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Jerzy Grupiński

Wiersz ze śniegu
                                     
                    Mówię – bom smutny – 
                            i sam pełen winy
                                  Juliusz Słowacki

Pada śnieg na twarze
na wiersze nasze dzieci na tomiki
Na mowę – trawę
i wyraz co w literę się waży
Zołzy zawiści zawistki i zajady
polemiki i panegiryki
Na kupione recenzje ukłony
wychodzone wymodlone krytyki
Peleryny pierścienie w turniejach 
puchary berła i patyki

Śnieg – i papier trzeszczy 
jakby rechotał ktoś pukał się w głowę
albo klepał po plecach
golono – strzyżono sonetów trawniki
i przekłady jeszcze na obce języki
A debiutantka zalotna sprzed lat
- kula papieru rzucona do kosza
wciąż rośnie jak lawina puchnie
zagarnia słowa godziny i dni
W noc z czarnym kłamcy językiem
ogon podwójny zawinięty w literę
jak upiór się śni

Padaj śnieg – jakby ktoś
rękopis daremny biały darł
Na żywo wyrywał lotki
wydzierał i sypał litery
- z kalendarza kartki
Kocha lubi szanuje
pisze milczy żałuje
nie chce nie pamięta żartuje

Śnieg
Ale są może jeszcze puste kartki 
gdzieś nowe zęby mądre książki
szkła co widzą ostro i daleko
i słowa – wargi które mówią
Może są jeszcze gdzieś drzwi
które uderzone boleśnie
nie bolą nie pamiętają nie cierpią

Magdalena Podobińska

zamieć                                                        

kolejny raz odeszłam od zmysłów
przedwczoraj na kilometr
wczoraj dwa

późnym wieczorem
udało mi się wrócić
dzięki drogowskazom
-zaśnieżonym 
i odrapanym 
przydrożnym 
kapliczkom

Marek Słomiak

i zobaczył

cały kulig zdarzeń się ciągnie
i wzdycha
i pieni w sieni jego wzroku
jak pieśń zagadek obsadek
którym pisać nie kazano
których czytać nie dano
cały ciąg hałasów i cisz
- zwątpił w odkrycie ich życia
zafrasowany siadł na kamieniu
podniósł wzrok o krok od ciebie
anioł deszczu słów się objawił
- wyznał serca tętno puls miłości
- i zobaczył
że to jest dobre
 - - i tak powstały wyspy dobrej
 nadziei
i jeszcze są…

Michał Dereszkiewicz  

wieczorowanie tła

ten wieczór szumi
milczą nagrania
gdzieś promieniuje
cały wszechświat ja
siedzę w krześle ktoś
siedzi w fotelu
szumi ulica
jego decyzją
drżą okna światy
pikują w próżnię
wieczór wydaje
dźwięki godne tak
telewizora
puste kanały
prąd i śnieżyca
prąd to krew głośna
nieżyt bezwstydny
wieczór wciąż szumi
niech będzie rano

Ewa Blekicka, „Karnawał”
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Aleksandra Białczak

przepraszam, że jestem 

nie mam nic do powiedzenia 
prócz imienia i krótkiego przepraszam 
wszelki wypadek należy uprzedzić 

Katarzyna Kolbiarz

fragmenty 

lubił oglądać dokumenty o ludziach. słuchał o sukcesach 
naukowców pracujących nad wynalezieniem 
remedium. martwił się kosztami napraw ekskluzywnych
samochodów. irytował niekształtnością podbródka 
gwiazdy hollywood. wpadał wyczerpany w wytarty 
fotel przy historiach o długich trasach koncertowych. 
ciężko mu było się podnieść spod kolekcji 

ludzkich fragmentów.

Marek S.Podborski

Mali gna

ona była 
z urodzenia
w Chinach urojonych
wyszła kukła wymuskana
ciemnymi oczami ponad
wiechy wiarołomne
dozgonne

ona szyła
szaty baty stowe
przestrzeni utraty
sytych i zgłodniałych harmonii 
sferycznych przeciwieństw
suknie poły skują
straszliwe

Michał Dereszkiewicz  

byt tonący wygodnie

istnieję
dzisiaj horyzontalnie
wpatrzony w szpiega który
czasem dzwoni co mam
w nawyku ignorować
nawet sam się nie zajmę
tym na co patrzę
kiedyś lubiłem.

smażony kurczak ogrzewa
moje serce
ten najmniej czuły we mnie punkt
a ja spoczywam
byt postwęglowy
którego instynktom podcięto
skrzydła w imię cygar
ludzi co sto lat temu
śmiali się z plakatów
w garniturach
            droższych od
            mojego życia

istnieję
byt tonący wygodnie.

- Dzień dobry, przyszedłem w ten mroźny wieczór odebrać zaległe długi, długi spacer 
za mną, pozwolą więc Państwo, że się wproszę na filiżankę, a raczej gorącą czarkę kumysu, 
obliżę od foczego tłuszczu lśniące poliki i zagryzę suszoną baraniną, to mój najlepszy deser. 
Państwo nadal za ja dają fabrycznie preparowane słodycze w wytłokach z plasti-ku chorobie 
bezsennej, ja w goryczy korzennej osią gam znaczne ozdrowieńcze rezultaty. Nie można 
zatem dławić zdrowych odruchów mocnego z natury ciała w przeznaczeniach ekspiacji.

Ile są Państwo dłużni? Precyzja jest tu oczy wiście niemożliwa, bo z każdą sekundą czas 
to pieniądz i licznik coraz szybciej bije, nie, to nie rozgrzewka, to bar czysty dźwięk bicia pie-
niądza i dzwonów na drogę, a pieniądz to przecież rzecz umowna, a u mowy rzeczy ożywają 
żądliwym pożądaniem wszechrzeczy i podpis na straży wyroczni.

Ja zawsze jestem dobrej myśli (traktując już pieniądz z goła wręcz pretensjonalnie), że 
się w końcu z klientem doga damy. Wypłatę z odsetkami przyjmuję wy-łącznie w używanych 
banknotach, bo bardzo lubię czuć zapach spoconych dłoni.

W ogóle pożyczki należy brać z głową, bez głowy niestety można się tylko ostatni raz 
zdziwić, przy nagle opadającej kur ty nie. Kury, gdy na pieńku tracą głowę, jeszcze kilka chwil 
mogą biegać wokół i machać skrzydłami, ale nie pofruną. Aku-rat mam przy sobie świeżą 
głowę konia, a koń jaki jest każdy widzi w tym łbie inne po wiązania, a rozwiązanie raptem 
jednym, mocnym cięciem w gordyjski węzeł. Trzeba chwytać się różnych gzymsów i forteli, nie 
płochych latawców. Nikt przecież nie życzy upadku drugiemu, tym bardziej bolesne wydają 
się te z dużej wysokości, gdzie obserwowało się życie jak metafizyczny skan sen.

- On jest chyba zbyt sentymentalny i plącze wątki! Czy wszystko w obwodach działa bez 
zakłóceń? Chip aktywny, chłodzenie dobre, płynny przebieg procesów. Jeszcze sprawdzę  
sen sory.

Wiesław Marcysiak

GOLEM W PARKU

Tu się pojawiają widma zrozpaczonych 
rodziców
Dalej nieukojonych dzieci z rodzinami
Czasami ktoś schowa się za pniem drzewa
w którego korzeniach mieszka szczur
przez przyszłe ofiary karmiony suchym 
chlebem

Brodzę pośród kości i czaszek
Całuję każdą i odkładam
Zawziętość tamtych usprawiedliwiła
Wybaczali sobie niepamięcią

Śpiewali tańczyli 
Chłopaki kopali czaszki
Turlali je

A wszystko widział golem
Ale nikomu nie mógł powiedzieć
Za dnia rozsypuje się
Nocą scala
Na obraz i podobieństwo
człowieka

Jednak nie mam pewności
Choć to może urojenia
Zostawiają blizny
Coraz grubsze
Splątane jak sznur
Jak pętla rozpaczy
 
 

Sen ty mentalny  inkasent
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (35)

1 grudnia 
Co rozświetli grudniowe mroki? Śnieg już 

był. Oczekiwanie? U mnie jest jeszcze jakieś tam 
Spełnienie.

2 grudnia
Trwa jeszcze polskie debatowanie nad 

meczem piłki nożnej Argentyna vs Polska (2:0). 
W debatach udział biorą nawet gospodynie 

domowe. Mój pogląd: błąd taktyczny trenera po-
legający na tym, żeby się tylko statycznie bronić i 
od czasu do czasu montować desanty na bram-
kę przeciwnika. Rzeczywiście, biało-czerwoni 
nieźle kryli, ale niebiesko-biali, szybsi i bardziej 
elastyczni, skutecznie ich ogrywali, nie mówiąc 
już o tym, że cały czas tańczyli swój latynowski 
taniec, przerzucając się cały zespołem raz do 
przodu, raz do tyłu. Polacy wyglądali jak tyczki 
na trasie slalomu narciarskiego, będąc na doda-
tek o głowę wyżsi od Argentyńczyków. Różnica 
między Robertem Lewandowskim a Lionelem 
Messim polega na tym, że ten pierwszy nie gra, 
nie szuka piłki, tylko na nią czeka (spuścizna po 
niemieckiej precyzyjnej maszynce do strzelania 
goli), a ten drugi gra i podaje innym, choć sam 
skompromitował się podobnie, jak swego czasu 
ten pierwszy, nieudolną egzekucją „jedenastki”. 
Wciąż pamiętam okrzyknięcie przez Polsat, R. 
Lewandowskiego Królem Polski a przez TVP naj-
lepszym piłkarzem świata, co nastąpiło po statystycz-
nym sukcesie strzeleckim w nudnej niemieckiej 
lidze futbolowej. L. Messi jest dobrym duchem 
zespołu, organizatorem gry a R. Lewandowski?

3 grudnia
Jesień i zima zapędzają nas do przybytków 

kultury. W Galerii Miejskiej Biura Wystaw Arty-
stycznych w Bydgoszczy wystawa jubileuszowa 
Stanisława Stasiulewicza, który od 40 lat podej-
muje udane próby „zatrzymania czasu w barwie i 
kresce”. Wciąż mam w oczach jego leśny obraz z 
„brzęczącym” w świeżo namalowanym powietrzu 
trzmielem. Malarz podchodzi z Oszmiany na 
Białorusi, co potwierdza moją tezę, że większość 
tego co, dobre w kulturze Kujaw po II wojnie 
światowej jest dziełem ekspatriantów i imigran-
tów z Kresów.

W tymże samym salonie wystawa plastycz-
nych odwzorowań szarej i męczącej codzien-
ności pod tytułem Marginalia z bardzo mnie 
odpowiadającym filozoficznym przesłaniem o 
„dylematach współczesnego człowieka, zapętlo-
nego w swoją codzienność, zmagającego się z jej 
powtarzalnością i jednocześnie nieuchronnym 
przemijaniem”.

4 grudnia
Wszystkie moje Barbary pomarły, więc 

skupiam się na piłce nożnej. Jakaś przyjemność 
w niedzielę, oprócz leniwego tempa, musi 
przecież być. Mecz 1/8 finału Francja vs Polska 
z wynikiem 3:1. Rehabilitujący w stosunku do 
meczu z Argentyną, ale biało-czerwono na 
zielonym, ukazujący poziom polskiej piłki i jej 
mankamenty. Bliżej archaicznego podwórka niż 
nowoczesnego stadionu.

Polacy nie utrzymywali tak jak Francuzi 
zaplanowanego szyku, tylko biegali za piłką 
jak ja kiedyś na podwórku. Nie mieli kondy-
cji i szybkości, które dostawały Francuzom a 
raczej francuskim Murzynom z rewelacyjnym 

23-letnim Kylianem Mbappe na czele. Czkawką 
odbija się więc nasza tragiczna historia, bo choć 
mieliśmy Ligę Morską i Kolonialną, to jednak 
kolonii się nie dochrapaliśmy. 

 
5 grudnia
Niesamowity dialog Andrzeja Stasiuka z 

Dorotą Wodecką w Barbórkowym numerze 
„Gazety Wyborczej” (2022, nr 281, s. 22-24). 
Czytam go w redakcji, przytulony do gazowego 
grzejnika, bo wróciłem z działki, gdzie przyci-
nałem gałęzie i bezskutecznie usiłowałem je 
spalić a na dworze było - 2 oC i prószył śnieżek. 
Od czasu do czasu spoglądam na uliczny pejzaż, 
który choć dał mi kilka impulsów poetycko-
-prozatorskich, to nie jest jednak tak plenny jak 
Stasiukowa łąka za oknem, na którą „każdego 
dnia światło pada inaczej i inaczej wszystko się 
barwi, świeci, pobłyskuje albo zupełnie znika we 
mgle czy w ciemności”.

W rzeczonym dialogu aforyzm za afory-
zmem, mądrość za mądrością a  już na pewno 
normalność, niewypinanie piersi lub zadka. 
Chciałoby się te mądre normalności przepisać 
i do wierzenia PT Czytelnikom przekazać, ale 
jest ich za wiele, więc podaję miejsce, w któ-
rym mogą się z nimi zapoznać. Zawsze, jako 
po trosze naukowiec, wskazuje ich dokładne 
źródło inspiracji a nie niczym zakompleksiały 
kaznodzieja, który czerpiąc w swoim kazaniu z 
czyjejś wypowiedzi nie podaje imion i nazwiska 
autora tej wypowiedzi, tylko - uznając zapewne, 
że tylko na Boga można się powoływać - mówi 
pewien pisarz lub w jakiejś książce. 

Sygnalizując genialne wypowiedzi A. Sta-
siuka i niezłe prowokacje D. Wodeckiej mam 
złudną nadzieję, że ktoś, czytając po latach 
ten Dziennik sięgnie także po nie. Nie, nikt nie 
sięgnie tak jak nikt tego Dziennika nie będzie 
czytał; najwyżej jakiś badacz diarystyki poprze-
rzuca kartki. 

O, znów refleksja nad diarystyką! Mam 
przewagę nad innymi diarystami, którzy jak J. 
Banaszak (nota z 16 października 2022 roku) 
produkują od czasu do czasu wielgachne księgi 
(ostatnia ma 360 stron), dla których trzeba mieć 
niezwykłą cierpliwość, czas i uważność. Moja 
przewaga polega na tym, że mogę, a pracowa-
łem nad tą możliwością wiele lat i strzegę jej jak 
oka w głowie, publikować swoje memuary co 
miesiąc, co daje szansę, że ktoś z nudów lub z 
przypadku coś tam z nich liźnie.

Wracając do tej burzy w szklance wody, 
którą wywołała Stasiukowa wypowiedź: „Byłem 
normalnym chłopcem. Rzucałem kamieniami 
w przejeżdżające pociągi i dręczyłem zwierzęta”, 
to muszę przyznać, że ja, obok kilku oderwanych 
muszych odnóży, mam na sumieniu namó-
wienie brata Bronisława do rzucenia kota na 
pożarcie przez groźnego psa przywiązanego 
łańcuchem do budy na podwórzu domu naszej 
babci w Sokołowie Podlaskim. Pamiętam do dziś 
ten wrzask, łomot i moje przerażanie. Wstydzę 
się tego bardzo. Jeśli idzie o inne zwierzęta z 
moich chłopięcych lat, to usiłowałem ratować 
zdychające gołębie i wróble, podrzucałem 
oszołomione muchy hodowanym w łazience 
pająkom i karmiłem płatkami dzikiej róży zgro-
madzone w słoiku czerwczyki.

Nie wiem, czy byłem „normalnym chłop-
cem”, ale do Stasiukowego wytłumaczenia tego 

typu zachowań, czyli do ciekawości dziecięcej 
dodałbym jeszcze dziecięce okrucieństwo. For-
mujący się człowiek, a szczególnie mężczyzna, 
chce być mocny, zwycięski, sam jeden i dlatego 
czasem próbuje wyeliminować jakiś element z 
chaosu świata, który zaczyna go przytłaczać. W 
okresie dorastania występuje też faza psikusów, 
bo jakiż ten świat jest nudny, jakiż poukładany!

W tym momencie przepraszam PT Czy-
telników za... naiwne, amatorskie psychologi-
zowanie.

6 grudnia
Ludzie, obrastając w domy, mieszkania, 

samochody, zindywidualizowane formy spę-
dzania wolnego czasu czy życia w ogólności, 
zamykają się, bowiem cały czas ten majątek 
buduje granice, które trzeba pilnować. Jedną z 
form takich prywatnych granic jest dbanie o to, 
aby nikt, broń Boże, nie zarysował karoserii sa-
mochodu. Nie, nie utyskuję, tylko stwierdzam 
fakt. Wiem bowiem, że procesu obrastania w 
rzeczy się nie zatrzyma, jeśli on sam przez się 
nie wygaśnie. Niemniej czasem patrzę uważniej 
na karoserię mojego Opla Astry, bliżej nie 
określonego koloru, coś między ciemnym bu-
raczkiem a przełamaną czernią. Chyba jednak 
samochód jest brunatny.

7 grudnia
„Długo przymierzała się, jaką do tej ga-

łązki, którą przed chwilą zerwała, z jakiejś tam 
zielonej doniczkowej rośliny, którą mi ktoś 
przyniósł a ja w końcu zacząłem ją pielęgnować, 
to znaczy usuwać zeschłe liście i od czasu do 
czasu wciskać w ziemię pałeczki z nawozami. 
A teraz bez żadnego pytania ona zerwała tę 
odnóżkę, aby zakorzeniała się w jej mieszkaniu. 
Bez żadnego pytania i to było piękne. Piękne 
było też jej odejście, w zasadzie też bez żadnego 
słowa. Oczywistość – to znak, że jesteśmy ze 
sobą blisko...”

