronicowych 
dzieł – z jednej strony długie czytanie 
męczy (brak kondycji czytelniczej), z 
drugiej duże braki w tej materii rodzą 
frustracje i konsekwentnie zniechęcają 
do lektury.  Kurczą się więc możliwości 
samodzielnego wyprowadzania wniosku, 
dlatego zjawisko czytania recenzji - przed 
podejściem do książki, filmu, spektaklu - 
stało się już normą.

                                W „Akancie” 
trudno nie zauważyć maniery publiko-
wania recenzji (stanowiących polemikę) 
własnych książek przez ich autorów. Głę-
boko nieetyczne,  a także nieeleganckie 
i niesprawiedliwe w stosunku do nieży-
jących pisarzy. Jak autor musi jęczeć to 
niech idzie do łazienki i tam jęczy. Książka 
jest dziełem skończonym, wykonanym i 
nie dopowiada się, bo to urąga własnej 
pracy i obraża inteligencję potencjalnego 
odbiorcy, który zdążył przeczytać tomik, 
ale nie zapoznał się z PS liryka. Pamiętam 
spotkania autorskie nieżyjącego już poety, 
który czytał swój wiersz, po czym mówił 
„a teraz powiem wam, o co tu chodzi”. 
Spowodował takim działaniem, co najwy-
żej, brak zainteresowania i szacunku do 
własnej twórczości, a dzisiaj zamiast sięgać 

po jego tomiki, ludzie wspominają go w 
tejże właśnie anegdocie.

Elementem całej  układanki nie 
do przecenienia jest czas, który hojnie 
przeznacza się codziennie na nic. Nic to 
na przykład relacje znajomych w postaci 
przelatujących gęsto filmików i zdjęć. Bez 
żadnych nakazów sami sobie narzuciliśmy 
raportowanie dnia obcym ludziom.

Zdjęcia z krótkim opisem, gdzie piję 
herbatę, w jakim jestem pociągu i co jem 
na obiad. Jeszcze kilka lat temu włączyłby 
się instynkt samozachowawczy – nie mów 
wszystkim o swoich planach, bo się nie 
powiedzie. Nie uskuteczniaj lokalizacji 
samego siebie, bo dowie się o tym ktoś 
niepowołany. Nie informuj wroga o wła-
snych przyzwyczajeniach. Nie pokazuj 
mu, gdzie masz słaby punkt. Wytracamy 
czas na bezużyteczne sprawy i odkrywany 
naszą tajemnicę istnienia przed tłumem.  
Śledzimy  czyjeś codzienne czynności, 
jakbyśmy nie mieli własnych herbat i obia-
dów. Na podstawie storiesów tworzymy 
wyobrażenie o kimś, o czyimś życiu. Jeśli 
nie dajesz fotek z Warszawy to znaczy, że 
nie jesteś albo co gorsza nigdy nie byłeś w 
stolicy. Nie dajesz zdjęć z kawiarni, czyli 
nie chodzisz nigdzie na kawę, nie znasz 
takiego lokalu, co się zowie „kawiarnia”.

Kawa, która była niegdyś asumptem 
do spotkań towarzyskich bądź bizne-
sowych, stała się wydarzeniem mediów 
społecznościowych, ale samym w sobie, 
tj. w kawie. Patologia szerzy się dalej i 
sypią się usprawiedliwienia nieobecności 
w SM – ktoś jest chory i nie będzie go na 
IG przez 10 dni, czyli nie będzie zdjęć jego 
filiżanek. Ktoś czuje wewnętrzny przymus 
powiadomienia najbliższych, czyli w tym 
wypadku ziemskiego globu, że Pan Kotek 
jest chory i leży pod kocykiem kupionym 
w Pepco za 29,90 PLN. Sami stworzyliśmy 
sobie nigdzie niezapisane zasady obli-
gatoryjnego pojawiania się w mediach. 
Czemu nie dajesz nowych postów? Coś 
się stało, czy tak sobie nic nie robisz? Nic 
nie robisz, bo jesteś leniem? Potrzebujesz 
psychoterapeuty? Mam namiar na siebie. 
Dać ci namiar na mnie?

Nigdzie niepodany obowiązek co-
dziennego prezentowania siebie w luźnej 
wydawałoby się aplikacji. Na feedzie kilka-
set postów, a w nich minimum pięć selfie 
dziennie tej samej twarzy, co daje  tysiące 
zdjęć tejże osoby w roku – przekraczanie 
wszelkich definicji próżności i sprowadze-
nie kreatywności siebie do paneli podło-
gowych. Co trzeba mieć pod czapką, żeby 

wykombinować profil z albumem własnej 
twarzy? Twarz oświetlona, w cieniu, rżąca, 
smutaśna, ze szminką i bez szminki, ale z 
błyszczykiem.

Współczesne czasy dały, same z siebie, 
prawo ludziom do całkowitego przekona-
nia o własnej wielkości. Na wielu kontach 
zajmujących się (niby) kulturą można 
znaleźć te same informacje, które  podane 
są na stronach instytucji  kulturalnych – 
teatry, filharmonia, biblioteki, galerie, 
ośrodki kultury, etc. Czasami dochodzi do 
tego ciasteczko w postaci bezrefleksyjnego 
epatowanie miłością do sztuki. Taki znaw-
ca kultury (wie, gdzie i kiedy jest wernisaż) 
z koroną (kocha wernisaż).

Z sentymentem wspominam czasy, 
gdy wielu moich kolegów po piórze 
miało taki wewnętrzny zapis BHP, np. 
przed pisaniem zapuszczali się do lasu 
i słuchali jak trawa rośnie. Teraz mamy 
stan podwyższonej gotowości przez całą 
dobę czyli wiecznie włączony telefon 
komórkowy. Brak resetu, organizm nie 
odpoczywa odpowiednio, nie wyłącza 
się, nie uspokaja. Stymulowany mózg 
push-upami, powiadomieniami, ciągłym 
kontaktem z innymi, ze światem, a nie z 
samym sobą. Deficytowym towarem, co 
za tym idzie, staje się koncentracja, cze-
go powikłaniem jest łykanie wszystkiego, 
co nam podstawią. Komentatorzy więc 
miękko przechodzą po własnych błędach 
i elastycznie dostosowują do aktualnych 
trendów bądź oczekiwań, bez zbędnych 
wyjaśnień dotyczących wcześniejszych 
przeinaczeń, potknięć czy rozmijania się 
z prawdą.

Na Facebooku znajomi publikują 
te same wiadomości, które serwuje nam 
Internet. Męczymy się samym skrolowa-
niem. Cywilizacja stworzyła technologię 
dostępu do wszystkiego w każdym  miejscu 
na świecie, by nas zniszczyć poprzez ciągłe 
molestowanie niepokojem i permanentny 
brak ciszy. Coraz częściej pojawiają się 
głosy osób, które na skutek rozmaitych 
okoliczności nie miały dostępu do In-
ternetu przez dłuższy czas i gdy Sezam 
otworzył się – odniosły wrażenie, że czytają 
zbliżone dość newsy.

A tak z innej beczki - robiłam zakupy 
w kilku sklepach i tak się złożyło, że z każ-
dego z nich był wyrzucany przez pracow-
ników ten sam człowiek – w łachmanach, 
brudny, śmierdzący i pijany…

Czy kraj, który nie potrafi zająć się 
jednym człowiekiem udźwignie troskę 
wobec dwóch milionów? v
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„Twórcze spędzanie wolnego czasu” – to 
slogan najczęściej dziś przypisywany aktywności 
pisarskiej, bo jest najłatwiejsza i najpowszech-
niejsza. Łatwość i powszechność nie dotyczy 
oczywiście tworzenia arcydzieł ani nawet utwo-
rów napisanych z pewną dozą talentu, bo nie 
czas pracować nad sobą, cyzelować teksty, 
dumać nad formą i treścią, gdy trwa wyścig szczu-
rów (który jednak nie obejmuje czytelnictwa). 
Kiedyś czytanie wiązano z rozwojem duchowym, 
ale człowiek oświecony materializmem w żadne 
duchy nie wierzy i używa zwrotu „rozwój osobi-
sty”. Gdy bogacz poczuje niedorozwój osobisty, 
może za grube pieniądze wynająć manipulanta 
zwanego fachowo „trenerem rozwoju osobiste-
go”, który go zaprogramuje na osobę rozwiniętą 
i szczęśliwą. Mniej zamożny musi w kwestiach 
rozwoju radzić sobie sam, co najprościej uczy-
nić nie poprzez czytanie (zbyt mało ruchu dla 
zdrowia), ale poprzez pisanie, które wiąże się z 
bieganiem (do przyznających stypendia urzęd-
ników, sponsorów, do organizatorów imprez 
literackich, akcji propagandowych z kulturą w 
tle, ważnych w danym momencie opiniotwór-
ców, recenzentów, aktywistów internetowych, 
działaczy lokalnych i centralnych). Tradycyjnie 
myślący nie mogą pojąć, że taki oblatywacz ma 
jeszcze czas na pisanie. Dla większego zaskocze-
nia zawsze dodaję, że taki na dodatek musi pisać 
DUŻO i z tym też nie ma problemu. Jeśli np. 
chodzi o wiersze, to Szymborska przez całe dłu-
gie życie tyle nie napisała, ile niejeden w miesiąc! 

Prawie każdy autor prezentujący swą naj-
nowszą książkę od razu spotyka się z pytaniem: – 
A kiedy będzie następna? Tej prezentowanej nawet 
jeszcze do ręki nie wzięli, ale rajcuje ich wyścig, 
do którego od razu niektórzy włączają się, in-
formując o liczbie własnych wydanych książek. 
Na takie pytanie autor nierozumiejący materii 
naszych czasów (terminu „materia czasów” 
używam w miejsce dawnego „ducha czasów”, 
który współcześnie obumarł) zaczyna kluczyć i 
tłumaczyć, że do następnej książki musi dopiero 
zebrać materiał, wyselekcjonować, poprawić, 
a to nawet parę lat może zająć. Nowocześni 
wnioskują z tego, że facet wypalił się, stracił 
talent i jest skończony. Oni odpowiedzieliby, 
że ich  następna książka jest już w druku, ukaże 
się za dwa tygodnie, a poza tym każdy ma już 
przygotowanych po kilka książek, które będą 
wydane jeszcze w bieżącym roku.

Sporadycznie zdarza się jednak, ze autor 
już swą pierwszą, debiutancką ksiązką wzbudza 
istną rewolucję mentalną w środowisku, budząc 
sensacje, dyskusje, polemiki i refleksje literackie 
tam, gdzie nie było ich nigdy dotąd. Sądzę, że 
warto taki ewenement społeczny zreferować. – 
Zawsze uważałam, że wiersze to nie na moją głowę, w 
szkole nie rozumiałam ani jednego i choć nauczyciele 
objaśniali, nic to nie dało – stwierdziła moja od lat 
ulubiona znajoma, ceniona za skrajny realizm 
w ocenie siebie i świata. – Gdy jednak niedawno 
sąsiadka Fejkowa [nazwisko zmienione] dała mi 
książkę ze swoimi wierszami, to jakbym dostała kijem 
przez łeb, bo baba napisała tak, jak i ja bym potrafiła, 
i każdy inny, a nawet ten nasz Mundek co tylko trzy 
klasy podstawówki skończył! To ty mi powiedz, czy 
teraz każdy, kto jakieś zapiski zrobi, może je dać do 
ksiązki? – Oczywiście, po to właśnie wywalczono 
nam demokrację – wyjaśniłam w sposób godny 
mieszkanki „Gdańska – Miasta Wolności”. Roz-

Ariana Nagórska

Twórcze spędzanie wolnego czasu

mówczyni nadal jednak myślała po staremu, 
„opresyjnie i wykluczająco”: – Bibliotekarka mówi-
ła, że w tej książce są takie błędy, za jakie małe dzieci 
dostają w szkołach dwóje. Nie mogła ta Fejkowa zanim 
zaczęli drukować, poprosić kogoś, żeby jej poprawił? – 
To chyba jeszcze komunistyczne, zaściankowe 
myślenie. W moim europejskim mieście wolno-
ści głosi się pogląd, że poezja może być dobra 
tylko wtedy, gdy poeta jest w pełni sobą („jestem, 
jaki jestem”, „Róbta co chceta”). Gdyby tej Fej-
kowej ktoś poprawił w wierszach błędy, byłaby w 
nich sobą jakby trochę mniej. A tak poza tym ta 
wasza bibliotekarka nie ma empatii i tolerancji, 
czyli cnót unijnych. – To dobrze, czy źle? – Pewnie, 
że dobrze, bo jest taka jak JA!

Oprócz łagodzenia rozterek kulturowych 
musiałam rozwiązać też problem merkantylno-
-logistyczny. – W  świetlicy ma być jakieś zebranie, 
na którym Fejkowa będzie czytać wiersze i sprzedawać 
swoją książkę. Pojść wypada, bo kto nie pójdzie, będą 
plotki, że zazdrości. U was w Gdańsku na pewno 
czasem coś ciekawszego się trafi nawet z poezji, a 
tu będzie (jak młodzi mówią) masakra. Mam tylko 
jedno pytanie: czy jak się na takie coś idzie, to trzeba 
MUSOWO  książkę kupić? – Absolutnie nie! Wy-
pada tylko pogratulować talentu i powiedzieć, 
że wiersze są świetne właśnie dlatego, że takie 
proste i dla wszystkich zrozumiałe. – A z takim 
gadaniem nie wyjdę na idiotkę? – Jakim sposobem? 
Nawet  w prestiżowym Gdańsku najaktywniejsi 
fizycznie recenzenci, redaktorzy i organizatorzy 
imprez literackich  w ten właśnie sposób wiersze 
oceniają. Takich skomplikowanych wierszy, 
jakie pamiętasz z podręczników, też pewnie w 
szkołach nie ogarniali. W demokracji różnice 
się zacierają..

Pod pewnymi jednak względami skromne 
występy w świetlicy wydającej książkę własnym 
sumptem Fejkowej będą dla gości przyjemniej-
sze niż wielkomiejskie gale pod hasłem „Bufony 
na salony”. Jako wzorowa gospodyni, autorka ta 
bez wątpienia przygotuje lepszy bankiet niż eko-
logiczne cherlaki i anorektyczki z metropolii. 

Takie występy są też mniej wkurzające od 
popisów tak zwanych pisarzy koncesjonowanych 
(czyli  celebrytów, chałturników, cwaniaków 
zaprzyjaźnionych z władzami różnych opcji 
politycznych i działaczami od kultury), finan-
sowanych głównie z pieniędzy podatnika. Część 
z nich pod pretekstem twórczości artystycznej 
głosi miłe swym sponsorom i reklamiarzom 
ideologie, pozostała część oferuje niekontro-

wersyjne dyrdymaly lub porusza budzące emo-
cje szerszych mas tematy kasowe. Niektórzy są 
natrętnie kreowani na mistrzów słowa, czasem 
tylko przez pięć minut, bo już pchają się na-
stępni. Ogólnie jest ich za dużo, by z  wszystkich 
po znajomości zrobić geniuszy, zresztą dostęp 
do koryta nieraz bywa stabilniejszy dla mniej 
eksponowanych, co umieją docenić ci kiero-
wani bardziej pazernością niż pychą.  Całe to 
towarzystwo przedstawiane jest odbiorcom 
jako „twórcy wartościowej i ambitnej literatury”. 
Mimo natrętnej propagandy nie każdy jednak 
zgadza się  z hasłem: ILOŚĆ = JAKOŚĆ.  Znacznie 
ważniejsza jest przy tym świadomość, że im więk-
sza ilość bodźców, obiektów, wydarzeń, zmian 
– tym większy CHAOS. Przynajmniej względna 
i choćby na własny użytek ćwiczona orientacja 
w chaosie – to najcenniejsza w naszych czasach 
umiejętność.

Kiedyś z zapartym tchem słuchałam wy-
wiadu z jakimś komandosem, selekcjonującym 
i szkolącym uczestników takich oddziałów spe-
cjalnych, do których z setek chętnych wybiera 
się kilkunastu. Nawet wśród tych wybranych za 
najtrudniejsze uchodzi ponoć zadanie związane 
właśnie z orientacją w chaosie. Choć większość 
zadań wykonują w zgranych grupach,   w tym 
akurat każdy pozostaje sam na sam z własnymi 
predyspozycjami.  Wpuszcza się gościa do po-
mieszczenia, w którym panuje totalny chaos, 
bałagan, ciągłe zmiany dezorientujących oddzia-
ływań. Są tam czynniki zagrażające, pomocne 
oraz obojętne. Testowany musi w mgnieniu 
oka ocenić, co mu zagraża, a co może pomóc 
w opuszczeniu tego piekiełka w wyznaczonym 
(bardzo krótkim) czasie. Warto zaznaczyć, 
że jakiekolwiek skupienie uwagi na czynniku 
obojętnym (zbędnym) kończy się przegraną, 
wskutek straty cennych minut.

Po wysłuchaniu tego wywiadu doszłam 
do wniosku, że wcale nie trzeba wchodzić do 
specjalnego obiektu ćwiczebnego, by zaznać 
chaosu. Mamy go na co dzień i szczęśliwie też 
mnóstwo czasu (całe życie) na zapoznawanie się 
z nim. Owszem, dopóki pracowałam, nie mo-
głam chaosu rozpracowywać, bo dezorganizację 
pracy narzucało kierownictwo. Miałam wręcz 
obowiązek skupiać się na sprawach zbędnych. 
Dopiero na emeryturze doskonalenie orientacji 
w chaosie stało się dla mnie najbardziej twór-
czym i aktywnym spędzaniem wolnego czasu. 
Rodzajem sportu ekstremalnego. v

NISZA KOZIOROŻCA

Ariana Nagórska

wzorce oddolne

kiedy papież wyraził współczucie i smutek
w związku z zamachem w Moskwie na córkę Dugina
co rusz ktoś w Polsce stwierdzał: – JA jako katolik
czuję się zniesmaczony postawą papieża

JA też jako katolik cieszyłam się nieraz
z klęsk bliźniego obcego (jak i rodzimego)
lecz jeszcze nie zyskałam takiej mocy w wierze
by żądać aby papież wzorował się na mnie!

30 VIII 2022
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1. 
nie potrafię zaufać osobie 
którą jestem 
nie chcę bez końca analizować 
porozumienia emocji i gniewu 
tym bardziej że przy każdej wypowiedzi 
odkrywam myśl 
człowiek zagubił umiejętność 
patrzenia na siebie 
przechodzenia z surowego świata 
do wolności 
gdzie wszystko było możliwe 
 
fakt cyklicznego powtarzania 
tych samych przemyśleń 
był przedświtem 
kim dla mnie może być Bóg 
 
2. 
od dawna fascynuje mnie 
szacowanie ludzi i problemów 
jacy jesteśmy za drzwiami 
jak daleko ustawiamy granice 
dostrzegania nowego ryzyka 
wrażliwości na coś 
co może zdarzyć się bez kontroli 
 
system akceptacji 
stawał się transem 
podążania za nitką do przeznaczenia 
z drugiej strony 
nie chciałem uchodzić 
za człowieka biernego 
miałem dużą potrzebę 
demonstrowania gdzie moje miejsce 
 
była to jedyna rzecz 
nad którą panowałem
 
3. 
od zawsze byłem  zwolennikiem 
swobody przepływu pomysłów
zatem nie wyrażałem chęci 
na wplątywanie mnie 
w oczekiwania innych ludzi 
niemniej jednak coraz częściej smakowałem 
potrzebę przebywania w zasięgu 
niezapisanych scenariuszy 
zagadkowych rozwiązań 
czy silnych emocji 
 
w myślach które pochłaniały mnie kompletnie 
wyczuwałem wywarzony stosunek 
do decyzji moralnych podejmowanych 
w stanie wolnym od pokus 
 
nie pomniejszały zasług ani odpowiedzialności
 
4. 
zawsze intrygował mnie proces 
podtrzymywania emocji 
te wszystkie naprawcze sekrety 
sprawy o których nie mówi się głośno 
intymne więzi 
słowa ze słowem 
przynależenie do wybranej wersji 
dosłowność poglądów 
analizy 
sen w którym piękna łąka 
zamienia się w popiół 
 
cała ta diaboliczność 
przypomina układanie puzzli 
zamazanych i niewyraźnych 
w pokoju poukładanych rzeczy

***

nigdy nie byłem przeciwny 
dominacji ogółu 
nie oceniałem niczego zależnie 
precyzja rozpoznawania drobiazgów 
chroniła mnie przed uwikłaniem 
w niewygodne recenzje 
intuicja podpowiadała  
zaryzykuj przenieś obce wizje 
w przestrzeń prywatnego punktu widzenia 
ale kiedy ważność 
pochłonie dystans 
bądź gotowy na odłączenie 
by nie oczekiwać  czegoś 
do czego nie czujesz się zdolny 
 
 
moja teoria na temat prawdy 
była zbiorem wyrazów 
bez określonego scenariusza 
po pierwszej butelce wina 
wyłuskałem z pamięci 
że prawda jest piękna i zna ją każdy 
choćby długo żył  poza nią 
po drugiej 
wymazałem miejsca swoich upadków 
wykrywając przy okazji 
pewną prawidłowość 
człowiek czuje się tak jak jego skóra 
 
 
nie mogłem oderwać myśli 
od miejsc 
w których czułem się bezpieczny 
sam fakt wiedzy 
gdzie jest światło jego koniec i początek 
wzmacniał oddawany na papieerze porządek 
co prawda znałem sposoby
na odchodzenie 
od powszechnych zwyczajów 
nawet usypiania sprzeciwów 
to jednak moja wizja świata 
stawiała na oddzielenie uczucia 
od obowiązku 
 
moje skłonności do rozważań 
brały się z potrzeby 
bo zawsze istniało ryzyko jej utraty 
 
 
 
rozbijam dzban o kamień 
nie będę dłużej 
ciągnąć za sobą fragmentu oceanu 
 
z wiekiem myślenie jest inne 
nazywać rzeczy można jak się chce 
rozsypywać w pył emocje 
schodzić  z wytartych schematów myślenia 
artystom i dzieciom 
zostawić marzenia 
i wyjść z niedopasowanej przestrzeni 
absolutnie wolny 
być maksimum 
 
patrząc w niebo 
wiem co najważniejsze 
człowiek jak samolot 
nie zostawia śladu

Wojciech Bieluń – Targosz    Parabole

Wiersze pochodzą z nowego zbioru pt. Parabole 2022 r.
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Sławomir Wierzbicki

Zaginiony Świat, czyli Podróży Guliwera ciąg dalszy (3)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Natomiast Święta Wielkanocne mniej 
tajemnicze niż Boże Narodzenie zawsze 
uważałem za weselsze. Kupowana przez 
większość rodzin raz w roku szynka z ko-
ścią (innych nie było), była daniem, na 
które cały rok się czekało. Przyrządzano 
ją w prosty sposób, gotując lub marynując 
w zależności od umiejętności kulinarnych 
gospodyni. Na tę okoliczność ojciec ucierał 
chrzan jako dodatek do kraszanek i właśnie 
szynki. Był to również czas pieczenia ciast 
pod różnymi postaciami.  

Raz w roku jadłem więc sernik i pieczo-
ne na brytfannie kruche ciastka. Na stole 
zawsze królował duży baranek z wetkniętą 
w bok chorągiewką.  Po świętach można go 
było zjeść jak zwykłe ciasto.  Aluminiowa 
forma do jego pieczenia, podobnie jak mły-
nek do kawy, waga z mosiężnymi szalkami 
i lodziarka był pozostałością po sklepie. Z 
czasem z tego sprzętu ostała się jedynie 
waga, którą ojciec zawsze na Wielkanoc aż 
do śmierci starannie czyścił. Myślę, że była 
dla niego czymś w rodzaju symbolu, jak 
szczotka do konia, menażka i sztandar z 
kampanii wrześniowej. 

Obok naszego budynku stał mały 
domek, w którym mieszkały dwie staruszki-
-chyba siostry.  Utrzymywały się z sprzedaży 
jarzyn, które hodowały w maleńkim ogród-
ku.  To tam kupowałem swój największy 
przysmak – rzodkiewki.  Jedna kosztowała 
50 groszy. Mogłem kupić jedną na tydzień. 
Tyle dostawałem od matki.  aś od „wielkiego 
dzwonu” lody od Goraja - tak się reklamował 
obwoźny lodziarz. Gałka kosztowała złotów-
kę.  Od czasu do czasu jagody kupowane na 
cynowe miarki, z których mieliśmy w domu 
zupę jagodową. Matka potrafiła często wy-
czarować prawie z niczego coś smacznego. 

Na przykład chleb z mlecznym kożu-
chem posypany cukrem, który często jadłem 
na śniadanie.  Wtedy mleko po przegoto-
waniu miało jeszcze kożuch. Któregoś dnia 
nasz sąsiad z przeciwka przyniósł nam na 
spróbowanie dwie konserwy ze szprotami. 
Fabryka, w której pracował dawała swoim 
pracownikom przed świętami niewielki 
związkowy deputat w postaci „rogu obfito-
ści”. Część produktów było z UNRY, część z 
naszych zakładów jako odrzut eksportowy.  
W każdym razie mając prawie siedem lat 

po raz pierwszy widziałem konserwę.  Po-
dobnie było z kabanosami, których wiązkę 
przyniósł sąsiad z pierwszego piętra - dobrze 
zapowiadający się pracownik „Społem”.  To 
ten, który zrobił elektryczną gwiazdę betle-
jemską. Często później u nas gościł ucząc 
ojca oprawiania książek.  Był to zresztą w 
ogóle bardzo zdolny człowiek, po którym 
wszystkim dzieciom naszego budynku zosta-
ły „pamiątki” w postaci zdjęć, które zrobił 
przy pomocy samodzielnie wykonanego 
powiększalnika.                     

Wprawdzie biedna poczta nie dawała 
„rogów obfitości”, ale już prasę czy niektóre 
czasopisma oraz dostęp do deficytowych 
książek po ulgowych cenach ojciec miał uła-
twiony. Stąd co miesiąc miałem „Ogonioka”, 
pierwsze wydanie „Wicka i Wacka” i dużą 
księgę rosyjskich bylin „O wojach i wite-
ziach” przełożonych na piękną polszczyznę.  

Moimi więc ulubionymi bohaterami 
był Wicek i Wacek oraz rosyjski Ilia Muro-
miec, nie licząc oczywiście towarzysza Stali-
na, który w tym czasie był już przyjacielem 
dzieci i młodzieży wszystkich krajów, które 
Związek Radziecki otoczył opieką.                  

Zanim poszedłem do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej wydarzyła się rzecz, 
która na zawsze (tak wtedy myślałem) 
przypieczętowała moją decyzję o zostaniu 
artystą malarzem.  

Otóż podczas corocznego konkursu 
strojenia choinek u jednego z sąsiadów 
zauważyłem w pokoju duży olejny obraz 
rozmiarami porównywalny do tych jakie 
widziałem już u naczelnika poczty. Różnił 
się jednak od tamtych zasadniczo, gdyż miał 
bardziej żywe kolory i pachniał świeżą olejną 
farbą.  Urzekła mnie soczystość barw niepo-
równywalna do tych z rycin i oleodruków, 
a nawet starych obrazów naczelnika.  Przy-
pominał mi barwy z chorągwi ojca, która 
gdzieś w międzyczasie zaginęła.  

Kiedy wróciliśmy do domu wymogłem 
na matce, aby poszła prosić sąsiadów o 
umożliwienie mi „przerysowania” tego 
obrazu, to jest zrobienia jak byśmy dzisiaj 
powiedzieli jego kopii.  Z niecierpliwością 
czekałem na powrót matki ściskając w ręce 
Koh-I-Nora, to jest paczkę czeskich kredek 
najlepszych, jakie wtedy były na rynku. 
Matka wróciła z radosną wiadomością oraz 
obietnicą zakupu arkusza bristolu, który w 
tym czasie był podobnie drogi, jak kredki 
które dostałem na Boże Narodzenie.  Przez 
trzy kolejne wieczory nanosiłem mozolnie 
kredkami na bristol szczegóły obrazu. Kiedy 
skończyłem matka pokazała moje „dzieło” 
prawie wszystkim sąsiadom, którzy zgodnie 
orzekli, że mam duży talent, który „nie 
może się zmarnować”. Pierwszą też nagrodę 
jaką w życiu otrzymałem za malowanie było 
poznanie twórcy obrazu, który utwierdził 
mnie w przekonaniu, że powinienem „iść tą 
drogą” oraz pokazał mi tubki farb olejnych i 
sposoby ich mieszania, a na końcu swój szki-
cownik, w którym naniesione były rysunki 
ptaków, kwiatów oraz Świętych Mikołajów.  

   Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że w 
przyszłości podzielę jego los samouka, zaś 
moje malowanie często będzie pasmem 
zarówno radości, jak i utrapienia.  

Rozdział II
Moje Uniwersytety (nauczania ustawicz-

nego) 
Kiedy w Roku Pańskim 1951 matka 
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zapisała mnie do I klasy szkoły podstawowej 
o symbolu „b” - poczułem się dorosłym. Re-
zultatem tego zapisu był ekwipunek, który 
otrzymałem w postaci tornistra sporządzo-
nego z drewna i grubej brązowej ceraty.  
W tornistrze znajdował się czarno-biały 
elementarz, dwa zeszyty w linie i kratkę oraz 
masywna na moje nieszczęście drewniana li-
nijka. Ekwipunek ten uzupełniał drewniany 
piórnik z obsadką i piórem, gumka „myszka” 
oraz dobrze zaostrzony ołówek.  Miałem 
więc w końcu wszystkie przedmioty, których 
dotychczas zazdrościłem starszemu koledze.  
Cichobiegi (tak nazywano wtedy tenisówki) 
matka odnowiła „sekatywą”, to jest gęstą 
białą farbą używaną jedynie raz w roku ze 
względu na koszty.  Mój strój pierwszoklasi-
sty dopełniała granatowa bluza oraz modne 
wówczas pół kolanówki, to jest pończochy o 
nieokreślonej barwie zrolowane do kolan.  
Wyż demograficzny spowodował, że były aż 
trzy pierwsze klasy, każda oznaczona inną 
literą oraz koedukacyjny system nauczania.                  

Obszerna sala lekcyjna, w której pod-
ekscytowany znalazłem się pierwszy raz, 
mieściła około dwadzieścia zespolonych z 
blatem ławek pomalowanych na ciemno 
zielony kolor.  Ustawione w kliku rzędach 
(jedna za drugą) oddzielone były od siebie 
metrowym przejściem umożliwiającym 
komunikację uczniów do tablicy, biurka 
nauczyciela i drzwi wejściowych. Wyjście 
ewakuacyjne usytuowane było na końcu 
sali. Każda ławka posiadała dwa wgłębienia, 
w których mieściły się kałamarze z czarnym 
atramentem przeznaczonym dla dwóch 
uczniów. Chłopcy siedzieli z chłopcami, 
dziewczynki z dziewczynkami. Naprzeciw-
ko ławek po lewej stronie ściany wisiała 
czarna tablica zaś obok w centralnej części 
usytuowany był czarny drewniany podest 
(podwyższenie) nazywane katedrą, na 
którym znajdowało się biurko i krzesło dla 
nauczyciela. Pod samym sufitem zauważy-
łem niewielki krzyż, a poniżej dwa portrety 
mężczyzn. Jeden był łysy a drugi z czupryną i 
wąsem. Tego z wąsem później zapamiętałem 
z powodów opisanych poniżej. Surowe deski 
podłogi wypastowane były pastą w kolorze 
brudnej ścierki o bardzo intensywnym 
zapachu, której odór czułem na ubraniu 
nawet po lekcjach.  Zanim wychowawczyni 
pozwoliła nam usiąść musieliśmy zmówić 
modlitwę.  

O ile pamiętam zaczynała się od słów 
„Kiedy ranne wstają zorze……….” . 

Do obowiązków każdego ucznia nie-
zależnie od pobieranej nauki należało 
pełnienie dyżurów, które cyklicznie wy-
konywali według rozpisanego wcześniej 
harmonogramu. Polegało to głównie na 
czyszczeniu tablicy oraz przynoszeniu kredy 
otrzymywanej od woźnego szkoły. Trzeba 
zaznaczyć, że woźny w systemie zarządzania 
szkołą był bardzo ważnym elementem, a 
właściwie instytucją bez której lekcje nie 
mogły by się odbywać. Instytucja składała 
się z usytuowanego na korytarzu biurka za 
którym siedział zwalisty mężczyzna z sumia-
stymi wąsami, którego głównym atrybutem 
był wielki mosiężny dzwonek z przytwierdzo-
nym do górnej części uchwytem, którym co 
czterdzieści pięć minut potrząsał. Często z 
utęsknieniem na ten dzwonek czekaliśmy, 
gdyż wyzwalał nas od wszechwładzy nauczy-
cieli przerywając lekcję.         

Okres, który teraz opisuję nie był cieka-

wy.  Szalała choroba Heinego Medina, która 
w odróżnieniu od dzisiejszej pandemii nie 
polowała na starców ale wręcz odwrotnie. 
Widziałem strach w oczach matki, która 
swoje lęki o mnie przenosiła na całą rodzinę 
podejmując często irracjonalne działania 
ograniczając mnie i starszemu bratu kon-
takt z rówieśnikami.  Powojenna bieda 
aktywowała też wśród młodzieży gruźlicę. 
To z jej powodu zagrożony nią starszy brat 
znalazł się w prewentorium. Na szczęście 
sieć tego typu uzdrowisk była już w Polsce 
na tyle rozwinięta, że chorobę dość szybko 
opanowano i wkrótce w masowej skali stała 
się jedynie wspomnieniem.   