Ależ ci debiutanci pisarscy rewelacyjnie 
piszą! Szkoda tylko, że mają kłopoty z kom-
pozycją całości. Prawdopodobnie jest to efekt 
fragmentaryzmu jako powszechnej cechy 
umysłowości naszych czasów.

8 grudnia
W numerze 13. „Akantu” (s. 35) Jacek 

Wilkowski przedstawia pisany na kolanie swój 
Dziennik czasu wojny poezji z newsami. Przedrzeź-
nia poważną diarystykę, mieszając fakty ze 
swoimi, naciąganymi, silącymi się na dowcipne, 
wydumkami. Żadnej hierarchii, żadnych war-
tości, tylko pokazywanie światu języka:

- Zobaczcie, jaki ja jestem zdystansowany!
Czytaj: - Lepszy, mądrzejszy, dowcipniej-

szy, zagadkowy. 
A ja wciąż nie mogę rozszyfrować, co 

znaczy następujący zapis: „On najpierw obciął 
Polsce ręce, a dziś obcina nogi”. Czy nasze życie 
a może stopa życiowa rośnie tak nieubłagalnie, 
aby trzeba je było przycinać? 

Najsmutniejsze, ale też najbardziej wo-
bec wysokiej sztuki obrazoburcze, jest w tym 
pseudo-dzienniku, że autor miesza poezję z 
fakenewsowymi memami.

9 grudnia
Podczas rekolekcji w klasztorze Misjona-

rzy Świętego Ducha ujrzałem Murzyna, który 
w całkiem nie chłodnym refektarzu spożywał 
posiłki owinięty w kurtkę z futrzanym kołnie-
rzem. Nie znał ani polskiego ani angielskie-
go, tylko cały czas się uśmiechał. Prowincjał 
wyjaśnił mi, że jest to ksiądz z Ghany, który w 
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ramach migracji wewnątrzkościelnych został 
wysłany do Polski, bo w Afryce jest tyle powołań 
i wyświęceń, że dla neoprezbiterów nie ma już 
miejsc pracy. W Polsce miejsca są, ale co robić z 
niekomunikatywnym Murzynem, który trzęsie 
się z zimna? Prowincjał poinformował też, że 
do ich zakonu od czterech lat nie było w całej 
Polsce żadnego powołania.

 - Nie wiem, co się stało... – stwierdził w 
zadumie.

- Jesteście zakonem misyjnym i kiedyś 
chłopcy, którzy chcieli wyjechać w świat garnęli 
się do was, a teraz można podróżować po świe-
cie bez wdziewania waszego habitu – chciałem 
powiedzieć, ale ugryzłem się w język. Szkoda 
mi było sympatycznego, acz bezradnego wobec 
procesów cywilizacyjnych, zakonnika.

10 grudnia
Od momentu napaści Rosji na Ukrainę 

rząd polski pomaga Ukrainie w trzech za-
sadniczych zakresach: politycznym (stosunki 
dyplomatyczne między Polską a Ukrainą 
zostały nawiązane 4 stycznia 1992 r. i od tego 
momentu Polska, nie myśląc zbyt o swoich 
interesach, wspiera dyplomatycznie wysiłki 
Ukrainy w celu utrzymania suwerenności), 
militarnym (dostarcza Ukrainie sprzęt woj-
skowy i instruktorów; Polska jest trzecim kra-
jem na święcie pod względem ilości pomocy 
wojskowej przekazywanej Ukrainie; rząd w 
Warszawie zobowiązał się już do udzielenia 
Kijowowi wsparcia o wartości 1,81 mld dola-
rów) i humanitarnym (Polska od początku 
wojny znajduje się w czołówce przekazujących 
najwięcej - 2,94 mld zł). Polacy przyjęli do swo-
ich domów – a nie do obozów dla uchodźców 
- głównie kobiety i dzieci, w dużym stopniu 
są to ludzie schorowani, liczący na bezpłatną 
specjalistyczną pomoc medyczną. W pierwszym 
półroczu 2022 r. ponad 70 procent polskich 
gospodarstw domowych zaangażowało się w 
pomoc uchodźcom. W pierwszym etapie służby 
państwowe i samorządowe bardzo sprawnie zaj-
mowały się kwaterowaniem uchodźców, potem 
było znacznie gorzej. Od 24 lutego, czyli dnia 
początku drugiej agresji Rosji, granicę polsko 
-ukraińską przekroczyło ponad 7,88 milionów 
uchodźców z Ukrainy. Rząd polski wydał na 
pomoc biżeńcom 5,5 mld zł. 

Co szokuje Polaków to fakt, że w sprawie 
wybuchu ukraińskiej rakiety w Przewodowie 
nie padło ze strony ukraińskiej słowo: „Prze-
praszamy.” Ukraińcy kłamią więc jak Rosjanie. 
A już łudziłem się, że ta wojna trochę ich wy-
prostuje. Wydaje się, że kłamstwo jest cechą 
większości wypowiedzi ludzi pochodzących ze 
Wschodu.

W nocie z 7 sierpnia 2022 roku pisałem 
jednak o epoce kłamstwa na całym świecie. 
W większości przypadków jest to kłamstwo 
kontrolowane, czyli mające charakter alibi. 
Jest ono dopuszczalne w systemie prawnym 
jako forma obrony. Wszystko więc wskazuje 
na to, że świat jest coraz bardziej opresyjny, 
skoro wciąż trzeba się bronić. Instrumentem 
opresji są też media polujące na każdy błąd 
i wynoszące pod niebiosa człowieka, który 
zgrabnie blaguje.

11 grudnia
Trochę czułości... 
Ależ to, wylansowane przez Olgę To-

karczuk w końcowej części jej noblowskiego 
przemówienia pojecie robi karierę! Noblistka 
nadała jemu stosowną powagę, bo dotąd tkwiło 
ono na poziomie banalnej czułostkowości.

12 grudnia
Wstawanie o piątej rano i intensywna 

praca aż do pierwszych przeszkadzających, 
już mnie nie rajcuje. Co się stało? 

13 grudnia
Kupiłem kalendarz kieszonkowy na 

przyszły rok i zaznaczam daty urodzin i imie-
nin osób, które obrażają się, gdy nie dostaną 
stosownych życzeń. Coraz więcej tych osób, 
co może świadczyć o coraz większym przy-
tłoczeniu człowieka, czyli wepchnięciu go 
w anonimowość przez stechnologizowany i 
rozpędzony świat. Ludzie chcą być zauważeni 
choćby w dniu swoich osobistych świąt.

Mnie jest oczywiście pod tym względem 
wszystko jedno. Zawsze tak było. Zazwyczaj 
czuję się skrępowany słuchając życzeń i aby 
przykryć to skrępowanie, też zaczynam, 
choć bez kalendarzowego powodu, składać 
życzenia osobie, która mnie właśnie życzenia 
składa.

Takie programowanie kalendarzyka 
jest swoistą prowokacją wobec Pana Histo-
rii, bo podobno Bóg najserdeczniej śmieje 
się z ludzkich planów. 42 lata temu niczym 
grom z jasnego nieba spadł na przykład na 
Polaków stan wojenny, nieźle przez realnych 
socjalistów logistycznie przygotowany. Ja 
znalazłem się w więzieniu, choć nigdy o nim 
nie myślałem.

14 grudnia
Mecz półfinałowy Francja-Maroko (2:0). 

Z niepokojem patrzę na brutalnych Marokań-
czyków. Rośli, silni, zacięci. Niektórzy wyglą-
dają na bandytów, co potwierdziły zamieszki, 
łącznie z zabójstwem, w różnych częściach 
Europy. Przesłaniem tych zamieszek był świat 
islamski górą.  Boje się, że piłkarskie potyczki 
sprowokują ów świat do kolejnej agresji.

15 grudnia
Odwiedzam trójkę Ukraińców, których 

ewakuowano z okupowanego obwodu łu-
gańskiego. Stracili wszystko. Mówią, że z ich 
mieszkania została korobka, czyli koszyk bez 
przykrycia. Przyjechali z psem - sympatycznym, 
dobrze ułożonym, ale kundlem. To żaden 
majątek, lecz nie chcieli go zostawiać, bo się 
do nich przyzwyczaił i oni też się przyzwyczaili. 
Widzę, że nie otrząsnęli się jeszcze z traumy. 
Jakby bali się wyjść na zewnętrz, bo siedzą jak 
żmije w cholernie ciasnym mieszkaniu. Stary, 
schorowany ojciec siedzi na łóżku jak w wa-
gonie sypialnym, bo w wynajętym mieszkaniu 
są tylko dwa krzesła. Obiecuje, że przywiozę 
trzecie. I radio, aby choć przez to „okienko” 
wyjrzeli na świat.

16 grudnia 
Coraz mniej prenumeratorów „Akantu”. 

Literatura przekształca się w gadanie w elek-
tronicznych mediach. 

Krzesło stłamszonym Ukraińcom zawio-
złem. I radio.

17 grudnia
Już od pewnego czasu urzędnicy lokalni i 

lokalni politycy pracują na jałowym biegu. Nic 
im się nie chce. Odeszła powyborcza energia 
i dobra wola. Tak więc nowe wybory są jak 
najbardziej potrzebne. 

Zgniliznę w administracji pogłębia femi-
nizacja. Kobiety bezczelnie biorą zwolnienia 
lekarskie i opieki na dzieckiem a te, które 
pozostają w urzędach nie chcą – w ramach 

naturalnej kobiecej zawiści – zastępować 
koleżanek. 

18 grudnia
... palce też się mogą kochać...
Budzę się. Niedziela z jasną perspektywą: 

mecz finałowy mistrzostw świata w piłce nożnej. 
Argentyna – Francja (3:3, rzuty karne 4:2). 

Od pewnego czasu niedzielne Msze 
Święte wprawiają mnie w przygnębienie. Sama  
starość: ściągnięte bądź otępiałe twarze, laski 
w dłoniach. Gdzie te świetliste niedziele z pa-
stowaniem butów przed wyjściem do kościoła, 
z dzieciakami biegającymi po bokach i co rusz 
przywoływanymi do  porządku przez uroczyście 
nadętych rodziców, tłok w świątyni? Chyba tyl-
ko we wschodniej Małopolsce. Wielkomiejskie 
parafie rzymskokatolickie są pustawe i smutne.

Argentyńczycy grają jak w transie. Harmo-
nia motywacji i umiejętności. W drużynie fran-
cuskiej chyba  znacznie z tym gorzej; dominują 
Murzyni, którzy są za to bardzo wyrachowani. 
Na trybunie prezydent Emmanuel Marcon 
robi politykę.

O dramaturgii meczu zadecydował rado-
sny latynoski footbal. Argentyńczycy zamiast 
pilnować korzystnego wyniku i przejść do 
tępej obrony, grali na całego, otwarcie, przez 
to gubiąc energię, co doprowadziło do wy-
równania wyniku. Potem loteria „jedenastek”. 
Usztywnieni Murzyni nie trafiają.  

Lionel Messi na ustach wszystkich. Wresz-
cie zaczął się uśmiechać. A ten jego strzał kar-
nego, gdy w ostatniej chwili zmylił bramkarza, 
zmieniając nogę i strzelając lewą to prawdziwy 
majstersztyk. Żona z tej okazji, oglądając telewi-
zyjną transmisję przypaliła ziemniaki. 

19 grudnia
Mimo docierających do mnie sygnałów 

a nawet impulsów (utwory literackie, książki), 
które mają sprawić wrażenie, że mimo wojny 
Ukraina żyje, a raczej stara się żyć normalnie, 
jestem przygnębiony. Państwo to, którego 
PKB skurczył się o jedną trzecią a Rosjanie 
metodycznie niszczą niezbędną do przetrwania 
życia  infrastrukturę komunalną, i tak dotąd 
mizerną, utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki 
stałej transfuzji środków z Zachodu (nota z 12 
października). Czy myśli o przerwaniu wojny, 
o odbudowie a raczej budowie od nowa swoich 
struktur w tymczasowych, niestety, granicach?

Potrzebny jest nowy ustrój ale też usunię-
cie nowotworów osłabiających dotąd ukraiński 
organizm państwowy: korupcji, nepotyzmu 
(chutoriaństwo), oligarchizacji gospodarki. 
Do tego potrzeba nowych bądź szczerze a nie 
na pokaz odrodzonych ludzi, zgodnej i silnej 
woli, mądrych elit i ofiarnego społeczeństwa. 
Obcując na co dzień z ukraińską mentalnością, 
jestem pesymistą, ale równocześnie wierzę, że 
cuda się zdarzają. Nawet w demoralizującej 
atmosferze wojny.

  
20 grudnia
Przedświąteczny bałagan. Co rusz nowe 

pomysły na świętowanie, ale też odrabianie 
zaległości. Najbardziej śmieszy mnie lawina 
konferencji, głównie on-line, bo ktoś tam wziął 
pieniądze grantowe i nie zdążył. Konferencje 
takie nie mają żadnego sensu z wyjątkiem 
podpisania listy obecności, aby grantodaw-
com zamydlić oczy, choć oni nie są głupi i dla 
świętego spokoju, to znaczy dla zamknięcia 
rocznego budżetu przymykają zamydlone 
oczy. Należałoby wprowadzić zakaz realizacji 
grantów w grudniu. v
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Kto nie oddaje w poezji swego serca, 
nawet w sposób prosty i naiwny, a najlepiej 
w sposób prosty i piękny, ten nie nadaje 
się na poetę. Układać zdania w wersy może 
każdy, ale tylko poeta, człowiek czujący jest 
prawdziwym poetą. Poezja to coś więcej niż 
zdania i wersy ułożone w słupki z góry na 
dół. To coś więcej i coś innego. Poezja jest 
kreacją; nigdy nie powinna się stać nawy-
kiem czy reakcją warunkową na bodziec. 
Podstawą poezji jest uczucie. Czym jest 
poezja tego nie wie nikt. Dlatego próbuje-
my ją zgłębić – i dobrze. Intelektualizm i 
racjonalizm nie pomaga. Czucie i wiara – w 
siebie, w człowieka, w słońce. Czucie i wia-
ra; wiara i zwątpienie. Zwątpienie i wiara. 
Czucie. Skromnie – redukcja i samoogra-
niczenie – samodyscyplina. Albo szeroko i 
potoczyście. Zawsze prosto i pięknie. Nie 
głową – sercem. Z serca do serca. Łzą praw-
dziwą, smutkiem, zachwytem. W istocie 
poezja to tylko niewinna, niemal dziecinna 
zabawa słowami, jak zabawa klockami w 
przedszkolu. Więc nie należy podchodzić 
do niej zbyt poważnie, ponieważ wtedy robi 
się smutna i osowiała.

Poezja to muzyka obrazu. Obraz 
malowany słowem, mitem, symbolem, 
sensem i znaczeniem – metaforą. A jeżeli 
obraz, to kompozycja – koloryt, nastrój, 
klimat, smak – niebo w gębie, głowa w 
chmurach; kawałek nieba w oku i w gło-
wie, nieodgadnione równiny nieba pod 
różowym woalem chmur, łza kryształowa, 
błysk słońca w cienistym ogrodzie, refleksy 
światła na powierzchni wody, światło i cień, 
głębia; a nade wszystko piękno – jeżeli się 
uda – harmonia. Metafizyczna, subtelna 
wibracja piękna, harmonii i równowagi, 
to magia przekazu i jedyny klucz do serca 
i umysłu odbiorcy, czytelnika. Przeciwień-
stwo racjonalizmu to nie irracjonalizm 
ale sensualizm, na którym oparta jest cała 
sztuka – w tym także poezja. 

Poezja wysoko przetworzona intelek-
tualnie traci swój blask i smak. Intelekt, 
ta maszynka do mielenia pojęć, w poezji 
słabo się sprawdza lub nie sprawdza się 
wcale. Prawdziwy poeta, to nie ten, który 
myśli, nawet nie ten, który pisze, ale ten, 
który czuje: odetnij mózg – pozostaw serce 
– ono wie najlepiej. Niebagatelna jest też 
wyobraźnia, kreatywność oraz szczerość 
wypowiedzi. A także intuicja. Bo właśnie 
intuicją piszemy wiersz, a ręka i dłoń tylko 
prowadzi pióro poety. Tak więc w istocie 
poezja pisze się sama. Poeta nie stwarza 
– poeta ujawnia to co zakryte. Symbolem 
może stać się wszystko to, czemu poeta w 
akcie kreacji nada taki właśnie sens i zna-
czenie, czerpiąc z własnego doświadczenia, 
językowej intuicji i zbiorowej podświa-
domości. A także całej, bogatej tradycji 
literackiej i kulturowej. 

Trudno lub nie sposób opisać poezję 
jako taką, ale można ją scharakteryzować 
oraz poznać i rozpoznać po jej cechach, 
i poczuć – to jest poezja! Nie trzeba do 
tego żadnej specjalistycznej ani tajemnej 
wiedzy – czuje to i rozumie nawet zwykły, 
przeciętny i nieuczony człowiek, który 

Jaroław Seidel

Słowo o Makbecie

Gdy las birnamski ruszy ku nam, Makbecie,
i wszystkie karty świąteczne jak liście opadną, 
wierny Banco powstanie z błota, ociekając krwią.
Wiedz, że czas twój nieuchronny, choć sam
w to nie wierzysz, podnosi swój wzrok znad
jasnych okularów i przeszywa cię jak bełt.
Siwy czas, kartograf życia, któremu raźno,
choć z lękiem, patrzysz w oblicze, już wie. 
Ty jeszcze nie. I tak za czyny swoje zapłacisz
znienacka, gdy się nie spodziewasz. 
Twój łeb spadnie jak kawał arbuza, z oczami zdziwionymi 
wpatrzonymi w chaos.
Chaos był w tobie i wokół ciebie, we krwi ludzi
i zwierząt co raz to nurzałeś swoje sumienie.
Aż pozostała tylko krwawa szmata, nasiąkła
i ciężka od cierpienia istot, które były tobie oddane.
Tak władzy swoich chuci służyłeś ochotnie, jakby
cały świat był twoim poddanym.
Krwawy Makbecie, niech czas ci nie sprzyja,
a zemsta losu niech cię dopadnie w chwili,
gdy powiesz: Zwyciężyłem! – wtedy upadniesz.
Los twój związany pozornie z losem szlachetnego
Edypa, który swoje nieszczęście zawdzięczał 
przewrotnej wyroczni. Próbował go uniknąć i tym samym
wypełnił przepowiednię złowrogą. Wiele zła uczynił,
myśląc, że czyni dobro. Na koniec sam się ukarał 
Bóg się nad nim zlitował,
pozwoliwszy mu dożyć spokojnej starości.
W naszych oczach i w naszej pamięci pozostanie
ów mąż szlachetny jako godny litości i współczucia. 
Ty zaś Makbecie, usłyszawszy wyrocznię z ust bezzębnej wiedźmy,
zapałałeś ambicją chorą i żądzą, aby ją wypełnić. 
Duszę swą w pancerz a serce w kamień zmieniłeś ochoczo, 
przed oczami mając tylko tron królewski i władzę nad krajem.
Bo zło rodzi się w duszy, a głowa je tylko w czyn
kainowy przemienia. Nie możesz się zatem
równać z Edypem, który zrozumiał, że jest tylko
igraszką w rękach przewrotnego losu.
I choć nie chciał – uczynił co uczynił, to do końca życia
życzliwością ludzką okryty chodził.
Ty zaś spokoju nie zaznasz, bo wpierw cię piekło
pochłonie, razem z żoną twoją, kusicielką, której
byłeś powolny jak pies łańcuchowy. Za przewiny
twoje i zbrodnie, których dokonałeś dla własnej korzyści.

Nie bądź bezpieczny – poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy, 
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.

Jarosław Seidel                                        

Uczucia i symbole

nie często ma kontakt z poezją. Uczucie 
i szczerość rozumie każdy, a one właśnie 
stanowią o istocie i sensie liryki. Jeżeli w 
ogóle mówimy o jakiejś liryce. 

Poezja to styl sentymentu – nie spo-
sób od tego uciec. To literacka maniera 
brillant. To środowisko, w którym powstają 
utwory. To duch czasu i stan ducha artysty. 
Nie strzępy relacji, dysonanse i szkice, ale 
skończone dzieła pełne harmonii. Takiej 
właśnie poezji, mniej intelektualnej i racjo-
nalnej, a bardziej czułej oczekuje czytelnik, 
odbiorca, człowiek. Poeta to czuły barbarzyń-
ca w ogrodzie Hesperyd, który zrywa złote 
jabłka, lecz nie dla siebie. Bo przecież nie 

tworzy się dla siebie, tylko dla ludzi – dla 
drugiego człowieka. Bez pretensjonalnych 
nowinek, zachowując choćby pozory stylu 
klasycznego. Poezja to zaśpiew, melodia, 
melodyka, tempo, rytm, rozpisane na głosy 
słów i metafor. Rym jest tylko częścią me-
lodii. Poezja to gest uniesienia, zachwytu, 
głębokiego smutku lub zadumy. Czasem 
jest wystrzałem jak Etiuda rewolucyjna, pełna 
namiętności i gniewu. Czasem jak Nokturn 
c-moll – łzą spływającą po ciemnej szybie 
nocy. Poezję widzę wspaniałą; w niej wielkie 
świetliste przestrzenie – ludzie je pełnią i 
cienie. Tak prostą jak gest przyjaźni dłonią 
lub dłoni w pięść zaciśnięcie; jak kwiat 
upuszczony na kartkę, drzewo magnolii 
kwitnące lub nagłe zapatrzenie w zimowy 
poranek. Zaczarowany ogród, w którym 
zagubić się, zagłębić miło i przyjemnie. Ale 
co to jest i czym ona jest – tego nikt nie 
wie. I może to jest piękne. v
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Nagroda Literacka im. Hryhoryja Ko-
czura – wybitnego ukraińskiego tłumacza 
i przekładoznawcy, poety, historyka i teo-
retyka przekładu artystycznego, laureata 
nagrody literackiej im. Maksyma Rylskiego i 
Nagrody Państwowej im. Tarasa Szewczenki 
– została ustanowiona przez Ministerstwo 
Kultury i Turystyki Ukrainy w 2009 roku 
z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki 
Ukrainy, Narodowej Akademii Nauk Ukra-
iny przy wsparciu organizacji publicznych, 
Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy oraz 
Muzeum Literackiego im. Hryhoryja Ko-
chura w Irpieniu. 

Hryhoryj Koczur (1908-1994) – znał 
ponad 30 języków i posiadał encyklopedycz-
ną wiedzę z zakresu literatury i kultury. Jego 
książka Trzecie Echo zawiera przekłady 175 
autorów poezji światowej repre-
zentujących 34 literatury narodo-
we – od starożytnej Grecji (VII w. 
p.n.e.), aż po czasy współczesne. 
Przekrój zainteresowań badacza 
obejmuje aż 26 wieków. 

Hryhoryj Koczur ukończył 
Uniwersytet Kijowski w 1932 
roku, a przed II wojną światową 
kierował Zakładem Literatury 
Zagranicznej w Winnickim Insty-
tucie Pedagogicznym. W czasach 
reżimu komunistycznego został 
aresztowany jako „ukraiński bur-
żuazyjny nacjonalista” i skazany 
na karę 15 lat odosobnienia, któ-
rą odbył w łagrach w Republice 
Komi. Po powrocie w latach 60. 
wznowił działalność twórczą, a w 
latach 70. był szykanowany jako 
dysydent. Usunięto go z szeregów 
Związku Pisarzy Ukrainy i nie 
mógł wyjeżdżać zagranicę. W 1991 roku, 
po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy, w 
wieku 81 lat po raz pierwszy miał możliwość 
wyjazdu na konferencje naukowe do Polski, 
Czech i Ameryki.

Dokonał przekładów z języka polskie-
go dzieł 10 poetów, począwszy od Adama 
Mickiewicza, a skończywszy na Wisławie 
Szymborskiej, z którą miał kontakt. 

Nagroda Literacka im Hryhoryja 
Koczura jest przyznawana pisarzom i tłu-
maczom z Ukrainy za najlepsze przekłady 
na język ukraiński wybitnych dzieł poezji 
światowej oraz ważne prace teoretyczne 
w dziedzinie ukraińskiego przekładu 
artystycznego. Od 2021 roku Państwowa 
Agencja Ukrainy ds. Sztuki i Edukacji Ar-
tystycznej zapewnia wsparcie organizacyjne 
i metodyczne dla tego przedsięwzięcia. 

Wręczenie nagrody odbywa się od 
2010 roku w dniu 17 listopada, w dzień 
urodzin Hryhoryja Koczura. 

Laureatami są wybitni tłumacze i 
znawcy przekładu:
2010 – Andrii Sodomora za przekłady lite-
ratury antycznej greckiej i łacińskiej,
2011 – Roksolyana Zorivchak za opraco-
wanie metodologii translacji Hryhoryja 
Kochura (Kochuro studies),
2012 – Wsiewołod Tkaczenko za autorską 

Marija Koczur

Nagroda literacka im. Hryhoryja Koczura

antologię przekładów francuskich tekstów 
miłosnych Ogród Boskich Wierszy (tom. 1) 
oraz Oleny O’Lear za ukraińskie tłumacze-
nie poematu Beowulf oraz przekład legendy 
o Sigurdzie i Gudrun,
2013 – Roman Hamada za przekłady i aran-
żacje serii Skarby Wschodu, wydawanej od 
2008 roku przez tarnopolskie wydawnictwo 
Bogdan oraz Olena Kryshtalska za antologię 
tekstów hiszpańskich i latynoamerykań-
skich XVI - XX wieki Pulsujące struny,
2014 – Serhij Borshchewskij za przekład 
z języka hiszpańskiego serii utworów po-
etyckich Pedro Calderona, Amado Nervo, 
Leopoldo Lugones i Jorge Luis Borges,
2015 – Taras Shmiger za publikację biblio-
graficzną Ukrainian Translation Studies of the 
20th Century,

2018 – Vlodymir Pojata za przekład w zbio-
rze Echa poetów mołdawsko-rumuńskich – 
z okresu XIX i pierwszej połowy XX wieku,
2021 – Maxim Strikha za tłumaczenie 
dzieła Geoffreya Chaucera Opowieści kan-
terberyjskie części I-II,

2022 – Waleryj Kikot za książkę American 
Poetry in Translations by Valery Kikoty.

    
Tegoroczny laureat Waleryj Kikot jest 

filologiem, tłumaczem i publicystą z regionu 
czerkaskiego. Pracował jako tłumacz wojsko-
wy w Etiopii, nauczyciel języka angielskiego 
i niemieckiego w szkole wiejskiej, dyrektor 
Ukraińskiego Przedstawicielstwa Ukraińsko-
-Amerykańskiego Stowarzyszenia Wymian 
Edukacyjnych, wykładowca kilku uniwersyte-
tów, szef amerykańskiej firmy telewizyjnej w 
Etiopii. Obecnie jest profesorem nadzwyczaj-
nym w Katedrze Teorii i Praktyki Przekładu w 
Czerkaskim Uniwersytecie Państwowym im. 
Bohdana Chmielnickiego. Autor 14 książek, 
artykułów artystycznych i publicystycznych w 
czasopismach ukraińskich i zagranicznych, 
ponad 100 prac naukowych z zakresu trans-
latoryki. Tłumaczy z angielskiego, głównie 
dzieła klasyków poezji amerykańskiej: Rober-
ta Frosta, Walta Whitmana, Emily Dickinson, 
Henrego Wadsworth Longfellow, Edgara 
Allana Poe.

Walery Kikot rozpoczął nowy 
kierunek translatoryki Linguopo-
etyka obrazu artystycznego oryginału 
i przekładu. Tegoroczny zwycięzca 
został wyłoniony przez członków 
Komitetu jednogłośnie w głosowa-
niu jawnym. Ponadto członkowie 
Komitetu wysoko ocenili drugą 
książkę zgłoszoną przez autora do 
nagrody – monografię naukową 
Macierz urojona i przekład poezji.

Jest on dyrektorem Edukacyj-
no-Naukowego Instytutu Języków 
Obcych, gdzie od 10 lat prowadzi 
szkołę przekładu literackiego. Ma 
na swoim koncie 14 publikacji 
zwartych i ponad 100 artykułów. 
Oprócz nagrody im. H. Koczura 
może poszczycić się państwową 
nagrodą im. Mykoły Tereszczenki. 
Przekład artystyczny wykładany i 
ćwiczony jest na czwartym roku ba-

kalaratu i magistratury. Skupia się głównie na 
twórczości anglojęzycznej. Oprócz ćwiczeń z 
własnych translacji studenci zapoznają się z 
przekładowymi metodami twórczymi Mak-
syma Rylskiego, Mykoły Zerona, Hryhoryja 
Koczura, Mykoły Łukana, Wasyla Mysyka. v 

Na zdjęciu: Waleryj Kikot [w środku] podczas Bydgoskiego Festiwalu Trój-
kąt Literacki. Z prawej Stefan Pastuszewski, z lewej Eugeniusz Rzyski.

Jakub Fornagiel 

Ku pokrzepieniu..

Moje drogie dzieci nie trwóżcie się w tej smutnej godzinie. 
Przez Boga zesłani poeci powstaną, by pokrzepić polską krainę! 
By dodać słowom siły, czynom bohaterstwa; 
dopóki się będą w Was tliły iskierki odwagi i męstwa, 
dopóty na polskiej ziemi nie braknie człowieczeństwa! 
Miejcie Boga w sercu, honor na piersi! 
Strzeżcie rodziny bez lęku, bądźcie waleczni! 
Niech przyświeca Wam wolność, lecz strzeżcie się nienawiści! 
Niech pamiętają Wasi potomni, że nie z zawiści 
wszczynaliście powstania, toczyliście bitwy, 
lecz dlatego żem Matka Wasza, 
którą w niewolę wpędzili chciwcy. 
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Ilekroć jestem w tych częściach świata 
odnoszę to samo wrażenie nieobecności czasu. 
Zanim dostosuję się do niego mija dzień – dwa, 
chociaż na szczęście ostatnio trwa to coraz kró-
cej; są one trochę stracone. Z pewnością dużą 
rolę gra tu klimat, lecz pierwszą odczuwalną 
dla mnie różnicą jest właśnie odmienność w 
podejściu do pojęcia czasu. Ludzie Południa 
na dobrą sprawę nie mają do niego, by tak 
powiedzieć, żadnego stosunku. To się wyczuwa, 
to jest jakby w powietrzu. Tak jak się mówi, że 
coś wisi w powietrzu, tak tam to słówko „wisi” 
jest, ma się wrażenie, wieczne i – ma tylko 
pozytywne koniugacje. Wszystkie aspekty życia 
dzieją się w tym właśnie, że czas jest nieobecny. 
Na czym ten fenomen polega? Bo przecież 
ludzie Południa mają zegarki. Im również tyka 
tak samo jak nam, sekunda za sekundą, minuta 
za minutą, godzina za godziną, itd. Czy nie 
spoglądają na nie tak często jak my? Nie, to jest 
absurdalnie śmieszne. Że ich nie noszą, my też 
nie, oni i my mamy komórki. W ich głowach 
nic, albo co najwyżej niewiele on znaczy. Tu 
sądzę, kryje się odpowiedź. Nie wiążą czasu z 
koniecznością wykonania czegokolwiek. Nawet 
jeśli ich  obliguje, czynią to tak, jakby tak nie 
było. To jest ich naturalny sposób bycia. Na-
rzucony z różnych względów czas traktowany 
jest jako swego rodzaju efemeryda, która do 
zwykłego ich życia nie jest konieczna. Dlaczego 
tak się dzieje?

Genetycznie uwarunkowane podłoże 

Janusz Orlikowski  

Względność czasu

kulturowe ma tu z pewnością olbrzymie zna-
czenie. Tradycja widzenia świata, zakorzeniona 
mentalność, gdzie słońce jest jedyną prawdą 
i domeną życia okraszane krótkimi porami 
deszczu stworzyło taki, jednorodny sposób wi-
dzenia świata, gdzie wszystko i kiedykolwiek jest 
w gruncie rzeczy takie samo. Brak znaczących 
różnic to i brak podziałów, czym charakteryzuje 
się czas. 12. 39 a 17.38 to dla nas jest różnica, a 
tu naturalnie  wciąż mocno świeci słońce. Moż-
na powiedzieć, że ludzie Południa widzą czas w 
sposób naturalny: wschód, południe, zachód. 
A po tym wschód, który wiadomo, że będzie 
identyczny z poprzednim. I to właśnie jest 
najbliższe naturze ludzkiej. Bo przecież Afryka, 
a zwłaszcza jej północno- wschodnia część, to 
przecież kolebka rodzaju ludzkiego, jak mówią 
ostanie ustalenia antropologów, a w każdym 
bądź razie szeroko pojęty obszar Południa, bo 
wcześniej mówiono również o południowej 
części Azji. Tym niemniej bez wątpliwości nie 
jest to Północ, gdzie homo sapiens powędrował 
później. Można bez wątpienia powiedzieć, że 
ewolucyjnie jesteśmy – dziećmi słońca. Zatem 
wspomniane genetyczne uwarunkowanie jest 
kluczowe.

Homo sapiens wyłonił się więc z Południa, 
w blasku słońca, to jego ewolucyjna hetero-
nomiczność. Czyż nie o to chodziło Bogu? 
A późniejszy exodus  jest wynikiem myślenia 
człowieka, że gdzieś będzie lepiej? Wynik jego 
wolnej woli, która nie zawsze mu sprzyja?

Możemy więc tu mówić o względności 
czasu, lecz nie w ujęciu Einsteina. Chodzi mi 
o względność w sensie miejsca na ziemi. Że 
jednak inaczej widzą czas ludzie Północy i Połu-
dnia. Obiegowe twierdzenie o tym  jest bardzo 
obrazowo trafne. Posługiwałem się nim, przy 
innych okazjach, już parokrotnie. Ci pierwsi 
mają zegarki, drudzy mają czas. To zauważenie 
jest tak mocne, że trudno się mu oprzeć. Jest 
odczuwalne, gdy tylko się tam pojawimy.

Co to jednak oznacza? Jakie są jego plu-
sy lub ewentualne minusy? Dotychczasowe 
słowa o tych pierwszych może nie powiedziały 
wiele, jednak zniewolenie czasem jest znane 
każdemu człowiekowi, który nie mieszka na 
Południu. O czasie sporo też pisałem, zatem, 
aby się zbytnio nie powtarzać, wspomnę tyl-
ko o kolosalnym wpływie na widzenie przez 
nas przeszłości i przyszłości w jego aspekcie. 
Jak bardzo te zawiasy odbierają nam chwilę, 
którą żyją ludzie Południa. Minusy? Trudno 
mi dostrzec, poza tym, że autobus który miał 
odjechać o 10.30 pojawił się pół godziny póź-
niej, albo dwie. Ale co to ma za znaczenie? 
Można przecież wtedy zająć się czym innym, 
albo pojechać kiedy indziej.