     Póki co podobnie jak znaczna część 
mojego rocznika miałem krzywicę, którą 
władza ludowa leczyła w ochronkach i na 
koloniach tranem z UNRY w szkole zaś sie-
dzeniem w ławce z rękami skrzyżowanymi 
na plecach.  Ta niewygodna pozycja zapo-
biegała wprawdzie garbieniu, ale wymagała 
od uczniów dużego heroizmu. W krótkim 
czasie z dziecka przysparzającego rodzicom 
zmartwienia przeistoczyłem się w grzeczne-
go ucznia, za co zbierałem bardzo dobre 
oceny z zachowania (była taka ocena). Ta 
ocena była zresztą najważniejsza i jej obni-
żenie mogło zakończyć się relegowaniem 
ucznia ze szkoły normalnej do tak zwanej 
szkoły „specjalnej”, czego zresztą doświad-
czył jeden z moich kolegów. Wszystkie 
zajęcia prowadziły panie wychowawczynie, 
a jedynym mężczyzną w gronie nauczyciel-
skim był dyrektor szkoły, nazywany przez nas 
z powodu siwej brody „dziadkiem”.  Jednak 
tak naprawdę to dyrektorem był tylko z 
nazwy, bo szkołą rządziła jego zastępczyni, 
której się wszyscy bali. O ile chłopcom 
czasami się upiekło, to dla dziewcząt była 
bezlitosna. Z perspektywy lat był to jednak 
najwspanialszy okres mojego dzieciństwa. W 
drugiej klasie szkoły podstawowej wygrałem 
wojewódzki konkurs rysunku i malarstwa dla 
dzieci w wieku do lat dziesięciu. Konkurs 
organizowało polskie radio. Nagrodą była 
książka z czarno-białymi ilustracjami, której 
tytułu nie pamiętam oraz pismo z gratulacja-
mi od redakcji.  Pismo zawierało nie tylko 
gratulacje, ale również ocenę moich prac 
pod względem „warsztatu”, który uznano za 
dojrzały. Dostałem również zalecenia, abym 
rysował i malował wedle własnych kompo-
zycji. Te krytyczne uwagi spowodowały, że 
przestałem kopiować obrazy sowieckich 
socrealistów z „czteropakiem” włącznie. 

W podstawówce podobnie jak w przed-
szkolu kierowany próżnością dość szybko 
zacząłem wykorzystywać atut „ładnego ryso-
wania”, co zaowocowało ulgowym traktowa-
niem mnie przez nauczycieli oraz przyspo-
rzyło wielu kolegów którym imponowałem.  
Zaczęły się mną interesować również dziew-
czynki szczególnie po tym, jak jedną z nich 
sportretowałem.  To moje rysowanie miało 
jednak też i ujemne strony.  Wychowawczyni 
naszej klasy - przedwojenna nauczycielka, 
którą darzyłem sympatią zaczęła mnie 
używać do redagowania modnych wówczas 
„gazetek ściennych”, które w głównej mie-
rze sam komponowałem i uzupełniałem 
własnymi rysunkami. Z czasem też zaczęła 
mnie „wypożyczać” wychowawczyniom in-
nych klas, co już nie było wesołe, bo często 
zlecano mi robienie gazetki jako „pracę 
domową”, którą wykonywałem po zajęciach 
lekcyjnych kosztem czasu przeznaczonego 

na zabawy z rówieśnikami. 
Pewnego dnia zbuntowałem się i 

nie wykonałem kolejnej gazetki ściennej 
tłumacząc to nieporadnie bólem głowy. 
„Nagrodą” była pierwsza „łapa”, którą za 
karę zaliczyłem w pokoju nauczycielskim. I 
tak miałem szczęście bo od „łapy” znacznie 
gorszą karą było klęczenie na grochu w tak 
zwanym kącie z pięknym widokiem na całą 
klasę.  Zaraz po tym wydarzeniu przezornie 
zamieniłem z kolegą swoją masywną linijkę 
na jego mniejszą i cieńszą.  

Ten epizod zapamiętałem jednak głów-
nie z innego powodu.  Kiedy z własną linijką 
(po którą mnie wysłano) wróciłem z powro-
tem do pokoju nauczycielskiego usłyszałem 
głos mojej wychowawczyni skierowany do 
koleżanki której nie namalowałem gazetki.  

- To Stalin go ukatrupił - tu padło na-
zwisko znanego Polaka patrioty, który zginął 
osiem lat temu w katastrofie samolotowej 
niedaleko wybrzeży Hiszpanii. Nazwisko 
tego generała pierwszy raz usłyszałem od 
ojca, który w rozmowie z sąsiadem również 
twierdził, że generał został zabity.                 

Ponieważ nie za bardzo wierzyłem w 
to, aby mój idol, który wszystkich naokoło 
kochał i do którego w marzeniach chciałem 
być podobny mógł kogoś „ukatrupić” sku-
piłem się na otrzymanej karze i doznanym 
upokorzeniu.                 

Wkrótce po tym wydarzeniu zauważy-
łem, że moja wychowawczyni siadając na 
krześle przesuwa go niebezpiecznie w obręb 
krawędzi „katedry”. Brak kontroli staruszki 
podczas codziennego rytuału zasiadania 
na katedrze podsunął mi iście szatański 
pomysł.                   

Któregoś dnia wykorzystując pełnio-
ny dyżur przed lekcją ustawiłem krzesło 
prawie na krawędzi katedry. Do dziś nie 
wiem dlaczego to zrobiłem, bo o głupotę 
się wtedy nie posądzałem, tym bardziej, 
że byłem przecież jej ulubionym uczniem, 
czego zresztą zazdrościli mi prawie wszyscy 
koledzy z ławy szkolnej. 

Na początku pierwszej lekcji pod cię-
żarem mojej wychowawczyni jedna z nóg 
krzesła osunęła się na podłogę i biedaczka 
runęła na katedrę odsłaniając staroświeckie 
falbanki damskiej bielizny czemu towarzy-
szył koedukacyjny rechot.  

Do dziś mam wyrzuty sumienia i kiedy 
obecnie wspominam już jako starzec tamtą 
chwile to jest to jedna z dwóch rzeczy, które 
w kończącym się życiu naprawdę żałuję.  

Przed ukończeniem drugiej klasy 
„staruszka którą wywróciłem na krześle” 
umieściła mnie na elitarnej liście wzorowych 
uczniów, których sam towarzysz Bierut (ten 
z czupryną i wąsem) zaprosił do wybudo-
wanego przez siebie rok wcześniej Pałacu 
Młodzieży.  

Pałac był oczywiście jego imienia i 
mieścił się w Katowicach. To wiekopomne 
wydarzenie spowodowało, że towarzysz Bie-
rut niejako z automatu otrzymał tytuł „przy-
jaciela dzieci i młodzieży”, który w obiegu 
publicznym funkcjonował później równole-
gle z nabytym przez niego wcześniej tytułem 
„jebaki”. Podobno tego drugiego tytułu 
dorobił się bez pomocy partii, dzięki swojej 
wyjątkowej pracowitości, która połączona z 
wrodzoną skromnością powodowała, że pra-
sa w odróżnieniu od pierwszego tytułu na 
temat tego drugiego się nie rozpisywała. v 

cdn.
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Jolanta Baziak

Karma

Tam gdzie pali się ogień
jest dom
tam gdzie skacze wiewiórka
jest drzewo
tam gdzie dom i drzewo
jest człowiek
który zbudował dom
posadził drzewo

jego plemniki trafiły na żyzną glebę
ta gleba go kiedyś przyjmie 
z miłością

nie należy bać się śmierci
Jest życie

…
W Petersburgu już rozumieją
ojcowie
ale matki opłakują bohaterów
z łon własnych wydobyte bestie

kto jest ofiarą
ten co gwałcił czy zgwałcony
oni idą w parze 
w zaświaty

jak się rozliczą
jak TO rozliczą
na wielkiej archanielskiej wadze

I co dalej …

co zrobić z taką pralką czy lodówką 
która szczeka / NIE twoje

…
Ot i Cyryl uświęca śmierciodajną broń
Ot i Franciszek zmierza do Moskwy
potem do Kijowa
a dopiero potem
 
Potem do własnego nieba

biedni starcy
pogubili się przed Amen

Stanisław Topaz

Chocim 1673

10 listopada Anno Domini 1673.
Chocim – stara twierdza na prawym brzegu Dniestru.
Teren hospodarstwa mołdawskiego pod protektoratem tureckim.
Dziś – miasto w południowo-zachodniej Ukrainie (Besarabia)
w obwodzie czerniowieckim.
Na górującym nad okolicą płaskowyżu, za wałami
w kształcie rozległego łuku związanego cięciwą Dniestru,
syta, wypoczęta i wyposażona w 120 dział 30-tysięczna armia turecka
pod dowództwem bejlerbeja Sylistrii Husseina Paszy.
Naprzeciwko oblegająca twierdzę 30-tysięczna armia polsko-litewska
pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego.
Zmęczona długim pochodem przez okropne lasy, podmokły,
nierówny teren, w strugach deszczu, głodzie i chłodzie.
Wyprawa zwiadowcza ku wałom celem rozpoznania przeciwnika,
grupki Kozaków płk. Motowidły i piechoty gen. Danemarka;
obaj zginęli, a niedobitki wycofały się do sił głównych.
Całą ciemną noc na rozkaz wodza wojsko polsko-litewskie
stoi w szyku, znosząc chłód, silny wiatr i zadymkę śnieżną,
trwa pojedynek artyleryjski.
Wielu Turkom w zimnie osłabło morale i schronili się w namiotach.

*
245 lat później – niech echo obwieści,
odzyskali niepodległość Polacy współcześni.
Salwa janczarska – „jakby orzech zgryzł”; 
w ten ranek bez efektów – urok jej więc prysł.
Nawet „seredeniata” w czepku urodzeni 
pierzchają pod szablą giaurów do krainy cieni.
Ostatkiem sił sięgając i po jatagana,
legli pokotem – proroka chorągiew jest sama.
Czy im to odpowiada, czy nie odpowiada,
jest wiek XVII-ty , sobota 11 listopada.
Niech bejlerbej Sylistrii w randze seraskiera
już rąk pewnych zwycięstwa mocno nie zaciera.
Niech bejlerbej Sylistrii – hardy Hussein Pasza
ze złością klęskę sułtana wszem wobec ogłasza.

*
Świt, sobota 11 listopada Anno Domini 1673.
Jan Sobieski galopem z dobytą szablą objeżdża front swej armii,
a następnie zeskakuje z konia i z podniesioną szablą,
o godzinie siódmej podprowadza do ataku dragonów i piechurów
na odległość strzału pistoletowego ku wałom. Idą za nim,
jak urzeczeni. Nie minęła jedna kwatera,
a chorągwie polskie poczęły powiewać na wałach.
W ciągu kilku minut legł na majdanie korpus 8.000 janczarów,
wyciętych w pień doborowych żołnierzy armii tureckiej.
Za dragonami i piechotą do obozu nieprzyjaciela wpada
na prawym i lewym skrzydle jazda polska i litewska.
Dwa groźne kontrataki jazdy tureckiej. Pierwszy spahisów.
Husaria uderza na nich z boku i zadaje ciężką klęskę.
Drugi kontratak jazdy bośniackiej pędzącej znienacka na sztab Sobieskiego.
Jednak na czas cztery chorągwie husarskie 
i pancerne Ludwika Niezabitowskiego
przecinają jej drogę i ratują wodza, który pozostaje niezabity.
Minęły zaledwie kwadranse, a Hussein pasza w ostatniej chwili
zorientował się, że przegrał sromotnie bitwę.
Uratowało się 5.000 spahisów, którzy przeszli most przed zawaleniem. 
Jan Sobieski uzyskuje przydomek „Lwa Lechistanu”.

*
245 lat później – niech echo obwieści,
odzyskali niepodległość Polacy współcześni.
Salwa janczarska – „jakby orzech zgryzł”;
w ten ranek bez efektów – urok jej więc prysł.
Nawet „seredeniata” w czepku urodzeni
pierzchają pod szablą giaurów do krainy cieni.
Ostatkiem sił sięgając i po jatagana,
legli pokotem – proroka chorągiew jest sama.
Czy im to odpowiada, czy nie odpowiada,
jest wiek XVII-ty, sobota 11 listopada.
Niech bejlerbej Sylistrii w randze seraskiera
już rąk pewnych zwycięstwa mocno nie zaciera.
Niech bejlerbej Sylistrii – hardy Hussein Pasza
ze złością klęskę sułtana wszem wobec ogłasza.

Ciężka bywa śmierć od odłamków 
wybuchającego pocisku;
na wałach kule pękają
z luf dział wymierzone;
strzępy ciał się walają
ciemną krwią zbroczone.
Ciężka bywa śmierć zadana kopią, 
koncerzem, czy szablą;
przechodzi z baletu szabla
w młyńca obrót nowy;
już ręka ustała, osłabła
przez swój czyn pąsowy.
Ciężka bywa śmierć w Dniestrze 
w wodnej topieli,
most się do rzeki zwalił;
żołnierzy wchłania woda.
Topią się – nikt się nie ocalił
i już po zawodach.
Ciężka jest śmierć ocalałego wodza, 
z którego sułtan Mehmed IV jest niezadowolony.

W oddali błyszczy
jedwabny sznurek.
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Końcem serdecznego palca nacisnął 
wypukły guzik uruchamiający radio. Urządze-
nie głośno huknęło, dochodziła szósta rano, 
zaczynały się poranne wiadomości: 

- Radio Miasteczko mówi państwu dzień 
dobry! Czas na najnowsze informacje z całego 
województwa! A zaczynamy od tragicznych wy-
darzeń: w godzinach nocnych mężczyzna pró-
bował popełnić samobójstwo, skacząc z dachu 
wieżowca znajdującego się tuż przy centrum 
Miasteczka. Trzydziestotrzylatek zdecydował 
się na rozpaczliwy krok, lecz ku zdziwieniu 
służb medycznych spadł wprost do znajdującej 
się nieopodal bloku piaskownicy. Nawierzch-
nia pozwoliła uniknąć najgorszego - śmierci, 
skończyło się na licznych obdrapaniach, a 
także wstrząśnieniu mózgu. Mężczyzna prze-
bywa obecnie w szpitalu, a rokowania lekarza 
prowadzącego są pozytywne. Jak to się stało, 
że niedoszły samobójca wylądował akurat w 
piaskownicy, a nie na asfalcie rozciągającym się 
tuż pod wieżowcem, na to pytanie postaramy 
się odpowiedzieć. A teraz kolejna wiadomość: 
kurator oświaty zarządził pilne kontrole w 
szkołach Miasteczka….

Patrycjusz przyciszył radioodbiornik, 
szybkim krokiem podszedł do szafki i wyciągnął 
z niej ulubiony kubek. Kawa, zdawała się nu-
merem jeden jego myśli, a podporządkowane 
ręce zaczęły zręcznie przygotowywać poranny 
napój. W windzie spotkał się z sąsiadem z 
niższego piętra, bacznym obserwatorem życia 
osiedla. Z podenerwowaniem w głosie, zaczął 
dialog w czasie zjazdu: 

- Słyszał pan, kto by pomyślał, że skoczy, 
taki porządny chłopak. Zawsze dzień dobry mó-
wił i dobrze ubrany, zadbany, nawet piwa nigdy 
nie kupował w spożywczym, taki chłopak…

Patrycjusz nie był świadomy o kogo cho-
dzi sąsiadowi, nie za bardzo wiedział, co ma 
odpowiedzieć na takie słowa. Na szczęście nie 
musiał nic mówić, bo starszy mężczyzna szybko 
rozpoczął kolejny wątek wypowiedzi: 

- Ale że z naszego bloku! Kto by pomy-
ślał, od 1984 tu mieszkam i nigdy, nikt z tego 
wieżowca… Słyszałem, że te cztery bloki dalej, 
wiesz pan, tam przy ulicy za szkołą…, że tam to 
niby blok samobójców…, ale tutaj! Tacy dobrzy 
ludzie mieszkają, porządni, kto by pomyślał!.

 Słuchacz wtrącił się teraz do dialogu: 
- Ale z naszego bloku? Dziwne, nic nie 

słyszałem, żadnej policji, straży, zero hałasu, 
sygnałów świetlnych?.

- Panie, na cały blok było słychać wycie, 
przyjechali szybko i policja, straż, medycy, 
nawet lokalna telewizja, wie pan która… 
Widowisko, no mówię panu, ludzie z domów 
powychodzili, patrzyli w górę, a tam w blasku 
tych wszystkich reflektorów widać go było. Taka 
czarna postać, stojąca na skraju dachu… 

Patrycjusz poczuł, że życie przechodzi mu 
między palcami, takie wydarzenie, a on śmiał 
spać w swoim pokoju z słuchawkami na uszach 
i oknami zasłoniętymi żaluzjami - dzień-noc, 
dla lepszego przyciemnienia dodatkowo przy-
słoniętych brązowymi zasłonami. 

- Ale jak to go poniosło, co to się stało, że 
zamiast spaść normalnie na ten parking pod 
blokiem, ewentualnie prosto na auto, to go 
zwiało prosto do piaskownicy. I sąsiedzie, tam 
wczoraj akurat nowy piasek przywieźli, kupa 

piachu, aż stos z tego powstał, tam właśnie 
upadł.

 - Najważniejsze, że nie ma ofiar - powie-
dział Patrycjusz, nieco zdziwiony, że z jego ust 
wyrwał się taki banał. 

- A no jak, jemu tylko krew z nosa poszła 
i chwilę się nie ruszał, ale ratownicy szybko go 
wzięli do karetki i cześć, prosto do szpitala. 
Ma chłopak farta, nie ma co, inny by zginął na 
miejscu, nie ma na to silnych 

- Tylko jak to się stało sąsiedzie, że go wiatr 
poniósł tak daleko od bloku? 

- A pewno ktoś nad nim czuwał, te bloki 
przecież z początku lat siedemdziesiątych, tutaj 
niejedna zjawa mieszka.

 - Pewnie pan ma na myśli tę patologię 
z parteru… 

- A jak! Oni to już inna kategoria, ale co 
ja będę zatrzymywał, pewnie się pan do pracy 
spieszysz, co? 

- Dokładnie, miłego dnia 
- A niech i będzie miły, chociaż po tej 

nieprzespanej nocy to wątpię… 
- Ta, zjawy w bloku w centrum Miastecz-

ka… – pomyślał na głos Patrycjusz. 
- Ale rzeczywiście, jak to możliwie, że 

poniosło go tak daleko. Normalnie powinien 
gruchnąć prosto na asfalt, zlać się z nim w 
jedną wielką plamę. Coś mi się tutaj nie zgadza 
- i udał się w stronę domniemanego miejsca 
pracy, chociaż tak naprawdę od pół roku po-
zostawał bezrobotny. 

To nie tak miało wyglądać w jego pla-
nach. Absolwent dwóch kierunków, jeden z 
najlepszych studentów na roku, jego naukowa 
postawa nagradzana została stypendiami, a 
pasja historyczna pozwoliła dorabiać sobie jako 
samozwańczemu przewodnikowi po zabytkach 
Miasteczka. Niestety, chińska pandemia prze-
prowadziła niespodziewany remont w jego 
życiu, przypadając na czas po studiach, gdzie 
ludzie kurczowo trzymali się swoich stanowisk 
pracy, a tym samym nowych etatów brakowało. 
Może w którymś z większych miast znalazłby 
zatrudnienie? Może emigracja i dobrze płatna 
posada na jednej z norweskich platform wiert-
niczych? Zwyciężyła jednak chęć prowadzenia 
egzystencji w rodzinnych stronach, pozosta-
nie w bezpiecznej Heimat albo strach przed 
przekroczeniem granic województwa. Tak 
czy inaczej, dopływ gotówki z uczelnianej kasy 
skończył się, źródełko wyschło raz na zawsze, a 
na horyzoncie czaiło się dorosłe życie ze swoimi 
płatnościami: czynszami, opłatami za media, 
gaz, prąd, wodę i coraz droższe produkty spo-
żywcze. Najlepszym rozwiązaniem zdawała się 
ucieczka: unikanie ludzi, przebywanie w przy-
ciemnionym pokoju czterdziestometrowego 
mieszkania oraz wygłuszanie rzeczywistości 
ogromnymi słuchawkami, z których sączyły 
się transcendencyjne dźwięki. Przez ostatnie 
sześć miesięcy wspomniane rytuały stały się 
poszukiwanym rozwiązaniem, rozwiązaniem 
na krótką metę, bo jak długo można ukrywać 
się przed światem? 

Patrycjuszowi nie obce były legendy zwią-
zane z Miasteczkiem, sporo wiedział na temat 
czarownic, zbójów czy królewiczów krążących 
w okolicach w dawnych, według niego lepszych 
czasach, jednak nigdy nie wierzył w zjawy, które 
mogły bytować w betonowych blokach. Prze-

mawiała do niego gliniana kukła zatrzaśnięta 
na strychu jednej z praskich synagog, ale nie 
wyobrażał sobie, że tuż nad nim – a mieszkał na 
najwyższym, dziesiątym piętrze wieżowca – znaj-
dowały się dziwadła, o których nie miał nawet 
pojęcia. Nigdy zresztą nie zapuszczał się na tak 
zwane jedenaste piętro, wiedział, że stanowi 
ono przejście między dwiema sąsiadującymi ze 
sobą klatkami schodowymi, ale nie odczuwał 
potrzeby, żeby z niego korzystać. Zdawał sobie 
sprawę, że pewnie natknąłby się na bezdomne-
go, śpiącego na stosie z wycieraczek zabranych 
z innych klatek, ale to tylko tyle. Nikogo innego 
nie spodziewał się tam spotkać. 

Przy wejściu do piątej klatki stał starszy 
mężczyzna, zaciągał się grubym, intensywnie 
zapachowym papierosem, a dym ulatywał, 
oddalał się od sprawcy coraz dalej i wyżej. Z 
bliska mężczyzna wyglądał jak postać rodem z 
lat osiemdziesiątych: łysa głowa okolona była 
rzadkim rzędem brązowych włosów, na nosie 
królowały okulary z drucianymi oprawkami, o 
szkłach stworzonych ze spodu od rosyjskiego 
szampana, ze szczeciniastym wąsikiem i roz-
chełstanej kiedyś białej, a dziś pożółkłej koszuli 
wpisywał się w rolę stałego bywalca dansingów. 
Patrycjusz lekko uśmiechnął się na jego widok i 
rzucił w przestrzeń dźwięczne - dzień dobry, nie 
musiał długo czekać na odpowiedź, a szorstkie 
- dobry, dobry, doszły jego słuchu. 

- Ale z tym gościem, kabaret, co ja mówię, 
farsa jak cholera! No jak już mu było tak spiesz-
no na tamten świat, to chociaż mógł z mostu 
czy coś… Cały blok na nogi stawiać! 

Przemilczał usłyszane słowa, chcąc szyb-
ko wejść w otchłań olejnej zieleni klatki 
schodowej. Ale palacz nie dawał za wygraną i 
kontynuował: 

- Nie wiem tylko jak to się stało… Jak się 
znalazł w tej piaskownicy, przecież powinien le-
żeć na bruku. Gdzie dach, a gdzie piaskownica! 

 - A pan to widział, jak spadał? - zapytał. 
- Nie, cholera jak wyszedłem już był na 

tym piachu. Ale dobrze, że na piachu a nie w 
piachu hehe.

 - Tak, najważniejsze, że nie było ofiar 
- lakonicznie odparł i schował się w zieleni 
zimnych ścian. 

Czubek serdecznego palca spotkał się z 
metalicznym zimnem przycisku wzywającego 
windę. Nacisnął raz, drugi, trzeci, nic się nie 
wydarzyło, dźwig się nie poruszył. 

- W całym bloku nie ma prądu, usłyszał 
głos zza pleców. Odwrócił się powoli, jego 
oczom ukazała się jowialna, starsza pani – są-
siadka z dziewiątego piętra. 

- Czyli czeka mnie wspinaczka na dziesią-
te, powiedział z szyderczym uśmiechem.

 - O, pan jeszcze młody, w młodości siła, 
co to przejść parę pięter.

 Nie odpowiedział nic, tylko został z 
grymasem przyklejonego sztucznie uśmiechu. 

- Był pan wtedy w domu, kiedy to się stało? 
- zapytała staruszka. 

- Tak, ale bardzo mocno spałem, nic nie 
słyszałem, wie pani.

 - Dzięki Bogu, że spadł do piaskownicy, 
taka by była tragedia, młody człowiek. 

- Widziała pani moment skoku? - zapytał. 
- Nie, na całe szczęście nie, bo w moim 

wieku mogłam to przypłacić atakiem serca. 
Wie pan, ja się leczę kardiologicznie, tutaj 
w przychodni, u doktora Łągiewki, zna pan 
pewnie, świetny specjalista.

 - Czyli nie widziała pani jak skoczył? 
- Jak wyszłam z klatki on leżał już w pia-
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skownicy, a ratownicy dobiegali do niego. Ale 
to cud! Z takiego wysokiego bloku prosto do 
piaskownicy. 

- Najważniejsze, że nie było ofiar - skwito-
wał Patrycjusz i zaczął wolno stąpać po betono-
wych schodach w kierunku dziesiątego piętra. 

Zatrzymał się na półpiętrze, między szó-
stym a siódmym, zadyszka dawała o sobie znać. 
Wyprostował się oddychając głęboko, złapał za 
plastikową białą klamkę okna i uchylił je z ło-
skotem. Świeże powietrze wpadło mimowolnie 
do jego nosa, zaczął oddychać nieco szybciej. 
Lewą ręką poprawił zmierzwione od kropel 
potu włosy, prawą podparł o kamienny para-
pet. Patrzył z rozrzewnieniem na otaczającą go 
betonozę: mnóstwo rozciągającego się asfaltu 
przechodzącego miejscami w kostkę brukową, 
ogarnął go przestrach. Tylko jedno samotne 
drzewo, niepasująca do koncepcji wierzba, ni-
czym monumentalny chochoł oddzielała par-
king pokryty kostką brukową od betonowych 
alejek prowadzących na ruchliwą ulicę. Sięgał 
pamięcią do chwil, kiedy z innymi dzieciakami 
biegał po zielonej trawie, gęstej i łaskoczącej 
łydki, a bramki wyimaginowanego stadionu 
stanowiły cztery drzewa – kasztanowce, dające 
cień w lipcowe upalne dni. Ta arena dzie-
cięcych igrzysk, tych najbardziej pamiętnych 
rozgrywek, kiedy w replice koszulki zawodnika 
Milanu, nieprzepuszczającej powietrza, strze-
lał siedem goli, a widowisko podziwiali starsi 
panowie, oglądający zmagania z otwartych na 
oścież okien parteru i pierwszego piętra. Dzisiaj 
z tego obrazu niewiele zostało, prawie nic, poza 
jedną wierzbą i tonami szarego betonu. Gdzieś 
w oddali majaczyła jeszcze piaskownica, równie 
samotna i niepasująca, ogrodzona drutem 
metr na metr. Jakim sposobem on tam spadł? 
Przecież ona jest za daleko, to niemożliwe. 
Stał tak przez dłuższą chwilę, która przerodziła 
się w godzinę, dopiero pomarańczowa łuna 
zalewająca błękitne niebo uświadomiła mu, że 
pora wracać do mieszkania. 

Prądu dalej nie było, więc siadł po turec-
ku na skraju łóżka i patrzył na białą ścianę. Nie 
chciał wracać do wspomnień, miał wrażenie, 
że jego oczy robią się czerwone, za wszelką 
cenę nie mógł się rozpłakać, czuł piasek wypeł-
niający oczy, suchy ból rozrywający powieki. 
Przypomniał sobie słowa spotkanych sąsiadów 
o skoku i piaskownicy, o tym, że nikt nie 
uświadczył momentu oderwania się od dachu 
wieżowca domniemanego samobójcy. Nastał 
wieczór, ciemny i ponury, księżyc ukryty spał 
pod ołowianymi chmurami, niebo przypomi-
nało kolor rozlanego atramentu. Pokój zionął 
pustką, prądu wciąż nie było, dlatego miesz-
kanie ogarnięte zostało całunem czerni. Pa-
trycjusz powoli podniósł się z łóżka, zamknął 
drzwi wejściowe i powolnym krokiem ruszył 
ku schodom prowadzącym na dach bloku. Su-
szarnia pozostawała pusta, gdzieniegdzie czuć 
było zapach zbutwiałego drewna. Białe ściany 
dzielnie walczyły z ciemnością na zewnątrz, 
odbijały kształty chmur, rysując niespotykane 
obrazy przypominające surrealistyczne dzi-
wadła: zniekształconych ludzi. Szedł pewnie, 
krocząc teraz przed siebie, szukając wytężo-
nym wzrokiem krótkiej drabiny prowadzącej 
na dach. Znalazł ją bez trudu, wspiął się po 
trzech metalowych stopniach, podniósł stare, 
ciężkie wieko znajdujące się nad jego głową 
i wszedł w ciemność. Wiatr szybko otrzeźwił 
go, kruczoczarne włosy dały się porwać po-

dmuchowi, powiewały delikatnie odsłaniając 
wysokie czoło mężczyzny. Ciśnienie uderzyło 
mu do głowy, gdy spoglądał na rzeczywistość 
Miasteczka rozciągającą się poniżej dachu, 
przez chwilę zawirował, kręcił wokół własnej 
osoby spoglądając to tu to tam. Położył się na 
czarnej, osmolonej powierzchni, czuł jak jego 
ciało przykleja się do niej, niczym niczego 
nieświadoma mucha znajdująca się w pajęczej 
sieci. Leżał tak bezwładny, z rozciągniętymi 
nogami i rękoma, wydawało się, że wysyłał 
tym samym znaki w kierunku kosmosu. Zasnął 
spokojny, a gdy otworzył oczy zobaczył ku swe-
mu zdziwieniu nienaturalnie długie kończyny 
przypominające ludzkie, ale zdeformowane, 
powyginane w różne strony, jakby elastyczne, 
bez kości, przypominające biały kolor. Szale-
nie długie nogi połączone były z tułowiem 
zupełnie do nich niepasującym: krótkim 
wręcz karłowatym i uwypuklonym, wziętym 
od innej postaci. Dalej sprężyste i gibkie ręce, 
równie zdeformowane jak kończyny dolne, 
zakończone palcami z od lat nieobcinanymi 
paznokciami, które teraz przypominały szpony. 
Twarz postaci przywodziła na myśl kształt stru-
siego jaja, brakowało na niej nosa oraz uszu, 
wymalowana na niej para oczu przekrzywiała 
się w każdą stronę, natomiast wąski uśmiech 
narysowany na niej został niczym cienkopisem 
przez przedszkolaka. Mężczyzna poruszał się w 
popłochu, wystraszony zaistniałą obecnością 
niespodziewanego gościa. 

- Kim jesteś i co tutaj robisz? - wykrzyknął. 
- Mogę zadać to samo pytanie… Jestem 

Podstrychoń, opiekun tego bloku. 
- Skąd się tu wziąłeś? 
- Podstrychoń to stróż danej budowli, 

nie wiem jak się tutaj znalazłem, pamiętam 
tylko momenty, wybrane chwile ze swojego 
życia. Kiedyś pilnowałem niskiej kamienicy, 
wypełnionej po brzegi drewnianymi elemen-
tami. Skrzypiąca podłoga, odpadająca poręcz 
schodów prowadząca na najwyższe czwarte 
piętro i minimalistyczny strych, taki jak domek 
dla lalek. Ale mi tam było dobrze! Małe okna, 
a w nich kolorowe witraże, a przez nie widać 
rzekę – pomost i stado kaczek. Sielski obraz, 
gdzie spojrzeć tam zieleń, bujne, wysokie 
trawy, sztywne tataraki, a także potężne wierz-
by otaczające wodę. Mieszkańcy kamienicy 
uśmiechnięci, niekiedy zmęczeni wracali do 
swoich domów – dzieci, kobiety oraz mężczyźni 
o ciemnej karnacji, wielkich oczach w kolorze 
węgla i kruczoczarnych włosach. Pamiętam 
ich uśmiechy, zapach gotowanych potraw, 
melodyjność głosów, a potem przyszli oni – w 
czarnych mundurach z trupimi czaszkami… I 
czułem wtedy strach, wypełniał całą kamienicę. 
Żołnierze krzyczeli, wyprowadzili wszystkich 
mieszkańców prosto na skarpę, pod nią znaj-
dowała się tylko rzeka. Kazali im ustawić się w 
szeregu, najpierw dzieci, następnie kobiety, a 
na końcu mężczyźni. Stali na skraju wzgórza 
odwróceni tyłem do umundurowanych, a 
przodem do sielskiego obrazka naturalnie 
dzikiego parku, wtedy powietrze ogarnął huk 
wystrzałów. Osoby z szeregu bezwładnie spa-
dały ze skarby, niczym marionetki pozbawione 
dłoni utrzymującej sznurki. Przeraźliwa cisza 
ogarnęła okolice, a żołnierze ruszyli w głąb 
kamienicy, plądrowali kolejne mieszkania, 
wynosili co cenniejsze rzeczy, resztę niszczyli, 
palili lub wyrzucali przez rozbite okna. Dotarli 
także na strych, nie wiedziałem, co mam robić, 
gdy wyważyli drewniane drzwi rzuciłem się do 
ucieczki, przeskakiwałem z jednego budynku 
na drugi, nie patrzyłem za siebie. W ten sposób 

dotarłem na obrzeża Miasteczka, spokojną 
okolicę obok skalnego amfiteatru. Znalazłem 
przytulny strych w niskim, brązowym domu z 
kominem. Nie ruszałem się z niego, w obawie 
przed umundurowanymi, obserwowałem rze-
czywistość przez cztery dziury w ścianach, każda 
wychodziła w inną stronę świata. Odzyskałem 
tam wewnętrzną równowagę, poczułem się 
nieco pewniej, aż do czasu, kiedy zbudził mnie 
niewyobrażalny wstrząs. Z domu zostały tylko 
drewniane szczątki, złożył się, jak gdyby był z 
papieru, a ja zostałem wśród desek i pyłu. W 
poszukiwaniu nowego miejsca zapuściłem się 
w nieznane dotąd rejony Miasteczka: błotniste, 
ale również obfitujące w zielone sady, gdzie 
roiło się od grusz oraz jabłoni. Właśnie w tym 
miejscu kończyli budowę betonowych bloków, 
monumentalnych, szarych kloców ciągnących 
się aż do nieba. Tuż po przecięciu czerwonej 
wstęgi przez kierownika budowy, zwykłego 
robotnika oraz mężczyzny w garniturze, 
dostałem się na najwyższe piętro wieżowca, 
gdzie plan rozmieszczenia zakładał suszarnię 
przeznaczoną dla mieszkańców. Pomieszczanie 
przypominające strych nosiło zapach świeżej 
olejnej farby, było zupełnie puste nie licząc po-
zostałości po stronach gazet oraz tranzystoro-
wego, prostokątnego radia. Po naciśnięciu jego 
największego przycisku dobiegały przerywane 
głosy: z jednej strony muzyka ze słowami obco-
brzmiącymi, z drugiej zaś poważny, męskie głos 
opowiadający o strajkujących robotnikach. Te 
czasy należały do wyjątkowo ponurych, gdyby 
nie olejna farba szczelnie wypełniająca suszar-
nię, to szara rzeczywistość dotarłaby i tutaj. 
Rzeczywistość zmieniła się, mieszkańcy bloków 
wyprowadzali się, wprowadzali się nowi, od 
czasu do czasu ktoś umarł, później młodemu 
małżeństwu urodziło się pierwsze dziecko. Pil-
nowałem bloku, wychodząc w blasku księżyca 
na dach, ratując czasami zabłąkanych ludzi: pi-
jaków próbujących nauczyć się latać, nastolatki 
ze złamanym sercem po pierwszych miłosnych 
niepowodzeniach, czy hazardzistów przegrywa-
jących w ruletkę mieszkania. Oni mieli swoje 
powody, żeby się zabić, dopiero ten ostatni… 

- Co z tym ostatnim? 
- Pierwszy raz trafił się ktoś, kto chciał to 

zrobić bez powodu. Widzisz czasy się zmieniły, 
teraz ludzie są mniej odporni na życie, nie 
doceniają tego, co mają, biegną za czymś, co 
jest tylko złudzeniem. 

- Najważniejsze, że nie ma ofiar - odparł 
spokojnie Patrycjusz. 

- A ty, co tutaj robiłeś? 
 - Odpoczywałem od rzeczywistości… 
 - Chciałeś skoczyć? 
- Nie, nie wiem… Szukałem odpowiedzi, 

w jaki sposób tamten mężczyzna spadł wprost 
do piaskownicy. 

- Złapałem go w momencie skoku i zanio-
słem na stos piachu, żeby nikt nie miał wątpli-
wości, że spadł upuściłem go nieco mocniej, 
ale nie chciałem zrobić mu krzywdy. 

- Jakim sposobem nikt cię nie zauważył? 
 - Sekret tkwi w mroku nocy, wtedy jestem 

niewidoczny z dalszej odległości.
 - Dziękuję, że go uratowałeś. 
- To ktoś dla ciebie bliski? 
 - Nie, w sumie tylko mój sąsiad… 
Wrócił do mieszkania śpiący i zmęczony, 

włożył metalowy klucz do zamka drzwi, jednak 
zasuwka nie odpowiedziała. Spróbował kolejny 
raz, nic się nie wydarzyło, mimowolnie nacisnął 
srebrną klamkę, drzwi były otwarte… Uderzyła 
go jasna łuna dotychczas przyciemnionego 
mieszkania… v

Podstrychoń
dokończenie ze str. 15
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Odszedł Jacek Chwedczuk z Lund 
(1955-2021). Mój dobry kolega, a jeszcze 
lepszy kompan. Znaliśmy się długo, a 
wiele. Wiele lat przepracowaliśmy razem. 
Ja po studiach prawniczych - niespełniony 
pisarz, on po studiach ekonomicznych... 
niespełniony muzyk. Musiał bowiem wcze-
śnie zakończyć swoją drogę artystyczną: 
śpiew i grę na skrzypcach. Na przeszkodzie 
stanął zły los; tragiczna śmierć matki i 
zdiagnozowana cukrzyca.

Miał pochodzenie ukraińskie i bar-
dzo muzykalne. Jego ojciec Zbigniew 
Chwedczuk był dyrygentem i dyrektorem 
Opery w Bydgoszczy, a później dyrygen-
tem i dyrektorem Opery Bałtyckiej. Ojca 
brat Józef Chwedczuk był organistą i rek-
torem Akademii Muzycznej w Krakowie. 
Zastąpił go później Krzysztof Penderecki.

Mój wujek-Rosjanin miał w rodzinie 
skrzypaczkę; Narodnyj Artist Sowieckowo 
Sajuza. Jeden z jej krewnych był tancerzem 
w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, a póź-
niej dwanaście lat górnikiem na Syberii, 
a po wojnie choreografem w Moskwie. 
Drugi krewny był reżyserem teatralnym i 
operowym w Petersburgu. Tak więc mie-
liśmy o czym rozmawiać.

On w młodości, u boku ojca, spotkał 
wiele znanych postaci życia artystycznego: 
Witolda Małcużyńskiego, Martę Argerich, 
Wandę Wiłkomirską, Igora Ojstracha czy 
Krzysztofa Pendereckiego, Piotra Skrzy-
neckiego i Wiesława Dymnego. Ja z kolei 
spotkałem Gustawa Holoubka, Konstante-
go Puzynę (odrzucił moją sztukę w „Dialo-
gu”), Janusza Warmińskiego (wręczył mi 
nagrodę za sztukę teatralną), Zbigniewa 
Zapasiewicza i Wojciecha Siemiona (grali 
w moim słuchowisku). Roman Dziewoński 
przysłał mi dwa listy, jak również.... wiele 
osób z pół świadka. Rozmowy więc szły 
nam dobrze, przeważnie do przodu.

Jedliśmy dwa czy trzy razy śniadanie 
na trawie wieczorową, późną porą lub we 
wczesną mroczną noc. Przeważnie były to 
dwie słabe kanapki i dwie dosyć mocne 
butelki wina. Śpiewałem mu przy tych 
śniadaniach wokalizę Sergiusza Rach-
maninowa, którą bardzo lubię. On ją też 
lubił, ale chyba nie w moim wykonaniu.

Teraz napisałem o nim wiersz-wspo-
mnienie. Może zechce coś z niego prze-
czytać, może parę linijek, może kilka słów 
lub chociaż parę liter: 

Wokaliza

         pamięci Jacka Chwedczuka

często
śpiewałeś mi wokalizę Sergiusza Rach-
maninowa
ty ją lubiłeś
ja lubię nadal
twój ojciec dyrygował ją na koncertach
wujek grał na organach

teraz milczysz
ojciec nie trzyma w ręku batuty
wujek nie jest rektorem

Jerzy Marciniak

Śniadania na trawie

nie gra
żyją w nieskończoności nocy i dnia

śpiewam sam 
w tonacji smutku

w Norwegii
staliśmy pod dębem w czasie burzy
całą noc
pioruny biły w niego
leciały iskry drzazgi konary odłupywały 
się od pnia

u schyłku nocy
gdzieś przed brzaskiem
a może to było już o świcie
powiedziałeś
przeżyliśmy to
to przeżyjemy i wieczność

nie pomyliłeś się dużo
zaledwie
o jedno życie
zaledwie o jedną ostateczność v

Lund 8.08.2022

Jestem na miejscu
Swoim prawdziwie
Mikrofon – berłem
Publiczność – nagrodą
Wzięło mnie 
Z zaskoczenia 
Szczęście

Dwudzieste szóste 

Początek czerwca 2022 roku, piękny 
dzień, w sam raz na spotkanie z poezją, 
sztuką, historią. Taką twórczą przygodę 
rozpoczęli rankiem uczestnicy XXVI Led-
nickiej Wiosny Poetyckiej, interdyscyplinarnej 
imprezy połączonej z turniejami poetyckimi, 
powstałej w 1997 roku z inicjatywy Stanisławy 
Łowińskiej.

Z Poznania twórcy udali się do Łubowa, 
gdzie w Bibliotece Gminy Łubowo zostali 
powitani przez panią dyrektor Katarzynę 
Wielgosz, a następnie w obecności władz 
oświatowych miały miejsce uroczystości 
związane z rozstrzygnięciem turniejów po-
etyckich: O Koronę Wierzbową i Jednego Wiersza. 
Publiczność wysłuchała wierszy kilkunastu 
autorów i nagrodziła Natalię Kleinowską, a 
jury pod przewodnictwem Agnieszki Mąkini 
przyznało nagrodę Małgorzacie Kleiberg. 
Przestały być tajemnicą laury Turnieju O Ko-
ronę Wierzbową. Jurorzy pod przewodnictwem 
Andrzeja Sikorskiego przyznali pierwszą 
nagrodę Mariannie Jachowskiej za zestaw 
wierszy, drugą lokatę otrzymała Gabriela Ol-
szewska, a trzecie miejsce przypadło Urszuli 
Mankiewicz. 

Lednickie spotkania łączą w sobie wiele 
dziedzin sztuki, co leży u podstaw ich inter-
dyscyplinarności, dlatego turniejom towarzy-
szyło kilka ważnych wydarzeń artystycznych. 
Były to: wystawa grafik Tadeusza Panowicza 
Gniezno i okolice – stare dworki, dawne widoki, 
występy artystyczne Marty Grabowskiej w re-
pertuarze Anny German oraz rapera Oskara 
Lepczyńskiego. Zaprezentowała się także 
grupa teatralna z XX L.O. im. K.I. Gałczyń-
skiego w Poznaniu w spektaklu Etykietka.

Nie mogło zabraknąć przeprawy pro-
mem na wyspę, zasadzenia wierzby w Gaju 
Poezji, spaceru po Ziemi Lednickiej, gawędy 
o początkach państwa polskiego. v

Agnieszka Mąkinia 

Ku pełni twórczego szczęścia

- Chciałabym wznieść się w górę, jak 
ptaki lub anioły. Razem z Tobą.

- Tam skąd przyszedłem, wszyscy szy-
bują w bezczasie. 

- Będziemy, jak pulsujące punkty. 
Wzlecimy ponad miastem a potem wyżej.

 Chwile, jak sny. 
- Wzniesiemy się na obrzeża śnienia. 

To może być smutne. Ludzie w klatkach. 
Ich sny mają poszarpane brzegi, w szare 
smugi z rzadka wplecione są pastelowe 
barwy. Tylko małe dzieci śnią tęczowo. Im 
jeszcze nie odebrano skrzydeł.

-My ukryliśmy zapasowe skrzydła. I 
spalimy etykiety: góra-dół, ty-ja, niebo-
-ziemia.

-Wyjdziesz  z kredowego kręgu, który 
sama wyznaczyłaś.

-Skurczyło się wszystko do wymiarów 
wymyślonego (nie przeze mnie) świata. 
Każdy dzień, jak kalka poprzedniego. 
Piszę wciąż tą samą baśń.

-Jesteśmy zbiorem bajek i opowiadań, 
ale możemy napisać coś godnego nagrody 
literackiej (Stwórcy).

-Ty pomożesz mi przekroczyć linię 
między poprawnością a odrobiną szaleń-
stwa.

-Na początek staniemy się opowieścią 
o Lataniu. v

Aleksandra Brzozowska

Wzlatywanie

Rozmowy z wnukiem

Magdalena Góralska

Mewy

białe mewy 
gubią pióra o zachodzie księżyca
gdy szorstkie ręce nieczasu
zdzierają skórę do krwi

wykrzywione bólem wargi
śpiewają o końcu świata
i kwitną hortensjami

wycinając żyletką języka
torbiel niepamięci
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (32)

11 września
Eugeniusz Rychlicki tak recenzuje mój 

Dziennik: 
Czasem wydaje mi się, że jest to niemoż-

liwe, aby tyle treści powstało w jednej głowie. 
Czytam pana Dziennik czasu zarazy i wojny, pana 
felietony, eseje, opowiadania i wiersze. Ile w 
nich pięknych myśli i poetyckich odniesień! 
Biorę do ręki wrześniowy numer „Akantu” i 
tu też pan! Gratuluję. Wprawdzie pisze pan, 
że na drodze życia staje  „Niechciany dzień... 
a „Wczorajszy dzień był tak intensywny i tak 
bardzo nie chciał się skończyć, że wlazł ze 
starymi buciorami w młody, dzisiejszy dzień, 
który z kolei nie chce się rozpocząć”, ale pan 
go rozpoczął i były kolejne i niech ich będzie 
dla pana, panie Stefanie, jeszcze tysiące! 

12 września
Wrzesień jak w 1939 roku, choć tamtego 

nie widziałem, tylko dużo o nim czytałem. Go-
rący, leniwy, coś tam kończący, lecz niczego nie 
rozpoczynający.

 
13 września
Bóg wymyślony przez ludzi, to Bóg dewo-

tów i ascetów, a raczej w pierwszej kolejności 
dewotek i starych, zasuszonych, rozplotko-
wanych panien i wdów, zaś Bóg odczytany ze 
swego stworzenia jest ciepły i łagodny, choć 
w tej beczce miodu tkwi też kropla dziegciu, 
czyli śmierć.

14 września
Po raz kolejny przekonuję się, że nic za 

darmo. Za radość pięknego spotkania płacę 
mandatem karnym, bo w drodze powrotnej 
zamyśliłem się ciepło.

15 września
Można opisać coraz częściej występujące 

strategie stosowane przez Ukrainki przybywające 
do Polski po 24 lutego 2022 roku, a także w okre-
sie wakacyjnym. Są liczne przyjazdy z Ukrainy 
Zachodniej, czyli z Wołynia i Podola, w zasadzie 
nie dotkniętej działaniami wojennymi. Przy-
byszki, głównie z dziećmi, zamierzają tak długo 
przebywać w Polsce, jak długo otrzymywać będą 
pomoc. Polski Czerwony Krzyż i Fundacja ADRA 
rozprowadziły, pozyskane z międzynarodowego 
Funduszu CARE, zasiłki czteromiesięczne dla 
nie pracujących (710 zł dla dorosłej osoby, 600 
zł dla członków rodzin). Wielu  Polaków wynaj-
mujących mieszkania nie pobiera opłat, choć 
niektórzy nie korzystają już z państwowej dopłaty 
w formie 40 zł na osobę dziennie. Gminy, związki 
wyznaniowe, fundacje i stowarzyszenia prowadzą 
darmowe jadłodajnie i jadłodzielnie. Niektóre 
sklepy obniżają ceny, słysząc ukraińską mowę. 
Państwo wypłaca za pośrednictwem gmin 500+ 
na dziecko i 300+ wyprawki szkolnej.

Można wyżyć, choć skromnie, a na dodatek 
mężowie, jeśli oczywiście jeszcze są, bo część 
przybyłych Ukrainek rozwiodła się lub porzuciła 
mężów, pracują w Ukrainie.

Strategia taka nastawiona jest głównie na 
okres korzystnych świadczeń w Polsce. Są one 
dokonywane pod warunkiem nieprzekroczenia 
30 dni podczas „urlopowego” wyjazdu do Ukra-
iny, z czego wiele Ukrainek korzysta, a więc są 
one jakby niewolnicami „wojennych świadczeń”.

Piszę o tym nie z wyrzutem tylko infor-
macyjnie, zdając sobie równocześnie sprawę z 
dramatów osobistych i rodzinnych Ukrainek, 

z którymi spotykam się na co dzień, będąc od 
3 sierpnia 2022 roku koordynatorem Centrum 
Inferencyjnego dla Cudzoziemców Fundacji 
ADRA.

Martwi mnie fakt, że w tych strategiach 
nie zawsze bierze się pod uwagę interesu dzieci, 
będących istotnym elementem zabezpieczenia 
bytu (500+, 300+). Część dzieci ukraińskich 
uczęszcza do polskich szkół, w tym do tzw. 
klas przygotowawczych, będących bocznym 
kanałem edukacji (utrata roku w cyklu nauki). 
Pewna część jednak uczestniczy w ukraińskiej 
nauce on-line, co dla mnie jako dla pedagoga 
starej daty, jest absurdem. Niedawno wizytowa-
łem gniazdo dwóch sióstr z piątką dzieci, z któ-
rych dwoje rzekomo uczyło się w ukraińskich 
szkołach podstawowych za pomocą jednego te-
lefonu mobilnego. Rzeczywiście, leżał na stole.

16 września
Udział w X Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej „Na pograniczach kultur i narodów” 
w Sanoku. Niestety, on-line, choć bardzo lubię 
jeździć do tego urokliwego, budującego równo-
ległą rzeczywistość, miasta. Istotnym elementem 
tej równoległej rzeczywistości jest Uczelnia Pań-
stwowa im. Jana Grodka. Porządna, ambitna, 
uprawiając prawdziwą naukę. Zdał więc egzamin 
pomysł zorganizowania państwowych uczelni 
wyższych w byłych miastach wojewódzkich. To 
nie co filie ekspansywnych uczelni prywatnych, 
do których wykładowcy dojeżdżają na dzień, 
dwa, trzy, aby wyrobić pensum a nie rzetelnie 
wykładać i pracować ze studentami.

Na konferencji mówię o przyczynach i 
objawach rosyjskości jako o patologii z punktu 
widzenia cywilizacji zachodniej. Dyskusja żywa 
i życzliwa. 

17 września
Coraz częściej widzę samochody osobowe, 

oklejone nalepkami typu: Romek, Tomek, Antek 
(Atomek)... Śmieszy mnie spieszczanie swego 
imienia przez stare konie (kompleks Edypa?) 
ale równocześnie budzi następującą refleksję:

Gąszcz a raczej śmietnik konsumpcyjny przy 
równoczesnym spłaszczeniu demokratycznym pogłę-
bia anonimowość tak zwanego szarego człowieka. 
Chce się on więc wyróżnić, dać znać, że jest. 
Jako wesoły chłopak, ostentacyjnie konsumujący 
radosny świat. Przy okazji konformista, lojalista, 
tchórz.

18 września
Znów ta tandetna powieść, bo ktoś znów 

ktoś poprosił o jakiś fajny kawałek z „tej praw-
dziwej książki”, jak ją nazwał.

Kartkuje, wypisuję:
„Gdy na mojego sms-a; Nie myśl o niczym i 

spokojnie śpij, odpowiedziała krótko: Ty też, to po-
czułem jakby podała mi swoją małą dłoń i poszła 
ze mną na długi, bardzo długi, nie kończący się 
spacer. Ty też, to znaczy ja z tobą, ty ze mną, razem. 
Czułem się jak w siódmym niebie, o ile jakieś 
niebo, oprócz tego ty też, istnieje”.

19 września
Nie oglądam w telewizji transmisji z pogrze-

bu królowej Elżbiety II. Nie, żeby był nieczuły. 
Czuły jestem na każdą śmierć, nie tylko królowej. 
Niemniej trochę rozeźliła mnie wypowiedź pew-
nej kobiety, rozczulającej się nad wiercącymi się 
pod świątynią pieskami królowej: 

- Jakie biedne!

20 września 
Rozmowa ze starymi babami i jednym 

nawiedzonym facetem o dwóch samobójcach, 
których dobrze znałem, łącznie z ich głęboko 
skrywanymi tajemnicami

- Nie wiadomo, czy to były samobójstwa, 
czy ktoś im nie pomógł?- mówią, snując prze-
różne teorie.

Wiem, że mieć w rodzinie samobójcę, 
nie jest przyjemnie, ale fakty są faktami.

I jeszcze dodają, że ci ludzie wiele prze-
żyli i - jako mocni - na pewno nie targnęli się 
na swoje życie. 

Odchodzę na bok, bo nie mogę tego słu-
chać. Człowiek nie jest mocny raz na zawsze.

21 września
Z czytanego po wydrukowaniu kolejne-

go numeru „Akantu” eseju Jacka Wilkowskie-
go Et in Arcadia ego („Akant” 2022, nr 10, s. 
4-6) przepisuję następujące zdania:

„Wszędzie pojawia się tłum, masy ludzi, a 
wraz z nimi śmierć na przemysłową skalę”. Au-
tor eseju sięga po Dziennik Sandora Marai. 
Cytuje:

1974: Cale chmary ludzi, na ulicy, w 
lokalach, w pojazdach, wszędzie. Nie ma już 
miejsca dla człowieka z powodu tych wszyst-
kich ludzi na terenach zamieszkanych - a ten 
tłum potrzebuje żywności, mieszkań, ubrań, 
rozrywki, kultury. Dwa objawy groźniejsze 
od bomby atomowej: przeludnienie i zanie-
czyszczenie 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 zacho-
wują. Rewolucja techniczna i superuprze-
mysłowoiony świat pewnie jest w stanie dać 
tym tłumom żywność i dach nad głową: ale 
wydaje się prawie niemożliwe wychowanie ich 
na ludzi myślących.

Podchodzę do redakcyjnego okna. 
Wczesny poranek. Na ulicy nie ma tłumów, 
ale cieknący ciurkiem strumień spieszących 
do pracy nie ustaje. Mimo to nie pociesza 
mnie myśl, że prowincja nie przeraża ludz-
kimi masami a wieś szczególnie. Ale na wsi 
jest dziś jak w mieście – podobne domy, 
takie same sprzęty, takie same przygłupiałe, 
z trudem oderwane od smartfonów, twarze.

W tym momencie pewne wyjaśnienie:
Mimo że redaguję „Akant” to jednak nie 

czytam wszystkich tekstów przed drukiem, na 
przykład Ariany Nagórskiej, której felietony 
uwielbiam. Utwory niektórych autorów biorę 
w ciemno, bo wiem, że są bezbłędne. Czytam 
dopiero po ukazaniu się numeru.

22 września
Spotkanie z rasowym korporacjonistą. Wy-

raźne tendencje do budowy idealnego systemu 
instytucji, w którym ludzie są tylko trybikami. 
Korporacjonista wygląda całkiem przyjemnie, 
ma łagodny uśmiech, budzi sympatię. Owład-
nięty pasją budowy idealnego systemu, zdaje się 
nie mieć własnych, ludzkich myśli. Tacy cisi, 
pozornie bezradni ludzie, podpalali świat.

23 września
Uczestnicy konwersatorium z języka pol-

skiego dla Ukraińców, które prowadzę wraz 
z przyjaciółmi czytali napisaną przez siebie 
maleńką rozprawkę pt. Za czym tęsknię? Wielu 
z nich płakało, ale ciężką atmosferę rozwiała 
jedna z pań, która po wymienieniu tych, za 
którymi tęskni (mąż, syn, wnuk, pies) napisała:

- Nie tęsknię tylko za kotem, bo zabrałam go 
ze sobą. 
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24 września
Trudna rozmowa  osobą, którą wyjątkowo 

cenię. Ma 100 % racji, ale rzeczywistość odbiega 
od tych racji. Kto ma rację? Świat czy ona?

„Niech się dzieje co chce, nam nie może 
być źle”- nucę w duchu za Krzysztofem Kraw-
czykiem.

 
25 września
Współprowadzę z Liliją Zahnitko koncert 

mniejszości narodowych. Oprócz Ukraińców 
występują Białorusini i Cyganie. Rzadko kto 
zaprasza tych ostatnich na estrady. Cyganie nie 
mają aspiracji politycznych i kulturalnych, choć 
są przecież narodem. Żyją w rozproszeniu, bez 
organizacji, a mimo to cały czas podtrzymują 
więzi między sobą.

26 września
Wciąż myślę o bliskości dwojga osób. Jak 

przebić tę skórę między nami?

27 września
Pogrzeb poety Wojciecha Bana-

cha (1953-2022). Rodzina, z którą pod 
koniec życia utracił kontakt nie godzi 
się na przemowy na grobem. Wyrywa-
nie sobie kartek. Jedna z żałobniczek 
przewraca się na płytę grobową, fikając 
nogami. Komedia.

Do przemów jednak dochodzi. 
Nie uciekając o rzeczywistości, mówię 
o dramacie życia i śmierci oraz towarzy-
szących im emocjach. Mówię, że poezja 
to miłość, że poezja to pojednanie. Nie 
wiem dlaczego dostaję oklaski.

Dramat to, czy komedia.

28 września
Wyjazd do Ukrainy z almanachem 

poezji polskiej i ukraińskiej (wzajemne 
tłumaczenia), które udało mi się opracować w 
czasie wakacji.

Na drodze z Hrubieszowa do Zosina rząd 
toalet przenośnych. Oczyma wyobraźni widzę 
tłumy wiosennych, wojennych  uchodźców 
niosących do tych przybytków swoje potrzeby.

Ogromny sznur samochodów ukra-
ińskich, głównie lawet. Omijam je i proszę 
polską straż graniczną o odprawę bez kolejki. 
Po niezbyt długich wzajemnych konsultacjach 
udaje się.

Na ukraińskiej stronie taki tłok, że nawet 
autobus kursowy nie może się przepchnąć a co 
dopiero ochotniczy nosiciel książek. Uzbrajam 
się w cierpliwość, choć z pewnym niepokojem 
notuję dość szybkie zapadanie zmroku. Nie 
chcę być skazany na nocną jazdę po ukraiń-
skich dziurach. Marzę o jakimś przytulnym ho-
teliku. Kiedy? Gdzie? W granicznym bezruchu 
pytania te wiszą w powietrzu.

Po pewnym czasie się odetkało. Już ciem-
no, ukraińska odprawa szybka, pozorna, ale – 
jak w czasach radzieckich – wciąż najważniejszy 
jest tałonczyk, na który kierowca musi zdobyć 
dwie pieczątki: straży granicznej i celnika, bo 
inaczej nie wypuszczą go ze strefy granicznej.

Nocleg w Ustiugu. Hotel sieci AWS-Inter 
całkiem porządny i tylko za 50 zł. Nawet róża 
chińska w pokoju jest prawdziwa, ciepła woda 
w kranie, choć w nocy wyłączona.

29 września
W głąb Wołynia. Tuż za Ustiługiem w 

Piatidniach, zapora zwana blok postem. Barykady 
z worków z piaskiem, betonowe bloki, stalo-
we koziołki przeciwczołgowe. Zaporę trzeba 
przejechać slalomem, choć od czasu do czasu 
pilnujący zapory żołnierze obrony terytorialnej, 
wspomagani prze z policjantów, legitymują i 

wypytują o cel jazdy. Duża życzliwość wobec 
Polaków. Zapór takich jest dużo, prawie przed 
każdą miejscowością, nawet wsią. Zupełnie 
jakby miał miejsce konkurs na największą i 
najtrudniejszą do przebycia zaporę. 

Znakiem wojny są też zdjęte tablice z 
nazwami miejscowości, a także drogowskazy, 
co utrudnia orientację. Wielkie witacze przed 
miastami zasłonięte czarną folią lub jakimś 
suknem. Wiatr rozrywa te zasłony, co sprawia 
wrażenie bałaganu. No cóż, wojenna atmosfera.

Zapytani o drogę ludzie są życzliwi, ale 
pełni nieufności. Jeden z młodzieńców, zgodnie 
zapewne z telewizyjnymi instrukcjami, odmówił 
udzielenia informacji. Odwrócił się i poszedł.

Wielkie banery propagandowe. Seria Ra-
zem zwyciężymy (Razem pieriemożemo) przedstawia w 
kolejności żołnierza z robotnikiem, z rolnikiem, 
z naukowcem, z uczennicą. Socrealistyczny sznyt. 
Niewątpliwie buduje to społeczną więź. Progra-
my telewizyjne pełne wojennej propagandy.

30 września
Po awarii samochodu, dzięki niespotykanej 

życzliwości pastora adwentystycznego z Szepie-
tówki, który pożyczył mi swoja Toyotę  docieram 
na czas, czyli na godzinę 10.00 na spotkanie 
promocyjne almanchu dwujęzycznego poetów 
z Bydgoszczy i Czerkas pt. Muzy nad Brdą i 
Dnieprem. Spotkanie ma miejsce w Muzeum 
Tarasa Szewczenki w Czerkasach. Ponad 60 
osób, z merem miasta Anatolijem Bondarenko. 
Media, kamery, błyski fleszy. Rozpoczyna polski 
Hymn Narodowy śpiewany przy dźwięku liry. 
Wszyscy wstają. Hymn Ukraiński i niezawodne 
Sokoły. Przyszli czerkascy poeci i tłumacze. Czytają 
wiersze, nawet mer o twarzy wytrawnego polityka 
życzliwie i z zainteresowaniem słucha. Na zakoń-
czenie owacje, zbiorowe fotografie. Dostajemy 
w darze około 100 książek dla biblioteki przy 
Świetlicy Ukraińskiej w Bydgoszczy.

1 października
W kościele adwentystów dnia siódmego w 

Szepietówce. Dominują kobiety, stare i młode z 
dziećmi, mało młodzieży. Niemniej duże zaanga-
żowanie. Służba liturgiczna nieźle przygotowana. 
Ewangelikalne związki wyznaniowe na Ukrainie 
zastępują stowarzyszenia społeczne. Są one 
namiastką społeczeństwa obywatelskiego, choć 
nie angażują się na wprost w budowę państwa. 

2 października
Wińkowice na głębokim Podolu. Nocleg 

w pozbawionym ludzi domu. Siedem pustych 
pokoi umeblowanych w stylu minionej epoki 
lat. Fotografie, pamiątki rodzinne, kwiaty do-
niczkowe. Wszyscy wyjechali, także do Polski, a 
muzeum pilnuje stara wdowa. Czyści dywany, 
także te wiszące na ścianach, którymi wyłożony 
jest cały dom, poprawia kapy na ogromnych 

łóżkach, przeciera stoły i krzesła, odkurza dwa 
telewizory. Przyjadą w lecie, choć na kilka dni. W 
korytarzu wiszą ich ciepłe ubrania, bo przecież 
w lecie tez może być zimno. Wyobrażam sobie, 
jaki tu był kiedyś gwar! Ubikacji w  tym wielkim 
domu nie ma. W dzień sławojka. W nocy zała-
twiało się do wiadra. 

Około drugiej w nocy słychać z kierunku 
chersońskiego artyleryjskie wystrzały. Leniwe, raz 
po razie, z przerwami. Chyba frontowcy usiłują 
udowodnić sobie, że są na froncie. Rankiem 
pianie kogutów przeplata się z syrenami alarmo-
wymi. Wyglądam na ulicę. Chłopiec z ogromnym 
czarnym plecakiem idzie do szkoły. Zapewne w 
szkole jest piwnica zamieniona na schron, bo 
tylko takie szkoły dopuszcza się do nauczania 
w zwykłym trybie. Inne musiały przejść na mało 
efektywny, pozorancki tryb on-line. Komunika-
cja elektroniczna na Ukrainie jest rozwinięta 
w najlepsze. Nawet sześćdziesięcioparoletnia 
gospodyni, pani Wiktoria z polskimi korzeniami 

i znajomością polskiego pacierza, u której 
nocujemy, sprawnie szura po smartfonie.

Atmosfera na Podolu bardzo euro-
pejska. Gdy wjeżdżając do nieoświetlonych 
Wińkowic plątałem się nieco po skrzyżowa-
niu, popełniając na pewno kilka wykroczeń 
drogowych, to podjechał do mnie czający 
się gdzieś wóz policyjny i młody policjant 
zamiast mandatować, jak to robi jego 
polski kolega mówiąc, że inaczej nie może, 
zapytał tylko:

 - Czy wszystko  porządku?
Zlustrował wóz i życzył zdrowia.
Niemal cała niedziela poświecona 

naprawie mojego samochodu. Ukraińscy 
chłopcy pełni zapału i chęci wykazania się. 
Bez skutku. Duże umiejętności manualne 
i zapał jednak nie wystarczają. Ale za to w 
ciemno, nie znając umiejętności polskie-
go kierowcy, pożyczają drugi wóz, abym 

mógł kontynuować misję dowiezienia towa-
rów, do tych którzy ich potrzebują. Niezwykła 
ukraińska umiejętność ale też już mentalność 
znalezienia się w każdej sytuacji. Dostosowanie 
się do zmiennych okoliczności to podobno 
jeden w ważnych elementów inteligencji. Tu 
okoliczności są przeróżne i zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Każdy musi więc sobie radzić 
sam, choć często prosi o pomoc. Telefon bez 
konwenansów, tylko ze zwykłymi: dobroje rano, 
lub dobryj dień, ale za to z konkretną prośbą o 
informację, radę czy pomoc jest na porządku 
dziennym. Na ulicy pyta się o coś nie z wstęp-
nym przepraszam, czy proszę  pana, ale bezpośred-
nio, do rzeczy. I zazwyczaj nie dziękuje się. Spe-
cyficzny typ więzi międzyludzkich wymuszony 
przez otaczający zewsząd bałagan w relacjach i w 
ogromnej przestrzeni. Teraz na dodatek wojna. 
Wspólnotowe chutoriaństwo, czyli życie w odręb-
nych grupkach, niekoniecznie rodzinnych, ale 
z rzeczowymi relacjami z innymi ludźmi. Czy to 
nowy typ solidarności?