A zatem, powtórzę, ludzie Północy mają 
zegarki, Południa – czas.  I co za tym idzie, 
sposób widzenia walorów krajobrazowych 
znaczy wiele. Może ktoś zapytać: a co do tego 
ma czas? A ma. Czyż pod wpływem zachwytu 
dioramą nie mamy chwilowego wrażenia, 
że on się zatrzymał? Patrzymy, patrzymy...  i 
wtedy jakby go nie było. Oczywiście można 
powiedzieć, że ona nam się znudzi. Ale to tylko 
dlatego, że w zachwyt nieopacznie wkrada się 
do nas przeszłość i, by tak powiedzieć, kiełbasi 
się przyszłość, wraca czas. Cóż innego robimy 
po zachwycie? Lokalizujemy się w nim, na przy-
kład, spoglądając na zegarek. Ludzie Południa, 
śmiem twierdzić, nie mają tego problemu. Oni,  
z moich obserwacji wynika, nigdy nie nudzą 
się tym co widzą. Jest w nich pewien constans 
niezależnie od tego gdzie by się znaleźli. Jest w 
nich, by tak powiedzieć, zawsze ta sama  chwila 
spojrzenia. Zawsze jakiś nieokreślony zachwyt. 
Będąc na Północy jedynie dodają, że zimno.

Oczywiście tej też nie można odmówić 
piękna, lecz jakże warunkuje ją słońce. Fiordy 
w deszczu to mała atrakcja. Słońce wszędzie 
przydaje krajobrazom pozytywnego znaczenia. 
I właśnie z uwagi na czas, który na Południu 
niby jest, a jakby go nie było, za sprawą słońca, 
które jest tam na ogół zawsze. Krajobraz i czas 
północnej Afryki opisuje Nowy wiersz, który 
po ostatnim powrocie z oazy Zarzis w Tunezji 
zdarzyło mi się napisać:

tak to jest zupełnie nowy wiersz
palmy oazy w górach Atlas
zielenią się na ich rdzawym tle

tak i taki wiersz jest możliwy
inne palmy zaglądają do okna
kusząc dojrzałością daktyli

przy wejściu oliwkowe drzewo
nieopodal szum ciepła morza
miałki piasek plaży niczym
jego sól

taki wiersz jest możliwy
niczym wschód słońca na Saharze
w karawanie wielbłądów
albo nad morzem

tak to jest zupełnie nowy wiersz
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gdzie czas nie ma znaczenia a śmierć
na noszach przykryta zwykłą płachtą
wygląda również godnie

w świetle ciepła i prawd słońca
wydaje się mniej dotkliwa
to czas który z nim przegrywa
zapewnia Tunezji wieczny uśmiech

„(...) a śmierć/ na noszach przykryta zwykłą 
płachtą/ wygląda również godnie// w świetle ciepła 
i prawd słońca/ wydaje się mnie dotkliwa”.Wyszcze-
gólniam te słowa, by odnieść się do pewnej 
myśli Czesława Miłosza. Nie ma ma on racji 
pisząc po jakimś czasie pobytu w Kalifornii, 
że, parafrazuję, w jakiejkolwiek części globu 
byśmy się nie znaleźli cierpienie jest dla nas 
tak samo odczuwalne. Że nie ma znaczenia, by 
tak rzec, poziom odczuwania bólu, zła od tego, 
gdzie się znajdujemy. Sądzę, że to raczej wynik 
naturalnego dla niego pesymizmu, tęsknoty za 
krajem i tym podobnych znaczeń. Moje obser-
wacje wskazują na coś zupełnie odmiennego, 
czego wyraz w tym wierszu jest, sądzę, bardzo 
widoczny. Z pewnością w sensie bezwzględnej 
siły tych uczuć ma on rację, lecz to nie one 
wskazują na to, co faktycznie odczuwamy. 
Zbierają się na to również te, które są wyni-
kiem warunków działań zewnętrznych. Mogą 
one mieć charakter pogłębiający cierpienie i 
ból, bądź odwrotnie, by tak rzec – ciągnące 
nas ku górze. W Tunezji na przykład kondukt 
pogrzebowy, który skrótowo został opisany w 
cytowanym wierszu składa się wyłącznie z męż-
czyzn, kobiety w domu opłakują zmarłego. Jak 
ogólnie wiadomo kobiety bardziej skłonne są 
do płaczu, mężczyźni na ogół mniej. Ten fakt, 
też o czymś świadczy. To zapobiega tworzeniu 
dodatkowej atmosfery cierpienia, która oczy-
wiście mężczyzn też nie opuszcza. Lecz wyraz 
zewnętrzny – bliższy jest promieniom słońca. 
Bliższy jest naturalnego podejścia do problemu 
cierpienia i śmierci. Nie oznacza to, że tunezyj-
skie kobiety to płaczki z piekła rodem, wręcz 
odwrotnie, te które spotykałem charakteryzują 
się miłym, subtelnym uśmiechem. A mężczyźni 
tam pogrzebanie zmarłych biorą na siebie. 
Ten przykład już świadczy o tym, że postrze-
ganie wielkości bólu i cierpienia zależne jest 
od miejsca, w którym się znajdujemy. Wiersz 
kończy wers, który mówi, że czas przegrywający 
ze słońcem zapewnia wieczny uśmiech.

W jaki sposób czas może przegrywać ze 
słońcem? Już o tym poniekąd wspomniałem, 
lecz filozof może by się uśmiał. A i zwyczajny 
Czytelnik może ma wątpliwości. Odpowiedź 
jest jednak lapidarna. Czas, który przez czło-
wieka został stworzony jest sztuczny i siłą woli 
przegrywa z tym co jest naturalne i wieczne. 
Nasze zegarki nie mogą być wieczne, gdyż 
tylko aby człowiek wymyślił inny niż dwu-
dziestoczterogodzinny upływ czasu, a nic to 
nie zmienia w sensie wieczności i słońca, a 
zupełnie dużo co do zegarka. A ten zegarek, 
można powiedzieć, przypomina nam o czasie, 
a tym samym o przeszłości i przyszłości. Skoro 
w charakterze wieczności i słońca nie zmienia 
to nic, a w zegarku tak wiele, to tym samym nie 
ma on nic do powiedzenia (ten zegarek) co do 
wspomnianych. Tym samym słońca zwycięstwo 
jest oczywiste. Ba jest niezależne od tego, co 
mówi zegar.

Taka niezależność i genetyczne wręcz 
powiązanie ludzi Południa ze słońcem jest 
źródłem ich postrzegania życia w tym kontek-
ście. A to jest naturalne, malownicze i wręcz 
cudowne. Naturalne, bo takim jest słońce, 

malownicze, bo krajobraz jest teraz i nic go 
nie zakłóca, cudowne bo, brak poczucia czasu 
stwarza taką możliwość. Ludzie Południa zdają 
się być zachwyceni tym, gdzie są. Ten krajobraz 
był zawsze ich, nie czują się w nim uwięzieni, 
jak to często bywa w przypadku ludzi Zachodu 
w ich codziennej dioramie.

Przypominam sobie turystów z Wielkiej 
Brytanii, którzy każdego dnia swej brytyjskiej 
obecności chmur i powtarzającego się jak 
mantra deszczu, znaleźli się na Majorce, bo 
tej wyspy moje wspomnienie tu dotyczy. Moż-
na powiedzieć, prawda słońca przerosła ich 
emocjonalny stosunek do możliwego świata. 
Odezwały się najgorsze instynkty, jakie człowiek 
może sobie wyobrazić. Nie jest moim zamiarem 
ich opis, bo ten niczemu na dobrą sprawę 
by tu nie służył. Lista byłaby długa, lecz dla 
zobrazowania wspomnę tylko o, będąc nago, 
wyrzucaniu odzieży z balkonu w atmosferze 
ciągłych krzyków i pijackich burd. Podobnie 
ich zachowania na plaży były irracjonalne, 
próby seksu powiązane z popijaniem mocnych 
trunków. Nic nie mam do popijania, lecz dało 
się odczuć, że znaleźli się oni w krajobrazie i 
sytuacji czasowej, albo lepiej – bezczasowej, 
która ich, pisząc najprościej,  przerosła. Tym 
co to powodowało było, myślę, słońce. Czyż 
nie podobnie działo się na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, jeśli chodzi o 
turystów z Polski, gdy otworzyły się granice. Tak 
dantejskich scen z udziałem naszych rodaków 
nie kojarzę, pamiętam inne zdarzenia i ich ir-
racjonalność, lecz przede wszystkim pamiętam 
siebie i ten szok, czyli, jak możliwy też jest świat.

Te zauważenia bez wątpienia wskazują na 
to, jak olbrzymie znaczenie w naszym postrze-
ganiu rzeczywistości ma słońce, miejsce, oraz, 
tym samym, względność czasu. I bez wątpienia 
możemy powiedzieć, że ludzie Południa są, 
ogólnie, w lepszej sytuacji życiowej, pomimo 
że Północ zapewnia tak wiele warunków do-
brego bytu. To tylko próba odpowiedzi na to, 
czym dysponuje Południe. Zwróćmy uwagę, 
że przecież Północ tak chce je, sztucznie, 
przypominać. Wszelkie aquaparki, termalne 
wody na zewnątrz, solaria wewnątrz mające 
przypominać słońce, to są nic innego jak próby 
sztucznego wywołania efektu Południa, gdzie w 
krajobrazie aquaparków sztuczne palmy jako 
dopełnienie wiele mówią. I może to komuś od-
powiada, ale niestety nijak to się ma do prawdy 
słońca i co za tym idzie, poczucia nieobecności 
czasu. Choćbyśmy nie wiem jak udawali w stycz-
niu w ciepłym basenie na zewnątrz chwytając 
promienie może wtedy obecnego słońca, że 
jesteśmy na przykład w północnej Afryce, czy 
ogólnie, basenie morza Śródziemnego, to 
prawdę powie nam czas. Nie będziemy mieć 
odczucia, jak tam, że on się nie liczy, pomijając 
już walory krajobrazowe. Przeszłość i przyszłość 
zapuka do drzwi.

Ostatnio wróciłem z trzytygodniowego 
pobytu w sanatorium w Polanicy – Zdroju, dwie 
i półgodziny jazdy samochodem od mojego 
miejsca zamieszkania. Wróciłem i przypo-
mniało mi się jak to było po powrocie z oazy 
Zarzis, z Tunezji, dwa miesiące wcześniej, gdzie 
byłem przez dwa tygodnie. Pomimo o tydzień 
dłuższego pobytu w Polanicy wróciłem, by tak 
rzec, niemal zwyczajnie. Byłem tam, jestem tu. 
Natomiast wcześniejszy mój pobyt w Afryce, 
gdzie byłem o cały tydzień krócej, spowodo-
wał zupełnie inne reakcje. To co znałem już 
wcześniej przy tego typu powrotach. Dwa, trzy 

Tekst Krystiana Kajewskiego co naj-
mniej dziwny – pełny banałów i frazesów. 
Autor chciał błysnąć erudycją – i błysnął; 
tylko po co? Bo z tego „błyskania” nic nie 
wynika. Główna teza autora, że „wszyscy są 
samotni, i każdy jest samotny”, to banał i 
frazes, utarty jeszcze w XX wieku – zresztą 
nieprawdziwy. Autor „ślizga się” po temacie 
jak po lodowisku – zresztą dość nieudolnie 
– przywoływanie wielkich nazwisk nic tu nie 
pomaga. Tekst nadal jest powierzchowny. 

Ogólnie chaos, słowo „samotność” au-
tor powtarza aż do znudzenia jak zaklęcie.

Przypomina to klasyczne „lanie wody”, 
które zna każdy, kto w szkole był nieprzygo-
towany do lekcji. Tylko, że „lać wodę” też 
trzeba umieć – znakomicie robi to A. Nagór-
ska. K. Kajewski chyba nie bardzo wiedział o 
czym pisze. Jeżeli jest młody, to można mu 
wybaczyć – za ambicję: plus; za wykonanie: 
duży minus.

Nie mówiąc już, że sam tytuł tekstu 
„sto lat samotności” jest „zerżnięty” z tytułu 
powieści Gabriela Garcii Márqueza, o czym 
autor tekstu nawet nie wspomniał. Myślę, że 
szumnie ogłoszona dyskusja o samotności 
umrze [zdechnie] dość szybko śmiercią na-
turalną, bo niewiele jest osób, które miałyby 
a ten temat coś istotnego do powiedzenia. v  

Jarosław Seidel

Ślizganie się po temacie

Dyskusja redakcyjna

SAMOTNOŚĆ

dni zanim jako tako odnalazłem się tu. Zanim 
odnalazłem się w tym miejscu i – czasie. Dlacze-
go tak, by można zapytać? Przecież w Polanicy 
byłem o cały tydzień dłużej? Dziwne?

Pomimo, że w trakcie mojego pobytu 
w sanatorium była znakomita pogoda jak na 
koniec października i połowę listopada, to 
jednak to nie był ten klimat i to słońce by 
można powiedzieć. To nie byli też ci ludzie, 
którzy atmosferę tworzą. I tam jednak słońce 
jest wyżej, u nas niżej, jakby nie spojrzeć, w tym 
samym czasie. Geografii nie da się oszukać. Ale 
to tylko powierzchowne, można rzec, zauważe-
nia. Takie natychmiastowe i w gruncie rzeczy 
tu nieistotne, poza ludźmi którzy atmosferę 
tworzą. Najistotniejszym okazuje się czas, który 
ludzie czują. Ten sam w Polanicy, inny, albo 
może lepiej, jego poczucia brak w oazie Zarzis. 
To właśnie to spowodowało że , by tak rzec, 
„powrót” z oazy Zarzis był dłuższy niż z Planicy 
pomimo dwóch w Afryce, a trzech tygodni w 
sanatorium.   

Czy zatem nie możemy mówić o względ-
ności czasu w kontekście szerokości i długości 
geograficznej w tym sensie, że Południe oferuje 
nam jakby wieczne teraz, Północ wręcz prze-
ciwnie? Jak inaczej wytłumaczyć moje inne 
odczucia po powrocie z Planicy i z Zarzis? Po 
każdorazowym pobycie na Południu mam to 
samo wrażenie, że czas tam jest jakby – wiecz-
nym teraz. v



str. 10     AkAnt 1(326)2023

plan dnia

nakładam na talerz dzień
ziemniaki są z pracy
mięso zrobiłem z lenistwa

zjem dzień
ziemniaki z mięsem

na kolację będzie wódka
jest jak kobieta
zostaje do rana

Jacek Mroczek          JA, TY, ONI

przeciętniak

przeciętniak jeździ skodą
mówi kuźwa ma buty w szpic
i marynarkę Reserved

codzienność mu się 
piętrzy pod żelem
jak smog w nosie

śni
śni
śni na jawie

o schodach z sera po których wspinając się
pokonuje głodne szczury
stuka pazurkami o marmurowe kamyczki
kariery

zjada kwas uśmiechów
mokkę dnia zapach pośpiechu
chleb powszedni
jest zbyt mięsopodobny

używa tanich dezodorantów na strach
zdradza go pot nad brwiami
blaszana skóra pod goleniem
skręcona w pierwsze zmarszczki
odlicza mu już umieranie

jest potrzebny
jak kwit z chemicznej pralni
przypięty do rozporka kierownika regionu

wieczorem winda
niesie jego sweter
w ramiona
żony
kredytu
Netflixa
na spółkę z sąsiadami

wspomina przeszłość
teraźniejszość
która jest przyszłością

czwartek

codziennie wstaję
w zasadzie tylko wypuszczam
na spacer szklane kulki oczu

widzę szybę
za nią chmury
pozbawione kształtu
nie przypominają boga deszczu i słońca
zlane z horyzontem z którego sterczy
oskarżycielsko komin jak patyk
ktoś pali pod nim chcąc oszukać zimę

Kabul sierpień 2021

kiedy umiera kraj
jego anioły już bez skrzydeł
(te zostały im odebrane podczas kapitulacji)
czepiają się kół uciekających samolotów

potem są tylko medialnym deszczem
na tweeterze bezwstydnym
wstyd zgubiono znacznie wcześniej
nie był potrzebny do generowania lajków

na ziemi wysłannicy tych co uciekli pierwsi
rozdają ołów i przepustki do raju zbudowane z krzyku

wybierają do ewakuacji
tylko sprawne
tylko muskularne
tylko zdrowe
anioły

w cenie są te
które będą produkować wosk
dużo wosku na oczy i uszy
żeby nikt z bogów nie musiał
wiedzieć myśleć pamiętać
jak wygląda kraj zdradzony
przez sprawiedliwe czołgi

bogowie nie czują winy
to zapach zbyt ludzki na ich zmysły
myślami są już na innej wojnie
szyją skrzydła kolejnym aniołom

nikt tego nie zauważy

niedokończona rozmowa

nie narodziła się nam przyjaźń
została rozmowa niedokończona
jak kolacja w dworcowej knajpie pod megafonem
gdy pociąg tratuje pożegnania

chrypieli
chrypieli
nam
życzliwi szatani

on umrze ma za słabe serce na te czasy
z piasku i papieru
żyłby nadal gdyby z mosiądzu i stali
ale na serca szkoda dzisiaj szlachetności

papierowe mu pękło jak struna
wylała się piaszczysta krew zatem

a miał do życia tyle szacunku
jak ksiądz je unosił nad głowę
i dzielił na cielesne opłatki

jeden mi dał

zapodziałem
zapomniałem
usechł pod sercem
nie trafił do pamięci

może i lepiej jest czego żałować
gdy wszystko jest za dobrze ulepione
w dzisiejszym piekle

sen

przyśniłem
że mój telefon wyginał się
niejadalny jak kawał gumy

jakie to nieprzyjemne
pomyślał sen
wygięty telefon zapewne
przekaże krzywe słowa
i garbate zdania

telefony muszą być twarde
jak języki
sen zawstydził się
swojej miękkości
obudził mnie

poszedłem 
w plastikowe życie

Wiersze pochodzą ze zbioru p.t. JA, TY, ONI 
wydawnictwa Fundacji Duży Format, Warszawa 2022
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Kartki uginające się pod ciężarem słów, 
wielogłosowe, szeleszczące niespokojnie. 
Próbujące ostudzić niepokój niecierpliwym 
wachlowaniem się okładkami – niczym 
papierowym wachlarzem. Cielska wierszy, 
organizmy prozy, korpusy esejów, długie spisy 
mniej lub bardziej znanych nazwisk, czasami 
biogramy, zdjęcia autorów. Mało tam ciszy, 
jest raczej gwar tłoczących się, przepycha-
jących pomiędzy sobą słów, rwetes znaków 
interpunkcyjnych. Antologie, almanachy – bo 
o nich mowa, pomimo stanu czytelnictwa w 
naszym kraju na poziomie 42 procent (dane 
na rok 2020), wciąż pojawiają się na rodzimym 
rynku wydawniczym. Czy to demon nadmier-
nego optymizmu szepce wydawcom do ucha, 
że warto inwestować w te publikacje o niewiel-
kim przecież zasięgu i nakładzie? Sprzedają 
się przede wszystkim popularne kryminały i 
fantastyka uznanych pisarzy. Antologie? Al… 
alnachy, alma… Można na tym słowie skręcić 
język. A co te wyrazy właściwie znaczą? 