3 października
Jeszcze głębsze Podole. Bałabanówka. 

Ryzykuję tą pożyczoną Toyotą na kamienistych, 
wądołowatych drogach. Naprawa pieca, gliną 
zmieszaną z końskim łajnem. Robotę odwala 
przepiękna dziewczyna w mocno niebieskiej 
chustce na głowie. Świetny kontrast z jej śniadą, 
zdrową, cerą.

4 października
Powrót lawetą do Polski. Całe szczęście, że 

dojechaliśmy do granicznej kolejki z boku i jakiś 
baptysta z mikrobusem wziął nas na hol. Wierzą-
cych (wieriajuszczych) nie biorą do wojska. Dość 
tanio. Droższy za to jest przewoźnik z Zamościa. 
I bezwzględny. Ale co robić? Robota czeka. v
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Daniel Fiłatow

Gen samobójców

Stojąc nad przepaścią czuję dwa lęki
Pierwszy, przed przepaścią
I drugi, przed tym, że może jednak
wcale
się
nie boję

Dorota Czerwińska

siurpryza

tym razem ją poniosło
a on nie zawodził

wszystko było na odwrót

jeszcze tej jesieni
on zawodził bez końca
ona bez obstawy
cicha blada bezwolna

poniosło ją z wolna
czterech facetów w czerni
z powagą
z szacunkiem 

zsunęła się do dołu
bez cienia depresji

Marek S.Podborski

Osesek

to nasz maluszek
jest bez pieluszek
pudru jemy mu brzuszek
bo skórę ma jak puszek

kot liną pląsa duszek
co bawi się wśród muszek
w koronie dzikich gruszek
jak z łuny okruszek

i każdy dzbanuszek
przez kwiatów wianuszek
pieści kop ciuszek
co w łonie poduszek
 
tonie 

Szymon Florczyk 

Sikorka 

Odkolorowił się zgrzebnie ziemi szal, 
barwy rozgonił sinobrody wiatr. 
Deszcz smętnie chlupiąc stąpał w błocie, 
mnie zaś ugrzęzła w bucie gruda. 
Nam tu, za oknem, spojrzenia marzły w locie. 
Pod czaszką chmurny areopag 
orzekł, że dziś jesienna rządzi 
nuda. 
 
Nagle – skąd, kiedy – nie wiadomo, 
na wietrze samym, boso, za to w lotnych tiulach, 
fertyczny wleciał ptaszek 
(szelma, chce resztki zabrać lata?), 
usiadł. Skrzydełkiem zastrzygł, sfrunął 
 
i kreśli owal za woalem, oczko za oczkiem 
pawim, zalotnie się błyska i bawi, i mieni 
w naszych oczach, coraz cieplej w sali, 
w krąg perli się szczebiot, wysrebrzając w trele 
– to kantylenką zwiewną, to staccato forte; 
i każdym akordem, zaświergnięciem każdym 
smyczek sylwetki się wysmukla gibko 
w kształty kobiece filigranów zwitką. 
 
Jak w kalejdoskopie mnożą się więc Gracje 
tej pinakoteki: dama 
w miękkim futrze, zgrabna rączka się wije, 
norkę gładząc; senna niczym Psyche 
pieszcząca Erosa, nagle – rozbudzona 
trzpiotka wniebogłosy kichnie 
srebrem w pył rozkutym z dłuta Pigmaliona. 
 
W twoich wszystkich krokach, w biodrach i ramionach 
mnie to opowiadasz: zerknięcia brzegiem cienia, 
muśnięcia warg bezwiedne (gdy mówić nie wypada). 
Wszakże nie możesz wiedzieć, jakie przedstawienie 
dla mnie się tu dzieje. Czuję się nieomal 
chamem i złodziejem. 
 
Tak więc w kącie się kulę, boję, 
że choć tchnieniem zdradzę, dotknę cię spojrzeniem 
– i znów sobie kłamię, bo chcę tego właśnie, 
by do spółki z światłem zabłąkany oddech 
wplótł się w kosmyk włosów, bym przypadkiem stanął 
na płomiennej ścieżce, którą z lekka ścielesz 
(zadzierzga się przestrzeń), to znów z mocą ciskasz 
w łunę roziskrzoną zmysłów paleniska! 
 
Widzisz, jaka we mnie 
wzruszeń sinusoida? 
Raz pląsam w luźnych kostkach, 
naraz – „to w głąb wali”... 
wierząc, że ze stali. Lecz tyś kowalowa 
wespół z piekareczką: 
z wdzięków twych li skierki 
wypiek migiem rośnie 
w posąg, hm, pamięci. 
 
Wtem – szarym sypnęłaś skrzydłem, w rzęsy 
chwyciłem palców ażurowe mgnienie 
pożegnalne. 
 
Może mnie dzisiaj w sny poniosą całopalne 
pod powiekami umoszczone ptasie cienie? 
Starczą, by stajał ranek. 

Zygmunt Dekiert

Romantyzm spopielony

Ostatni Zajazd 
- zamknął Sanepid 
Gerwazemu odebrano klucze 
Protazy paragrafem przygnieciony 
Robak opuścił jabłko soczyste 
Sokół 
Kusy
w przyjaźni z zającem 

Mrówki czmychnęły przed Telimeną 
Zosia w ramionach Tadeusza - zziębnięta 
Wojski sprzedał róg na bazarze 
Jankielowi ukradli cymbały
 
Poloneza dokończyła rdza

Ogary nie wróciły z lasu

Stop
Hola
Hola...
To zupełnie inna bajka

IRONIE

Leszek Kołodziejski

TRYPTYK

Myśl o śmierci

Myśl o śmierci
będzie z tobą aż do śmierci,
a może jeszcze dłużej.
Trudno stwierdzić...

Nagroda

Kto chce 
i kto nie chce
jest

Kto chce 
i kto nie chce
odejdzie

Kto chce 
bardziej niż inni
pozostanie

Inaczej

Normalna kolej rzeczy

Coraz trudniej utrzymać równowagę 
na równi pochyłej 
a to dopiero początek
Jaki będzie koniec
dowiem się na końcu
chyba że koniec nastąpi wcześniej
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Grzegorz Zientecki

VIA POLIZIANO – PRÓBA EKFRAZY 

„Czyż nie widziano malowideł tak zgodnych 
z przedmiotem prawdziwym, że łudziły ludzi i zwierzęta”.
                                        ( Leonardo da Vinci, 1452-1519) 

Sobotnie przedpołudnie
Spacerujemy  między straganami podziwiając
Sery niczym gnijące artystyczne tonda
Brzoskwinie z erotycznym meszkiem 
Zamknięte w nierozwiązywalnych dylematach figi 
Krągłości czereśni 
Z ciężkim blaskiem japońskiej laki 

I … ledwie po godzinie
W Pinakotece Brera staję przed płótnem Vincenzo Campi 
Który hojnie wyłożył swoje frukta
Tak wierne i ponętne, że aż z zawstydzeniem 
Cofam przed nimi swą łapczywą rękę   

(Mediolan- 6 sierpnia 2022, Warszawa -21 sierpnia 2022) 

Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXXII

1.
Piję melisę. Noc, zamiast spać, rozmawia 
z moimi myślami. 
Za ścianą nikt nie piłuje,
nie przybija, nie demontuje.
Jedyną siłą naszego
rozkładu jest cisza, w której obmywam
wszystkie niewypowiedziane słowa.

Obserwuję w nich wzrost roślin,
jakby w zwolnionym tempie
dojrzewały owoce gwiazd.
Liczę umierające komety i dotykam ich smug.

Każda z nich jest bengalskim ogniem,
który przenika wszechświat tylko po to,
aby w oknie, w którym fabryczne kominy
rysują niebo, dokończyć żywota.

2.
A gdyby każda z tych iskier była duszą
pstrąga koho lub tęczowego, 
który w drodze do tarlisk rozgrzesza świat, 
czy horyzont między nami stałby się ludzki?

Czuję na ustach smak rybich łusek
i słone wody odpływu.
Podobno wszyscy jesteśmy 
dziećmi antycznych kosmonautów.

3.
Dotykam twoich niewypowiedzianych przecinków,
porzuconych spacji,
gdy w ścianach 
słowa enter zamyka się noc,
ta sama,
która zamiast spać 
rozmawia z moimi myślami,
rzuconymi księżycom Jowisza 
na pożarcie.

Jerzy Stasiewicz

Wyschłemu korytu rzeki nie dziękują za jego przeszłość*

Tadeuszowi Zającowi na 75. urodziny

Martwe drzewa nie wydadzą owoców, liście nie
staną się ściółką i schronieniem owadów.

Kto pamiętał będzie kwieciste kaskady ogrodów, 
stada owiec, konie na wybiegu. Domy o ogromnych
oknach jak lustra odbijające wędrówkę chmur,
przelot ptaków zwiastujących wiosnę.

Może jedynie wajdelota na nowej pustyni
wyksztusi pamięć nieobecnych, uwięzionych
w prochu ziemi ze wspomnieniem jastrzębia
kołującego wokół cienia próchniejących krzyży.

Tutaj Ananke uśmiechnęła się lekko wpatrzona
w północ jakby wypatrywała bursztynowego szklaku
w cieniach twarzy płosząc echem świetliki.

*Rabindranath Tagore  „Zbłąkane ptaki”

Małgorzata Osowiecka

Ostatni był most

Większość wchodzi tam, by były wspomnienia.

Amerykańska autostrada, żółty pasek na środku,
wieczne kaktusy, ciężarówki ze stalowymi nosami,
ludzie w kolorze śniegu, ludzie ze stalowymi nosami.

Z Boston Common wyrasta ogród flag.
Tam, w pomniku kaczek odbijam się po raz pierwszy.
W końcu wszystkie mamy zakryte szalikami szyje.

W LA Edward atakuje mnie nożycami.
Ma rumiane policzki na każdej z jego twarzy, jak ja.
Obok myszka i królewna, muszę zmienić robotę
– mówi różowa. Ja, zielona, odbijam się w Hollywood.

W Vegas - stolicy drugich szans - transy widokowe.
Rozstawili się przy alei kasyn, nie znam ich imion.
Wśród rzymskich i greckich hoteli liczymy małe muszki,
a gdy najdroższe whisky wypala nam gardła, pleśniejemy.

W San Francisco robię to, co więźniowie i bezdomni:
czekam na cud. Tam metalowy człowiek
z tasakiem stoi na porcelanowej kuli ziemskiej,
a starzy hipisi siedzą w powietrzu.

Patrzę na nich wszystkich – na moje twarze
i mam ochotę zjeść to piaskowe powietrze.
Lizać ciepłe czerwienie mostu Golden Gate.
Golden Gate – most z chusteczek do nosa.
Golden Gate – the is hope, make the call
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Barbara Tomaszewska 

Przejście - historia rodzinna (2)

– Ale wuju, nie! Nie umieraj jeszcze! – Po-
trząsałam nim histerycznie. – Powiedz mi, niech 
wiem, o co szło z tym całym przekładaniem 
ciebie! Jesteś mi to winien! Wuju, kurwa mać! 
– zaklęłam w końcu z bezsilności. Był w tym 
jakiś sens? Jakaś myśl przewodnia? – Wciąż nim 
potrząsałam. – Wuju, powiedz coś!

Ale on już nie mógł na to odpowiedzieć, 
zapatrzony w okno, za którym właśnie księżyc 
wyjrzał spoza chmur popychanych wiatrem i 
oświetlił je srebrną poświatą. Z jego ust wyciekła 
wąską strużką ślina i stężała na brodzie. Był to 
ten moment, powszechnie znany ludziom, gdy 
na zadane pytania nie dostaje się odpowiedzi. 
Ale ten, kto pyta, dokładnie wie, kiedy milczenie 
drugiej strony nie tylko nie jest brakiem odpo-
wiedzi, ale wprost przeciwnie – jest odpowiedzią 
twardą. Czasem oznacza gniew, konsternację, 
sprzeciw dla pytań, których nikt nigdy nie powi-
nien zadać; innym razem znaczy, że odpowiedzi 
nie ma lub że nadejdzie nieprędko… Albo że 
najlepiej znaleźć ją samemu.

Jakby tylko czekał na ostatnią myśl, w 
moje rozważania wdarł się dochodzący gdzieś z 
wysoka głos, przekrzykujący wycie wiatru: „Mi-
styk wie o Bogu coś, czego filozof nie wie. Gdy 
jednak mistyk szuka słów, by tę wiedzę wyrazić, 
staje się, choćby nie chciał, filozofem; ale takim 
filozofem, któremu reguły zdrowego rozsądku 
i logiki zawadzają i który zniewolony się czuje 
te reguły omijać i porzucać, by mówić o tym, o 
czym mówić nie można”. 

Kołakowski Leszek? – zaryzykowałam. Bo 
któż by inny? Któż by inny z nieba, z przeszłością 
komucha, w roli bratniej duszy wuja bolszewika 
użył tak pokrętnych w swej wymowie słów, jak 
nie filozof i nawrócony grzesznik?

Umarł tak, jak żył. Bez spowiedzi, księ-
dza i wypowiedzianego żalu za grzechy, bez 
którego inni prędzej się zadręczą wizją mąk 
piekielnych, niż w spokoju przejdą do życia 
wiecznego. Umarł w samotności, no bo co tam 
ja… Niemniej coś sprawiło, coś, co tkwiło we 
mnie uśpione przez lata, że nagle poczułam się 
tak, jakbym dzieliła z nim tę samotność, z tym że 
nie była to samotność, która znika, gdy nią się 
z kimś podzielić, wręcz przeciwnie – wzmagała 
się i mnożąc, przybierała na sile…

Do salonu nagle wkroczył ksiądz z kro-
pidłem, a za nim kościelny dzwoniący małym 
dzwonkiem. Za nimi weszła ciotka. Była w żałob-
nej czerni, trzymała w dłoni wiekową gromnicę 
wuja – pamiątkę z okazji chrztu, którą wydarła 
mu z rąk, gdy chciał ją wyrzucić do śmieci, i ukry-
ła w komórce, kiedy już na dobre przeszedł na 
bolszewizm. Takie gromnice dawniej wkładano 
w dłoń konającym, by łatwiej było im odejść i by 
odegnać złe duchy. Z tego, co widziałam, wuj i 
bez gromnicy udźwignął ten fakt śpiewająco. 
Płonąca gromnica miała też na celu nadać całej 
sprawie odświętny charakter powagi i zadumy. 
Ale co po świecy, kiedy ciotka sama nie sprostała 
roli bolejącej wdowy? Bardziej niż swym mężem, 
zajęła się bowiem księdzem, który namaszczając 

stygnącą skroń wuja, na wpół śpiąc, odmawiał: 
„Przez to święte namaszczenie niech Pan w 
swoim miłosierdziu wspomoże cię łaską Ducha 
Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grze-
chy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. 
Amen”. Po „amen” podała mu watę, w którą 
wytarł palce, i wziął w nie opłatek z płaskiego 
pudełka z pozłacaną klapką. Ale kiedy spojrzał 
całkiem przypadkowo swym zaspanym wzro-
kiem w pustkę oczu wuja, nagle w jego własnych 
obudził się demon. Spurpurowiał z gniewu. Na-
dął się i trząsł, jak ziemia w posadach, w końcu 
zaczął wrzeszczeć:

– Jak tak można! Ludzie! Wzywać do 
zmarłego księdza z Panem Bogiem! W imię 
czego, pytam! W imię czego, co?! Namaściłem 
zwłoki – pokazał na wuja – ale czy on wcześniej 
choć się wyspowiadał?! Pojednał się z Bogiem? 
– Przeniósł wzrok na sufit. – Panie, wybacz mi! 
Wybacz mi bluźnierstwo, które było blisko – 
lamentował w głos. – Gdybym się nie ocknął, 
nie ocknął się w porę, wcisnąłbym mu w usta, 
dodam: w grzeszne usta, Hostię Przenajświętszą, 
Boże, Boże, Boże…

Wydawać się mogło, że ksiądz po tej akcji 
będzie wykończony, bez sił i energii, ale nagle 
jakby tknięty jakąś myślą złapał za taboret, 
skoczył z nim za ściankę, konstrukcję kratową 
spełniającą rolę garderoby wuja, i stamtąd ryk-
nął na ciotkę, wywijając stułą:

– Do spowiedzi! Już!
Wziął ją zamiast wuja do spowiedzi świętej? 

Otworzyłam usta w bezmiernym zdumieniu. Ale 
czy tak można?

Staliśmy z kościelnym przy kaflowym 
piecu, z pewnej odległości obserwując ciotkę, 
która na kolanach, zerkając co chwilę w stronę 
zwłok wujowych poprzez ażur ścianki i rzeszoto 
koca, zwierzała się księdzu, jak bardzo zgrzeszyła 
mową i uczynkiem. Jakbym ją słyszała, bo nie raz, 
nie dwa, kiedy miała nastrój, zdradzała mi strzę-
py swej „gehenny” z wujem. Jak to raz jesienią 
wywiózł ją do Moskwy, kłamiąc, że na Krym na 
kurację błotną, i groźbami skłonił do obchodów 
święta na placu Czerwonym w kolejną rocznicę 
czerwonego zrywu. I co najstraszniejsze, na 
ostatek zawlókł przed oblicze mumii wodza tej 
rewolty, by mu oddać hołd i położyć kwiaty pod 
kryształową trumną.

Zgrzytając zębami, teraz przed kapłanem, 
z mroków świadomości wyciągała ciotka po 
kolei sprawy równie absurdalne jak przygoda 
w Moskwie, aby na ostatek impulsywnie stwier-
dzić, że przegrała życie, żyjąc z komunistą, 
który w niej wyzwalał mordercze instynkty, gdy 
całymi dniami, trzeba czy nie trzeba, gnuśniał 
na kanapie, na przemian śpiąc i drzemiąc. Z 
pochyloną głową i bijąc się w piersi, klęła się na 
wszystko, że od dawien dawna, z oczywistych 
względów, nie ma związku z mężem ponad ten 
formalny. Swego czasu, głupia, popełniła błąd, 
idąc z nim przed ołtarz, no i ma za swoje. Gdyby 
przewidziała przez Ducha Świętego, że tak to 
się skończy, że on tak się stoczy… Ale teraz co? 
Stało się i już! Musi zatem ponieść ten swój krzyż 
do końca, a on nie jest taki, jak niektórzy myślą, 
lekki i poręczny.

W głosie ciotki nagle zadźwięczała złość 
skierowana wprost do jej spowiednika, który 
sobie siedział na wygodnym stołku za przenośną 
ścianką, podczas kiedy ona klęcząc na podłodze, 
doświadczała bólu fizycznego, promieniującego 
od kolan przez uda do pośladków. Byłam cieka-
wa, czy ten ból wyzwoli lawinę kipiących w niej 
uczuć dotyczących wuja, z których jak dotych-
czas zwierzała się księżom rzadko i oszczędnie. 
Nie czekałam długo. Głos ciotki po chwili z nie 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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najgorzej nawet słyszanego szeptu zmienił się 
w gardłową kanonadę dźwięków, czyniąc z jej 
spowiedzi zdarzenie publiczne, teatralną dramę, 
gdy przechodziła do krzyku. Pełnym głosem – 
w końcu! – sprzedawała księdzu swą prawdę o 
wuju i że mimo wszystko, będąc katoliczką, chce 
mu sprawić pogrzeb, taki jak należy, by jej nie wy-
tykał grzechu zaniedbania, gdy trafi do czyśćca. 
No bo gdzie ma trafić ten ochrzczony grzesznik? 
Ale by do reszty nie rozwścieczyć księdza, ciotka 
po mistrzowsku omijała wątek swych pogańskich 
praktyk. Temat ten, jak dotąd, dominował w tre-
ści każdej jej spowiedzi, kiedy raz w rozpaczy, a 
raz wręcz w euforii wprowadzała księży w mrocz-
ne zakamarki swej pokrętnej duszy. Rozdarta 
między czarną magią, jej praktykami i siłami zła a 
nauczaniem pasterzy Kościoła nie wiedziała już, 
czego się bardziej ma bać: boskiego gniewu czy 
klątwy pogańskich bożków.

Słysząc coraz bardziej rozjuszone głosy po 
dwóch stronach koca w skleconym naprędce 
punkcie spowiedniczym, byłam niemal pewna, 
jaki będzie finał tej wymiany zdań. Nie myliłam 
się. Miast uświęconego „puk, puk” palcem w 
kratkę, całowania stuły i słów spowiednika: „Idź 
i nie czyń tego więcej”, był huk przewróconego 
stołka i widok rozwścieczonego klechy wyskaku-
jącego zza ścianki, który w pełnym biegu chwycił 
swoją torbę i pognał do drzwi, niemal tratując 
po drodze kościelnego. Ciotka, mląc pod nosem 
soczyste przekleństwa: „No i coś narobił, chuju 
malowany?!”, „Kurwa, co za dzień!”, rzucała 
wujowi zabójcze spojrzenia, ja zaś się zajęłam, 
korzystając z przerwy, analizą słów z tekstu 
namaszczenia: „Pan, który odpuszcza ci grze-
chy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”. 
„Łaskawie podźwignie…”. Miałoby to związek 
z przekładaniem wuja? Ale jaki? Jak?

Nim w mej głowie jednak znikły pytajniki 
i nim się zjawiła jakaś głębsza myśl, usłyszałam 
odgłos otwieranych drzwi. Do pokoju wkroczył 
lekarz pogotowia, aby ustawowo poświadczyć 
zgon wuja. Obserwując rzutkość i entuzjazm 
ciotki, zachodziłam w głowę, jak jej się udało 
zgrać to wszystko w czasie. Ale zaraz potem 
przypomniałam sobie, z jaką gorliwością włą-
czała się w prace przy okazji wielu religijnych 
imprez w kościele za rogiem, podczas których 
mogła dowieść swej sprawczości, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Pogrzeb wuja zatem, sądząc 
z jej poczynań, mimo że dopiero zaczął się roz-
kręcać, wyzwolił z niej moc, jakiej nie zaznała 
od pamiętnych czasów papieża Polaka, który 
wszystkie przerwy od zbawiania świata spędzał 
na wywczasach w swej Ojczyźnie-Matce.

Kiedy medyk wyszedł, wyciągnęłam z szafy 
plastykowy worek, w którym się znajdował męski 
strój wyjściowy, w całej gamie czerni od kape-
lusza po buty, zapobiegliwie uszykowany przez 
ciotkę na tę ostatnią drogę wuja, i położyłam na 
krześle. Odtąd moje ruchy były metodyczne. Wy-
nikały z planu, który przećwiczyłam z polecenia 
ciotki jeszcze wczesną wiosną na upiornej kukle 
z zasobów rekwizytorni przy Teatrze Drama-
tycznym. Co innego jednak martwa dekoracja 
z historycznej sztuki – powstaniec styczniowy 
zesłany w głąb Rosji, gdzie zamarzł na śmierć 
po miesiącu, a co innego wuj, powoli stygnący 
krok ode mnie. Wsłuchana w cichą muzykę i 
zasłyszany gdzieś tekst, przywodzący na myśl 
Brechta i jego Operę za trzy grosze, który od dobrej 
godziny rozbrzmiewał mi w głowie na okrągło:

Jedni bowiem w mroku toną,
Inni mają światło wokół.
Tych, co w świetle – widać dobrze.
Lecz nie widać tych, co w mroku 

– próbowałam zgadnąć, kto jest kim w tych 
słowach, odnosząc je do wujostwa. Kto zatonął 
w mroku, a kto z życia sceny ludzi na widowni 
zaprasza do świata, w którym to, co żyje, co ma 
wlot i wylot, jest w istocie żartem. Żartem i bła-
zeństwem. Ale czy na pewno była to opowieść 
o wuju i ciotce – biłam się z myślami, ściągając 
zmarłemu bawełniane majtki, po tym jak przed 
chwilą zdjęłam mu piżamę.

Leżał przede mną nagi, z odchylonym na 
bok pomarszczonym członkiem. Sprowadzony 
do roli umierającej na raty materii organicznej. 
Własnej miniatury z poprzedniego życia. Którym 
powinnam jak najszybciej się zająć, by nie zdążył 
stwardnieć, nim go umyję i ubiorę. Mając to na 
uwadze, ciepłą mokrą gąbką przeciągnęłam 
po jego białych, falujących włosach. Po karku i 
odstających łopatkach. Ale już sięgnięcie poza 
linię pasa wymagało jednak posadzenia wuja, 
co zrobiłam i objąwszy go jedną ręką, drugą 
myłam mu plecy w okolicach lędźwi. Jeśli dotąd 
moja interakcja z ciałem była grą planszową, od 
strony technicznej czysto manualną, to raptem 
ostry, gwałtowny skurcz za mostkiem, jak impuls 
prądu z defibrylatora, wskrzesił mnie do życia. 
Z odległej przeszłości zapomniany dwugłos 
zabrzmiał w moich uszach. Skąd go znam? Bo 
znam! Który sprawił, że już bym nie mogła, jak 
wcześniej przy przekładaniu podśmiewać się 
z wuja albo z nim żartować: „Wuju, posuń się, 
będę z tobą spać!” – jak czasem bywało, tylko 
coraz mocniej, aż zaczęło boleć, tuliłam go do 
piersi, przyciskając twarz do jego lekko wilgot-
nych włosów, pachnących płynem do kąpieli… 
W moich objęciach zdawał się czegoś szukać, 
czegoś, co roztrwonił, przespał, przepróżnował. 
Ja w jego bielejącym ciele, w opadłych wzdłuż 
boków ramionach szukałam nie wiedzieć czego 
tak naprawdę…

Minęła dobra chwila, nim ochłonęłam na 
tyle, by wrócić do przerwanego zajęcia. Najde-
likatniej jak mogłam, położyłam wuja, a gąbkę 
tym razem przytknęłam do jego skroni. Wciąż 
nie rozumiałam, w jakim celu ciotka czynność 
tak intymną, intymną aż do bólu, naruszającą 
też sferę erotyczną wuja, przerzuciła na mnie. 
Czyżby krył się za tym całkiem inny powód niż 
irracjonalny, ludzki lęk przed śmiercią? Myśląc 
o tym teraz, postawiłam tezę może absurdalną, 
może i szaloną – z zakresu teorii spiskowych, że 
uczucie ciotki w stosunku do wuja nie wygasło 
nigdy. Że wystarczy dotknąć wrażliwego punktu, 
by wróciło wszystko. Bo co by to było, gdyby, my-
jąc go, przypadkowym ruchem poruszyła w sobie 
zapomnianą strunę, która wciąż w niej gra, choć 
nikt, nawet ona, tego już nie słyszy. Którą swego 
czasu pozbawiła duszy – brzmienia i wyrazu. 
Pochłonięta myślami patrzyłam, jak spływająca 

z gąbki woda trafia do małżowiny usznej wuja, 
lśniąc tam i migocząc. I równie gwałtownie jak 
za pierwszym razem zalała mnie fala tego cze-
goś… Melancholii? Smutku? Za nią nadeszła 
następna, niosąc na swoim grzbiecie niechciane 
obrazy i podobnie zbędny, mimowolny lęk… 

W blasku palącej się wciąż świecy, z jedwab-
ną chustką pod ręką do podwiązania podbródka 
wuja, przymuszona nagłą wewnętrzną potrzebą 
utkwiłam wzrok w jego twarzy, w której przez 
mgłę zachodzącą mi na oczy dojrzałam kobiecą 
twarz. Miała moje rysy, moje brwi i uśmiech… 
Ale szybko znikła, a jej miejsce zajął męski nos. 
Jak mój… Spięta do ostatka stałam oparta o 
zwłoki bokiem, wpatrzona w kruche, skoń-
czenie bierne, martwe ciało ludzkie dalekimi, 
niewidzącymi oczami, w których wnet poczułam 
bezlitosne kłucie; świdrujący ból, jakby ktoś w 
nie siłą wciskał kolce róży. A gdy podmuch tego 
parzącego czegoś, pełen niewymownej, słodko-
-gorzkiej w smaku sierocej tęsknoty, którym w 
jednej chwili wezbrało powietrze, przeszył mnie 
na wylot, coś mnie chwyciło za krtań i ścisnęło. 
Od tej pełnej żaru, zmasowanej siły – odroczo-
nej w czasie żałoby po rodzicach, nie dało się 
dłużej uciekać… Porażona nagłą świadomością 
śmierci, pozwoliłam płynąć po policzkach w 
dół biorącym się z gardła wielkim słonym kro-
plom… Równolegle z tym, co się działo ze mną, 
działo się coś z wujem, na którego martwych 
rozchylonych ustach skutkiem skurczu mięśnia 
mimicznego twarzy pojawił się nagły niewyraźny 
uśmiech, jak uśmiech pocieszenia, napinając na 
jego skroni naczynie krwionośne, błękitnawą 
żyłkę. Ale wnet to zjawisko – utrzymujące przez 
chwilę jego rysy w ryzach – minęło, stając się 
ledwie cieniem, ledwie smugą rozpływającą się 
w powietrzu. Pożegnaniem. Kiedy znikła do 
reszty, a moje policzki obeschły, zamknęłam 
zmarłemu powieki i podwiązałam podbródek 
chustką. Ulgi, jaką poczułam, nie da się opisać. 
Była to ulga dziękczynna, ten rodzaj wdzięczno-
ści powiązanej z długiem, który trzeba będzie, 
kiedy przyjdzie czas, spłacić dobroczyńcy.

Dalsze mycie wuja i ubieranie ciała w 
zestaw pogrzebowy pamiętam jak przez mgłę, 
jakby to działo się poza mną… W półmroku 
budzącego się dnia, pośród błyskawic i groźnych 
pomruków krążącej w pobliżu burzy, zdawało mi 
się, że to nie wuj w ubraniu, w którego kieszeń 
na wszelki wypadek wsypałam garść naftaliny, ale 
że to ubranie samo leży na wujowej sofie. Ku-
pione na wyrost, pofałdowane i zmięte od mych 
zmagań z coraz to bardziej sztywniejącym ciałem 
trzymało w skrzyżowanych na piersi rękawach, 
jak w zbożnie złożonych do pacierza dłoniach 
posrebrzany krzyżyk z figurką ukrzyżowanego 
Jezusa. v
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Emilia Zajkowska

Smolamia w Kuleszach

W smołami skrytej w lesie czart przy ogniu siedzi – 
Pali wrzoścową fajkę, dym puszcza w ognisko..
Nuci diabelską piosnkę, całe uroczysko 
Drzemie jak zadumane w cichej odpowiedzi.

W noc przesilenia słońca rodzi się zeń Leszy – 
Twarz mu blednie od rosy, spojrzenie przyciemnia.. 
Serce jak dziką bestię sam wykuł z marzenia
potędze natury i pędzie dereszy.

Kiedy wejdziesz w gęstwinę, w chaszcze nieprzebyte, 
Strzeż się zdradzieckiej ścieżki, nie wypatruj cienia, 
Nie podążaj za lasu pradawnym aniołem.

Nie depcz znaków tajemnych, co w piasku wyryte,
Bo przebije ci duszę porożem jelenia,
położy w mogiłę hen, za trzecim dołem.

Zuzanna Hanuszewicz

Nocnica

W pewną onysknicę, o późnej godzinie, 
Trzaskawicowało i padało w Horeszynie. 
Na niebiosach była pełnia księżyca, 
A z mogiły wybudziła się Nocnica. 
  
Po roku bezruchu rozprostowała kości.  
Cera jej iluminowała z perłowości. 
Śpieszyła do grodu do chaty Lesława, 
Przez którego spotkała ją śmierć krwawa. 

W grodzie było zaciszno i pokojnie. 
Nocnina do chaty Lesława weszła
przez okno i do jego łóżka podeszła.
Lesław sennił, alić dopadło go raptownie 

Duszenie – podczas śnienia uźrzał Nocnicę, 
Która rzekła do niego — „Rok cały zajęło mi 
by zbudzić się z martwoty… Nigdyż ci 

Nie wybaczę za moje skrzywdzenie. Chcę
Byś cirzpiał, przeto codziennie podczas śnienia 
Będę cię trapecować aż do twego skończenia. 

Zuzanna Hanuszewicz

Wieszczyca 

W czasie pełni perlistego księżyca
Na balkonie Horeszawicnego ratuszu 
Bucznie giełchowała Wieszczyca.
Jakęż wszytkim uczyniła boleści uszu!
Długogodzinnie braknęło zaciszu…

Żaden Horeszanin nie śmiał spatrzeć
Cóż to za martwnik zaczął tak bakaleć,
Prócz bojownej Bogny. Rycerka wyszła 
Na obsydianiały dziedziniec i spoziernęła 
W stronę ratuszu. – „Czemuż tak bakasz? 

Czemuż tak nas wszystkich strachasz?” –
Zapytała się Bogna. Tylkoć zamilczała 
Wieszczyca i z Horeszna zaczęła uciekać –  
Nikt jeszcze nie smiał z nią rozmawiać, 
A rozmówin Wieszczyca się bała! 

Krystyna Olchawa „Wileńskie wariacje”

Jan S. Milanowski

Zjawa

Gdy przysiada
palce długie i czarne w głowie zaplata
na ramiona opuchliznę tłoczy
i szyi kolumnę rozsadza--
w opiłki drżące, których
świst odbija na szkarłatnym dnie
w punkt skupiony ostateczny.

Krew wszystkie ruchy przepełnia
by przelać się przez zmęczone oko
i za różową źrenicę wyglądać
jak przez portal kremowy.

Dmą hejnał puste powłoki
glebę ciepłą chłonąc
w rozdarty dzwon twarzy
aż znad gron oczodołu
przeleje się woda i sfermentowany sok.

Zawieszona w pół drogi wilgoć
na wysokości wwierceń nozdrzy
przyciąga półmrok migdałowy
co bije od nadpalonych skrzydeł.

Na kryształowej próżni 
płatki refleksu migoczą 
z uporem lśnienia w obłok  
sypiąc proch srebrny purpurowy
wprost na ciemię zjawy.
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Czesław Mirosław Szczepaniak

Łabędź 

Nie płynie, tylko po lustrze 
ślizga się, zapatrzony we
własne odbicie, kręgami sprawdza, 
co na wodzie zapisane,
rybią łuską albo skrzydłem. W jego
białym cieniu czerń się chlapie.

Ewa Katarzyna Skorupska

Oddechem

Blisko półciemny las
gdzie żywica na korze
chwyta odrobiny światła

w drewnianej świątyni
słychać gratia plena 

i oto jest ziemia

gdzie pod zamkniętymi powiekami
odsłania się niebo pochylone
w jeziora z deszczu -

tam biegną paciorki
błękitne jak szepty 
w łagodnym oddychaniu

wszystkiego

Piotr Łączyński

Jażń

Kiedy przekraczasz 
granice mięsa i kości
kiedy gęstość ducha  
nie wystarcza by pomieścić 
sumę jednego życia
kiedy wola mocy 
rozciąga tkanki do niemożliwości 
błon komórkowych bólu
kiedy przekraczasz funkcje 
struktury zimnej jak nauka 
co szkicem bezwzględnym  
kreśli człowieka
wyrywa się oddech wilgotny
wypływa z ośrodka mowy 
uderza ciepłem w głuche 
narządy zmysłów 
złożone ze skończonego świata 
ubierają nagie dusze 
w obraz na podobieństwo pustki

Krystyna Olchawa „Oczekiwanie”

Jan S. Milanowski

Mahatma

Czy ma Pani kielich 
na duszną zanętę?
Odparła –

U kresu palców kośćca, 
na styku z ziemią gnojną rodzę 
runo złocone leśnym łowem.

I skoczyła ze swą cuchnością obfitą 
w rozsuniętą wilgoć półcienia  
aż przebiła ostrzem dłoni  
uśpione liściem jesiennym robaczki.

Demiurgicznie upstrzyła obraz 
by głodną do epitafium doprowadzić tłuszczę 
gdzie pióra w zabawie  
gubiły boginki i muzy.

Tam po witaminie płynnej u źródeł rękawa rozlanej 
Mahatma W. -- 
w zdrowiu z grobowca erektowany 
pamiętniki rozdaje tak osłodzone 
że kwiaty same pod kościelne bramy wpełzają.

Na obraz ten ślepa i surowa 
spogląda uczona gawiedź.

Wnet go rukwią przeszywa-- 
a Mistrz zalega zraniony  
pod wezgłowiem obłoku.

I przysięga jak grom z ambony:

Gdy w uszy skrzydła same wpełzają 
to płakać nie chcecie 
płosząc obłe kopuły biedronek.

I każdym kolcem przywiera w ust 
czerwienią tętniących 
gładka powierzchnia 
tajemnicy rozkosznego bytu.

Z jawą w kontakcie 
wdech nabrał ostatni 
dym w mięśniach zawirował 
a drzazgę w przyjaźni ze skórą 
dłonią otwartą 
jak latorośl ułamał. 

Organicznie pękł wnet kręgosłup dyskusji 
ucieleśniony pod obrożą  
smutą rozpłyniętych ogarów.

Magdalena Góralska

Krzesło

zużyte nieistnieniem 
spróchniałe nieczasem 
w pończochach z pajęczej nici 
i zakurzonym płaszczu

spogląda przez okno 
na skrawki dnia 
jęczące mewy 
(czy to łabędzie śpiewają?) 
ślady życia na parapecie 
pył zasuszonych 
kwiatów 
betonową podłogę

zaskrzypi dziś po raz 
ostatni 
drapiąc drzazgami 
w serce
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1. Droga do debiutu
Debiut literacki jest splotem wielu czyn-

ników, nie zawsze podyktowanych wyłącznie 
rytmami i arytmami procesu historycznolite-
rackiego. Decydują o nim różne preteksty i 
impulsy, od finansowych począwszy, poprzez 
społeczne, egzystencjalne, komunikacyjne, 
niekiedy polityczne i religijne, a na psycho-
logicznych skończywszy. Sam w sobie fascynu-
jący, nie doczekał się zbyt bogatej literatury 
przedmiotu. Najważniejszą dotychczas jest 
poświęcona mu monografia Debiuty Mickiewi-
cza, debiuty romantyków. Studia. W 200. rocznicę 
debiutu wieszcza 1818–2018 (red. Jarosław 
Ławski, Łukasz Zabielski, Kraków 2021), któ-
rej redaktorzy expressis verbis zwrócili uwagę 
na ów deficyt literaturoznawczy, pisząc: „Zja-
wisko debiutu należy do słabiej poznanych 
nie tylko przez dzieje piśmiennictwa, lecz 
też socjologię, psychologię literatury. Jeszcze 
jednak mniej wiemy o prawidłowościach 
związanych z publikowaniem utworów, które 
stanowią nowy początek, przełom, otwarcie 
kolejnej fazy twórczości określonego autora; 
słowem, o tym wszystkim, co nazwalibyśmy 
re-debiutem, nowym otwarciem”.

Kontekst debiutu jest zwykle wieloskład-
nikowy, dlatego prowokuje do zadawania 
rozlicznych pytań, np. o to, czy jest on zawsze 
aktem intencjonalnym; czy pierwszy odbior-
ca (czytelnik, słuchacz) uwiarygodnia debiut; 
czy „zużywanie się” dzieła może przesuwać 
debiut z jednego utworu na inny; co z debiu-
tami utraconymi (teksty zaginione, wymyślo-
ne?); jak cenzura zewnętrzna i wewnętrzna 
wpływają na debiut; czy jedyną możliwością 
doprecyzowania kategorii „debiutu” jest do-
danie do niej przymiotnika (rękopiśmienny, 
właściwy-faktograficzny, autorski, odbiorczy, 
kulturowo-interpretacyjny); czy ze względu 
na współczesne techniki utrwalania tekstu 
debiut jest wciąż „zjawiskiem możliwym” – 
przynajmniej do uchwycenia; czy debiut musi 

Marek Nalepa 

„Chociaż już mnie czas nie kocha / ja w wir życia ciągle wpadam” (1)
O poezji Barbary Śnieżek

wejść w relacje komunikacyjne – czy może nie 
mieć publiczności, albo czy te relacje mogą 
być odsunięte w czasie nawet o kilka gene-
racji (casus Sępa Szarzyńskiego). Pojawia się 
w związku z problemem debiutu też sprawa 
otwartych szuflad (niekoniecznie związana 
z odwilżą polityczną), komplikująca kwestię 
pierwszeństwa w biografii literackiej. Dość 
wspomnieć o debiucie (debiutach) Janusza 
Szubera, urodzonego w 1947 roku sanoc-
kiego poety, który po 27 latach milczenia 
opublikował od razu pięć tomików wierszy 
(w 1995 i 1996 roku).

W słownikach zwraca się uwagę na dwa 
aspekty faktycznego debiutu. Może nim być 
pierwszy wydany / upubliczniony utwór lub 
pierwszy publiczny występ twórcy. Wymie-
nia się też debiut jako metaforę samego 
zjawiska inicjacji / pierwszeństwa w różnych 
dziedzinach życia. Bywają debiuty wczesne 
(np. Zygmunt Krasiński, Artur Rimbaud) i 
spóźnione. Hugo Kołłątaj, wybitny polityk i 
publicysta polskiego oświecenia, współautor 
Konstytucji Majowej, zaczął pisać wiersze 
dopiero mając 46 lat, i to w szczególnych 
okolicznościach, mianowicie w austriackim 
więzieniu w Josefstadt.

W ostatnim czasie pojawiła się grupa 
spóźnionych debiutów, zwłaszcza kobie-
cych, następujących po zakończeniu pracy 
zawodowej, po wypełnieniu obowiązków 
rodzinnych związanych choćby z wychowa-
niem dzieci. Z rzeszowskich debiutów tego 
typu do najbardziej rozpoznawalnych należą 
tomiki Barbary Śnieżek i Lucyny Żbikowskiej, 
które wprawdzie nie urodziły się w grodzie 
nad Wisłokiem, ale tu spędziły najważniejsze 
i najbardziej twórcze lata swego życia. Lucyna 
Żbikowska w latach 1968–2001 była pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, a następnie w latach 
2001–2006 Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest 
autorką pięknie wydanych i skomponowa-
nych tomików Intymnie i sekretnie (Rzeszów 
2017), Rozproszone myśli o świcie (Rzeszów 
2018), Któż zmusi wiersze do milczenia (Rze-
szów 2018), Z jesienią w tle (Rzeszów 2020), 
Equilibrium Moc Ducha (Rzeszów 2021). 
Dochodzenie do poezji Żbikowskiej było 
poniekąd naturalne, wynikające choćby ze 
specyfiki pracy zawodowej, której poświęciła 
czterdzieści lat swego życia. Z kolei siły i od-
wagi twórczej, także debiutanckiej, nabierała 
dzięki kontaktom internetowym, zwłaszcza 
na portalu społecznościowym Facebook i 
Messengerze. Cechą wyróżniającą jej wierszy 
jest synestezyjność, poszukiwanie związków 
między muzyką, plastyką i poezją, próby 
poetyckich przekładów intersemiotycznych 
obejmujących te dziedziny sztuki.

Droga do późnego debiutu Barbary 
Śnieżek była nieco inna. Interesowała się 
poezją od dzieciństwa, co widać w jej wier-
szach, zwłaszcza kierowanych do czytelnika 
dziecięcego czy młodzieżowego. Zaczęła 
pisać utwory poetyckie w szkole podstawowej 
i kontynuowała tę pasję w liceum. Na debiut 
zdecydowała się jednak dopiero w 2013 roku, 
publikując „z szuflady” sześć swoich wierszy 
w antologii wieloautorskiej Do jutra (opraco-
wanie Maria Żemełko, wstęp i wydanie Jacek 

Pelian, Zelów 2013). Podobnie jak Lucyna 
Żbikowska, swoją twórczością dzieliła się 
ze znajomymi na internetowych portalach 
społecznościowych. Zachęcili oni ją do 
debiutu książkowego, co stało się w roku na-
stępnym, kiedy opublikowała tomik Powrócę 
echem (Krosno 2014). W ciągu siedmiu lat 
wydała kolejne zbiorki, mając obecnie już 
ich dziewięć na koncie (oprócz debiutanc-
kiego: Cieszmy się chwilą, Krosno 2015; Wiersze 
powstają nocami, Krosno 2016; W zmienności 
uczuć, Krosno 2017; Babcia Basia kleci wierszy-
ki dla dzieci, Krosno 2016; Babci Basi wiersze 
nowe już dla dzieci są gotowe, Krosno 2017; A ja 
tańczę… wersami, Krosno 2018; Zaproszenie do 
Rzeszowa, Rzeszów 2019 i niniejszy – Z rozsy-
panych myśli, 2021). Wiersze Barbary Śnieżek 
wzbogaciły dwadzieścia osiem almanachów 
i innych wydań zbiorowych. Jeden z jej liry-
ków – Roztańczona znalazł się w wydanym w 
2021 roku w Warszawie zbiorze Czytam wasze 
wiersze. Ogrodowe czytania czwartkowe. Antologia 
wierszy Polaków z całego świata (wybór i red. 
Robert Tondera oraz Katarzyna Pietraszko 
i Marcin Stachelski), którego ideę i cel tak 
opisał jego wydawca – aktor warszawskiego 
Teatru Rampa, kierując słowa podziękowań 
do współautorów tomu:

Odnaleźliśmy się w sieci, a zbliżyły nas 
do siebie – paradoksalnie – izolacja i pan-
demia Covid-19. Nawiązała się między nami 
więź, która łączy ludzi wrażliwych. Ludzi 
kultury i sztuki. Zaufaliście mi i wysłaliście 
swoje wiersze, bym je interpretował i odczy-
tywał. […] Wiele utworów było niezwykle 
intymnych. Dzieliliście się fragmentami wa-
szych pamiętników, ujawnialiście swoje lęki, 
radości i troski, otwieraliście swoje umysły.

Ważną rolę w kształtowaniu warsztatu 
poetyckiego Barbary Śnieżek miały doświad-
czenia matematyczne (studia, praca zawodo-
wa). Z pewnością wpłynęły one na jasność i 
jednoznaczność przekazu, ograniczenie do 
minimum środków artystycznych, szczegól-
nie zagęszczonych znaczeniowo metafor, a 
w zakresie wersyfikacji preferowanie wzorca 
sylabicznego, który wyznaczają właśnie zasady 
matematyczne (izosylabizm, stałe miejsce 
średniówki, paroksytoniczna klauzula itd.) 
dające efekt ładu, uporządkowanego rytmu, 
powtarzalności, niekiedy symetrii.

Autorzy wstępów do tomików poetyc-
kich Barbary Śnieżek zwracają uwagę na 
„naturalną płynność” i „komunikatywną 
elegancję słowa” (Jerzy Stefan Nawrocki), 
na „różnorodność tematów, nastrojów”, a 
także form wierszowania (strofika, wersyfi-
kacja). Odnajdują w jej twórczości utwory 
„o poetach, miłości, emocjach, tęsknotach, 
rozstaniach i powrotach”, „wiersze poważne i 
żartobliwe”, „wiersze pochwalne i dziękczyn-
ne” (Agnieszka Krizel).

Nie sposób nie zgodzić się z tymi uwa-
gami. Rzeczywiście, wielość i różnorodność 
jest podstawową cechą jej wszystkich zbior-
ków; można je określić mianem literackiego 
hortulusa albo silva rerum („lasem rzeczy”). 
Nie jest to jednak przysłowiowy „groch z 
kapustą”, gdyż w twórczości Barbary Śnieżek 
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pojawiają się pewne stałe i powtarzalne nurty, 
indywidualizujące jej dorobek. Mam tu na 
myśli; wiersze regionalne i regionalistyczne 
(1), okolicznościowe i okazjonalne (2), reli-
gijne i modlitewne (3), autotematyczne (4), 
rodzinne (5), refleksyjno-filozoficzne (6), 
humorystyczne i kabaretowe (7), dla dzieci 
oraz in usum Scholarum (8), interwencyjne 
i moralizatorsko-dydaktyczne (9), erotyki 
(10).

Poetka sięga po różne gatunki liryczne 
i liryczno-epickie, między innymi po balladę, 
odę, pieśń, piosenkę, japońskie haiku i tan-
ka, francuskie rondo (Roztańczona, Czekam na 
ciebie), pieśń biesiadną (Na wesoło), zagadki 
wierszowane, satyrę (Do gaduły), modlitwę 
poetycką, panegiryk, bajkę, cykl (np. papie-
ski: Habemus Papam!, Karolowi Wojtyle – na-
szemu JP II, Ocalenie, Znak, Santo subito, Nasz 
Ojciec Święty, Twój pastorał, Okno).

Zróżnicowanie i wielość widać także w 
konstruowaniu przez nią odbiorcy wirtual-
nego (adekwatnego). Są nimi: członkowie 
rodziny, przedszkolaki i uczniowie szkół, 
przyjaciele, sąsiedzi, osoby bliskie uczuciowo, 
autorytety moralne, ludzie kultury, nowo-
żeńcy, nauczyciele, strażacy, przedstawiciele 
ludowych zespołów polonijnych, rzeszowiacy, 
turyści, administratorzy miast, kuracjusze etc. 
Te same cechy wiążą tonację wierszy Barbary 
Śnieżek, w których smutek i zaduma przepla-
tają się z żartem, refleksja nad przemijaniem 
z afirmacją, stoicyzm z radością i zachwytem, 
mentorstwo z zagubieniem i niepewnością, 
dystans z zaangażowaniem, profanum z sa-
crum, odświętność z codziennością. Nic, co 
ludzkie, nie jest jej obce, ale z drugiej strony 
tej wielości i różnorodności rzeszowska po-
etka potrafi narzucić rygor porządku i ładu. 
Realizuje ideę uprawiania poezji, o której tak 
niegdyś pisał Roman Śliwonik:

Poeta żyjąc w przynależnym mu czasie i 
będąc od niego zależnym, musi ten czas za-
pisywać i oceniać. A jednocześnie powinien 
być trochę ponad czasem doraźnym. Jest 
to owa przestrzeń, w której sprawy i słowa 
porządkują się.

Jest przy tym w swych wierszach Bar-
bara Śnieżek osobą nader skromną wobec 
rzeczywistości, którą opisuje, także wobec 
wykreowanego przez siebie świata wyobraźni 
i wobec czytelnika. Praktykuje postulat Anny 
Kamieńskiej domagającej się od twórcy 
skromności „wobec deszczu zapisującego za-
cieki na murze, wobec kropli drążącej skałę, 
wobec wiatru osuszającego ścieżki”.

2. „Miasto wybrane”
Erazm Kuźma wyróżnił trzy typy związku 

pisarza z przestrzenią geograficzną: natural-
ny (mistyczny), z wyboru, z konieczności (z 
przymusów). Barbara Śnieżek urodziła się w 
Dąbrówkach Breńskich, wczesne lata spędzi-
ła w Brniu, natomiast szkolne (podstawówka, 
liceum) w Tarnowie. Miejsca związane z 
dzieciństwem i wczesną młodością pisarze 
nazwali „geografią serdeczną”, „krainą ocza-
rowania”, „przestrzenią ukojenia”, „pejzażem 
sumiennym” czy locus amoenus, a ich oddziały-
wanie symboliczne i mistyczne na człowieka 
określali wyszukanymi metaforami „owiania”, 
„zachłyśnięcia”, „przepływu”, „dotknięcia”, 
„wciągnięcia”, „muskania”, „przenikania”, 
„wchłonięcia”. Barbara Śnieżek również wra-
ca do swoich miejsc dzieciństwa i wczesnej 

młodości, zabarwiając te poetyckie powroty 
nutą nostalgii i melancholii. W wierszach 
Breń mojego dzieciństwa, Tarnowskie sentymenty, 
Domek wspomina babcię i jej drewniany dom, 
„tajemniczy ogródek”, okoliczne zabudowa-
nia dworskie w Brniu i otaczający je park, 
wielorodzinną kamienicę, architekturę, 
topograficzne punkty i dzielnice Tarnowa. 
Świadectwem przeniknięcia „kolorytu lo-
kalnego” tych miejsc w osobowość poetki są 
też nieświadome eksterioryzacje literackie. 
Stanisław Kolbuszewski nazywał je „spon-
tanicznymi spowiedziami duszy poety”, w 
trakcie których „wynurza się fala motywów 
regionalnych, będących wyrazem najgłęb-
szych, najbardziej intymnych jego przeżyć”. 
Zapamiętane przez poetkę obrazy koczują-
cych na „Piaskówce” pod lasem w Tarnowie 
taborów cygańskich skutkują obecnością w 
jej poezji różnych motywów związanych z 
kulturą tej mniejszości etnicznej, motywów 
niekoniecznie tarnowskich; inspirują ją 
wiersze Papuszy, pieśni i tańce cygańskie, 
wspomina o Muzeum Etnograficznym i Mię-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury 
Romów. Tym tematom poświęca też osobne 
wiersze, np. Pieśń Cyganki czy Cygański taniec.

Kolejne ważne miejsca, które można 
nazwać przystankiem i przystanią Barbary 
Śnieżek, wyznaczały jej wybory życiowe. 
W Krakowie studiowała i podjęła pracę 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Miastu 
temu poświęciła cykl wierszy zamieszczony 
w tomiku A ja tańczę… wersami. W 1970 
roku przyjechała do Rzeszowa, gdzie przez 
ponad pół wieku spełniała się w różnych 
rolach – żony, matki, babci, projektanta, 
programisty, nauczyciela akademickiego i 
zawodowego, animatorki kultury. Jako po-
etka, praktycznie od debiutu w 2014 roku, 
konsekwentnie manifestowała swoją przy-
należność i świadomość geoterytorialną, 
nieobciążoną kompleksem pozostawania na 
uboczu, na peryferiach, poza obiegiem, z 
dala od centrum. W jej wierszach sprawdziła 
się prawidłowość, o której tak pisał Zbigniew 
Chojnowski: „głęboko świadome bycie w 
danym punkcie świata pociąga za sobą 
odkrycie tego, że nie ma prowincji – każdy 
skrawek ziemi jest zanurzony w uniwersum, 
w powszechności uczuć oraz dramatów na-
rodzin, miłości i śmierci, wreszcie w historii 
ludzkości”.

Rzeszowowi Barbara Śnieżek poświę-
ciła najwięcej wierszy z nurtu geografii 
poetyckiej. Ich ukoronowaniem stał się 
wydany wspólnie z Wiolettą Cielecką w 
2019 roku album poetycki zatytułowany 
Zaproszenie do Rzeszowa, w którym zamieści-
ła kilkanaście swoich liryków oraz tekstów 
piosenek, między innymi: Zaproszenie do 
Rzeszowa, Rzeszowski marsz, Uroki Rzeszowa, 
Nasze miasto Rzeszów, Rzeszów w deszczu, Spa-
cer po Rzeszowie, Rzeszowskie mosty, Jesienny 
wieczór w parku w Słocinie, Nocą w Rzeszowie. 
Cechą charakterystyczną tego zbioru jest 
swoiste „punktowanie” (puentylizowanie) 
topografii „miasta wybranego” przez poetkę 
u zarania dekady Gierkowskiej. Procesowi 
temu poddaje rzeszowskie pomniki, parki 
i skwery, ulice, architekturę dawną i współ-
czesną, mosty, dzielnice. W opisujących je 
wierszach prywatności i intymności towarzy-
szą techniki publicystyczne. Dlatego utwory 
te można nazwać „poetyckimi felietonami” 
o grodzie nad Wisłokiem. Potwierdzają 
one, iż „przeżywanie” rodzinnej przestrzeni, 

zarówno tej przyrodzonej (mistycznej), jak 
i wybranej, jest podstawowym czynnikiem 
kulturotwórczym.

W wierszach rzeszowskich postawiła 
poetka na lokalną formę komunikowania 
się z czytelnikiem, o której Stanisław Mi-
chalczyk pisał, że jest „odporna na tzw. 
«inflację komunikacyjną» polegającą na 
zalewaniu ludzi informacjami z odległych 
zakątków świata niemającymi w istocie dla 
nich żadnego, ani intelektualnego, ani tym 
bardziej praktycznego znaczenia”. v

cdn.

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
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ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

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



str. 28     AkAnt 11(323)2022

Beata Nicoś - Trenk

Ciąg dalszy nastąpi 

w opustoszałej kawiarni
gdzie wiatr 
wyprawia w podróż
po oceanach kałuż
papierowe łódki
z kolorowych serwetek

samotna Eurydyka
sączy latte macchiato
pod kolor splątanych włosów 
i patrzy

na przechodniów
spod wilgotnych rzęs i parasola
z Audrey Hepburn
na śniadaniu u Tiffaniego

srebrne kolczyki
świecą księżycowym światłem
pęknięta struna
zapomnianej liry
wydaje spóźniony akord

Eurydyka
płaci pospiesznie
bez reszty ucieka

ciało
zamknięty orzech znów 
wstydzi się nagości
zapisanej na kliszy źrenic
spragnione dotyku
ociera się o krople

deszcz obmywa
pamięć i usta
bez słów
on jest 
deszczem
i promieniem miesiąca 
strojącym skrzypce nocy

coraz węższy horyzont
przesmyk
ucho igielne
źdźbło światła

odwrócony zawrócony 
z krawędzi pustej ulicy o zmroku 
mit

Orfeusz 
zaciska dłoń Eurydyki
wokół nadgarstków srebrny 
różaniec od przydrożnych kotów 

Dariusz Kadyszewski

Każdy chce rządzić

Każdy chce rządzić światem 
Chodź napij się ze mną 
Lampki wina schłodzonego absurdem 
W blasku przyciemnionego światła 
Czy po drugiej stronie to jeszcze Ty 
Zarys ciała i nieodgadnione oczy 
Myślisz że posiadłaś moją duszę 
Penetrującą odległą ciszę 
Choć raz wyjdź z siebie 
Przymilnie zamerdaj ogonem 
Wywabimy brudy w życiorysie 
We mgle wyciągam dłonie 
Do Ciebie 
Biegnąc po falach 
Z ostrożnie uniesionymi złudzeniami

Ewa Kłobuch

zależności

odkupiłam dzień bezsenną nocą
na kolanach pokonując drogę do miejsca
w którym bije iluśwatowy blask
(to niewiele ale wystarczy by przeżyć)
 
nie liczyłam mijanych stacji
może zresztą żadnej nie było się o co oprzeć
a głowa nie mieściła się w dłoniach
klęczałam więc wpatrzona w kamień
zmiękł z pierwszymi promieniami słońca
 
ale wtedy musiałam szukać
w każdym kolejnym mężczyźnie było cię mniej
aż zrozumiałam że nie istniejesz poza mną
i bez słowa

Jacek Wilkowski

Przemiany

Nie wiem czy byśmy przetrwali
gdyby nie zdolność odnajdywania
swoich kolejnych wcieleń.
Tyle razy stawałaś się kimś innym.
Zmieniało się nie tylko ciało
ale cały sposób praktykowania życia.
Niepostrzeżenie dzień po dniu.
Choć bywały i zmiany gwałtowne
gdy w jednej chwili objawiałaś się obca.

Pamiętam jak weszłaś do domu
od tarasu wraz z zapachem ogrodu
i tuż przy skórze ściętymi włosami.
Nigdy nie byłaś taka wyraźna
z twarzą jasną wcześniej skrytą
w burce gęstych włosów.
Trudno było cię znów odnaleźć.
Nigdy jednak nie rezygnowałem
trzymając się na oślep i z uporem.
Zresztą nie pozostawałem dłużny
wiele razy wchodząc w nową skórę.

Nie było nudno ani jednostajnie
a z każdym kolejnym cyklem radość 
rozpoznania kogoś już straconego.
I śmialiśmy się kiedyś łapczywie
zdzierając z siebie nowe przebrania
i przetrząsając ciała w poszukiwaniu
cząstek które pozostają niezmienne
ex librisu w formie tatuażu lub blizny
że w świecie rządzonym przez ciągle
i na zawsze dawno by nas nie było.

Kinga Jasiurkowska

skoro ty

nurzam swoje ręce po łokcie 
cała jestem zabrudzona 
tym co nosisz w sobie
 
wciąż jeszcze wątpię 
czy słusznie obdarzamy
nienawiścią tych ludzi

jednak skoro ty tak mówisz 

przynoszę gazy szmaty 
i wycieram cię do czysta 
tak że znów możesz udawać 

dobrego przed światem

Paweł Wacek

Druga połowa

Nić pojawia się znikąd i jest wszędzie
Jest jesień, wszystko zaczyna się pruć

Pewne sprawy muszę sobie codziennie utrwalać
Jak mi się przyśnisz, muszę być pewny, że to ty

Daniel Fiłatow 
 
Skowronek i wulkan

Lodowaty strumień
wypływa z mojego serca
i sycząc strasznie ucisza
rozszalałą w ciele lawę
skowronek dławi się popiołem
i własnym śpiewem po czym spada
na zimną brudną ziemię
na zastygłe w martwym bezruchu
Osobiste Pompeje
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Świat wydawał się nie mieć końca, 
ciągnął się jak potężna płachta rozrzucona 
pomiędzy punktami skrajnymi, a ja zastana-
wiałem się, co oznaczy słowo „horyzont” i 
czy za nim wszystko się kończy? Jak będzie 
wyglądać rzeczywistość po przekroczeniu 
tej tajemniczej granicy? Czy znikną ko-
lorowe domki, rozpędzone samochody, 
podskakujące na dziurawej drodze i zlani 
potem rowerzyści? A może także ptaki 
przestaną istnieć, te, które zaczepione 
sprytnymi nóżkami o gałęzie starych jabło-
ni świergotały raz za razem, tworząc jedne 
z pierwszych dźwięków o poranku, jakie 
dolatywały do moich uszu. Wydawało się, 
że są tuż obok, zaraz nad moją głową i już 
za moment usiądą na skrawku pościeli ze 
smerfami, ale ja nienawidziłem tych lata-
jących, pierzastych stworzeń. Marszczyłem 
brwi na odgłos głośnego świergotu, gwiz-
dania czy jakkolwiek to nazwać, chowałem 
się pod kołdrą, albo wyciągałem poduszkę 
spod głowy i mocno przyciskałem do twa-
rzy. W końcu milkły, tak jakby też przestra-
szyły się krzyku moich rodziców, trzaśnięcia 
drzwiami i przekleństw, które nie pasowały 
do ich błogiego świata. 

Grafitowa płyta z białymi ciapkami 
podobnymi do odchodów małych ptaszków 
i smugami po brudnej szmacie wywołuje 
we mnie niedozwolone uczucie czarnego 
humoru, ale nie poruszam wargami. W 
zasadzie to nie wykonuję żadnego ruchu 
poza zmianą nogi, na której spoczywa 
ciężar mojego 80-kilowego ciała. Ciała 
człowieka z widocznymi oznakami starości, 
co nie powinno mnie zbytnio martwić, w 
dzisiejszych czasach jestem zaledwie męż-
czyzną w średnim wieku, który po okresie 
młodzieńczego buntu, ma szansę czerpania 
z życia pełnymi garściami. 

Pocieram czerwone palce dłoni, które 
marzną mi coraz bardziej, ale nie chowam 
ich do kieszeni, nie mogę. W dłoniach 
ściskam twarde paciorki różańca i czuję 
złość, że znowu się zgubiłem, nie wiem, 
gdzie jestem, nie wiem na jakim etapie są 
oni. Dolatuje do mnie pociągnięcie nosem 
i kolejne „Wieczne odpoczywanie” cioci 
Marysi, która próbuje być przodowniczką 
wszystkiego. Pozostali wtórują niczym chór, 
a raczej burczą coś pod nosem, z posępnym 
wyrazem twarzy, przygarbionymi plecami 
i oczami utkwionymi w ziemię, jak gdyby 
była to jedyna odpowiednia i najbezpiecz-
niejsza pozycja na pogrzeb. 

Gdy pierwszy raz uciekłem z domu, by-
łem do tego nie najlepiej nieprzygotowany, 
a raczej należy przyznać, że wcale. Biegłem 
przed siebie, w pantoflach na gołych sto-
pach i bez żadnego planu w głowie. Kro-
pelki rosy skrzyły się w porannym słońcu, 
a moje miękkie, zapinane na rzepę buty, z 
każdym krokiem stawały się cięższe. Odga-
niałem dłońmi wysokie źdźbła trawy, która 
tarasowała mi drogę i utrudniała ruchy. 
Coraz bardziej wtapiałem się w gęstwinę, 
nie mając pojęcia, gdzie jestem, czego nie 
ułatwiała mgła na oczach tworzona przez 

spadające łzy. Mazgaiłem się jak dziecko, 
przekonany, że ojciec ma racje, byłem bez-
nadziejny, nawet ucieczki nie potrafiłem 
dobrze zorganizować. Biegłem na oślep, 
oglądając się przez ramię i sprawdzając, czy 
nikt mnie nie widzi, modląc się, żeby usły-
szeć głos rodziców. Uciekałem przed nimi 
i prosiłem Boga, aby zesłał moją mamę, 
żeby pojawiła się obok mnie, wzięła mnie 
za rękę i zabrała do domu. 

Ciocia Marysia, szminką w kolorze gni-
jących płatków róży, próbuje oszukać czas, 
a  rozciągniętą tuniką, nadprogramowe 
kilogramy. Jedno i drugie wychodzi jej nie 
najlepiej, podobnie jak należyty szacunek i 
skupienie nad grobem swojego ŚP. brata, 
a mojego ojca. 