Według trzytomowego „Słownika języka 
polskiego PWN” pod redakcją Mieczysława 
Szymczaka (Warszawa, 1982), antologia (z 
języka greckiego) - to zbiór utworów lub ich 
fragmentów, powiązanych wspólną tematyką 
albo należących do jednego gatunku literac-
kiego, do jednego okresu, zwykle też wybra-
nych z twórczości różnych autorów. Słownik 
podaje też dwa przykłady antologii: „Anto-
logia poezji XIX wieku” i „Antologia noweli 
polskiej”. Z kolei jako almanach klasyfikuje 
publikację, zwykle periodyczną, zawierającą 
utwory różnych pisarzy. Dawniej almanachem 
nazywano także kalendarz, zawierający artyku-
ły, drobne utwory o charakterze literackim, 
wszelkiego typu porady. Czytelnik dowiaduje 
się, iż można w almanachu coś ogłosić lub 
drukować. Funkcjonuje też dość ciekawe 
pojęcie „almanachu gotajskiego” – czyli rocz-
nika wydrukowanego w Gotha, zawierającego 
wiadomości dotyczące biografii i genealogii 
rodzin panujących, arystokracji, dyplomatów 
oraz informacje ekonomiczne i polityczne. 
W „Słowniku wyrazów obcych PWN” pod 
redakcją Jana Tokarskiego (Warszawa 1971) 
– przeczytać możemy, iż antologia to wyraz 
średniowiecznołaciński – amanachus, być 
może z greckiego – alemenichiaká (z koptyj-
skiego). Ma dwa znaczenia – w pierwszym: w 
średniowieczu był to kalendarz z astronomicz-
nymi lub astrologicznymi informacjami. W 
drugim znaczeniu – już nam znanym, to zbiór 
utworów literackich różnych współczesnych 
sobie autorów. Słownik ów wyjaśnia także 
oczywiście znaczenie słowa antologia – z grec-
kiego anthología: to zbiór utworów (jednego 
gatunku, z jednego okresu itp.), wybranych 
z twórczości różnych autorów. Ową definicję 
niejako uzupełnia objaśnienie wyrazu, pocho-
dzące ze „Słownika wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego 
(Warszawa, 1968), w którym dowiadujemy się, 
że antologia to także rodzaj wypisów, a słów-
ko anthología oznacza dokładnie „zbieranie 
kwiatów” (ánthos – kwiat). Przy okazji poznać 
możemy także wyjaśnienie wyrazu almanach, 
rozumianego jako rocznik zawierający artyku-
ły z określonej dziedziny nauki albo sztuki; 
rodzaj corocznego ukazującego się zbioru 

Anna Kokot-Nowak

Almanachy i antologie współcześnie  - drukować czy zrezygnować? (1)

informacji, zwłaszcza o faktach, wydarzeniach 
lat ubiegłych (zazwyczaj z kalendarzem na rok 
przyszły); to również antologia zawierająca 
utwory różnych pisarzy, powstałe w jakimś 
okresie czasu. Władysław Kopaliński powołuje 
się tutaj na wspomniany już almanach gotajski 
– precyzyjniej wyjaśnia, iż to rocznik wyda-
wany od roku 1764 w Gotha w Niemczech, 
zawierający biografię i genealogię domów 
panujących, arystokracji europejskiej, spisy 
dyplomatów oraz informacje ekonomiczne 
i polityczne. Wnikliwy czytelnik może także 
dowiedzieć się, że w tłumaczeniu ze średnio-
wiecznej łaciny – to zbiór przepowiedni (na 
przykład pogody). 

Bądźmy jednak szczerzy: przeciętny 
mieszkaniec naszego kraju, o ile jeszcze ro-
zumie pojęcie antologii, zwykle ma problem 
ze zrozumieniem wyrazu almanach. Niejed-
nokrotnie spotykałam się ze zdumieniem w 
oczach większości osób, nie związanych ze 
światem literatury, którzy słyszeli w moich 
ustach owo słowo. Panika? Owszem. Kon-
sternacja? Oczywiście. W końcu musieli z 
pewnym zażenowaniem wyznać, że nie znają 
takiego wyrazu. Mam względem nich wiele 
wyrozumiałości, gdyż i ja po raz pierwszy 
poznałam to słowo we wczesnej młodości, 
gdy mój tekst prozatorski miał zostać po raz 
pierwszy w życiu opublikowany właśnie w 
okolicznościowym almanachu poznańskiego 
Klubu Literackiego Centry Kultury Zamek. 
Dziś, pomimo wszechobecności wiadomości 
online i w związku z tym łatwiejszego dostępu 
do informacji wszelakich, z właściwie każdej 
dziedziny życia, słowo to nadal otoczone jest 
panierką niepoznania. Cóż, to w pewien spo-
sób tłumaczy dlaczego tak trudno wszelkiego 
typu antologiom i almanachom przebić się na 
rynku wydawniczym. Zresztą… Czy w ogóle 
podejmują jakąkolwiek próbę pokonania 
zasieków wydawniczych? Przecież w zasadzie 
rzadko kiedy próbują stanąć na miejskich 
półkach. A jeśli już się tam pojawiają – robią 
to jakoś dyskretnie, cichaczem, nieśmiało. 
Starają się swoimi kształtami nie zajmować 
zbyt wiele miejsca, nie wypychać z wąskiej, 
bibliotecznej półki innych tomów - wydaje się 
im, że bardziej nobliwych i godnych promocji, 
choćby wizualnej. Nie rozpychają się na boki, 
nie stroszą kogucio okładek, nie wabią oka 
potencjalnego czytelnika papuzimi barwami 
grafiki. Są tak wycofane, że zwykle nie dosięga 
ich nie tylko dłoń potencjalnego czytelnika, 
ale także ręka pani sprzątającej, uzbrojona w 
szmatkę antystatyczną. Obrastają w kolejne, 
coraz grubsze warstwy kurzu, żółkną i pło-
wieją. Czasami wydają się mieć właściwości 
higroskopijne – nasączają się w jakiś tajem-
niczy sposób wilgocią, a potem puchną, 
zniekształcają się i marnieją, aż stają się tak 
powyginane, że jakaś kolejna bibliotekarka, 
ogarnięta maniacką potrzebą modernizacji 
zasobów – wynosi je na biblioteczne zaplecze. 
A stamtąd już prosta i szybka droga wiedzie 
do wiecznej nicości. Tam na odrzucone, zapo-
mniane przez czytelników książki czeka tylko 
potwór przemiału, płacz i zgrzytanie… kartek. 
Wzgardzone dusze almanachów czy antologii 
unoszą się jeszcze przez jakiś czas nad rozla-
nymi kożuchami ziemskich kontynentów, 

majaczą gdzieś w najwyższych partiach stra-
tosfery, błąkają się po miejscach bagiennych 
i odludnych, a potem trafiają do maszyny w 
rodzaju Wielkiego Pochłaniacza Słów. 

Choć wiemy, że ludzka pamięć działa 
niczym najdoskonalsza niszczarka, wciąż na 
nowo próbujemy zapełnić ją kolejnymi obra-
zami, tekstami, tłustymi i butnymi cielskami 
myśli, nieomal trzymających w ustach grube 
cygara oraz drapiących się po wydatnym 
brzuchu. Ci z nas, którzy wyczuwają u siebie 
jakiś talent literacki, w których miękkie tkanki 
mózgu wkręcają się bez końca natrętnie wi-
rujące spirale słów, mogą pokusić się o próbę 
uwiecznienia plątaniny swych rozmyślań. 
To twórcy, którzy chcą pozostawić po sobie 
jakiś ślad dla przyszłych pokoleń, a nie tylko 
tworzyć dla czytelnika doczesnego. Związani 
ze stowarzyszeniami, klubami, związkami lite-
rackimi, fundacjami. Osoby w każdym wieku 
i każdej nieomal profesji zawodowej. Znane 
już w środowisku – nie tylko lokalnym, a także 
debiutanci. Poeci i prozaicy, reprezentujący 
każdą płeć lub nie utożsamiający się z żadną 
ze znanych. Utalentowani, ale i bezkrytyczni 
grafomani, których kolejne zdania boleśnie 
tatuują rozczarowane kartki. Są i zwycięzcy 
mniej lub bardziej znanych konkursów lite-
rackich – ogólnopolskich, powiatowych, wo-
jewódzkich, miejskich, wiejskich, środowisko-
wych. Nagrodą dla tych wszystkich pasjonatów 
ciosania słów z topornej materii nicości jest 
właśnie wydanie almanachu czy okazjonalnej 
antologii. Niektóre z tych wydawnictw są zresz-
tą na znakomitym poziomie. Dopracowane 
graficznie, dopieszczone przez redaktorów 
stylistycznie i językowo. Takie „literackie 
cacuszka”. Owszem, czasami ich wydaniu 
towarzyszy promocja – przez chwilę media 
pokazują, chwalą, poklepują autorów po mą-
drych główkach, ach jak mądrych! Docenieni 
autorzy kraśnieją z dumy, dzielą się linkami na 
temat wydarzenia ze znajomymi na portalach 
społecznościowych. Może nawet jakiś recen-
zent zlituje się nad dziełkiem (lub zostanie 
do tego przymuszony miękką perswazją bez-
słowną redaktora groźnego) i napisze kilka 
słów. A potem wielka cisza. Książka wpada we 
wspomniany przeze mnie Wielki Pochłaniacz 
Słów i znika ze świadomości czytelników. 
Także tych potencjalnych. Dlaczego? Gdyż 
antologii, almanachów często nigdzie po im-
prezie promocyjnej nie można dostać, kupić, 
wypożyczyć. Zdematerializowały się w czasie 
prezentacji medialnej? Ten i ów autor może 
próbuje jeszcze sprzedać je w pewnych zna-
nych nam wszystkim serwisach internetowych, 
ale dość szybko rezygnuje. Może upchnie je 
jeszcze jako prezent po rodzinie, ofiaruje 
jako dar na charytatywny kiermasz, fant na 
lokalny festyn. Stąd i taki paradoks: twórca 
może mieć na koncie dziesiątki almanachów 
czy antologii, w których jego wiersze, eseje lub 
proza były publikowane – a tak naprawdę być 
osobą całkowicie nieznaną szerszemu gronu 
krajowych czytelników. No tak, są bowiem i 
odważni recenzenci, dziennikarze, wszelkiej 
maści artyści, którzy „recenzują” książkę.. 
kompletnym jej ignorowaniem. Wybierają 
milczenie. Tak robiła na przykład Agnieszka 

dokoñczenie na str. 12
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Osiecka. W książce „Czytadła. Gawęda o lek-
turach” (Prószyński i S-ka, Warszawa 2010), 
pisała z właściwym sobie poczuciem humoru: 
Wyszło ostatnio sporo antologii, rozmaite wiersze 
biesiadne i tym podobne, i podrzucają mi to znajomi 
do przeczytania lub zrecenzowania, ale ja ani-ani, 
bo nie cierpię antologii. Dlaczego, jeśli mam ochotę 
zjeść ciastko z dziurką, to mam zakąszać śledziem z 
musztardą? Może jednak są i tacy, którzy cenią 
sobie w tekstach dziwne kombinacje smako-
we, doszukując się w nich czegoś na wzór 
piątego smaku umami? Jednak muszą liczyć 
się z tym, że napotkają spory problem. Doko-
panie się bowiem do starych, zapomnianych 
przez świat, archiwalnych almanachów bywa 
często niemożliwe. Może więc na stronach 
wydzielonych w internetowej przestrzeni, po-
winny istnieć spisy wszystkich ukazujących się 
almanachów i antologii? Może powinny zostać 
tam również zarchiwizowane i zdigitalizowane 
te, które już się ukazały? Benedyktyńska byłaby 
to praca, ale może warto ją podjąć? Może to 
byłaby dla twórców świetna nauka czego… nie 
pisać? W końcu jak poucza słynna łacińska 
maksyma: bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi 
exemplum sumit (dobrze czyni ten, kto uczy się 
na cudzych błędach). A może w rzeczywistości 
XXI wieku almanachy czy antologie w ogóle 
nie powinny być wydawane? Może to prze-
żytek, generujący dla wydawcy tylko wysokie 
koszty, masę dodatkowych zmarszczek i ataki 
okresowej depresji? Są szansą dla autorów 
czy papierowym (lecz spełniającym swoją 
rolę) - gwoździem do trumny wydawcy? Oto 
wypowiedź kilku twórców słowa, artystów i 
czytelników, dzielących się przemyśleniami 
na ten temat. 

 
Jerzy Grupiński, poeta, krytyk literacki, 

animator kultury, edytor. Moje doświadczenia 
z almanachami, antologiami dzieją się na cze-
rech płaszczyznach. Pierwsza z nich to - czytel-
nicza. Antologii, almanachów często nie czyta 
się w całości, od deski do deski, ale przegląda, 
kartkuje, niczym zapiski giełdowe z nazwiska-

mi twórców. Oczywiście, są poeci, pisarze, któ-
rych twórczość się śledzi, obserwuje. I ja mam 
takich wybranych, których dorobek jest dla 
mnie interesujący – to ich nowych publikacji 
szukam w tego typu wydawnictwach. Druga 
płaszczyzna doświadczeń to praca redakcyjna, 
moje działania w roli redaktora takich książek. 
Tu wspomnę o trzech wydanych przez nasz 
poznański Klub Literacki (z ponad 50-letnią 
tradycją) antologiach. Pierwsza z nich to 
„Arka” (2005) – dwa tomy (osobno poezji i 
prozy), opublikowane przez Centrum Kultury 
Poznania Zamek. Wyboru tekstów dokonałem 
wraz z Barbarą Kęcińską-Lempką. Wśród nich 
były wspominki oraz dokumentacja klubowa. 
Za ten almanach otrzymałem w roku 2005 Na-
grodę Międzynarodowego Centrum Poezji, 
Przekładu i Prac Badawczych w Hongkongu. 
Almanach, „Na końcu świata albo języka” 
(2011) z 35 autorami, wydany został wydany 
w Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Dąbrówka”, przy współpracy 
z Jolantą i Stanisławem Szwarcami. Kolejna 
antologia środowiska, wraz z dokumentacją 
archiwalną – „Daję Słowo” (Wydawnictwo 
FONT 2020), związana była z jubileuszem 
50-lecia istnienia Klubu Literackiego, który 
założyłem w poznańskim Zamku w roku 1970. 
Ta książka wydana została przy współpracy 
poetki Łucji Dudzińskiej. Trzecia płaszczy-
zna doświadczeń to rola autora, uczestnika. 
Pamiętam szczególnie o dwóch almanachach, 
w których miałem szansę zaistnieć. Pierwszy z 
nich – „Malowanie w przestrzeni”, Almanach 
Poetów Ziemi Koszalińskiej, został wydany w 
roku 1970 przez Wydawnictwo Poznańskie 
pod redakcją Anny Kamieńskiej. Przy oka-
zji podzielę się anegdotą. Bardzo wówczas 
chciałem poznać osobiście tę autorkę. Do-
wiedziałem się od Łucji Danielewskiej o ich 
spotkaniu w Warszawie. Pomimo, że był to 
środek wyjątkowo ciężkiej zimy, udało mi się 
kupić w kwiaciarni kwitnące gałązki białego 
bzu. Dumny z tego wyczynu, podarowałem 
je Annie Kamieńskiej i Łucji w jednej z ka-
wiarń. Pani Anna na mnie smutno spojrzała 
i wyszeptała: „Tak, to pan… Szkoda, że jest 
pan katastrofistą…”. Cóż, bynajmniej się nie 
zmartwiłem taką oceną swojej twórczości, 
wręcz przeciwnie, byłem zadowolony, że moja 
poezja da się przypisać do jakiegoś znanego 
nurtu literackiego. A katastrofistą nigdy się 
nie czułem. Drugim ważnym almanachem, 
w którym publikowałem był „Almanach Li-
teracki KKMP”, czyli Korespondencyjnego 
Klubu Młodych Pisarzy, wydany także w roku 
1970 przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. 
Ostatnią, czwartą płaszczyzną, związaną z do-
świadczeniami – jest płaszczyzna recenzencka. 
Bywam zapraszany do roli recenzenta takich 
wydawnictw. We wrześniowym numerze 
„Akantu” (2021) ukazało się moje omówie-
nie firmowego almanachu „Spiętrzenie” („A 
imię jego – jej trzydzieści i trzy”), wydanego 
z okazji ukazania się ponad 300 numerów 
ogólnopolskiego miesięcznika literackiego. 
Pisałem ostro, po ryzykancku, ale… nikt 
się nie odezwał. Dlaczego? To po co ja to 
pisałem? Szczególnie cenię sobie almanachy 
o tematyce regionalnej, na przykład ten wie-
lokrotnie wznawiany, a wydany pod redakcją 
Ryszarda Daneckiego – „Pozdrawiam moje 
miasto” (Wydawnictwo Poznańskie). Bardzo 
wartościowym jest almanach „Pieśni i pejzaże” 
(1981) na temat Wielkopolski (redakcja Józef 
Ratajczak), z mocną podbudową historyczną, 
bo sięgający do najstarszych utworów, w tym 

między innymi renesansu i baroku. Poczułem 
się zaszczycony, że zaproszono mnie do tego 
właśnie wydawnictwa. Cenną inicjatywą było 
„Wynikanie” (1959) Grupy Literackiej „Wierz-
bak”. Zawsze będę stał na stanowisku, że jest 
sens wydawania wszelkiego typu almanachów 
i antologii, dokumentujących dorobek lite-
racki danego środowiska czy grupy twórczej. 
Zawsze jest sens pisania i wydawania - szczegól-
nie, gdy almanachy są dotowane zewnętrznie. 
Wówczas to do publikacji wybiera się przede 
wszystkim najlepsze, najbardziej wartościowe 
teksty. W sytuacji, gdy autorzy sami wpłacą 
składkę na opublikowanie książki, niestety, 
zdarzają się teksty grafomańskie, bo redaktor 
często nie ingeruje w skład autorów publika-
cji i jakość ich tekstów. Wciąż pamiętam te 
emocje, które mną targały, gdy moja poezja 
ukazała się w antologiach czy almanachach. 
Także i obecnie takie wydawnictwa dają – 
szczególnie młodym, szansę na promocję, 
wyrobienie sobie nazwiska, pozycji w świecie 
literackim. 

Anna Bednarczuk, artystka (gobelin 
artystyczny i malarstwo), czytelniczka. Nie 
wyobrażam sobie świata bez książek. Zawsze 
zabieram coś do czytania, szczególnie w długą 
podróż pociągiem. To znakomity moment, by 
nadrobić zaległości w ciekawych publikacjach. 
Przez całe życie wiele czytałam, ale obecnie z 
racji wieku najczęściej zagłębiam się w słowa 
Pisma Świętego. Choć także staram się prze-
drzeć przez trudną przecież poezję Czesława 
Miłosza. Przy każdy wierszu zastanawiam się, 
gdzie mógł powstać, w jakim czasie, jaki jest 
jego kontekst kulturowy. Odkładam go znu-
żona, ale on wciąż mnie przyciąga. Tak działa 
na odbiorcę dobra literatura. Osobowości 
twórcze, kreatywne, które publikują w alma-
nachach czy antologiach, mają zwykle coś 
ważnego, ciekawego do powiedzenia otaczają-
cemu światu, chcą też, by środowisko słyszało 
ich głos, myśli. Przepełnia je takie pragnienie, 
które musi znaleźć twórcze ujście. Dobrze, że 
dostają szansę na publikację swojego dorob-
ku, choćby jeszcze był nawet niedoskonały. 
Wierzę, że z każdym kolejnym almanachem, 
antologią – na przykład pokonkursową, ich 
teksty będą coraz lepsze warsztatowo, peł-
niejsze. Ci autorzy to nie muszą być zawsze 
młodzi ludzie – także osoby w średnim wieku 
czy starsze mogą pisać inspirujące wiersze, 
opowiadania. Myślę, że te wydawnictwa po-
winny być rozdawane wśród potencjalnych 
czytelników za darmo, wówczas więcej osób 
by je przeczytało. Nie każdego stać na kupo-
wanie literatury, a już szczególnie publikacji z 
autorami, o których niewielu jeszcze słyszało. 
Przecież jest to pewne ryzyko – poezja może 
mi się nie spodobać, tekst prozatorski może 
do mnie nie przemawiać. Spodziewam się, że 
almanachy tego typu czy antologie – częściej 
będą dostępne w bibliotekach. Oczywiście 
publikacje takie powinny dostawać wsparcie 
finansowe ze strony organów państwa, jakieś 
dotacje, dopłaty. I być potem szeroko rekla-
mowane w mediach. Chętnie poszłabym w 
wolnym czasie na spotkanie, na którym taki 
almanach czy antologia byłyby prezentowane. 
Bardzo by mnie interesowały wypowiedzi tych 
czasami początkujących twórców, ich sposób 
odbioru świata.

Wanda Boguszewska, artystka malarka, 
czytelniczka: Oczywiście, że wydawanie warto-
ściowych książek ma sens także w czasach nam 
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współczesnych. Tym samym uważam, że warto 
wciąż wydawać ciekawe, dobrze skomponowa-
ne tematycznie i rodzajowo almanachy oraz 
antologie twórców młodszego i starszego 
pokolenia, poetów i pisarzy. Jak najbardziej 
w wersji papierowej, nic nie zastąpi takiej 
książki. Takie wydawnictwo można potrzymać 
w ręku, sięgnąć po nie na półkę, zatrzymać 
wzrok na szacie graficznej (byle tylko nie 
była rodzajem pstrokacizny). Zwracam dużą 
uwagę na stronę wizualną książek – okładka 
musi zawsze w jakiś sposób wprowadzać w 
sens prezentowanych w publikacji treści. Jest 
przecież często tym elementem, który jako 
pierwszy skłania nas do tego, byśmy po daną 
książkę sięgnęli. E-booki z almanachami, 
antologiami? Są płaskie, istnieją tylko na 
powierzchni ekranu. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że są wciąż ludzie, którzy decydują się 
na bezpośredni, subtelny kontakt z książką. 
Chcą ją poczuć, zważyć w dłoniach, powąchać 
papier. W moim odczuciu, wydawnictwa tego 
typu powinny otrzymywać subwencje ze strony 
państwa, państwowych instytucji kulturalnych. 
Dodatkowo publikujący tam artyści winni 
otrzymać jakieś wynagrodzenie, chociażby 
symboliczne. Myślę, że najlepsi z nich mogliby 
być dalej promowani, obdarowani stypen-
diami. Warto, by pomyśleć o ogólnopolskiej 
promocji tych nowych lub mniej znanych 
nazwisk, by jak najwięcej czytelników mogło 
poznać ich twórczość. Taka dobra promocja 
to na przykład przygotowanie imprez, spotkań 
literackich z ich udziałem, wywiady, rozmowy 
w przestrzeni radia czy telewizji, także oczywi-
ście wykorzystanie kanałów internetowych. 
Ale reklamowanie poetów czy prozaików tylko 
tych dobrze rokujących, wybranych, mających 
coś ciekawego do powiedzenia. Almanachy, 
antologie powinny być sprzedawane, gdyż 
czytelnik – choć ciężko mi to powiedzieć – bar-
dziej ceni jednak te książki, za które zapłacił. 
Wydał pieniądze, a więc poczuwa się do tego, 
by książkę przeczytać, zastanowić się nad nią. 
Z drugiej strony wydawnictwa te spodziewam 
się także widzieć częściej na półkach ogólno-
dostępnych bibliotek. Nie każdego przecież 
stać na to, by regularnie kupować nowe pu-
blikacje, śledzić rynek wydawniczy. Zawsze 
chętnie sięgam po almanachy, ale oczywiście 
tylko wtedy, gdy uda mi się do nich dotrzeć, 
co nie zawsze jest takie łatwe. 

Małgorzata Kaszuba, czytelniczka. Jako 
czytelniczka wybieram zwykle książki jednego 
autora. Łatwo mi wówczas utrzymać podczas 
czytania koncentrację, gdy śledzę książkowe 
wątki. Jak dotąd nie zdecydowałam się na 
czytanie almanachów i antologii różnych 
poetów czy prozaików. Musiałabym wówczas 
przeskakiwać z historii w historię i trudno 
byłoby mi się skupić na czytanych treściach. 
Na co dzień decyduję się na lekturę książek 
monotematycznych, pojedynczych twórców. 
Mam kilku swoich ulubieńców i to ich książek 
poszukuję w bibliotekach (bo właśnie z tego 
źródła czerpię książki do czytania), dyskutuję 
o nich w gronie znajomych – podczas spotkań 
osobistych lub w mediach społecznościowych. 
Jako czytelniczka silnie ukierunkowana tema-
tyką i stylem książek, nie planuję sięgać po 
wydawnictwa w formie antologii czy almana-
chów, choćby nie wiem jak ciekawe. Myślę, że 
czytelników, które myślą podobnie do mnie – 
jest więcej. Czytamy inne książki, poszukujemy 
w nich jednolitej, dobrej historii. Z drugiej 
strony rozumiem autorów, którzy publikują 

w takich miejscach. To dla nich szansa na 
wyjście ze swoją twórczością ku czytelnikom, 
zabłyśnięcie na gruncie literackim czy nawet 
towarzyskim. Z pewnością są i czytelnicy, 
którzy cenią sobie takie wydawnictwa. Jest ich 
jednak moim zdaniem mniejszość.

Agnieszka Mąkinia, poetka. W dobie 
nowoczesnych technologii i prób zastąpienia 
człowieka przez maszyny, pojawia się tęsknota 
za żywym słowem, bo to ono jest atrybutem 
człowieczeństwa. Dlatego, by zapobiec de-
humanizacji, uwrażliwiać ludzi, zwłaszcza 
młodych, na wiersz oraz prozę warto wyda-
wać almanachy i publikacje pokonkursowe. 
Dokumentują one dokonania uczestników, 
są źródłem interesujących utworów, a dla 
autorów nobilitującą publikacją. Przy czym 
wydaje mi się, że lepsze do czytania i refleksji 
są książki monogatunkowe, zatem osobiście nie 
mieszałabym poezji i prozy w jednym wydaniu. 
Z podobnych przyczyn nie należy zaprzesta-
wać publikacji antologii mniej czy bardziej 
znanych autorów. Dla nich każda taka książka 
to sukces, gdyż nazwisko idzie w świat i jest to 
przyczynek do dorobku, nawet jeśli często w 
tym niewymiernym aspekcie, gdyż dziś, by 
zarabiać na literaturze, to trzeba mieć markę. 
Ale nawet dla tych uznanych twórców umiesz-
czenie utworu w antologii może być ważne, 
bo to wszakże przyczynek do biogramu. Poza 
tym to właśnie książki przejdą do historii, 
staną się świadkiem dokonań ludzi swojego 
czasu, bo trudno zaufać rzeczywistości wir-
tualnej i technologiom, które mogą okazać 
się zawodne. Ponadto jeśli ograniczymy się 
do publikacji internetowych, odbierzemy 
ludziom zainteresowanym słowem możliwość 
obcowania z książką. Dla niektórych jest to 
wyjątkowe doświadczenie. Są tacy, dla których 
już sam zapach nowej książki jest stymulujący i 
ważny. Zatem choćby dla takiej, może niezbyt 
licznej grupy pasjonatów – warto. Wiadomo, 
że wszelka działalność generuje koszty, zatem 
jakie mogłoby być źródło finansowania takich 
wydawnictw? Uważam, że najlepiej by było, 
aby znalazły się fundusze z miast i gmin, w 
których organizowane są konkursy literackie. 
Natomiast odnośnie do wydawnictw zbioro-
wych autorów, to w końcu rząd deklarował 
zwiększenie nakładów na kulturę, zatem może 
uderzyć w tą stronę? Trudno powiedzieć 
tak zdecydowanie… Reasumując, obecnie 
nie można zaprzestać wydawania antologii, 
które są zawsze pewnym krokiem w biografii 
publikowanych twórców i źródłem wartościo-
wych tekstów literackich, a w przyszłości będą 
świadkami swoich czasów. Dzięki nim słowo 
przetrwa.

Kazimiera Mrugała, czytelniczka. Czy 
ma sens wydawanie antologii czy almana-
chów poetyckich i prozatorskich? Można na 
to pytanie odpowiedzieć dwojako. Z punktu 
widzenia autorów - jest to szansa na publi-
kację, promowanie na forum publicznym 
swojej twórczości. Z drugiej strony – wydaw-
nictwa publikując almanachy czy antologie, 
generują przecież wysokie wydatki. Nie mogą 
liczyć na to, że te pieniądze się zwrócą. Stąd 
tak ważne jest, by wydawcy tego rodzaju ksią-
żek otrzymywali od państwa dotacje, jakieś 
realne wsparcie finansowe. Być może wów-
czas zwiększyła by się ich liczba, a czytelnicy 
dostaliby do wyboru większą liczbę cennych, 
innowacyjnych wydawnictw. Czy jednak 
almanachy, antologie mają szansę przebić 

się do świadomości większości czytelników? 
To niestety jest moim zdaniem obecnie nie-
możliwe. Poziom czytelnictwa w naszym kraju 
jest przede wszystkim za niski, wciąż niewiele 
osób czyta. Z kolei te osoby, które decydują 
się na jakąś lekturę, mają do wyboru dość 
interesującą ofertę wydawniczą znanych i lu-
bianych twórców. To pewne nazwiska poetów 
czy pisarzy, które są gwarantem dobrej jako-
ści treści. Jeśli czytelnik miałby sięgnąć po 
almanach czy antologię nieznanych, począt-
kujących twórców – czy też wartościowych, 
ale niszowych, musi przecież wyjść ze swojej 
strefy komfortu. To ryzyko, przecież książka 
może mu się nie spodobać. A gdyby jeszcze 
wcześniej za nią zapłacił – były wyraźnie roz-
czarowany. Owszem, raz mógłby się tak dać 
nabrać, ale już po raz kolejny być może by 
się takimi publikacjami nie zainteresował. 
Oczywiście mogłoby być i tak, że treść alma-
nachu przyniosła by mu ze sobą wiele doznań 
artystycznych. Wówczas istniałaby możliwość, 
że jeszcze będzie poszukiwał kolejnych an-
tologii, almanachów. Trzeba też spojrzeć 
na takie wydawnictwa pod kątem autorów, 
którzy się w nich pojawiają. Taka książkowa, 
papierowa publikacja daje im na pewno 
wielką satysfakcję, zaspokaja swoistą potrzebę 
duchową, jakiś ich wewnętrzny głód. Karmi 
też w pewien sposób ich ego. Autorzy powin-
ni się jednak dostosowywać do zmieniających 
się czasów i pamiętać o wielokierunkowości 
swojego rozwoju. Choćby nawet oczekiwali 
wyłącznie antologii, almanachów papiero-
wych, nie mogą rezygnować też na przykład 
w prezentacji w przestrzeni internetowej. 
Oczywiście zdarzyło mi się sięgać po lekturę 
almanachów czy antologii, szczególnie zawie-
rających prozę, ale czytałam te wydawnictwa 
fragmentarycznie, wyrywkowo. Łatwiej czytać 
przecież książki jednowątkowe, jeśli dana 
historia „ciągnie się” przez kilkaset stron, niż 
ciągle przeskakiwać z jednego stylu pisania 
autora na drugi, z wiersza na opowiadanie. v

cdn.