Podążam za jej wzrokiem, skupionym 
na krzywo stojącym wazonie z kwiatami, 
co musi rozpraszać jej myśli i nie pozwa-
la skoncentrować się na tym co należy. 
Skrzywienie ust i opadnięta dolna warga, 
odsłaniająca wystające, pożółkłe zęby, suge-
ruje narastające niezadowolenie sześćdzie-
sięcioletniej kobiety. Irytacja starszej pani 
osiąga zenitu, sprawnym ruchem dłoni 
przesuwa wazon, wsuwając go pomiędzy 
dwie duże donice. Chwila na modlitwę.

Moje myśli wracają na ziemię, na 
grafitowy pomnik, z tymi samymi białymi 
ciapkami, znowu widzę jej grymas twarzy i 
próbuję rozszyfrować zagadkę. Jestem jak 
małe dziecko, z głową wiecznie rozproszo-
ną i zajętą niewidocznymi szczegółami. Za 
małe znicze, za mało zniczy, nie równo, 
krzywo, a może sztuczne czerwone róże, za 
drogie, za tanie? Już wiem, nie te kwiaty, 
na Wszystkich Świętych powinny być żywe, 
duże i rozłożyste chryzantemy, zakryte re-
klamówkami, ściąganymi przed godziną W, 
wiem to, co roku i co roku ich nienawidzę. 

Słońce wtapia się w granatową chmu-
rą wprost nad naszymi głowami, a ciocia 
Marysia zaczyna strzelać zębami. Raz za 
razem poprawia szarą apaszkę w polne 
kwiaty, pod kolor do butów na obcasie, 
jakby mogła się przez to ogrzać. Zapinam 
ostatni guzik płaszcza i jak każdego roku, 
podziwiam jej imponujące poświęcenie, 
z jakim podchodzi do tradycyjnej rewii 
mody cmentarnej.  Zaczęło się trzy 
lata temu, w dniu pogrzebu, gdy po raz 
pierwszy przyćmiła wszystkich strojem, 
pocierając ukradkiem zmarznięte palce, 
w wietrzny grudniowy dzień. Ale nikt nie 
zwracał na nią uwagi, a może też nikt nie 
zwracał uwagi na nowy, grafitowy nagrobek 
za jej pieniądze. Tylko sześć miesięcy cze-
kał na swojego pierwszego właściciela, tak 
jakby przewidziała, że jej brat zapije się na 
śmierć. 

Zaciskam krawat, strzepuję białą nitkę 
z marynarki i z satysfakcją typowego snobi-
stycznego biznesmena, bez pamięci zako-
chanego w swoim geniuszu, uśmiecham 
się do odbicia w lustrze. Z błyskiem w oku, 
po ośmiu godzinach snu, nieprzerywanego 
krzykiem niemowlęcia, porannym gry-
masem egocentrycznej żony, która stojąc 

przed wypchaną po brzegi szafą, nie ma się 
w co ubrać. Obraz mojego życia musi być 
obiektem westchnień niejednego miesz-
kańca osiedla, z samochodem na kredyt i 
najniższą krajową. 

Obojętnym wzrokiem, z żołądkiem 
ściśniętym z zazdrości, śledzą kontem oka 
każdy szczegół mojego wyglądu. Wykorzy-
stując krótkie minuty, szukają odpowiedzi 
na pytanie o genezę sukcesu i bogactwa 
człowieka, którego każdego poranka 
spotykają w windzie. Otumanieni wonią 
perfum za kwotę miesięcznej raty kredytu, 
ściskają za chude rączki rozmarzone, dłu-
biące w nosie dziewczynki z czerwonymi 
kokardkami, małych chłopców strojących 
głupie miny. Nasze twarze spotykają się 
na jednej powierzchni lustra, ich małe 
oczka rozpromieniają się, a usta układają 
w zapraszający uśmiech, jak gdyby odna-
lazły we mnie godnego towarzysza zabaw. 
Czy te małe istoty nie wiedzą, z kim mają 
do czynienia? Dlaczego obcy dorosły w 
garniturze nie powoduje u nich skrętu 
kiszek, nie budzi niechęci i nie napawa 
grozą, która nie pozwala im zaufać? Czy 
nie traktują mnie jak śmiertelnego wroga, 
przedstawiciela klasy wyższej, której ani 
oni, ani ich rodzice nie są przedstawi-
cielami?

W mokrych dłoniach ściskam siatkę 
z pomarańczami, znowu nie było manda-
rynek, a ona tak bardzo je lubi, lubiła. 
Wiem to, nawet jeśli tego nie mówi, nie 
musi, znam ją, w końcu jestem jej synem. 

Pocę się i stojąc przed szklanymi 
drzwiami, spuszczam wzrok na odgłos 
kroków kobiety w białym fartuchu, jestem 
jak mały chłopiec, który boi się obcych. 
Idąc korytarzem, myślę o niej i o manda-
rynkach, których nie udało mi się kupić, 
a których ona nie może jeść, jak zawsze 
zabiorę je z powrotem. 

Tępym wzrokiem wpatruje się w 
moją sylwetkę, mam wrażenie, że się 
rozpromienia, tylko znowu milczy. Sto-
ję w uchylonych drzwiach sali, ściskam 
klamkę i również próbuję się uśmiechać, 
co w hospicjum wydaje się równie dziwną 
reakcją, jak w trakcie pogrzebu. Dwa rzędy 
łóżek pod ścianami, a na nich cienie osób, 
których historii nie znam i które budzą we 
mnie przerażenie, podobnie jak widok jej 
kościstej twarzy, zapadniętych policzków 
i wzroku, który przenika mnie na wylot, 
jakbym był wyłącznie powietrzem.

Patrzę na jej granatowe żyły, biegną-
ce po chudych dłoniach i zastanawiam 
się, czy jest ze mnie dumna. Czy jest 
dumna ze swojego bogatego syna, który 
w wieku trzydziestu lat ukończył studia i 
przeszedł cały cykl terapii uzależnień, w 
wieku czterdziestu lat jeździł najdroższym 
samochodem na osiedlu, a rok później 
stał się zgorzkniałym mężczyzną w śred-
nim wieku, z rysami twarzy swojego ojca, 
przez którego tyle razy płakała? Czy jest 
dumna, że trzy lata temu byłem na pogrze-
bie obcej mi osoby, jej męża, człowieka, 
którego nienawidziłem, od kiedy pierwszy 
raz ją uderzył i przestał być moim ojcem 
na zawsze? Myślę o tym wszystkim, aż w 
końcu uświadamiam sobie, że jej uśmiech 
jest tylko w mojej wyobraźni, w odległej 
krainie dzieciństwa, w kilku spokojnych 
dniach, godzinach, minutach. v

Justyna Grędel

Pogrzeb
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Stanąłem przed masywnym szklanym 
molochem i spojrzałem w górę. Lustrzana 
tafla odbijała stojące naprzeciwko budyn-
ki, pędzące za mną samochody, chmury 
i niebieskie niebo. Wszedłem po niskich 
schodach do środka. Pod stopami poczułem 
grząską wykładzinę. Miała kolor beżowy i 
była przetarta w niektórych miejscach – przy 
windach, okienku portiera i przy wejściu, w 
którym stałem. Drzwi od portierni uchyliły 
się i wychynęła zza nich uśmiechnięta sze-
roko twarz.

– Dzień dobry – powiedziała twarz – 
Pan umówiony, prawda?

Rozejrzałem się dookoła i z racji tego, 
że stałem sam jak palec w przestronnym, 
beżowym lobby zrozumiałem, że portier 
musiał zwracać się do mnie.

– Tak, tak, do pana mówię, halo! Słyszy 
mnie pan?! – krzyknął i zamachał ręką.

– Tak, słyszę pana.
– Pan umówiony, prawda? – facet 

wyszedł już ze swej nory i ruszył do mnie 
sprężystym krokiem.

– Tak, z panem Wiśniowskim.
– Na piętnastą? – zapytał.
– Tak, tak.
Zlustrował mnie podejrzliwie zza swo-

ich grubych jak denka od butelek szkieł, a 
następnie zaprosił do jednej z trzech wind. 
Gdy jechaliśmy na górę, przerwał milczenie.

– Pan jest tym pisarzem, prawda?
– Skąd pan wie?
– Swoje wiem – powiedział z widocznym 

zadowoleniem. –  Ludzie mi ufają i mówią, 
a ja słucham. Proszę spojrzeć na moje uszy 
– jego uszy były duże i owłosione. – To są 
uszy słuchacza i ludzie to widzą.

– I mówią panu o mnie? Ludzie, nie 
uszy.

– Niewiele się tu dzieje, wie pan – rzu-
cił, jakby zirytowany i ostentacyjnie siorbnął 
nosem. Chyba przez to zaswędziało go w 
nozdrzach, bo po chwili kichnął tak mocno, 
że aż mu okulary spadły.

Dojechaliśmy na górę i drzwi otworzyły 
się bezpośrednio do przestronnego biura. 
Wyszedłem z windy. Z trzech stron otaczały 
mnie okna, które ciągnęły się od podłogi aż 
po sufit. Naprzeciwko windy stało wielkie, 
szklane biurko, za którym siedział jakiś 
krępawy mężczyzna. Światło padało na jego 
plecy, więc nie mogłem zobaczyć twarzy i 
widziałem tylko ciemną sylwetkę. Koło jego 
biurka stało jeszcze jakichś dwóch facetów. 

– Zapraszam, zapraszam! – wykrzyknęła 
sylwetka.

Podszedłem bliżej i mogłem się przyj-
rzeć dwóm stojącym mężczyznom. Jeden 
miał sporą łysinkę pośrodku głowy, okulary 
bez oprawek i za duży garnitur. Drugi był 
bardzo młody, miał jasny zarost na brodzie i 
przy uszach, lecz wąs miał zgolony. Spodnie 
garniturowe sięgały mu trochę ponad kostki 
i widziałem zwinięte czarne skarpetki, które 
gdy naciągnięte, powinny zakrywać widocz-
ną skórę łydek. 

– Proszę usiąść – sylwetka wskazała 
małe plastikowe krzesło naprzeciw biurka. 
Usiadłem.

– Wie pan, czemu pana zaprosiłem? 
Mówiono panu o co chodzi? – spytał.

Miron Kądziela

Parafraza (1)

– Właściwie to nie. Znaczy szef coś 
mówił, że chodzi o biografię.

– No… Nie do końca, nie o to chodzi 
– powiedziała sylwetka – W sumie nic pan 
nie wie. Jak przysłowiowe we mgle… Mogli 
powiedzieć panu dokładniej, żebym teraz 
nie musiał tłumaczyć. To w sumie nic nad-
zwyczajnego.

– Przepraszam, że panu przerwę, ale 
ciężko mi się z panem rozmawia, skoro nie 
widzę pańskiej twarzy.

– Jak to nie widać twarzy? Patrzy pan 
dobrze? Może tu za jasno… Weźcie stańcie 
za mną – zwrócił się do dwójki mężczyzn. 
Stanęli za nim i przysłonili bijące od tyłu 
słońce. – To moi doradcy – wyjaśnił.

Mogłem w końcu zobaczyć jego twarz. 
Była pomarszczona, pełna zwisających, 
tłustych fałd. Miał stanowczy wyraz twarzy i 
małe, świdrujące oczy.

– Nie ma pan pisać żadnej biografii, 
a na pewno nie mojej. Co ja niby jestem, 
żeby o mnie pisać… Ma pan na bieżąco 
opisywać co robię. Jaki jestem, co mówię, 
jak się zachowuję i tak dalej.

– Rozumiem. Czyli to nie jest biografia, 
tylko taki bardziej dziennik?

– Nie wiem, czy dziennik. Może sobie 
pan to nazywać jak chce. Może być dziennik, 
jak to coś pomoże, ale nie o to chodzi.

– No jak dziennik to lepiej jakby pan 
sam pisał.

– Mówię, że nie dziennik przecież. To 
bardziej takie ten…

– Pan prezes pisze książkę o biznesie – 
wyjaśnił łysawy mężczyzna zza jego pleców.

– Tak, właśnie. Chodzi o to, że chcę 
poznać siebie z innej strony, jak wyglądam 
w oczach innych. Rozumie pan? Bo chcę 
pisać poradnik o biznesie i to będą takie 
porady, jak się zachowywać, jak poruszać, 
jak mówić i tak dalej. Chcę pokazać, jakie 
cechy musi mieć lider. To, co pan napisze 
się jakoś obrobi, pan będzie wiedział jak, i 
tak to wydamy. Poradnik lidera o liderach.
Dla liderów.

– Ciekawy pomysł – stwierdziłem – 
Mam po prostu pana obserwować i opisywać 
to na papierze.

– Tak, dokładnie. Bingo, jak to mówią 
młodzi.

– Bingo! – krzyknął z uśmiechem mło-
dy chłopak zza jego pleców. Prezes powoli 
odwrócił się, żeby spojrzeć na jego rozanie-
loną, mechatą twarz i przeniósł wzrok z 
powrotem na mnie.

– No właśnie – powiedział.
– To kiedy mam zacząć?
– Od razu. Chciałbym, żeby pan zaczął 

już od dzisiaj. Ma pan wszystko, co trzeba? 
Jakiś komputer albo kajet?

– Mam laptopa – podniosłem torbę, 
żeby mógł zobaczyć – Wyciągnąć?

– Tak, proszę już się brać do roboty. 
Za pół godziny powinien tu przyjść facet 
na spotkanie.

Usiadłem w kąciku z kanapami na ma-
sywnym fotelu obitym czerwonym welurem. 
Położyłem laptop na kolanach i zacząłem 
obserwować. Prezes Wiśniowski zapalił 
papierosa zapałką, a gdy zgasła, rzucił ją 
na blat. Gdy rozpoczął rozmowę z dwójką 

mężczyzn, zauważyłem, że ubrudził popio-
łem rękaw marynarki. Zacząłem opisywać 
całą tę sytuację, ale ten mankiet nie dawał 
mi spokoju.

– Panie Wiśniowski! Mam pewną 
prośbę. Mógłby pan wrzucić zapałkę do 
popielniczki i wytrzeć rękaw?

– Czemu mam to zrobić? – spytał 
skonfundowany.

– Po prostu zależy mi na tym, żeby pan 
dobrze wypadł w książce, ale wolałbym nic 
nie przekręcać.

Prezes spojrzał na swój brudny rękaw.
– No dobrze… – wytarł mankiet i wrzu-

cił zapałkę do popielniczki. Stojący za nim 
mężczyźni spojrzeli na mnie z wyrzutem.

Po kilkunastu minutach usłyszałem 
ruch windy. Drzwi otworzyły się i wypluły 
jakiegoś krzepkiego mężczyznę w średnim 
wieku, który ruszył szybkim krokiem w stro-
nę biurka. Miał na sobie szarą marynarkę, 
czerwoną koszulę i czarny krawat, a na no-
sie okulary z grubą oprawką. Idąc, zerknął 
w moją stronę i pośpiesznie skinął głową.

– Dzień dobry! Zapraszam, zapraszam! 
– krzyknął przez pokój prezes.

Zauważyłem, że składane, plastikowe 
krzesełko, na którym wcześniej siedziałem, 
stało teraz oparte o jedną z bocznych szyb. 
W jego miejsce postawiono obite, cięż-
kie krzesło z podłokietnikami i wysokim 
oparciem.

Przyglądałem się ich rozmowie i uważ-
nie notowałem wszystkie detale, każdy ruch 
prezesa, treść jego słów, to, jaką ma posturę 
i wyraz twarzy. Po mniej więcej dziesięciu 
minutach facet w czerwonej koszuli wstał 
i pośpiesznym krokiem ruszył do windy, 
którą zjechał z powrotem na parter. Prezes 
zapalił papierosa zapałką, po czym rzucił 
ją na blat.

– I jak? – zapytał, wypuszczając błękit-
ny dym nosem – Notował pan?

– Tak.
– I? 
– Mam kilka uwag.
– Ale ja nie pytam czy ma pan uwagi. 

Ja jestem od uwag. Pan ma tylko notować 
to, jak zachowuje się lider – usadowił się 
głębiej w fotelu i mocno zaciągnął się 
papierosem.

– Tak, tak, wiem o tym. Tylko wie pan, 
jeśli mógłbym coś dodać, mając na wzglę-
dzie dobro książki, którą mam napisać… 
– prezes zerknął na mnie spode łba – Szcze-
rze mówiąc, mogło być lepiej, siedział pan 
przygarbiony, ci dwaj panowie nieustannie 
zerkali zza pana pleców jak para gargulców, 
no i zdaje się, że nie przekonał pan tego 
mężczyzny, żeby spuścił z ceny.

– Trochę spuścił przecież.
– Tak, ale wydaje mi się, że najpierw 

zawyżył.
– No tak to już jest czasem, wie pan. 

Nie zawsze idzie po mojej myśli, taki jest 
biznes.

– Nie o to mi chodzi. Po prostu nie 
mogę czegoś takiego umieścić w książce, 
która ma być poradnikiem jak się zacho-
wywać jako lider.

– Ale tak to wygląda! Rzeczywistość jest 
taka, że nie zawsze jest idealnie, wie pan.

– No dobrze, ale musi pan zrozumieć, 
że pan mi musi dać coś, z czym mogę praco-
wać. Z całym szacunkiem, ale ta książka nie 
będzie szczególnie ciekawa ani pomocna, 
jeśli będę opisywał spotkania tego typu. Z 
całym szacunkiem – podkreśliłem. v

cdn.
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W roku 1889 pani Angelika Kostro-
wicka mieszkająca w Monako odwiedziła 
z dwoma synkami paryską Wystawę Świa-
tową. Jednym z nich był przyszły inno-
wator poezji europejskiej – Guillaume 
Apollinaire.

Poeci u schyłku XIX wieku rozcieńczali 
Baudelairowskie toedium vitae, upijali się 
absyntem, jak Rimbaud, który przechodził 
przez Sezon w piekle, aby dojść do Ilumina-
cji, gardzili gustem burżuja, jednocześnie 
epatując erotyką, estetyką nadmiaru i 
pięknoduchostwem. 

Alkohole, pierwszy poważny tom poezji 
Apollinera po zwariowanym Zwierzyńcu, 
mają mnóstwo dopływów literackich. 

Jedność wewnętrzna tej poezji nie 
daje się opisać ani zanalizować. Sku-
pia ona w sobie jednak jak w soczewce 
tradycję,z której wyrasta, od gnostyków 
przez perypatetyków, aż po modernistów 
i nowoczesność, której Apollinaire był 
piewcą. Ogniskową tej soczewki pozostaje 
genialny poemat Strefa, w którym współ-
czesne wątki zostają skontrastowane z 
formą dystychu elegijnego, a zachwytowi 
nad nowoczesnością towarzyszy głęboka 
refleksja metafizyczna. 

Wczesne wiersze miłosne, pomiesz-
czone również w Alkoholach, ukazują z 
kolei Apollinera jako nadwrażliwca, który 
nie radzi sobie z kobietami. W życiu tego 
opasłego brzydala było ich kilka i żadna 
z nich nie traktowała go poważnie. Anne 
Playden, Marie Laurencin, Lou Coligny i 
Madaleine Pages. 

Trzeba zauważyć coś więcej. To nie 
tylko liryka miłosna czy poezja nadmiernej 
egzaltacji. To przede wszystkim poezja 
miłosna, w której Eros spotyka Tanatosa, 
a erotyka brata się z epigramatyką. Miłość 
i śmierć w jednym stoją domu, są sobie 
niezwykle bliskie, rozpaczliwie wręcz 
siebie poszukują. W późniejszym okresie, 
kiedy Apollinaire będzie pisał erotyki do 
swoich ukochanych wprost z transzei, z li-
nii frontu walk francusko-niemieckich, to 
zetknięcie się miłości i śmierci będzie już 
szczególnie dosłowne: oto wojna sprawia, 
że pogrzebane są marzenia o przyszłości 
i liczy się tylko przetrwanie, owo tete a tete 
z nicością i jest w tej koszarowej liryce 
najwięcej wzruszeń i najwięcej prawdy, a 
Apollinaire ukazuje kolejną twarz: twarz 
tanatyczną. 

Wiersz o Merlinie ujrzał światło 
druku dopiero w 1912. Ukazując kolejną 
twarz i kolejną pasję Apollinera; zami-
łowanie do czarnoksięstwa, ezoteryki, 
wreszcie do metafizyki. Ogromna erudycja 
autora pozwalała na łączenie mistycznych 
wątków w wielobarwny arras. 

Zbuntowany pustelnik nie zachęca 
nas do umartwień ciała. Vita activa współ-
gra z vita contemplativa. 

Idźmy dalej po tym nadbrzeżu sym-
bolizmu. Po tej mapie pogody, naprzód, 
niesłychanie, ku polanie pełnej poziomek.

Wiersz Palais – kunsztowna forma, 
parnasizm spotyka się tutaj z symboli-
zmem, poezja obrazowa z pełnią metafor 

metafizycznych. Jest to jednocześnie gra 
z zastanymi i odrzucanymi konwencjami 
neoromantycznymi. 

Najbardziej znany utwór wczesnego 
okresu, poza Piosenką niekochanego, która w 
całości brzmi jak jakieś magiczne zaklęcie, 
dalekie echo głosu Syreny przeciskającego 
się do membran usznych Ulissesa, smak 
napoju miłosnego. 

Poemat ten mieni się grą wyobrażeń. 
W istocie to wyobraźnia właśnie, ta nie-
poskromiona gwiazda, jest kluczem do 
poezji Apollinera. Wyobraźnia jest prze-
cież sposobem nie tylko na przekraczanie 
barier czasoprzestrzennych, jest bronią 
najpotężniejszą, jak dysponuje człowiek, 
w tym przypadku poeta, z całą swoją mar-
nością. Ta jedna broń, jak proca Dawida, 
ustokratnia siły słabeusza i sprawia, że jest 
on w stanie nie tylko pokonać Goliata, ale 
i cały Wszechświat. 

Syreny z początku są figlarnymi syre-
nami, ale koniec końców, ich celem jest 
uwięzić Ulissesa między Scyllą a Charybdą. 

Przede wszystkim wiersze znad Renu. 
W nich Apollinaire osiąga podobnie 
rzewną czystość melancholii, jak Mickie-
wicz w Lirykach lozańskich. Zresztą polskie 
pochodzenie poety (matka Angelika Ko-
strowicka) zobowiązywałoby do spełnienia 
postulatu (znowu Mickiewicz): My, Słowia-
nie, lubimy sielanki. Historia pochodzenia 
poety, który za swoją ojczyznę wybrał 
Francję, to zresztą opowieść dłuższa, 
godna sążnistej książnicy, i o ile o matce, 
Angelice Kostrowickiej, wiemy dość spo-
ro,ojciec Apollinera jest nieznany. 

Pamiętam tę chwilę olśnienia, kiedy 
poznałem poezję Apollinera. 

W tym samym nurcie widzę Salome 
Apollinera co Sezon w piekle.

W pobliżu dramatów losu mieści 
się Podróżny. I ta kategoria, wędrowca, 
pielgrzyma, a niekiedy voyeura jest nasze-
mu poecie znowuż bezwzględnie bliska. 
Począwszy bowiem od dzieciństwa, które 
za sprawą ciągłych przeprowadzek i wo-
jaży matki staje się ciągłą podróżą, życie 
Apollinera to nieustające wakacje, ciągła, 
narkotyczna wręcz peregrynacja. 

W innej publikacji wspomniałem 
o tym, że Apollinaire to według mnie 
największy poeta ubiegłego stulecia. 
Dlaczego? Bo udało mu się połączyć 
w przekonującą całość doświadczenia 
romantyków i modernistów, a do tego 
jeszcze podrasować je powiewem świeżo-
ści ze strony rodzących się na początku 
ubiegłego wieku rozmaitych izmów: od 
kubizmu przez futuryzm aż po surrealizm. 
To Apollinaire, obok Bracque’a i Picassa w 
malarstwie, stał się piewcą tej nowoczesnej 
formy w sztuce; wspomnianego kubizmu. 

Apollinaire zawdzięczał Schwobowi 
wiele w prozie i poezji, który to Schwob 
pisał: Sztuka jest przeciwna ideom ogól-
nym, przedstawia to, co indywidualne, 
chce tego, co jedyne. Stąd romans z 
rozmaitymi izmami był krótkotrwały, bo 
najbardziej nęcącym izmem okazał się 
indywidualizm. Wieszczy profetyzm, któ-

remu hołdował Apollinaire domagał się 
wręcz, aby artysta pozostawał sam przeciw 
wszystkim, przeciw zniewalającym go dok-
trynom rozmaitych grup czy stowarzyszeń 
artystycznych. Wolność w sztuce należy 
tylko do tych, którzy mają odwagę kroczyć 
samotnie, jak to ujmie kilkadziesiąt lat 
później Herbert w Przesłaniu Pana Cogito: 
Idź prosto, kiedy inni na kolanach. Artysta, 
za Rimbaud, jest zatem złodziejem ognia, 
kimś kogo kochamy nienawidzić. 

Apollinaire nie był jedynym poetą, 
który wyznawał swego rodzaju izolacjo-
nizm. Ale był z tych poetów postacią najbar-
dziej promieniującą na przyszłe pokolenia. 
Scheda po tym krótko żyjącym artyście 
wizualnego wyrazu (Kaligramy) jest w po-
ezji dzisiejszej niezaprzeczalnie widoczna. 
Udało mu się albowiem, jak alchemikowi, 
odnowić język, uwolnić jego mitotwórczy 
potencjał. W jego twórczości, jak w kalej-
doskopie, odnaleźć możemy panoptykon 
rozmaitych tendencji stylistycznych, które 
układają się w jedną spójną opowieść: o po-
ecie, który mimo  zauroczenia nowoczesno-
ścią, jest w tym nowym wspaniałym świecie 
nieco zagubiony i dlatego z lubością ogląda 
się wstecz, ku średniowiecznej mistyce Ry-
cerzy Okrągłego Stołu, czy starożytnej wizji 
Metamorfoz Owidiusza. A przede wszystkim 
poezja Apollinera porusza: nie tylko wszyst-
kie zmysły w swej organoleptyczności, ale i 
ten zmysł, o którym zupełnie zapomniano: 
zmysł metafizyczny. 

Wróćmy do praktyki, do praktyko-
wania poezji. Miłosz powie: Wiersze należy 
pisać rzadko i z rozmysłem. Apollinaire tę 
regułę łamał: pisał dużo, jego Dzieła ze-
brane nie mieszczą się na tysiącu stronic. 
Ale Miłosz żył prawie trzykrotnie dłużej, 
a Apollinaire zmieścił w 38 latach życia 
ogrom własnego dzieła. Francuski poeta 
traktował pisanie jako notatki z życia, dziś 
powiedzielibyśmy, za Stachurą: życiopisa-
nie. Stąd duża obecność form epistolar-
nych, listy pisane z okopów do kochanek 
chociażby. Ale zadziwiające jest w tym 
wszystkim, jak często gatunki i formy 
wysokie współwystępują obok siebie, tak 
samo zresztą jak fascynacja przeszłością 
i przyszłością, w wiecznym Tu i Teraz. 
Pytanie: Co dalej? 

Ustęp o zmysłach przypomina nam, 
że poezja to sztuka zmysłowa, która staje 
się niekiedy ponadzmysłowa. W chwilach 
szczególnego rozprzężenia zmysłów, zno-
wuż za Rimbaud. 

Autor Zaręczyn nie tylko aprobuje 
swoją rozmaitość poetycką, on ją kultywuje. 

Zaręczyny sugerują, że znajdujemy się 
w świecie stworzonym i przedstawionym 
zgodnie z regułami synestezji. Osobo-
wość artysty to osobowość proteuszowa, 
która przechodząc i przeżywając rozmaite 
przemiany, doprowadza do wchłonięcia 
w siebie świata, połykając go jak pigułkę. 

I pomyśleć, że autor słów: Sława Cro-
niamantala jest blisko, odszedł z tego nie 
najlepszego z możliwych światów, mając 
zaledwie 38 lat i ileż mógłby jeszcze do-
konać... v

Krystian Krajewski 

„A” jak - Apollinaire
ALFABET 
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Dorota Czerwińska

masz kara

drogi pałacu, wiem, że skrywasz duchy,
po tobie Bierut się snuje jak struty,
razem z Rudniewem wkurzonym okrutnie,
gdy mur murszeje, nikt z dumy nie puchnie.
 
zwano cię chwałą, symbolem odnowy,
zimnym wychodkiem, wątkiem bez osnowy,
pięścią Stalina i domem młodzieży...
 
czym jesteś, powiedz? zaszłości spichlerzem
z worami ziaren wyjętych z ust partii?
 
cholera, jednak mam nutę sympatii...
 
przyznać? nie przyznać?
 
już odkryłam trochę,
że cień młodości mi skradłeś
 
na potem.
 

Grzegorz Zientecki  

AFORYZMY

    
Częściej wierzymy echu niż słowu. 

Każdy pisarz wierzy, że pisze pawim piórem. 

To co bierzemy za uśmiech losu jest jego sarkazmem. 

Natura zaakceptowała plagiat. I proszę …do czego doszła!

Docierając na szczyt więcej osób traci przyzwoitość niż oddech. 

Krzysztof Nurkowski

Bio-rym wyborczy

W każdej wiosce dino, 
a następnie, kino. 
A w bakszyszu wino.
I lody bambino.

Wino owocowe - jak wiadomo, zdrowe.
Lody do wyboru - kolor do koloru.

Sławomir Krzyśka

Rozterki brodacza

     Z cyklu o Barberze poznańskim

Gdy męczy cię chaos na głowie
i broda jest niesforna
biegnij do barbera

Nożyczki w sprawnej dłoni
skrócą zamieszanie
brzytwa ogoli 
przekorny zamętTadeusz Buraczewski

Kilowaty nie są z waty

(z cyklu Ironezje)

Kilowat. Co to jest za cudo?
(tu dla rządu nie łatka ale spora łata)
To trochę mocy z turbinowej procy
A nie kilo książek Aleksandra Wata.

Polskie elektrownie to 50 GW energii
(GW = milion Watów – tu wykładać będę)
- prąd robi się z wody słońca i kopalin
Ale 50% z nich działa na kamienny węgiel.

A „czarnego złota” u nas nie zabraknie
Geologom naszym chcecie to uwierzcie
Na Śląsku jak i gdzieś tam pod Lublinem
Mamy mniej więcej węgla na lat 200.

Niedawno Szwedom słaliśmy energię
Gdy słońce mizerne lub wiatr nie wieje
To na złość UE tudzież Timmermansom
Czysta „zielona moc” raczej nie istnieje.

W Brukseli Morawiecki podpisał cyrograf
Katastrofa z niego brzmi już dosłownie
- a z niego wynika że się pozamyka
Za ćwierć wieku kopalnie jak i elektrownie.

Polak się uśmieje co teraz się dzieje
Dziś po chrust do lasu ruszają rodacy
W zamkniętych kopalniach odpowiada echo - 
- hajda do kopalń - górnicy do pracy!

Tadeusz Buraczewski

PLEMIENNY TOTEM

Warszawo - ty moja Warszawo 
- gdy niedawno – runęły mury
Powinnaś wraz z nimi obalić
- PKiN – Łubiankę Kultury.

Strzykawa - iglicą w niebo
- plemienny totem - symbol Kraju Rad
Sączy zgniliznę – trucizny
- trupi bolszewii jad.

Pijarzy na cerkiew tu klasztor sprzedali 
I aby ojczyzna nie powstała z mar
Cebulastymi kopułami – Prywislinski Kraj
Nakrywał perfidnie każdy ruski car.

 „Poczekajcie no kopułki,
Przyjdą jeszcze z Francji pułki,
My nie chcemy obcej wiary,
Wróci nasza i pijary”-

- śpiewał lud warszawski 
Do ironii skory…
Kiedy wolność (1918) wybuchła
 – porozbierał cerkwie i sobory!

Warszawo – ty przewrotna Warszawo!
Chcesz  obcej władzy zdjąć tę anatemę?
Dajcie to nam – inżynierom – my wiemy
Jak  zrobić by nie został ślad po totemie.

SATYRA

Krzysztof  Nurkowski

Limeryk gazowy

Pewien gazownik z Bornholmu,
Takiego dokonał wglądu.
Krzyknął Boże,
Patrząc na morze.
Był prąd, nie będzie prądu.
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Od przeszło roku wynajmowałem kawa-
lerkę w popegeerowskim bloku – stojącym 
samotnie pośrodku brązowych pól szarym, 
czteropiętrowym klocu. Wracałem właśnie 
z zakupów, szedłem na piechotę dziurawą, 
asfaltową drogą w jego kierunku. Przykry 
był to widok, naprawdę żałosny – ten kawał 
betonu upchany w centrum niczego. Nie 
bardzo to przypominało Pierwszy Świat – 
w kontraście do metra w Seulu, opery w 
Sydney czy wieżowców Dubaju. XXI wiek 
i nadal nie ocknęliśmy się z głębokiego, 
czerwonego koszmaru.

Pracowałem w fabryce tworzącej czę-
ści do chińskich maszyn, w oddalonym o 
dwadzieścia kilometrów mieście i chociaż 
musiałem dojeżdżać pięć, a czasami sześć 
dni w tygodniu do pracy, to i tak kalku-
lowało mi się mieszkać właśnie w takim 
postkomunistycznym tworze. Ten blok oraz 
sama wioska – jeden sklep, mały kościół, 
budynek poczty i kilkanaście domów na 
krzyż – sprawiały wrażenie zastygłych w cza-
sie i przestrzeni. Człowiek czuł, jakby wciąż 
śnił, czuł, że wszystko płynie tu znacznie 
wolniej – każdy dzień wlókł się jak tydzień, 
bo działo się tyle i nic się nie działo właści-
wie. Nie powiedziałbym, że polubiłem to 
miejsce. Kwestia przyzwyczajenia. A ja nadal 
nie mogłem przywyknąć.

Przeszedłem przez zabłocone podwór-
ko z placem zabaw jak z horroru i dwoma 
połamanymi, przeżartymi rdzą trzepakami. 
Zdezelowane auta stały w szeregu pod jedną 
ze ścian, pod oknami na parterze. Zatrzyma-
łem się na sekundę, bo obok mojego starego 
forda ktoś zaparkował nowego, czarnego le-
xusa. Rejestracje miał miejskie. Podziwiałem 
go, wiedząc, że nigdy nie będzie mnie na 
podobnego stać. Później wszedłem do bloku 
prosto na odrapany korytarz. Na tablicy ktoś 
przyczepił kartkę dotyczącą podwyżki czyn-
szu – drugi raz odkąd się wprowadziłem. 
Ruszyłem dalej po schodach na pierwsze 
piętro i z grzeczności zapukałem do gład-
kich, niebieskawych drzwi z płyty wiórowej. 
Nacisnąłem na klamkę i znalazłem się w 
środku, nie ściągnąłem butów ani kurtki. 
Telewizor wył na maksa. Na ścianie, na-
przeciwko wejścia, wisiał drewniany Jezus, 
cierpiący za grzechy takich jak ja.

– Pani Gieniu! – zawołałem od wejścia. 
– Przyniosłem zakupy!

– Proszę! – odrzuciła mi z salonu.
Wszedłem tam.
– Mam zakupy! – powtórzyłem, bo ko-

bieta miała problem ze słuchem, no i ten 
telewizor. – Zostawić w kuchni?!

– Tak.
W kuchni zastałem niezły bałagan, 

sterty naczyń piętrzyły się niepozmywane, 
tworząc ciekawą wieżę. Otworzyłem lodów-
kę, a ta buchnęła mi prosto w twarz stęchłą, 
chłodną bryzą. Wypakowałem jedzenie, a 
potem westchnąłem ciężko i wziąłem się do 
pracy. Kiedy skończyłem nie miałem w co 
wytrzeć rąk, więc wytarłem o swoje spodnie. 
Wróciłem do salonu. Pani Gienia siedziała 
tak jak wcześniej – na dużym fotelu, gapiąc 
się w ekran, w lecący dzień po dniu ten sam 
religijny kanał.

– Schowałem zakupy do lodów -
ki! – oznajmiłem, starając się przekrzyczeć 
TV. – Będę już szedł!

– Pieniądze mam w portmonetce, na 
stoliku, w korytarzu.

Nie odwróciła nawet głowy, żeby na 
mnie spojrzeć. Jej siwe włosy, wydawały się 
jak z waty. Kiedy się obróciłem chcąc wyjść, 
zawołała za mną:

– Na mszy już byłeś?
– Byłem.
– Pomódl się za mnie.
– Pomodlę się.
Ta rozmowa na do widzenia wyglądała 

zawsze identycznie, niezależnie od dnia 
tygodnia. Oczywiście nigdy nie szedłem 
do kościoła i nie modliłem się za jej duszę. 
Bóg w katolickim wydaniu przestał być dla 
mnie niestety atrakcyjny i nowi faryzeusze 
musieliby się bardzo postarać, żeby ten stan 
zmienić. Wychodząc zerknąłem na stolik i 
leżący na nim portfel. Nie wziąłem od niej 
pieniędzy, nigdy nie brałem. Wiszący Chry-
stus spoglądał na mnie za każdym razem 
tak samo.

Zamknąłem za sobą drzwi i udałem się 
na trzecie piętro, do siebie. Na schodach 
minął mnie jeden typ, mieszkający obok 
Pani Gieni. Miał więcej niż trzydzieści lat 
i Grzegorz na imię. Kiedyś był podobno 
dzianym biznesmenem, miał wielki dom 
na przedmieściach i żonę, ale dojechała 
go skarbówka i stoczył się na samo dno. 
A teraz łapał mnie nerwowo za ramię. 
Popatrzyłem na niego znudzony, bo już to 
przerabialiśmy.

– Dzisiaj pofrunę – wyszeptał. 
Czarne oczy miał dzikie jak spłoszony 

zwierz. Iskrzyły się w świetle żarówki.
– Okej stary. Nic mi do tego – odpo-

wiedziałem mu, wyrywając się.
– Dzisiaj pofrunę! – rzucił głośniej i 

pobiegł schodami na górę.
Potem, kiedy już wchodziłem do swo-

jego wynajmowanego mieszkania, zbiegał 
po tych schodach w dół. Prawie się wywalił, 
wyłożył tuż przed moimi nogami – nie 
zwrócił na mnie jednak uwagi. Podniósł się 
i poleciał dalej, zupełnie jak małe dziecko. 
Ewidentnie był znowu na jakimś kwasie 
czy innych dropsach. Na szarym stopniu 
pojawił się czerwony slajd. Zrozumiałem, 
że ten dziwny gość musiał zedrzeć sobie 
skórę z dłoni podczas upadku. Niechętnie 
przetarłem to podeszwą.

Zamknąłem za sobą drzwi i rozebra-
łem się. Była niedziela i miałem w planach 
nadrobić zaległości z kultury, przeczytać coś 
dobrego albo obejrzeć jakiś film. Spojrza-
łem na zegar, wiszący w kuchni. Wskazywał, 
że jest już po dwunastej. Wyjąłem piwo z 
lodówki, otworzyłem je i pociągnąłem na 
zdrowie – nie chciałem myśleć o tym, że 
musiałem wypijać jedno, dwa po pracy czy w 
weekend; zdawałem sobie jednak sprawę, że 
to szybka droga do zostania alkoholikiem, 
ale tłumaczyłem to narodowo-genetycznym 
obciążeniem. Przeszedłem do salonu, usia-
dłem na wysłużonym tapczanie i momental-
nie zrobiłem się śpiący. Po sześciu dniach 
pracy jedyne na co człowiek ma ochotę to 

sen. Tylko praca i sen – tak to sobie w na-
szej cywilizacji urządziliśmy. Zamknąłem na 
chwilę oczy. Praca i sen. Nic więcej od życia.

W każdym razie nie wiem czy naprawdę 
zasnąłem czy tylko śniłem na jawie pośród 
betonowych ścian, bo usłyszałem nagle 
dzwonek do drzwi. Podniosłem się, ziewną-
łem i podszedłem do nich. Zajrzałem przez 
judasza i otworzyłem.

– Ten debil znowu opowiada, że pofru-
nie – zaczął Stachu od wejścia. – Wnerwia 
mnie to. Ktoś powinien z nim coś zrobić.

– Daj sobie spokój.
Stanął w korytarzu, popatrzył chwilę 

na ściany, dotknął stojącej paprotki, zaj-
rzał do salonu i spojrzał w końcu na mnie. 
Był w spodniach od garnituru i idealnie 
wyprasowanej, białej koszuli. Kiedyś go o 
to zapytałem – zapytałem po co mu ten 
cały elegancki pic w niedzielę. Wyznał, 
że wyniósł to z domu. Pomyślałem wtedy, 
że czasami można natknąć się jeszcze na 
szczątki kultury.

– Zajęty jesteś? – zapytał.
– Nie bardzo.
– Pomożesz mi przynieść z auta ko-

modę?
– Jaką komodę?
– Kupiliśmy z Magdą w IKEI. Komodę 

zwykłą no. Zapakowana w karton jest. Ciężka 
jak cholera.

– Dobra. Chodźmy.
Wzułem buty i zarzuciłem na siebie 

polar, bo mieliśmy przecież styczeń. Sta-
chu mieszkał na samej górze, na czwartym, 
w bloku nie było windy. Zchodziliśmy po 
schodach, więc przyglądałem się odrapanej 
klatce schodowej i wulgarnym napisom, 
trafiającym się gdzieniegdzie. Pomyślałem, 
że ktoś powinien się tym w końcu zająć. A 
potem pomyślałem, że mógłbym zrobić to 
ja, załatwić kasę od spółdzielni, zaszpachlo-
wać i pomalować – dorobiłbym sobie. Prosta 
sprawa, ale w sumie to nie, bo zrobiłbym to 
gdyby nie ten cholerny, notoryczny brak 
czasu. Pewnie inni myśleli podobnie. Czyli 
będzie tak jak było, nic się nie zmieni.

Wyszliśmy na zewnątrz, gdy z nieba 
zaczynał padać śnieg.

– Niezła fura, nie? – zagaił Stachu, 
wskazując na tego lexusa.

– No niezła. – odparłem. – Ciekawe 
czyja, co?

– Podobno nowego właściciela bloku. 
Kupił ostatnio tę naszą budę. Słyszałem, 
że będziemy teraz słono za czynsz płacić. 
Dodaj do tego jeszcze wszelkie podwyżki i 
nie zostanie nic innego jak tylko wbić zęby 
w ścianę.

Chłopak otworzył bagażnik swojego 
kombiaka i pokazał mi co i jak. Wzięliśmy to 
we dwóch, on poszedł pierwszy. Zaczęliśmy 
powoli wdrapywać się na górę. Nie miałem 
pojęcia ile to ważyło, ale wydawało mi się, 
że tonę. Kiedy w końcu wtargaliśmy to na 
czwarte piętro i położyliśmy na panelach w 
salonie Stacha, poczułem, że ręce płoną mi 
żywym ogniem.

– No – powiedział, klepiąc karton – i 
tak to będzie wyglądać. Zobacz jaka ładna 
na zdjęciu. Kiedy skręce to cię zawołam, 
żebyś zobaczył. Tutaj będzie stała, spójrz. 
Wypieprzę tę starą i tutaj będzie stała ta 
nowa. Widzisz?

Spróbowałem to sobie zwizualizować, 
ale mi nie szło. Ten biały, nowoczesny me-

Marcin Mielcarek

Śniąc betonowe koszmary
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bel za cholerę nie pasował do jasnobrązowej 
meblościanki i reszty wystroju z PRL-u. Jakby 
gołąb zesrał się na kostkę brukową albo coś 
w tym ordynarnym stylu. Nie odezwałem się 
jednak ani słowem.

– Będziesz to dzisiaj skręcał? – spytałem 
go beznamiętnie, chcąc już sobie iść.

– Nie. Znaczy nie wiem. Na razie nie. 
Może potem.

– Okej stary. W takim razie idę.
– Co będziesz robił?
– A co?
– Mam piwo, napijemy się?
Zgodziłem się z nim, ale powiedzia-

łem, że idziemy do mnie. Wzięliśmy dwie 
butelki i poszliśmy do mojego mieszkania. 
Usiadłem na tapczanie, a Stachu wyszedł na 
balkon i zapalił papierosa. Oparł się o po-
ręcz i przez chwilę rozglądał się po okolicy. 
Zimny wiatr targał jego włosami.

– Ale mamy tutaj widoczek, co? – stwier-
dził nagle z balkonu. – Szaro, buro i ponuro. 
Dookoła tylko pola, pola i pola. Nawet latem 
jest brzydko i do tego wali gnojówą. Idzie 
się porzygać i nic więcej. Co za okolica, 
bez kitu.

– Kwestia nastawienia.
Wrócił do salonu, zamknął za sobą 

przeszklone drzwi i momentalnie zrobiło 
się cieplej. Nie zdążyliśmy nawet zacząć po-
rządnie jakiegoś tematu, kiedy nad naszymi 
głowami rozległo się nagle łomotanie. To 
był jednostajny, głośny i dziwny dźwięk. A 
potem doszedł cichy jęk kobiety. Również 
miarowy, jak automat. Popatrzeliśmy po 
sobie. Stachu zapytał mnie z rozbawieniem:

– Oni się tam ten tego?
– Tak.
– I często to robią?
– Codziennie i to dwa albo trzy razy 

nawet.
– Co ty? Nie gadaj!
Chłopak wstał i popatrzył z fascynacją 

w sufit. Odgłosy stały się jeszcze żwawsze i 
poczułem się zażenowany, że muszę dzielić 
ze Stachem tę chwilę. Wiedziałem, że jemu 
to nie przeszkadza, a nawet go to bawi. 
Nietypowe sytuacje bawią człowieka raz na 
jakiś czas. Kiedy stają się rutyną przestaje 
nam być już do śmiechu.

– Ej ty, czekaj – zaczął nagle z miną jak-
by odkrył coś zupełnie nowego. – To nie są 
ci sami co mają już piątkę dzieciaków? Ci co 
do nich w każdy czwartek przychodzi opieka 
społeczna? Ta matka to taka blondynka 
chuda? Co w ciąży jest znowu i jak idzie na 
spacer z wózkiem to wypala paczkę fajek?

– To są oni – przyznałem.
– I przecież nad tobą mieszkają, no tak. 

Ale jaja stary.
– Żadne jaja, tylko tragedia.
Stachu usiadł obok mnie i napił się 

piwa. Nadal gapił się w górę. Odgłosy weszły 
w finalną fazę i wiedziałem, że nie potrwa 
to już długo.

– Próbowałeś gadać z tym facetem? – za-
pytał mnie naiwnie.

– Przecież go widziałeś, nie? – odpar-
łem zrezygnowany.

– W sumie tak. W sumie racja, niecieka-
wy gość – przyznał po chwili namysłu. – Ale 
kurde, że oni tak na oczach i uszach reszty 
tych dzieciaków? Masakra jakaś. Piątkę 
mają przecież, zaraz będzie szóste. Co oni, 

posrani? Drużynę piłkarską chcą założyć? 
Co za ludzie, co za naród...

Sięgnąłem po pilota i włączyłem TV. 
Leciał jakiś program na żywo z ludźmi zro-
bionymi chyba z plastiku. Żel na włosach, 
pełen makijaż, sztuczny uśmiech, białe zęby 
i oczy ziejące bezdenną pustką. Siedzieli w 
jakimś modnym studio, siedzieli na szarych 
pufach i gadali od rzeczy, o sprawach istot-
nych chyba tylko im podobnym. Wydawali 
się być całkowicie oderwani od rzeczywisto-
ści – a właściwie to rzeczywistość nijak miała 
się do nich. Byli niczym różowa landrynka 
wrzucona do brudnej kałuży, którą przed 
błotem chroniła tylko cienka warstwa folii.

– Co to za gówno? – spytał z rozdraż-
nieniem Stachu. – Weź to wyłącz.

Miałem to już wyłączyć, kiedy na ekra-
nie zrobiło się ciekawie. Jakiś facet wtargnął 
zupełnie znikąd na środek studia, z wielkim, 
popisanym kartonem, zasłaniając tym sa-
mym resztę pasjonujących gości. Miał na so-
bie czarną kurtkę z kapturem, twarz zakrytą 
chustą. Wyciągnął do kamery transparent i 
zaczął krzyczeć to, co było na nim napisane:

– SZTUCZNE ELITY MAJĄ NASZĄ 
KREW NA RĘKACH!

 Nie zdążył nawet powtórzyć tego 
zdania, bo momentalnie wyskoczyło wielkie 
logo kanału telewizyjnego z krótkim komu-
nikatem, że przepraszają za tymczasową 
usterkę. Sekundę później puścili reklamy 
i nagle chodziło już tylko o proszek, który 
usunie twój największy egzystencjalny pro-
blem – plamy na białej koszuli.

– Ty, o to było stary? – zapytał zasko-
czony Stachu.

– Nie mam pojęcia.
– Czasami nie rozumiem, co oni w tej 

telewizji puszczają, oglądam i nie wiem o co 
im chodzi. Też tak masz?

– Czasami.
Stachu pokiwał głową z niedowierza-

niem i napił się piwa. Potem znowu poruszył 
ten temat:

– Co to za typ był, bez kitu. O co 
mu chodziło, co? Myślisz, że to była jakaś 
ustawka?

Nie miałem chwili, żeby nad tym po-
myśleć, bo nagle usłyszeliśmy dzwonek do 
drzwi. Poszedłem otworzyć i jednocześnie z 
ulgą stwierdziłem, że tamci na górze zaprze-
stali swoich harcy. Na korytarzu stała kolejna 
wyzuta z życia osoba, moja sąsiadka z dołu, 
Sabina. Poza nietypowym imieniem miała 
też kolorowe włosy i kolczyk w nosie. Nie 
lubiłem jej, ale ona tego chyba nie wiedzia-
ła – nigdy wprost tego nie powiedziałem. 
Czasami ludzie wybierają nas, a nie my ich. 
Przychodziła do mnie kiedy jej się nudziło, 
a nudziło często – pracowała z domu, na 
infolinii jakiegoś komórkowego operatora. 
Jej chłopak pracował jako kurier od rana do 
wieczora. Ciągle o nim opowiadała, był kimś 
na kształt artysty – niespełnionego artysty 
– ale w ogóle tego nie słuchałem. Znaczy 
się docierały do mnie jej słowa, ale jakimś 
sposobem ich nie przyswoiłem. Mogłem 
za to tylko dziękować niebiosom, bo moja 
głowa już dawno wybuchłaby pod naporem 
tylu nieprzydatnych nikomu informacji.

Weszła do mnie właściwie nic nie mó-
wiąc i usiadła obok Stacha. Nie zwracając na 
niego uwagi, odezwała się do mnie:

– Pamiętasz jak ci mówiłam o moim 
bracie Kamilu, nie? Mieszkał tutaj też kie-
dyś, ale się wyprowadził i to była najlepsza 

decyzja w jego życiu – zaczęła, ale nie czeka-
ła na moją reakcję. – Teraz mu się zaczęło 
powodzić, kładł płytki w Polsce, potem 
wyjechał i w niemieckiej firmie kładł, ale 
przeszedł w końcu na własną działalność i 
trzepie kupę forsy. No i rozmawiał z moim 
Tośkiem i chce, żebyśmy do niego przyje-
chali. Mają pracować we dwóch. Wiesz ile 
kasy będzie mój Tosiu zarabiał miesięcznie? 
Dziesięć tysięcy euro! Wyobrażasz to sobie?

– No to miło – powiedziałem tylko, 
nie wiedząc w sumie co innego miałbym 
powiedzieć.

– I jak już będziemy mieć takie siano, 
to z Tośkiem wynajmiemy domek z garażem 
i tam będzie mógł zrobić własną pracownię 
malarską. On nie może malować w takich 
warunkach, w tej naszej klitce, naprawdę nie 
może tutaj tworzyć. Ale nie dziwię mu się. 
Ta wieczna szarzyzna zabiłaby największy 
talent na świecie. A przecież widziałeś jego 
obraz, pokazywałam ci jego obraz przecież. 
Także wiesz do czego on jest zdolny. Poza 
tym musi pracować przez całe dnie, żeby 
zarobić jakieś normalne pieniądze. Wraca 
i jest zmęczony i nie może malować. Błędne 
koło. Musimy w końcu stąd wyjechać, jak 
najdalej – oświadczyła dobitnie.

– Tym bardziej, że czynsz znowu w 
górę – wtrącił Stachu, dopijając końcówkę 
piwa. – Czynsz w górę, a ja dalej robię za 
minimalną.

– Znowu? Co za miejsce. Tutaj się nie 
da po prostu żyć!

Zapytałem Stacha czy chce kolejne 
piwo. Sabinie też zaproponowałem i po 
chwili wróciłem z dwiema butelkami. Ostat-
nimi jakie miałem. Wieczór – mój prywatny 
wieczór, kiedy zostanę już w końcu sam – 
zapowiadał się kiepsko.

– Jak dobrze pójdzie to za dwa mie-
siące się stąd wyprowadzimy – oznajmiła 
dziewczyna pełna dumy. – Kamil już szuka 
nam lokum.

– My w sumie też powoli szukamy 
czegoś nowego – przyznał nieśmiało Sta-
chu. – Ale jeszcze nie wiemy. Albo dziecko 
albo ładniejsze mieszkanie na wynajem. 
A w nim ewentualnie kot. Myśleliśmy też 
trochę o kredycie, ale nikt nam go nie da. 
Według filozofii banków te same pieniądze 
lepiej ładować do kieszeni kogoś innego.

– Nawet mi nie mów. Wszyscy się stąd 
zaraz wyprowadzą i zostaną tutaj tylko stare 
dziadki – wyrzuciła Sabina. – I wtedy będą 
sobie mogli czynsz podnosić. Ciekawe z 
kogo będą zdzierać. Co nowy właściciel, 
nowy zarządca to większy idiota. Byle się 
nachapać, już, teraz, zaraz. Poza własnym, 
pełnym kałdunem nic ich nie obchodzi. 
Byle by oni mieli.

Przez chwilę przyglądałem im się w 
milczeniu. Dalej rozmawiali. Dlaczego 
siedzą u mnie i gadają, pomyślałem. Prze-
cież mogą iść do siebie. Poważnie zasta-
nawiałem się nad tym, żeby ich wyprosić. 
Myślałem nad pretekstem. Potem Sabina 
przeniosła na mnie swoje poszarzałe, zie-
lone oczy.

– A ciebie co tu właściwie trzyma, co? 
Czemu się nie wyprowadzisz? – zapytała 
mnie, ale było to raczej jak atak.

– Nie wiem. Nie mam pojęcia – odrze-
kłem powoli.

– Jesteś po studiach, nie? Inżynier-
skich?

– Jestem.

Śniąc...
dokończenie ze str. 33
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Najnowszy, 25. tomik poezji MIECZY-
SŁAWA ARKADIUSZA ŁYPA, wydany w 
lipcu 2022 roku przyciąga uwagę już swoją 
złociście słoneczną okładką. Ten energe-
tyczny, optymistyczny  kolor stanowi jedną 
z części przesłania zbioru. Ale symboli jest 
tu znacznie więcej. Umieszczone w nim 
zdjęcia wiążą się bezpośrednio zarówno z 
główną ideą tomiku, jak i z jego tytułem. 
Antidotum zostało tu wyraźnie określone: 
jego funkcję przyjmuje na siebie natura, 
co potwierdza zresztą wiele przemy -
śleń – na przykład w liryku tytułowym, 
w apostroficznym zwrocie do odbiorcy: 
                                            

Nie mieszaj nocy i dni
Pilnuj sadu kwitnących jabłoni
i światła drzew oliwnych

Antidotum
 
Zdjęcia, którymi ozdobiona jest 

okładka, zawierają upostaciowanie leku na 
dolegliwości (w szerokim tego słowa zna-
czeniu) współczesnego człowieka: szeroko 
otwarty, spokojny i pogodny horyzont 
z niebem pełnym białych obłoków oraz 
zachwycające piękno kwiatów: słonecz-
nych kaczeńców, niezwykłych w swoim 
rozkwicie piwonii. Jako tło występuje też 
wiosenna ukwiecona łąka. 

Z tego względu zapewne jako pierw-
szy umieszczony został rozdział: Zielone 
ścieżki ogrodów, w którym czytelnik zostaje 
wprowadzony w rzeczywistość arkadyjską, 
w samo centrum Edenu. W tej niezwykłej 
krainie żyją szczęśliwe zwierzęta, króluje 
bujna roślinność, a podmiot liryczny zanu-
rza się w morzu barw, kształtów, zapachów 
i dźwięków. Przynosząca najrozmaitsze 
doznania rzeczywistość mieści w sobie nie 
tylko rośliny eleganckie i wytworne – tuli-
pany, hiacynty, piwonie czy drzewo tulipa-
nowca, ale też zwykłe trawy lub kwitnącą 
nawłoć. Jest to efekt wnikliwej obserwacji 
natury i szacunku podmiotu lirycznego 
dla każdego jej elementu.

Jeszcze dwa rozdziały tomiku zawie-
rają odwołania do terapeutycznej funkcji 
poezji – a właściwie sztuki: rozdział III: 
Magia sztuki i IV: Więzi. Podmiot liryczny 
sugeruje, że ukryć się przed złem świata 
można nie tylko w głębi rajskich ogrodów, 
ale też wchodząc do innych obszarów, 
pozostających we władzy malarzy, czy 
muzyków. Artyści, jak wiadomo, potrafią 
wykreować własne światy, podległe tylko 
ich woli. O tym pisze autor tomiku, także 
w cytowanym już wyżej wierszu Antidotum:

                                             
Szanuj stare fotografie
- piękno świata zatrzymane
przez malarza na płótnie
i światło jaśminu                                              
w czerwcową noc
 
W lirykach trzeciego rozdziału uderza 

bogactwo rzeczywistości, wykreowanych 
w obrazach takich malarzy, jak Olga 

Adam Decowski

Między światłem a mrokiem

Boznańska, Vincent Van Gogh, Józef 
Chełmoński, Józef Mehoffer czy Wojciech 
Weiss. Odbiorca może tu odbyć wędrówkę 
od wnętrza jednego obrazu do drugiego, 
przenikając między różnymi światami.

W tym też rozdziale pojawiają się 
odwołania poetyckie (np. do twórczości 
Juliana Przybosia) i reminiscencje wrażeń 
muzycznych, odnoszące się również do 
dorobku muzyki ludowej.

W rozdziale IV, na co wskazuje jego 
tytuł – Więzi, otwiera się świat osobistych 
związków. Tu odbiorca porusza się w 
dwu płaszczyznach: czasu teraźniejszego 
i przeszłego. Płaszczyzny te często stykają 
się ze sobą, czasem wręcz wzajemnie się 
przenikają. Zaludniają je osoby żyjące i ci, 
którzy już dawno odeszli, spotykając się w 
obszarach pamięci autora. Poeta wskazuje 
tu jeden ze sposobów na schronienie się 
przed zbyt bolesną teraźniejszością: krainą 
wspomnień. Zwłaszcza dotyczy to powro-
tów do rodzinnych, białych, ale rozświe-
tlonych i kolorowych Wigilii. One zawsze 
przynoszą chwilę zapomnienia. 

Zastosowanie antidotum na ogół daje 
skutek, ale trzeba dostrzec zagrożenie. W 
ramach realizacji funkcji terapeutycznej  
w rozdziale II, zatytułowanym Niepokoje, 
poeta sygnalizuje całe zło tego świata, 
sugerując odbiorcy liczne niebezpieczeń-
stwa, istniejące praktycznie wszędzie: za-
grożenie wojenne, zagrożenie epidemią, 
działaniem nieokiełznanych żywiołów, czy 
wszystko to, co czai się w ciemnej stronie 
ludzkiej psychiki. Tylko czasami pojawia 
się tu wątła nadzieja, jak na przykład w 
Modlitwie o deszcz:

Przy okazji
głupi obmyje grzech pychy
mądry przywróci światło prawdzie
słowu
i obudzi piękno
tkwiące w człowieku 

Tę kruchą i niepewną, ale jednak 
nadzieję, można odnaleźć też w innych 
lirykach nieco posępnego drugiego roz-
działu.

Natomiast ostatni rozdział, V, może 
ucieszyć pogodniejszym nastrojem, który 
jest konsekwencją przyjętego założenia 
twórczego: po raz pierwszy Łyp zde-
cydował się opublikować swoje teksty 
piosenek. Jak pisze w słowie Od autora:  

„Jednak zawsze interesował mnie związek 
dźwięku ze słowem. Dźwięku, który odkrywa 
największe tajemnice i uroki słowa”. 

 
Ten swoisty eksperyment wprowadza 

czytelnika w nieco inną konwencję – poja-
wia się także obok wiersza białego wiersz 
rymowany i wyraźne dążenie do  wewnętrz-
nej harmonii liryków. v

 
Mieczysław Arkadiusz Łyp, Antidotum, Rzeszów 2022, 
ss.144.

– To co ty tutaj jeszcze robisz, co? Nie 
masz dziewczyny, nie masz zobowiązań. Je-
steś masochistą czy jak, żeby tutaj siedzieć?

Nie odpowiedziałem jej, bo zanim 
otworzyłem usta, z których wyszło by coś 
mało mądrego i miłego, usłyszeliśmy 
stłumione uderzenie i po chwili zaczął 
wyć alarm. Podnieśliśmy się z tapczanu. 
Dobiegł nas teraz przerażony krzyk. Docho-
dził sprzed bloku, tak samo jak alarm auta. 
Wyszliśmy na balkon, Stachu jako pierwszy.

– O ja pierdolę... – wyrzucił, łapiąc się 
za głowę. – O ja cię pierdolę!

Spojrzeliśmy z Sabiną w dół. Na czar-
nym lexusie, częściowo na dachu, a częścio-
wo na rozbitej szybie, leżało powykręcane 
ciało mężczyzny. Wiedziałem, że to był on, 
wszyscy od razu to wiedzieliśmy. Grzegorz.

– Skoczył na główkę, prosto na tego 
nowego lexusa! O ja cię pierdaczę! – po-
nowił Stachu.

– Czy on żyje? – spytała Sabina.
– Cholera go wie – odpowiedział 

chłopak i zaczął krzyczeć. – Ej, Grzegorz! 
Grzegorz!

Nie było reakcji.
Potem poszło jak na filmie, z tego 

balkonu mieliśmy ujęcie niczym z lotu 
ptaka. Kobieta stojąca przy aucie płakała 
przeraźliwie, po bokach leżały jej pełne 
zakupów torby. Z bloku wyszedł starszy 
gość w eleganckich ubraniach, który zoba-
czywszy co się stało z jego nowym autem, 
zaczął się nerwowo wydzierać. Pojawił się 
też jakiś inny mężczyzna. Podszedł do le-
żącego Grzegorza i łapał go za nogę, rękę, 
głowę. Jakaś inna kobieta, która dopiero 
się pojawiła, krzyczała, że ma go nie ruszać. 
Ktoś też musiał zadzwonić po karetkę, bo 
z oddali słychać było wycie syreny. Ludzie 
wychylili głowy ze swoich mieszkań, kilku 
zaczęło nagrywać to na telefon. Sabina też 
nagrywała. Na dole zaczął zbierać się nie-
duży tłumek. Nierealna sensacja okupiona 
prawdziwą krwią.

– Idę na dół! Cholera jasna co za ak-
cja! – wykrzyczał Stachu. – Tyle razy gadał, 
że pofrunie i w końcu pofrunął! Napraw-
dę skoczył na dyńkę z tego pieprzonego 
dachu!

– A ja dzwonię do Tośka i wyjeż-
dżamy stąd jak najszybciej! – rzuciła do 
siebie dziewczyna, wymijając mnie w przej-
ściu. – Co za podłe miejsce!

Trzasnęła drzwiami. Chwilę jeszcze 
było słychać kroki na korytarzu. Zostałem 
sam. Złapałem się poręczy i popatrzyłem 
w dół. Byłem na trzecim piętrze, całkiem 
sporo do ziemi. W głowie szumiało mi od 
panującego wokół chaosu. Nagle złapałem 
się na tym, że sam mam ochotę skoczyć. 
Skoczyć i mieć to wszystko z głowy. Tak 
jak Grzegorz. Odsunąłem się jednak, opar-
łem tej chorej, niespodziewanej pokusie. 
Wróciłem do salonu i zacząłem się po-
ważnie zastanawiać co tak właściwie mnie 
tutaj trzyma. Sabina miała rację, naprawdę 
musiałem być kimś na wzór masochisty. 
Myślałem nad tym przez chwilę, o sobie 
w innym miejscu, w innym czasie. Tylko 
przez chwilę. Potem też postanowiłem zejść 
na dół, przed blok, do ludzi zasiedziałych 
tutaj bez logicznego powodu, ludzi zako-
twiczonych na samym dnie równie mocno 
co ja. Ludzi śniących betonowe koszmary, 
ciężkie, betonowe koszmary skażone na 
wieczność czerwienią. v
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Począwszy bodaj od połowy XIX w. prawie 
każdy sławny i wielki pisarz prowadził dziennik 
intymny, który po śmierci autora był publiko-
wany, stając się dodatkowym źródłem informa-
cji dla szerokiej publiki. Niekiedy taka rzecz sta-
wała się prawdziwym dziełem sztuki pisarskiej, 
zapewniając literatowi jeszcze większy rozgłos i 
społeczne uznanie. W XX stuleciu owe diariu-
sze zaczęto drukować już za życia ich twórców, 
co w wypadku wielkich figur było kolejnym 
dopływem żywej gotówki dla ich wydawców. 
Dzienniki np. Goncourtów, Gide’a, Manna, 
Żeromskiego czy Herlinga-Grudzińskiego 
zyskały ogromną popularność nie tylko wśród 
specjalistów od literatury. Pewien mój znajomy 
uważa nawet, że Dziennik Gombrowicza jest naj-
większym dziełem tegoż geniusza. Wydaje się, 
że obecnie (w dobie Internetu) rola dziennika 
intymnego, jako wdzięcznego środka autokre-
acji lub źródła sekretnej wiedzy biograficznej, 
zmniejszyła się ewidentnie. Jednak nadal 
spotykam pisarzy (np. Stefan Pastuszewski, 
Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska, Wojciech 
Wiercioch), którzy trudzą się prowadzeniem, 
tak czy inaczej skonstruowanego, diariusza. 
Sam w młodości też prowadziłem dziennik, 
ale szybko to irracjonalne zajęcie porzuciłem, 
uświadomiwszy sobie, że przecież nigdy nie 
zostanę wielkim artystą ani wziętym pisarzem.  