Aleksander Pietraszunas 

Haiku

odwróciłaś wzrok
odpadam od oddechu
puszczam się kształtów

macam zdjęciami
rozchadzam w sercu czar
beskidów sprzed lat

gniotą na zmianę
chłodny mięsień cichych dni
szczerba w książkach

nie mam gęstości
wiatr twoich dobrych godzin
na mnie nie szumi

rzeczy są lutym
bo moje serce śpiewa
tylko dla ciebie
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Cezary Hurysz

centrum zarządzania wszechświatem

my sprzed plastikowo-metalowych pudeł, w pokojach bez okien
ośrodek zamknięty, zamknięty układ

wiejący fen w antropologicznej pysze niezauważony
obserwatora pozaświetlnego pulsatto bije

panuje vacuum

wiejący fen w antropologicznej pysze niezauważony
po przeistoczeniu się z poczwarek, samce i samice mrówek 
odbywają lot godowy
koliber zapyla meksykańskie wanilie
kury, by widzieć świat, chodząc poruszają głową
a gęgawy żyją nawet kilkanaście lat
obserwatora pozaświetlnego pulsatto bije

jedna cecha wspólna 
od narcyzów: 
przyśpieszenie więdnięcia innych kwiatów
poprzez wydzielanie lepkiego, szkodliwego dla innych roślin soku

Grzegorz Bazylak

Zielony ład i euroładowarka

Zanim trafisz 
do zielonej doliny nieśmiertelności
jak kiedyś obłąkany Friedrich Hölderlin 
lub introwertyczny Martin Heidegger w niebezpieczeństwie 
dostrzeżesz dla siebie ratunek
a w imię anglosaskiego pragmatyzmu 
lecz nie prasłowiańskiej prawdy
jak pewien irlandzki frajer co tęsknił za mętną wodą
omijając wraki kaktusy i sępy 
będziesz wspinał się bez żadnych obaw ponad 
pozbawione tlenu ale solidnie zbudowane z cierpienia i nadziei 
szczyty Mount Everest i Kanczenczonga
nie wyczuwając cudu w chwili
gdy się go przeżywa

Zanim trafisz 
do zielonej doliny nieśmiertelności
tańcząc z polującymi wilkami 
albo pieszcząc głodne niedźwiedzie
jak miliarderka Sigrid Rausing na półwyspie Noarootsi Estonii
albo outsider Tim Treadwell w parku Katmai na Alasce
to najpierw pod swym niebem odnajdziesz piekło
a gdy zupełnie zżółkną ci oczy
wtedy okaże się że nikt nie wezwie nawet szamana
który zarządzając percepcją ale nie bólem 
powiedziałby zwyczajne nkuma mono w języku 
naszych praprzodków od wieków uparcie migrujących na północ
znad rzeki Kongo

Zanim trafisz 
do zielonej doliny nieśmiertelności 
nie będziesz mógł zasnąć gdyż nadzorując sen
staniesz się tworzywem tego samego opętanego artysty
który w akcie twórczym a nie destrukcyjnym spowodował 
że Maurice Ravel wsiadł w Paryżu do luksusowego sedana delahaye 109  
a James Dean w Hollywood do sportowego kabrioletu porsche 550 spyder  
i pozbawił ich prawa do medytacji ale w zamian 
na starannie dobranym skrzyżowaniu obdarował 
trwałym i niepowtarzalnym stanem medykalizacji 
aby w ten sposób niezbicie dowieść
że to co najważniejsze jest niewidoczne 
bo tak samo jak każdy bez wyjątku
będziesz musiał na końcu 
zabić wszystko to 
co kochasz 

Maciej Rybicki

Szósty dzień 

Masz ciało całkiem kształtne 
mruknął do siebie Pan 
szóstego dnia 
Innego ci dać nie mogłem 
to znaczy mogłem bo mogę wszystko 
ale nie chciałem 
by ci się nie wydawało  
że jesteś zbyt doskonały 
obdarzyłam cię ślepą kiszką
by zatrzeć po sobie ślady 
uczyniłem cię podobnym 
do szympansa 
abyś nie myślał 
że aż tak bardzo różnisz się od zwierząt  
będziesz miał o czym dumać  
bo dałem ci rozum 
całkiem niezły, jak na początek 
co z nim zrobisz, zależy od ciebie 
bo dałem ci też wolną wolę 
i serce do kochania 
które stygnie bez paliwa 
a zasilane złym paliwem 
pracuje odwrotnie 
produkując nienawiść 
Tak, wydaje mi się 
że dałem ci wszystko co trzeba 
 
Coś jeszcze nie daje mi spokoju 
wciąż jesteś zbyt doskonały 
a obca mi jest 
zimna perfekcja
Niech koniec mego dzieła 
zwieńczy szczypta fantazji 
niesforne muśnięcie pędzla
niedbałe stuknięcie dłuta 
potrzebna ci jeszcze  
odrobina nieufności 
wobec siebie samego
ukryję w tobie szydercę
nad którym nie będziesz miał władzy 
dam ci krzywe zwierciadło 
w którym się będziesz przeglądał 
które pozwoli ci 
poczuć się artystą 
wszak masz być podobny do mnie  
a ja przecież jestem 
Artystą  
 
Daję ci sny 

Wiesław Marcysiak

***

Odwracam głowę
żeby nie patrzeć na wprost
jak pies który nie chce zaatakować
bo zna konsekwencje
ale spina się w gotowości
          jak człowiek modlę się
          aby do niczego nie doszło
w którą stronę przechyli się waga…
…uciekam
na oślep byle dalej byle zapomnieć
aż staję w głuszy gdzie tylko serce łomocze 
i świszczy oddech
przetrwałem… czekam…
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(Opowiadanie ukazało się w nowojorskim 
dzienniku jidyszowym „Forwerts” 29 listo-
pada 1936 roku.)

Z pociągu, który nad ranem przyjechał 
do Warszawy, wysiadł człowiek niskiego 
wzrostu z rudą niczym ogień i długą aż do 
pasa brodą oraz z żółtymi, krzaczastymi 
brwiami. Odziany był w poszarpaną kapotę 
oraz wysoki, jedwabny kapelusz jaki zazwy-
czaj noszą swaci. W prawej ręce trzymał 
pokaźnych rozmiarów księgę obłożoną w 
czarną okładkę; podobnej używają kupcy 
do księgowania rachunków. W lewej zaś 
dzierżył parasol. Mężczyzna nazywał się reb 
Beryszel i pochodził z Frampola, miastecz-
ka w guberni lubelskiej. Przed laty był tam 
szojchetem, ale  od czasu kiedy przypięto 
mu łatkę heretyka i pozbawiono posady 
rzeźnika w rytualnej ubojni, jego wysoka i 
chuda jak tyka żona prowadziła sklepik, a 
on pisał księgę. Po długich rozważaniach 
wykoncypował co zrobić, aby nie było wię-
cej ubóstwa, bogactwa oraz sposób na to, 
by państwa zaprzestały prowadzenia wojen. 
Wymyślił też dla ludzkości nową wiarę 
opartą na Siedmiu Przykazaniach danych 
przez Boga Potomkom Noego... 

Teraz reb Beryszel przybył do Warsza-
wy, aby wydać swoje dzieło i przetłumaczyć 
je na wszystkie siedemdziesiąt języków. 
Najpierw udał się do jakiejś jidyszowej 
redakcji. Młodzi ludzie, bez jarmułek, z 
wiecznymi piórami wetkniętymi za uszy, 
kartkując jeden przez drugiego, z zacie-
kawieniem przyglądali się krzywo i gęsto 
zapisanym wersom. Wymieniali porozumie-
wawcze spojrzenia. Pewien młodzieniec, o 
czarnych, ognistych oczach, poklepał reb 
Beryszla po plecach, pociągnął go za bro-
dę i, jak głuchemu, mówił do ucha jakieś 
grubiańskie uwagi, niczym szatańskie pod-
szepty. Redaktor, do którego się dobił reb 
Beryszel, niewielkiej postury człowieczek, 
o okrągłej niczym ser szwajcarski twarzy, w 
złotych okularach, siorbał łyżeczką herbatę 
przegryzając ciastkiem. Stwierdził niskim 
głosem w litwackim jidysz: 

– Ależ świat nie chce być jeszcze zba-
wionym!... Ta cała opowieść to  bujda!...

– Jak to? Przecież nie można wciąż 
tkwić w tym stanie! – ripostował reb Bery-
szel, robiąc grubym palcem w powietrzu 
długi łuk. – Oni, jeden drugiemu, skoczą 
sobie do gardeł!...

– Jest pan nudziarzem! – odparł nie-
wysoki człowieczek i sięgnął  po kawałek 
ciastka leżący na jakimś rękopisie. – Szczę-
śliwej drogi do domu!...

Reb Beryszel chwycił za księgę i trza-
snął za sobą drzwiami, że aż szyby zadrżały 
w oknach. Przystanął na schodach i czerwo-
ną chustką przetarł pot z wysokiego czoła.

– Nie wolno być obojętnym!... Trzeba 
uparcie dążyć do celu!... – głośno mówił 
sam do siebie.  

Pierwsze dni spędził krążąc po mie-
ście, nawiedzając przeróżnych ludzi. Rabi-
ni, do których przyszedł ze swoim planem, 
zbesztali go, podejrzewając, że jest jakimś 
misjonarzem. Do rabina z warszawskiej 

Icchok Baszewis Singer

Zbawca świata 

synagogi nie udało mu się dostać. Do jego 
mieszkania prowadziły marmurowe schody, 
a drzwi otworzyła szyksa w białym fartuchu 
i czepku na głowie. Pies ze spiczastą, jak u 
wilka, mordą wyskoczył i zaczął go obwą-
chiwać. Zanim reb Beryszel zdążył złapać 
oddech i otworzyć usta, dziewczyna zatrza-
snęła mu drzwi przed nosem.      

– Kary nie ma na taką! – wykrzyczał. – 
Rozszarpać na strzępy!...  

Reb Beryszel poszedł do zarządu gminy 
żydowskiej, do kahału. Przed żółtym budyn-
kiem zgromadził się tłum ludzi. Wyglądali 
jakby czekali na czyjś pogrzeb. Wewnątrz, 
w dużym korytarzu z kamienną posadzką, 
panował tłok. Kobiety w rozczochranych pe-
rukach wrzeszczały i bębniły w drzwi. Wysoki 
rabin w cylindrze na głowie, rozgniewany na 
jakąś żydowską staruszkę, okładał ją laską, 
dopóki jej nie przegonił. Szames1 z ogoloną 
brodą, w sześciokątnej jarmułce na czerepie 
i o czerwonej gębie zbira podbiegł do reb 
Beryszela, chwycił go za kołnierz i wrzasnął: 

–  Do kogo?!... 
Kiedy reb Beryszelowi zaczął plątać się 

język, szames nagle uniósł go z podłogi w 
powietrze: 

– Wynocha! –  krzyknął. – Dość żebra-
ków i bez was!...   

W Ogrodzie Saskim, gdzie reb Be-
ryszel udał się, aby odsapnąć w chłodzie 
jesiennego dnia, po raz pierwszy spotkał 
kogoś, kto go uważnie wysłuchał. Był to 
starszy mężczyzna z siwą brodą, z długimi, 
kudłatymi włosami i w ciemnych okularach 
jakie noszą niewidomi. Potrząsając głową i 
gryząc kwaskowate cukierki pozwolił reb 
Beryszelowi szczegółowo się  wypowiedzieć. 
Na koniec stwierdził: 

– Tego chciał przecież Prorok!...
– Który prorok – zapytał reb Beryszel. 
– Jezus Chrystus! – odparł stary misjo-

narz. – Ben Elohim (Syn Boży)!...
Pieniądze, które reb Beryszel zabrał 

z Frampola, skończyły się.  Napisał do 
żony długi list, który pozostał jednak bez 
odpowiedzi. Sprzedał swój stary, niklowy 
zegarek, ale więcej niż dwa złote2 za niego 
nie otrzymał. Nocował w bejt midraszu, a w 
dzień włóczył się po mieście. Długie ulice 
wydawały się nie mieć końca i wszystkie do 
siebie podobne. Przechodnie, jak jeden 
mąż, gdzieś pędzili bez opamiętania; wyglą-
dali jakby na nich polowano. Przejeżdżające 
czerwone tramwaje huczały, piszczały i 
rozpryskiwały błoto spod kół. Za każdym 
razem, gdy Reb Beryszel próbował przejść 
na drugą stronę ulicy, prosto na niego 
jechały furmanki, dorożki i automobile. 
Słyszało się ostry jazgot, dźwięk klaksonów, 
wymachiwano za nim batami.  

– Hej, wariat! – wrzeszczano. – Na 
bok!...

Pewną noc spędził na ulicy; pocałował 
klamkę bejt midrasza, bo szames zamknął 
go na głucho. Padał drobny deszcz – krople 
kłuły niczym igiełki. Niebo nisko wisiało nad 
ziemią,  jakby było z żelaza. Przejeżdżające 
puste tramwaje wydawały głośne odgłosy. 
Wokół pozamykanych sklepów kręcili się w 
baranicach, z grubymi pałkami w rękach, 

nocni stróże. Na stopniach przed gankami 
siedzieli jacyś obszarpańcy bez palt i palili 
machorkę skręconą w papier gazetowy. 
Bezpański kundel przyczepił się do reb 
Beryszela i skradał za nim krok w krok, 
jakby oczekiwał, że człowiek upadnie ze 
zmęczenia. Reb Beryszel wymachując księgą 
odganiał go. 

– A pójdziesz! – krzyczał. – Paszoł 
won!...

Gdzieś na trzeciej ulicy reb Beryszel 
dostrzegł zieleniec i kilka mokrych ławek. 
Położył księgę i usiadł. Jakaś dziewczyna w 
cienkim szaliku, w czerwonej, letniej su-
kience podeszła i przysiadła się.  Zapaliła 
papierosa.    

– Zimno, staruszku? – spytała.
– Tak, chłodno...
– Nie masz gdzie spać, staruszku?...
– Nie mam...                                                                                               
– Siedzicie na Gemarze? – indagowała 

dalej.  
– To nie Gemara... zwykła księga – 

oznajmił reb Beryszel. 
– O czym?...
Na początku reb Beryszelowi plątał się 

język, nie mógł znieść ostrych zapachów, 
którymi woniała dziewczyna. Pomyślał, że 
to prostytutka. W ciągu  chwili zerwał się 
na równe nogi jak do ucieczki. Potem tro-
chę się odprężył. Stopniowo górę wzięło w 
nim gadulstwo i roztrajkotał się na dobre, 
jakby  wstąpił w niego dybuk. Opowiadał 
o swoim planie nowego podziału ziemi, o 
tym, co zrobić, żeby wszystkie narody mówiły 
jednym językiem, i aby nie było bogatych 
ani biednych, tylko każdy mógł brać co mu 
potrzeba bez pieniędzy. Dziewczyna mocno 
zaciągnęła się papierosem. Jej czarne oczy 
przyglądały mu się w blasku żółtego światła 
gazowej latarni z żydowską troską i zapo-
biegliwością.  

– Skoro nie będzie pieniędzy, skąd brać 
jedzenie? – zapytała.

– Jak to, czy człowiek zjada złoto? – od-
powiedział pytaniem reb Beryszel.

– To fantazja! – stwierdziła dziewczyna.
Naraz przysunęła się i oparła głowę na 

jego ramieniu i po chwili zaczęła głośno 
oddychać jak w głębokim śnie. Reb Beryszel 
siedział zesztywniały. Drzemał, to znowu się 
budził; trząsł się z zimna i pokasływał. W 
półśnie słyszał rozmowę i bijatykę. Pewna 
gojka kogoś lżyła, zachłystując się powie-
trzem, krzyczała z ostrym „r”: „moczymor-
da”, „gbur”..., „cham”3, szlochała. Łobuzeria 
wszczęła bójkę, regularne mordobicie. 
Dopiero ze świtaniem wszystko stopniowo 
ucichło. W zastygłym brzasku tylko drzewa 
na skwerze wyróżniały się kształtem na tle 
otoczenia, wyglądając jak skały. W nabrzmia-
łej ciszy od czasu do czasu dało się słyszeć 
przypominające jęk tokowanie gołębi. Reb 
Beryszelowi zdało się, że to wzdychanie 
Boga na niebie przed stworzeniem nowego 
dnia... v  

Z jidysz przełożył i przypisami 
opatrzył Mariusz Lubyk

Przypisy:
1  Hebr., sługa; płatna funkcja woźnego, posługacza 

np. w gminie, w synagodze, w sądzie                                        
 rabinackim.  

2  Srebrne monety – występujące o nominałach 
piętnastu kopiejek lub jednego złotego.  

3  Tak w oryginale; słowo o tym samym znaczeniu w 
języku jidysz i polskim.
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I

Za co broczysz krwią
moja Ukraino?
mimo że ziemia
wessała jej więcej
niż matka dała mleka
za co ogień przelewa się
nad kieliszkiem diabła?
ja i tak żyć będę
choć z daleka i tak wrócę
i będę znów Tobą

Maciej (Mathias) Chlebiej      Liryki Tarnopolskie
                                     Dedykuję rodzinie i przyjaciołom

II

W nocy chyba się śni
obraz nie z tego świata
i nikt tego nie przewidzi
bo kto przychodzi nocą
spóźnia się o jedną chwilę
by być na ten czas
kiedy nowe słońce wzejdzie
w krajobrazie po bitwach
na rozstaju dziejów
moja Ukraino

III

Gęsto od stali zwęglonej
ludzie spaleni żywcem
czy tak wygląda świat
odziedziczony po rodzicach
wygnanych z raju
na poszukiwanie nowego życia
ja zła się nie ulęknę
i dojdę do Tarnopola
a ptaki śpiewać mi będą
pieśń o Ukrainie nowej

IV

Nie wiem gdzie ani jak
pochowają mnie jutro
które jest już - dzisiaj rano
za chwilę znowu wstanie słońce
w Górach Świętokrzyskich
Boże jak stąd daleko
do mojej najbliższej sercu ziemi
nie do zapomnienia
tak kończy się i zaczyna świat
ludzkiej miłości jak pieczęć
warta złamania na zawsze

V

Moja dusza się pali w Bogu
granicami rozumu doświadczonego
poezjami kwitnącymi jak ogrody
więc chodzę zwiedzając ten świat
dany mi we władanie
abym zwyciężył - nie siebie samego
ale zło które od złego pochodzi
moja Ukraino szkarłat nieba wsie i miasta
ja wracam z daleka i czekam
patrząc ślepnącymi oczami
na ludzi zabijających się w imię
Boga jakby Boga nie było

VI

Koniec i ciągle koniec
a dzień nowy nadejdzie i już
czekam na zmartwychwstanie
jedyne i ostateczne na końcu
moich dziejów które zapisuję i 
od dawna patrząc na wszystko
okiem proroka te dzieje znam
na odległość bożych lat 
od kiedy byłem dzieckiem Ukraino
więc dobry Bóg przyjdzie i weźmie
co do niego należy i pójdę
za nim aż na koniec  świata

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.
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(1). Lało.
Wichura towarzysząca przejściu czoła 

burzy skończyła się jakiś czas temu. Powie-
trze, chłodne i rześkie po nieprzyjemnie 
upalnym dniu, stało nieruchomo. Deszcz 
przecinał je pionowymi strugami, bębnił o 
przekrzywioną zieloną tablicę z białym na-
pisem Przedchlewkowo, szumiał w liściach 
drzew porastających obie strony wąskiej szo-
sy, pluskał w spienionej wodzie, która długi-
mi kałużami przelewała się po asfalcie. Niskie 
chmury o ciemnych brzuchach szczelnym 
całunem otulały ten zakątek świata, a blask 
poziomych błyskawic niemo mrugających 
gdzieś na linii horyzontu ledwie tu docierał.

Z lewej strony szosy, tuż za rowem, tkwiły 
topole. Ktoś musiał o nie dbać, kiedy wzra-
stały, bo były smukłe, wysokie i przystrzyżone 
na sposób miejski, parkowy. Takie drzewa 
robią się niebezpieczne, gdy osiągną pewien 
wiek. Są wtedy mocno spróchniałe, często w 
środku puste i tak bardzo kruche, że może 
je zwalić każdy mocniejszy podmuch. Te 
jednak jakoś stały.