Zatem spore było moje zaskoczenie, 
kiedy od STEFANA RUSINA dostałem opasłą 
książkę, czyli jego Dziennik artysty 1970 – 2020, 
firmowany przez miejską bibliotekę w Koninie. 
Najwyraźniej autor postanowił uszczęśliwić (w 
tradycyjnym stylu) swych sympatyków oraz 
badaczy literatury regionalnej. Albowiem ta 
swoista kronika bogatego życia literackiego 
Konina, Poznania, szerzej – Wielkopolski, ma 
charakter tyleż intymny, co oficjalny. Jako taka 
z pewnością zainteresuje cały legion (mniej lub 
bardziej znanych) literatów, których personalia 
autor wymienia ze skrupulatnością buchaltera 
i hojnością dobrego wujka. Łatwiej byłoby mi 
wskazać tych, których pominął, niż wyliczyć 

Stanisław Chyczyński

Półwiecze artysty Rusina

tych wszystkich, których uhonorował. Dotyczy 
to zarówno pisarzy, jak i redaktorów, publicy-
stów czy krytyków.

Właściwie Stefana Rusina (rocznik 1946) 
nie trzeba specjalnie przedstawiać, gdyż jest 
on dobrze znany w kręgach artystyczno-lite-
rackich. Wystarczy przypomnieć, że pochodzi 
z Goliny, mieszka w Koninie, jest poetą, pro-
zaikiem, eseistą i recenzentem. Ma na koncie 
30 książek. Publikował w bardzo wielu czaso-
pismach. Ponadto uprawia szeroko rozumianą 
grafikę i malarstwo; jego dzieła znajdują się w 
prywatnych kolekcjach, nie tylko w kraju, ale 
też za granicą (np. Kanada, USA, W. Brytania). 
Przed laty był głównym animatorem kultury w 
Koninie i okolicach.

Dziennik artysty to księga, zawierająca 
wszystkie te elementy składowe, których 
należało się spodziewać. Zatem mamy tu 
odnotowane najważniejsze fakty z kariery Ru-
sina, np. debiut poetycki w „Radarze” (1971), 
pierwszą wystawę autorską (klub „Hutnik” 
1974), debiut książkowy (Zamiast wieczoru 
autorskiego, Iskry 1981). Mamy także względnie 
dokładne opisy jego wymarzonych podróży 
zagranicznych, m.in. do Włoch (1987), na 
Rodos (2003), do Egiptu (2004). Są ponadto 
niezliczone cytaty taksujące, więc fragmenty 
listów, recenzji, wstępów, notatek prasowych 
etc. Nie brakuje, wybranych i wyróżnionych 
przez artystę, wierszy cudzego autorstwa, 
czym postanowił okrasić chronologię zapisów. 
Nierzadko koninianin omawia zawartość 
książek, które zrobiły na nim duże wrażenie 
(exemplum: Alchemia słowa Parandowskie-
go) lub też redaguje krótkie biografie rzeszy 
wybrańców, od Norwida i Byrona – poprzez 
np. Lorkę, Hłaskę, Boznańską, Poświatowską, 
Babińskiego, Rushdiego – po Papuszę, Benkę 
i Korę. (Co ciekawe, wśród nich pojawił się 
również wielce kontrowersyjny Eligiusz Nie-
wiadomski). Mamy wreszcie osobiste refleksje 
na przeróżne tematy, począwszy od tych, które 
stanowią schedę po starożytnych myślicie-

lach, aż po najwspółcześniejsze, 
nieznane we wcześniejszych 
epokach. 

Niekiedy notatki ogranicza 
do jednego lapidarnego zdania: 
„Pogratulowałem Eugeniuszowi 
Tkaczyszynowi-Dyckiemu przy-
znania mu nagrody Nike 2009” 
(s. 419). Jakby dla przeciwwagi, 
wplata dość długie historyczne 
wstawki o charakterze encyklo-
pedycznym (np. działalność 
żydowskiego ruchu oporu w 
okupowanej Warszawie), co 
niewątpliwie wzbogaca narrację 
o walor edukacyjny. Jednak nie-
cierpliwy czytelnik zapewne uzna 
to za passusy nazbyt nużące. To 
tyle na temat struktury formalnej 
tej księgi, acz pozwolę sobie jesz-
cze na wypunktowanie drobnej 
zagadki leksykalnej. Otóż na 
początku lektury uderzył mnie 
intrygujący fakt: termin „Afro-
amerykanie”, (rzekomo) użyty 
przez młodego pisarza już w 1970 

r. (vide s.15). Jakim cudem, skoro wtedy takie 
słowo nie istniało? (por. Słownik ortograficzny 
j. polskiego, PWN 1986). Żeby było śmieszniej, 
w zapisie z 2020 r. nasz artysta posadził wyra-
żenie „Amerykański Murzyn” (s. 651), pisząc 
o J. Baldwinie. Czy to nie dziwne?

Dziennik artysty pozwala dostrzec w 
Rusinie intelektualistę, który hołduje oświe-
ceniowemu racjonalizmowi. To późny, ale 
pilny uczeń Holbacha, Diderota i Woltera. 
Jest to szczególnie widoczne w jawnym an-
tyklerykalizmie, którego eskalację można 
prześledzić, przyglądając się bliżej odnośnym 
uwagom w poszczególnych rocznikach. Oto 
typowa szarża libertyna: „Kościół lekceważący 
u siebie afery pedofilskie nie chce odrodzenia 
i wolności w ludzkich umysłach. Uzurpuje 
sobie prawo wpływania na decyzje w najbar-
dziej intymnej sferze ludzkiego życia, jaką 
jest seksualność” (s. 571). Uważam, że każda 
religia (islam, buddyzm, chrześcijaństwo etc.) 
ma naturalne prawo głosić to, co wynika z 
jej tożsamości. Autor Korsykańskiego lustra 
sympatyzuje z immoralizmem Nietzschego, 
wielekroć podkreślając, że miłość erotyczna 
„nie powinna podlegać kategorii zła i dobra” 
(s. 546). W takim razie, dlaczego pedofilów 
karać więzieniem?  

Innym wątkiem ideowym, którego roz-
wój łatwo dostrzec na kartach dziennika, 
jest postępujący filosemityzm artysty. Jego 
najbardziej wybujały przejaw to chyba notatka 
z 2016 r., kiedy to Rusin „wiele godzin spędził 
w konińskiej filii Poznańskiego Archiwum 
Państwowego na przeglądaniu archiwalnych 
ksiąg meldunkowych”. Plonem tego ślęczenia 
nad zakurzonymi rejestrami było wypisanie 
prawie stu imion i ponad dwustu nazwisk 
osób pochodzenia żydowskiego. W kolejności 
alfabetycznej zostały one wydrukowane na stro-
nach 500 i 501, czyli ocalone od zapomnienia. 
Skądinąd najbardziej ucieszyła mnie notatka o 
szkodliwym oddziaływaniu telefonów komór-
kowych, tabletów czy sieci Wi-Fi na organizm 
ludzki (por. s. 548) – czemu? Po prostu nikt 
z moich domowników i znajomych nie trwoży 
się takimi ostrzeżeniami, korzystając z tych 
wynalazków bez jakichkolwiek obiekcji. Ale 
nasz pisarz jest czujny takoż wobec kłamliwych 
nadużyć medycznych, serwowanych nam przez 
koncerny farmaceutyczne. Tak trzymać, Panie 
Stefanie! 

Omawianą księgę wyposażono we wkładki 
z mono- i polichromatycznymi reprodukcja-
mi prac plastycznych. Autor, choć samouk, 
wypracował warsztat artystyczny na wysokim 
poziomie. „Staram się pokazywać na obrazach 
ulubione klimaty, nastroje, emocje, nostalgicz-
ną baśniowość i uzewnętrzniać moje duchowe 
przeżycia” – notuje w 2014 r. (s. 479). W jego 
symboliczno-syntetycznych rysunkach i pa-
stelach słychać echa sztuki S. Żechowskiego, 
którego podziwiał. W kapitalnych portretach 
wyczuwa się wpływ Wyspiańskiego. Natomiast 
półabstrakcyjne pejzaże budzą skojarzenia z 
malarstwem S. Rodzińskiego. 

Stefan Rusin zaczął pisać dziennik mając 
23 lata. Konsekwentnie prowadził go przez 5 
dekad. Dziś może się pochwalić jego eleganc-
kim wydaniem: twarde okładki, szyte arkusze, 
ekologiczny papier, kolorowe ilustracje. Pięk-
ne zwieńczenie półwiecza pracy twórczej. Na 
pewno wywoła to wiadome ukłucie w sercu 
niejednego artysty… v

Stefan Rusin, Dziennik artysty 1970 – 2020, Wydawnictwo 
Setidawa Miejska Biblioteka Publiczna, Konin 2021, ss. 674
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ZDZISŁAW PRUSS jest poetą, satyry-
kiem, publicystą. Członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Zdobył wiele literackich, 
prestiżowych nagród. Od wielu lat mieszka 
w Bydgoszczy. Ma na swoim koncie niezli-
czoną ilość książek. Są wśród nich poetyckie 
almanachy i publikacje poświęcone kultu-
rze. Jego najnowszy zbiór wierszy nosi tytuł 
Wspólny mianownik. To poezja klarowna, z 
jasnym przekazem, bez zadęcia. Widać w 
niej artystyczną dojrzałość, mistrzostwo w  
operowaniu słowem. Nie ma w niej stylistycz-
nej fanfaronady. O takich wierszach młodzi 
poeci mówią, że łatwo je pisać. Bo są bardzo 
proste. Niech zatem usiądą i spróbują. Do 
tego potrzeba literackiego warsztatu, kilku 
dekad mozolnej dłubaniny, anielskiej cier-
pliwości. Autor tego zbioru wszystko to zali-
czył, okiełznał, wykorzystał do perfekcji. Dla 
przykładu przepiszę „święty spokój”. Istnieją 
wiersze, które nie kończą się po symbolicznej 
kropce. Kontynuują się poza kartką, licząc 
na dalszy ciąg w naszej wyobraźni. Takim jest 
właśnie ten tekst:

znaleźć go nie jest łatwo
a samo szukanie
wymaga świętej cierpliwości
niektórzy zaciągają 
długoterminowe kredyty
by postawić dom
w lesie
inni wędrują pod
klasztorną furtę
lub dobijają się do
drzwi psychiatryka
jeszcze inni
zamykają się w
łazience
zakładają 
pętlę na szyję
i czekają 
na dalszy bieg
wydarzeń.

Ten „święty spokój” nie jest dla poety 
towarem pierwszorzędnym. Zwłaszcza wte-
dy, gdy kojarzy się z gnuśnością, społeczną 
izolacją, przymykaniem oczu na dzisiejszość. 
Autor tych wierszy nie odwraca się plecami 
od rzeczywistości. Jest jej uważnym obser-
watorem, surowym, ale życzliwym recen-
zentem. Z ironicznym uśmiechem wytyka 
światu potknięcia, porażki i śmiesznostki. 
Mieszkając w „piwnicznej izbie” - jak dowcip-
nie zaznacza - ma z okna rozległy widok na 
rzekę świateł, kaskadę barw i dźwięków. Na 
wzburzone oceany taniego luksusu, suge-
rujące cywilizacyjny awans. Człowiek, na tle 
tego sztucznego blichtru, nie zawsze wygląda 
dumnie. Ugina się pod ciężarem nowych ko-
deksów, naprędce spisanych zasad. Czasami 
ulega, moralnie karłowacieje, stając się ich 
gorliwym egzekutorem /”pan z młotkiem”/. 
Tak dalece posunięty pragmatyzm obcy jest 
autorowi. W wierszu „taktyka” nieco go roz-
grzesza, stawiając jednak wyraźny akcent na 
przyzwoitości i umiarze. Nie grzeszy bowiem 
chłopięcą  naiwnością. Zna mechanizmy ka-
rier, rozumie złożoność relacji. Ale nie jest 
mu też obca sztuka nicnierobienia. Liczenie 

Ludwik Filip Czech

Wspólnota

na dar losu, łut szczęścia, przypadek. Warto 
przepisać w całości ten wiersz:

trzeba chodzić 
wokół
swoich spraw
samo nic nie przyjdzie
niektórzy żeby wyjść na swoje
latają po urzędach
idą do Częstochowy
albo dobijają się
do telewizji

są i tacy
którym się nie chce chodzić
ani zabiegać
ani nawet kiwnąć palcem
w bucie

wolą siedzieć spokojnie
w fotelu
i wierzyć niezłomnie
w przeznaczenie
oraz palec boży
a na pytanie
co słychać
odpowiadać
jakoś leci

W wierszu „oceany niespokojne” poeta 
nazywa siebie „ułamkiem statystycznym”. Taka 
autoironia jest wstępem do wierszy bardziej 
osobistych, których w tym zbiorze nie braku-
je. Autor podchodzi niechętnie do stereoty-
pów, bawi go lista społecznych oczekiwań, 
odżegnuje się od ich spełniania. Jak choćby 
w wierszu „list otwarty do kącika porad”, gdzie 
dyskutuje z szablonowym wizerunkiem męż-
czyzny. Konfrontuje go z własnym, dalece od-
miennym. W „pasożycie” wymienia swoje wady. 
Wie jednak, że są powszechne. Podkreśla 
niezdrowy styl życia, pochopne zachowania, 
intelektualny rozgardiasz. Tą nutką kokie-
terii zjednuje sobie czytelnika. Otwiera się 
na jego słabości. Staje z nim w jednym sze-
regu. Nie jest już jedynym mężczyzną, który 
nie dopełnił kulturowych powinności - nie 
zbudował domu, nie posadził drzewa. Nie 
liczy jednak na osobistą łaskę rozgrzeszenia. 
Na apelację, odroczenie. Wręcz przeciwnie. 
Oczekuje napiętnowania, ostracyzmu, kary. 
Można by rzec - pokoleniowej sprawiedliwo-
ści. Przytoczę ten wiersz:

wiem - za dużo piję
za dużo czytam
i za tłusto jem 

a piwo - książki - i boczek
kosztują

wiem - za dużo spaceruję
za dużo palę
i za często się przeziębiam

a buty - papierosy - i lekarstwa
nie są za darmo

wiem - zbyt głęboko oddycham
zbyt płytko myślę
i zbyt często przeciążam miejską komunikację
w godzinach szczytu

wiem - nie zbudowałem domu
nie posadziłem drzewa
a i z dziećmi nie wyszło

dlatego gdy słyszę dzwonek u drzwi
najpierw żegnam się z żoną
a potem dopiero otwieram

Z bogatego asortymentu wierszy świet-
nych, czasami zjawiskowych, warto wspomnieć 
o tytułowym „wspólnym mianowniku”. To tekst 
krótki, skromny, boleśnie rzeczowy. Byłby 
ozdobą każdego tomu, pierwszą szablą każde-
go poetyckiego turnieju. Dotyka on bowiem 
kwestii fundamentalnej - uczucia strachu, które 
towarzyszy każdej żyjącej istocie. To powszechne 
bicie „przerażonych serc” rozbrzmiewa na ziemi i 
ponad nią, w slumsach i w pałacach, na peryfe-
riach i w centrum, na wszystkich kontynentach. 
Jego echo jest ze światem od początku, od pierw-
szego skurczu dzielącej się komórki. Tworzy 
globalną wspólnotę istot czujących. Nie sposób 
tego strachu okiełznać, wykpić się od niego. 
Nie ma przed nim schronienia, bezpiecznego 
azylu. Oto wiersz:

to jest nora lisa
to jest pałac króla
to jest piwniczna izba Jasia
to jest apartament dyplomaty 
to jest buda psa
to jest M-4 ze ślepą kuchnią
to jest kajuta marynarza
to jest gniazdo orła bielika
to jest namiot na polanie
to jest izolatka na neurochirurgii

to wszystko są kryjówki
skąd dochodzi przyspieszone bicie
śmiertelnie przerażonych serc

Nie ma w tej książce wierszy słabych, chy-
bionych, niepotrzebnych. Bywają tragiczne, 
jak „zemsta”, w którym sędziwy poeta wadzi się z 
przedmiotami, odkrywając nagle, że były istot-
ne w jego życiu. Że ich wieloletniej obecności 
nie doceniał, uważając ją za oczywistą, czyli 
trzeciorzędną. Zapraszam każdego miłośnika 
poezji do przeczytania tego zbiorku. Dodam, że 
jego autor obchodzi w tym roku 60-lecie pracy 
twórczej. Gratulacje.

Książkę gorąco polecam. v

Zdzisław Pruss, Wspólny mianownik, Galeria Autorska, 
Bydgoszcz 2022, ss. 98
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Droga Pani Lucyno
Przeczytałem. I raz, i drugi, i… I zdałem 

sobie sprawę, że czegoś mi brakuje. Wieczór, 
cicho, ciemno – pomyślałem, że lektura Pani 
wierszy wymaga skupienia i nastroju. Wtedy 
myśli ożywają i mienią się wszystkimi kolorami 
rzeczywistości. Tak, to zdecydowanie jest ko-
nieczne. Włączyłem muzykę jednego z moich 
ulubionych kompozytorów – José António 
Carlosa de Seixas i jego sonaty klawesynowe – 
pokrewny jakoś Chopinowi, jeden z wielkich 
mistrzów, zmarł w roku 1742 w wieku 38 lat…

***
Allegro

Magia tego momentu, gdy muzyki nie 
słychać jeszcze, już jednak się skarada i brzmi 
ciszą – jest podstawą przeżycia. Pierwsze takty, 
pierwsze słowa –  cisza stanie się azylem, dźwięki 
i ona stworzą melodię, melodię bezpieczeństwa, 
melodię duszy. Słowiańska dusza, przecież 
Dusza, to zjawisko wyjątkowe – nie ma w niej 
technologii, dlatego nie ma w niej nienawiści i 
zniszczenia, jest za to zrozumienie równowagi. 
Pamiętam. Ci, którzy przyszli potem, nie byli 
ludźmi, byli maszynami stworzonymi w kuźni 
świata – innego świata. A ten akord – to historia 
po(d)stępu (jakoś z Norwidem…). 

Bronić się… można, jednak na końcu 
Losu stoi sosna, której już nie ma (Krysię znałem 
i lubiłem bardzo, o! czasie!).

Nie, nie myślę wiatrem – nie wiem nawet, 

Sławomir Kufel

Sonata z Eqilibrium

czy w ogóle myślę. Wciąż zapominam, wciąż się 
potykam, pszenica, chaber, kąkol jednako mnie 
przerażają – teraz wiem już dlaczego – „ścieżki te 
same/lecz/powrotów nie ma”.

Melania Święta zrobiła to, by zatrzymać 
koło, które wciąż nas wplata. Świętość zawisła 
od uczynków, aby były uczynki, musi być wiara. 
Wiara w dobro, sprawiedliwość, równość, bra-
terstwo i w człowieka. Tego Człowieka. Kobieta 
to wie, zawsze wiedziała – i oni wiedzieli, że ona 
wie. Chyba nie tryumf – jednako zawsze zaufanie 
w swym człowieczeństwie.

Może i się zaplątałem – ale, powoli, rozplą-
tuję „warkocz losu”, tylko „koronki” wciąż nie 
chcą stać się po prostu koronkami (a piękny 
wiersz…).

„Za czasów Rudolfa kota przybłędy” wszystko 
było bajeczne. Kwiaty inaczej pachniały, słońce 
świeciło leniwie, dorodna pokrzywa szumiała 
niesporo. Tak, była też i ławeczka, falami zieleni 
przykryta. Rudolf wygrzewał się na niej i mruczał 
coś o najczystszym C, jak to u Rameau bywało. 
A potem liście opadły i zgniły pod butami 
„zbójców”.
Pauza longa:
Tajemniczy ogród szeleści jesiennym listowiem
za chwilę deszcz i wiatr zmiotą ślady
lata i owocobrania.
I mnie i ciebie otuli puszysta powłoka bieli
iskrzącej w słońcu dnia.
Nadejdzie czas przetrwania w ogrodzie marzeń
dla ciebie i dla mnie.
Adagio

I znowu kobieta, „wieczny człowiek” 
naszej rzeczywistości. Też tak myślę – że jest 
początkiem i końcem – miłości. To banał, lecz 
zawsze trwa spór między siłami mocy i siłami 
miłości…: „Nie do nauki należy określenie, czy 
kobieta jest przyszłością ludzkości… ale trzeba z 
naciskiem podkreślić, że ma znaczący wpływ na 
tę przyszłość. Od tej chwili przyjdzie każdemu 
spośród nas, kobietom i mężczyznom, zadecy-
dować, jaką część pragniemy indywidualnie dać 
z siebie, by nadać kształt światu przyszłości”.1 
Właśnie tak, w ujęciu ostatnich 40 tysięcy lat, 
widzą to francuscy autorzy, a jest to tendencja 
najnowsza, książka ukazała się we wrześniu 
2021 roku. Kobieta zawsze była tą istotą, która 
buduje (bądź odbudowuje), mężczyzna raczej 
tym, który niszczył bądź budował, by zniszczyć. 
Oczywiście, cytowana książka jest feministyczna, 
w tym znaczeniu, że pragnie zrekonstruować 
prawdziwą rolę kobiety w historii ludzkości. To 
tylko domysły, ale… Z tego punktu widzenia 
kobieta to nie „puch marny…”, bo mówi tak 
mężczyzna, który, w ogólności, kobiety się boi 
i jej nie rozumie. Mało tego, wie, że nie jest w 
stanie zrozumieć. Pozostaje mu walka, podbój 
(uwodzenie…), oszustwo, fałszywa spolegliwość 
i co tam jeszcze. Jednak takie dualistyczne widze-
nie nie jest chyba właściwe. 

W końcu (albo – w Początku…) był czło-
wiek w dwóch postaciach: „Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz,/ na obraz Boży go 
stworzył:/ stworzył mężczyznę i niewiastę” (1, 
27). To jest wersja pierwsza, jak piszą redaktorzy 
Biblii Tysiąclecia: „Pierwsze to opowiadanie, bar-
dziej teologiczne i abstrakcyjne, należy zestawić 
z drugim, bardziej obrazowym i konkretnym” 

(s. 25). A w „konkrecie”, w którym czuć już 
wczesnych izraelitów, podział mamy  dokonany 
– mężczyzna, pan i władca – i kobieta, spolegliwa 
jego niewolnica. Pogubiliśmy się od paleolitu, 
stało się coś takiego, że ludzkość zmieniła zasady 
postępowania, a pierwotne Stworzenie odeszło 
w niepamięć. Ten przełom nastąpił gdzieś w 
okolicach 27 000 lat temu (chronologię izraelic-
ką z żalem, lecz zostawmy na boku…), to widać 
w artefaktach, w szkieletach, w śladach na sta-
nowiskach – przyszli nowi ludzie i zaczęli czynić 
sobie ziemię poddaną. Nazywam to „cywilizacją 
technologiczną”, odmienną od wcześniejszych 
i rozwijaną do dziś (a koniec jej – transhuma-
nizm, czyli powrót do „boga”, utożsamianego z 
władzą technologii). Kobieta w takiej cywilizacji 
musi być przede wszystkim reproduktorem, i, w 
dodatku, dawczynią przyjemności. Przykre jest 
to, że wszystkie religie powszechne, wyrastające z 
izraelickiego pnia, przyjęły tę zasadę i zbyt słabo 
działały (działają), by się jej sprzeciwić. Łatwiej 
przecież przyjąć, że kobieta to czarownica, służ-
ka szatana, niż uznać, że to mężczyzna winny 
jest jej tragedii. 
Ci, którzy to rozumieją, mówią właśnie tak:
ocal
swoją ludzką twarz
ocal
sece dobrocią miłosierną
naznaczone na wieki      

Tu już nie mamy kobiety ni mężczyzny – 
jeno człowieka i jego duszę. Tak, Sęp-Szarzyński 
pisał o tym dawno – ale o rzeczach tego świata 
mamy wieści od początku tego świata: „Dusza 
natomiast w swoim naturalnym świetle, w swojej 
najwyższej części, wznosi się na podobieństwo 
światła anioła ponad czas i przestrzeń i wraz 
z nim przejawia duchowe działanie w niebie. 
Dlatego dusza ma się nieustannie wznosić w 
działaniu duchowym. A gdzie znajdzie choćby 
trochę Boskiego światła lub Bożego podobień-
stwa, tam niech zbuduje mieszkanie i nie wraca, 
dopóki się nie wzniesie jeszcze wyżej”2. W tytu-
łach, bogactwach, karierze, a nawet w urodzeniu 
nie ma Boskiego światła – są ludzkie i dla ludzi. 
Nie można więc zabrać ich ze sobą do światła, 
bo są z natury ciemnością. Prawda, człowiek 
żyje w światłocieniu, to jednak nie znaczy, że 
jego dusza nie ma podążać do Boga. Dlatego:
Wiatr uniesie proch 
Istnienia
Słońce opromieni
szlachetność
Duszy
Księżyc blaskiem gwiezdnej drogi
zaprowadzi tam skąd przyszedłeś!
Bóg
powita podziękowaniem
ocaliłeś
Mnie

Człowiek nie ma innego wyjścia, jeśli chce 
pozostać człowiekiem. Jeśli natomiast dąży do 
rzeczy przez siebie stworzonych, staje się sługą 
tych rzeczy, podlega im, one nim rządzą – ani się 
spostrzeże, gdy światowa sieć stworzy mu kokon, 
władcy tej rzeczywistości ponownie wpędzą go 
w niewolę, a następca człowieka, dziś zwany 
„sztuczną inteligencją”, zawładnie umysłami. 
Tylko porządek świata, wszechświata – bez in-
gerencji ze strony stworzenia – może zapewnić 
ład i harmonię. Inaczej ta rzeczywistość się 
rozpadnie: „Albowiem choć Bóg jest środkiem i 
obwodem wszystkich sfer gwiezdnych i choć od 
niego pochodzą zróżnicowane pod względem 
szlachetności natury bytujące w każdej sferze, 

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.
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to przecież chyba nie wszystkie miejsca niebios 
i gwiazd są puste, a tylko ta nasza Ziemia jest za-
mieszkana przez istoty obdarzone intelektem; w 
rzeczy samej nie wydaje się, by [tu, na tej Ziemi] 
i w tej sferze, mogły bytować jakieś inne istoty 
rozumne szlachetniejsze i doskonalsze od nich, 
nawet gdyby na innych gwiazdach żyły istoty 
innego rodzaju. Albowiem człowiek nie może 
pragnąć [dla siebie] innej natury, lecz tylko 
doskonałości w swojej”3. Jeśli ludzkość postąpi 
przeciwnie, pozbawi się jedynego miejsca, gdzie 
może egzystować. Zginie.

Menuet
Nie mam zaufania do piszących ładne, 

zgrabne, wysublimowane wiersze. Może ina-
czej – poezję. Jakoś nie wierzę Słowackiemu, 
Leśmianowi (który nawet nazwisko u-klechdził) 
czy Lechoniowi. Tak doskonali, że sztuczni. 
Lepiej poczytać, może i niezbyt gładkie utwory 
Czechowicza, Tadeusza Nowaka, niechby Hara-
symowicza. Tam jest prawda, podparta solidną 
erudycją, ale prawda. Naturalność.

Nie mam zaufania do tych poetów, którzy 
wstydzą się pisać o uczuciach prawdziwych, o 
prawdziwych przeżyciach. Którzy wymyślają 
konflikty bądź kierują się modą. Kiedyś był to 
„strumień świadomości”, fanaberie „psychoana-
lizy”, twardy materializm (jako „wiara” zresztą), 
albo postmodernistyczny bełkot. Było tam 
wszystko – prócz prawdy o człowieku.

Nie mam zaufania do poetów-ideologów. 
Taki zawsze podetka usta tam, gdzie dobrze 
karmią. Karma leje się obficie potokami słów i 
ludzkiej krwi. Za to nakłady są wysokie. Prawda 
nigdy tam nie gości.

Nie mam zaufania do krytyków poezji. 
Wydaje im się, że zrozumieli wszystko, poznali 
wszystko, wiedzą wszystko. Tam gdzie wszystko 
– tam nic. Nie można stać się drugim człowie-

kiem, nie można wiedzieć tego, co wiedział 
pisząc utwór. Można za to przedstawiać swoją 
tego interpretację. Zatem nowy, odrębny od 
wiersza tekst.

Jednak ufam Inspiracjom. 
Najlepiej, gdy nie wszystko jest powiedzia-

ne, nie wszystko do-pisane. Jak obrazy Zbigniewa 
Skirmuntta

Po latach wielu na gwiezdnym szlaku
rozpoznał kochanków
księżyc od stuleci ten sam
szli trzymając się za ręce
czule
ręce drżały szczęściem niepojętym!
Czuć smutek, smutkiem tchną słowa i 

melancholią. Ludzie, którzy są i których nie 
ma. Ludzie którzy będą. Strumień czasu – ni-
czego nie zatrzymasz, lecz pozostanie wszystko 
– w sercu. Bez miłości nie ma człowieka, to jest 
właściwa odpowiedź. Właśnie  człowieczeństwo 
dopowiada kontury obrazu
dam sznury
alchemią utajnione
uśpione we mgle znikają powolnie
sennie w mrok nocy
Nic, co ludzkie – nie ginie. Jest w nas, jak postacie 
starego Kazimierza, dziwnie podobne do rysunków 
Norblina. Bo to te same postacie. Wszystko już było – i 
wszystko już będzie.
Wspomnienia budują nasze odczuwanie świata, są 
aktualną cząstką nas
Lekkością nut Walca
prowadzisz nad brzegi Sekwany
na piaszczyste nadwiślańskie
plaże

Kiedyś poszedłem na brzeg Sekwany, 
naprzeciw Nôtre Dame. Usiadłem na ławce i 
patrzyłem na Paryż, na ludzi, na wodę. Może trzy 
godziny, sam, inni pojechali zwiedzać największy 
na świecie Auchan. Świeciło słońce, ciepło, bo 

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.

lipiec. Szum miasta przeplatał się z pluskiem 
wody, poruszanej co jakiś czas przez przepły-
wające stateczki. Tak, Fryderyk przysiadł na 
chwilę, ale był smutny – Trochę mi ten Walc nie 
wychodzi – szepnął tylko – piasek jest jakiś inny. 

Coda
Droga Pani Lucyno
Pani teksty mają tę właściwość, że poruszają 

przede wszystkim uczucia, a potem myśli. To 
poezja chwili, refleksji, zdumienia i zrozumie-
nia, szczegółu i wyodrębnienia. „Kot Rudolf” 
siedzi na ławce każdego z nas, kto tylko zechce 
się poddać melodyce Pani utworów. Poezja nie 
musi być doskonała – nie powinna być dosko-
nała, bo człowiek też doskonały nie jest. Klasycy 
mieli rację, jednak wierszy pisać nie umieli. Jest 
Pani poetką Ducha, i czuje Jego moc. To moc 
niebezpieczna, bo musi zakładać odpowiedzial-
ność za odbiorcę – nie jest sztuką rozbudzić w 
człowieku Ducha, sztuką jest zrobić to tak, by 
ten Duch pozwolił mu osiągnąć dobro, miłość 
i wiarę. Pani to potrafi.

Dziękuję za możliwość lektury i przepra-
szam – przepraszam, że opisałem te uczucia 
i myśli, które zrodziły się we mnie, wiele było 
nowych, a przecież z duchem (Duchem?) cha-
dzam nie od dziś. Wszystko dzięki temu, że pisze 
Pani prawdą i naturą, przeżyciem świata. Zatem i 
odbiór Pani poezji musi być taki – emocjonalny 
i sięgający do głębi. 

Dziękuję. v

Lucyna Żbikowska, Equilibrium. Moc Ducha, RS DRUK, 
Rzeszów 2021, ss. 246

Przypisy:
1 T. Cirotteau, J. Kerner, Ė. Pincas, Lady Sapiens. Enquête 

sur la femme au temps de la Préhistoire, Paris 2021, s. 242.
2  Mistrz Eckhart, Wybór pism, Kraków2014, s. 66.
3  Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, Warszawa 2014, 

s. 153.
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Żal Panie Stefanie, i to duży, że to już nieubła-
galny koniec czytania Opowieści niezweryfikowanego, 
a robiłem co mogłem, by ten niechciany koniec 
oddalić, czytając po kilka stron dziennie, choć 
najchętniej czytałbym tę powieść historyczną czytać 
non-stop.

I wie Pan co? Nie raz i nie dwa musiałem 
uświadamiać sobie, że to nie-autentyczne wspo-
mnienia byłego funkcjonariusza Służby Bezpie-
czeństwa, skrupulatnie spisywane w domowym 
zaciszu, lecz literacki trud pisania, który jest uczciwy, 
aż do bólu wobec czytelnika i przedstawia w sposób 
godny mistrza pióra, obraz na szczęście już mi-
nionej, przez większość społeczeństwa tak bardzo 
niechcianej, rzeczywistości. 

Włodzimierz Rutkowski

Dzień dobry, Redakcjo

Małgorzata Borzeszkowska, Las Schrödingera, Kalisz 
2022, Wydawnictwo Stowarzyszenie Promocji Sztuki 
Łyżka Mleka, ss. 54
Jacek Mroczek, ja, ty, oni, Warszawa 2022, Wydawnic-
two Fundacja Duży Format, ss. 84

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
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