Z prawej strony nie było rowu, tylko 
szerokie na dwa metry i wysypane mocno 
ubitym żwirem pobocze. Za poboczem rosły 
klony. O nie też ktoś dbał i przycinał gałęzie 
wyrastające nad asfalt, co sprawiło, że pnie, 
ściągane w przeciwną stronę ciężarem koro-
ny, od pewnej wysokości wyginały się mało 
wdzięcznie i mało sympatycznie.

Dwadzieścia metrów za tablicą z nazwą 
miejscowości stał potrójny znak drogowy, 
ograniczający prędkość do pięćdziesiątki 
oraz informujący, że oto zbliżasz się do skrzy-
żowania z drogą podrzędną i do niebezpiecz-
nego zakrętu w prawo. Osiemdziesiąt metrów 
dalej, tuż za skrzyżowaniem, zaczynał się 
zakręt. Znak trochę kłamał, bo wcale nie był 
aż tak niebezpieczny. Dość łagodny, z asfal-
tem pochylonym pod kątem odpowiednim, 
by zniwelować działanie siły odśrodkowej, 
poszerzony i biegnący na takiej długości, że 
wejście weń i wyjście nie sprawiało kłopotów 
nawet początkującym kierowcom. Z pięćdzie-
siątką na liczniku, oczywiście. Być może wcze-
śniej, zanim postawiono znak ograniczający 
prędkość, ludzie dociskali gaz do dechy i w 
ten sposób sami stwarzali zagrożenie.

Na łuku zakrętu drzew było znacznie 
mniej. Z lewej strony rosła samotna topola, 
a kilka zabliźnionych śladów na jej korze 
świadczyło, że coś się tu kiedyś stało. Z 
prawej strony szosy, dokładnie naprzeciw 
topoli, rósł dąb. Na jego korze śladów było 
znacznie więcej.

Za dębem, za małym wyasfaltowanym 
placykiem, stał dwupiętrowy dom. Mieścił 
się w nim sklep spożywczy i mała knajpka 
„Rozeta”, będąca skrzyżowaniem pijalni 
piwa, mordowni z wyszynkiem gorzały i 
wiejskiej kawiarenki. Dalej, wzdłuż szosy, 
stały jeszcze dwa domy, też dwupiętrowe, 
otoczone płotami z siatki osadzonymi na 
solidnych podmurówkach. Tuż za nimi 
potrójny znak drogowy ograniczał prędkość 
do pięćdziesiątki, informował, że zbliżasz 
się do skrzyżowania z drogą podrzędną i do 
niebezpiecznego zakrętu.

Z tej strony zakrętu, od północy, zbli-
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żał się srebrzysty daewoo lanos, nowiutki, 
zaledwie półroczny, a z drugiej strony, od 
południa, wysłużony autobus man, kursujący 
na międzywojewódzkiej linii PKS-u.

Deszcz lał równo i z tej i z tamtej strony 
zakrętu.

Daewoo i mana dzieliło jednak od siebie 
jeszcze kilka minut jazdy, gdy tymczasem w 
zakręt wchodził średniej wielkości autobus 
szkolny, ochrzczony przez kogoś o przycięż-
kiej wyobraźni gimbusem.

Kierowca gimbusa, Alfred Skórski, 
pulchny blondynek liczący trzydzieści cztery 
lata, był zadowolony, co ostatnio zdarzało 
mu się raczej rzadko. Najpierw nie miał 
pracy i przez ponad dwa lata pozostawał na 
utrzymaniu żony, co samo w sobie dało mu 
w kość. Przez ten czas wynudził się strasznie, 
ponieważ nie pił i z tego powodu nie miał 
kolegów, i samotnie przesiadywał w pustym 
domu, co sprawiło, że stał się ponury i 
zgorzkniały. Potem radość ze znalezienia 
pracy trwała krótko, bo okazało się, że będzie 
woził dzieci, a on wprost fizycznie nie znosił 
bachorów, ich frustrującej żywotności i szar-
piącego nerwy wrzasku. Dzisiaj wściekł się do 
białości, bo rano okazało się, że zamiast do 
szkoły, ma trzydziestkę szczeniaków zawieźć 
na wycieczkę na łono natury – i być tam z 
nimi cały dzień. Co prawda dodano do tej 
trzydziestki dwoje nauczycieli, ale z zacho-
wania dyrektorki szkoły niedwuznacznie 
wynikało, że on też ma o szczeniarstwo dbać. 
Jakby nie wystarczyło, że musiał je wozić!

Na szczęście wtrąciła się w to sama na-
tura i nagłym załamaniem pogody pogoniła 
bachory ze swego łona. Skórski, zamiast pil-
nować dzieci, mógł robić to, co lubił: jeździć. 
Pojeździł po okolicznych wsiach, odstawił 
dwudziestkę dzieciaków do domów, tak że 
teraz została mu już tylko dziesiątka. No i 
parka nauczycieli. A ci, korzystając z okazji, 
postanowili wybrać się do miasta. Do miasta, 
w którym mieszkał Alfred Skórski. Do miasta, 
w którym na Skórskiego czekał dom. I to, co 
jeszcze niedawno wydawało się Skórskiemu 
takie straszne: nuda. Zwyczajna nuda. A nie 
wożenie tych pieprzonych bachorów!

Gimbus, choć teoretycznie nowy, nie 
był w najlepszym stanie. Twardo zwieszony, 
trząsł się i podzwaniał wszystkimi szybami 
na każdym wyboju, a silnik niemal trzeba 
było piłować, żeby coś z niego wycisnąć. Na 
dokładkę podczas zamiany opon zimowych 
na letnie na koła gimbusa trafił mocno zużyty 
komplet, więc pojazd kiepsko trzymał się 
drogi. Skórski nie zważał na to i zazwyczaj 
jeździł szybko. Teraz też.

Nie znał tej trasy, dzisiaj przemierzał ją 
po raz pierwszy. Tam, gdzie mógł, palił dłu-
gie światła, przepatrywał pobocza w poszu-
kiwaniu samotnych przechodniów i znaków 
drogowych. Tak więc potrójny znak, mimo 
mroku i strug deszczu zalewających przed-
nią szybę, zobaczył z daleka. Trochę zwolnił 
zbliżając się do zakrętu, trochę, niedużo, tak 
do sześćdziesiątki.

– Przedchlewkowo – przeczytał biały 
napis na zielonej tablicy. – A dalej co? Chlew?

Wychodząc z zakrętu dodał gazu, bo 
kiedyś, gdy dopiero uczył się jeździć, ktoś 

właśnie tak mu doradził: „Przyłóż nogę, a 
łatwiej wyjdziesz na prostą”. Ten ktoś zapo-
mniał jedynie dodać, że rzecz jest skuteczna 
w samochodach raczej lekkich i z napędem 
na przednie koła, na nawierzchni suchej, 
przyczepnej. Ciężki autobus napędzany tylną 
osią wjechał łysymi gumami w kałużę, stracił 
kontakt z podłożem i wpadł w poślizg.

„No i jestem w chlewie!” – pomyślał 
Skórski.

Jednocześnie podniósł mu się poziom 
adrenaliny we krwi i Skórski zaczął działać 
bardzo szybko, jednak w sytuacjach zagro-
żenia ludzkie działanie najczęściej opiera 
się na wypracowanych latami odruchach, 
a tych Skórskiemu brakowało, więc seria 
czynności, które wykonał, była chaotyczna. 
I nieskuteczna.

Najpierw zdjął nogę z gazu i wdepnął 
hamulec. Potem skręcił kierownicę do oporu 
w prawo, wyprostował i znów skręcił. Puścił 
hamulec, wdepnął sprzęgło i ponownie wbił 
hamulec do dechy. Jeszcze poruszył kierow-
nicą. I to było wszystko, co zdążył zrobić. Bo 
w tym czasie autobus, ślizgając się oponami 
na cienkiej warstwie wody, mknął ruchem 
nieznacznie spowolnionym pod górę, na 
drugą stronę szosy. Tam jego przednie koła 
trafiły na zarośnięte trawą pobocze i odzy-
skały przyczepność. Mocno skręcone, stawiły 
opór i przyhamowały rozpędzoną masę, co 
sprawiło, że tył autobusu zarzucił i popędził 
w bok poruszając się szybciej od przodu. Do 
rowu ześliznęło się najpierw lewe przednie 
koło, ułamek sekundy później lewe tylne. Au-
tobus ze znacznie już wytraconym impetem 
rąbnął maską w samotną, stojącą za rowem 
topolę. To wystarczyło, by z ram wypadła 
połowa kiepsko osadzonych szyb. Część z 
nich zsunęła się w dół cała, część popękała 
na drobne okruchy i obsypała dzieci, nie 
czyniąc nikomu żadnej krzywdy. Gdy pojazd 
z chrzęstem zgniatanej blachy przechylił się i 
legł bokiem na ścianie rowu, wypadła reszta 
szyb. Wtedy strugi zimnego deszczu zaczęły 
zalewać odsłonięte wnętrze.

 (2). Autobus man właśnie minął nie 
zatrzymując się kolejny przystanek PKS-u, a 
kierowca, Władysław Piskorski, niski mężczy-
zna o mocnej, nabitej sylwetce, z twarzą od 
urodzenia ponurą, łypnął spod oka na trójkę 
podróżnych czekających na przystanku i roz-
łożył ręce, tym bezradnym gestem dając znać, 
że to nie jego wina, ale nie może ich zabrać.

Nie mógł.
Miał swój rozkład jazdy i nie musiał 

stawać na każdym przystanku, ale stawał, 
odkąd zaczęła się ulewa, i brał wszystkich, 
aż zapakował pojazd do granic możliwości, 
daleko poza granice przewidziane normami, 
które w przepisach określane są jako grani-
ce bezpieczeństwa. Pasażerowie już dawno 
temu przestali mieścić się na fotelach i zbici 
w ciasny rządek stali w przejściu, a także na 
stopniach przy drzwiach.

Na samym dole, na ostatnim stopniu, 
stał młody student marketingu i zarządzania, 
dwudziestotrzyletni Rafał Walczak. Z po-
czątku złościło go, że właśnie w tym miejscu 
ulokował go los i zmusił do opierania się 
plecami o drzwi. Chłopak był bardzo prze-
sądny i właściwie każdy swój czyn poddawał 
regulacji jakiegoś tabu, czy to przez siebie wy-
myślonego, czy gdzieś wynalezionego, a wy-
czytał niedawno, że wspieranie się o framugę 
drzwi przynosi nieszczęście. Dziś doszedł do 
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wniosku, że właściwie nie ma różnicy, drzwi 
czy framuga i chciał przepchnąć się wyżej, 
ale wtedy wpadł nosem na tę stojącą przed 
nim dziewczynę, a raczej w jej włosy, długie, 
poznaczone mokrymi pasmami. Uwagę 
Walczaka zwróciło natychmiast kilka rzeczy. 
Po pierwsze zapach włosów. Nie jakiś tam 
odurzający czy szczególnie intensywny, ale po 
prostu przyjemny. Po drugie zastanowił go 
fakt, że tkwi w tych włosach nosem, zamiast 
patrzyć na nie z góry. Dziewczyna co prawda 
stała stopień wyżej niż on, ale i tak musiała 
być niezwykle wysoka, bo w końcu Rafał liczył 
sobie niemal dwa metry wzrostu. Gdy prze-
sunął głowę w bok i spojrzał w dół, zobaczył 
opalone ramię przecięte wąskim paskiem 
ramiączka sukienki. Kilka kropel deszczu 
połyskiwało na gładkiej napiętej skórze, a 
po twarzy Walczaka przebiegł delikatny prąd 
powietrza bijącego w górę od rozgrzanego 
ciała dziewczyny. W autobusie śmierdziało 
mokrymi, parującymi ubraniami, starym po-
tem i brudem, ale ten strumyczek powietrza 
owiewający twarz Walczaka pachniał bardzo 
przyjemnie i bardzo prowokująco. Wtedy 
autobus szarpnął lekko na zakręcie i chło-
pak poczuł na sobie całe ciało dziewczyny, 
długie, szczupłe i sprężyste. I już nie myślał, 
by przepchać się wyżej, dalej od pechowych 

drzwi. Już myślał jedynie o tym, jak sprowo-
kować dziewczynę, by odwróciła się i stanęła 
z nim twarzą w twarz, piersią w pierś, by przy 
następnym szarpnięciu mógł poczuć na sobie 
jej ciało z tej właściwej strony. Już właściwie w 
ogóle nie myślał; myślały za niego hormony.

Siedemnastoletnia Kinga Dukaczewska 
nie była aż tak wysoka, jak się Walczakowi 
wydawało, miała około metra osiemdzie-
sięciu wzrostu, co jednak zdecydowanie 
wyróżniało ją wśród koleżanek i zwracało 
uwagę wielu mężczyzn. Proporcje musiały 
zostać zachowane, więc i twarz miała większą 
od innych dziewcząt, dlatego nosiła długie 
włosy by trochę przymaskować ten drobny 
mankament urody. Zresztą na swój sposób 
wyrównywały to już niesamowicie długie nogi 
i kształtne, w miarę obfite piersi. Wsiadła 
na tym samym przystanku co Walczak, ale 
chłopak musiał się gdzieś schować przed 
deszczem, bo zauważyła go w ostatniej chwili, 
gdy oboje ruszyli w stronę autobusu. Chciała 
wejść pierwsza, więc pierwsza dopadła drzwi 
– i teraz miała za swoje. Czuła jego nos wier-
cący się gdzieś przy jej uchu, a potem obok 
ucha, ale przede wszystkim czuła chaotyczne 
ruchy jego ciała, raz dążącego do zbliżenia, 
to znów cofającego się niepewnie. Miała 
ochotę odwrócić się i spojrzeć mu karcąco w 
twarz, wolała jednak, by gapił się na jej włosy 
lub plecy, niż w oczy lub na ledwo osłonięte 
głębokim dekoltem piersi.

Między drzwiami i przednią szybą stał 
pojedynczy samotny fotel. Zazwyczaj siedział 
tam jakiś pasażer, młoda ładna dziewczyna 
albo dzieciak palący się do kierownicy i z 
nabożeństwem obserwujący każdy ruch Pi-
skorskiego, bo takich Piskorski lubił najbar-
dziej, ale dzisiaj tkwiła w fotelu – podparta 
solidnym drewnianym krzyżakiem – duża 
i ciężka, nowiutka pralka automatyczna. 
Kierownik bazy PKS w Człuchowie poprosił 
Piskorskiego – a właściwie wydał mu niefor-
malne polecenie służbowe – by zawiózł tę 
pralkę do bazy w Gdańsku. Dla kogo była 
przeznaczona, nie powiedział, stwierdził 
tylko, że ktoś na pewno się po nią zgłosi.

Między kierowcą i pralką stanął tęgi 
trzydziestolatek, Andrzej Miodzik, a nieco 
dalej w głąb autobusu, naprzeciw stojącej na 
stopniach Dukaczewskiej, jego rówieśnik Ry-
szard Akonom. Obaj panowie byli kolegami, 
lubili rozmawiać w każdym miejscu i o każdej 
porze, więc nie skorzystali z ostatniego wol-
nego schodka, bo tam trudno byłoby im się 
zmieścić. Rozmawiali. Ponieważ jak zwykle 
nie mieli o czym, jeden rzucał kilka zdań, 
drugi słuchał w milczeniu i później milczał 
jeszcze przez jakiś czas, jakby zastanawiał się 
nad odpowiedzią, po czym rzucał kilka zdań 
tylko luźno związanych z tymi, które usły-
szał. Po pewnym czasie swoje zdania rzucał 
pierwszy. I tak w kółko. W ten sposób mogli 
rozmawiać nawet przez cały dzień. Dziś było 
im trochę niewygodnie; ulewa złapała ich 
w szczerym polu, kilkadziesiąt metrów od 
wiaty stojącej na przystanku i przemoczyła 
do ostatniej nitki; teraz, w dusznym ciepełku 
autobusu, ubrania schły parując i wywoływały 
nieprzyjemne swędzenie to w tym, to w tam-
tym miejscu ciała. Wiercili się więc i drapali 
nieustannie, a jednocześnie wciąż prowadzili 
swą rozmowę.

Kolejna dwójka podróżnych stała trochę 
dalej. Krystyna Oszczypa i Jerzy Nosowski, 
bezdomni, ona pod pięćdziesiątkę, on bliżej 
czterdziestki, w autobusie znaleźli się przy-
padkiem. Dziś rano postanowili opuścić małe 
spokojne miasteczko, w którym wegetowali 
od kilku miesięcy i wyruszyć w szeroki świat. 
Doszli jednak do wniosku, że na drogę muszą 
się należycie wyekwipować. Akurat buszowali 
w solidnym murowanym śmietniku przy 
głównej ulicy miasteczka, gdy zaczęła się 
ulewa. Dach nad śmietnikiem był dziurawy 
i choć jakoś wytrzymał pierwsze uderzenia 
kaskad wody, to szybko zaczął przeciekać. 
Możliwe więc, że zmokliby tam solidnie, 
właściwie na nieokreślony czas zostaliby 
pozbawieni jedynych ubrań, ale wtedy kie-
rowca Władysław Piskorski, oślepiony nagłą 
ciemnością i nagłymi błyskawicami, pomylił 
śmietnik z wiatą przystankową i zatrzymał 
przed nim autobus, otwierając zapraszają-
co drzwi. Nosowski spojrzał na Oszczypę, 
Oszczypa na Nosowskiego – i obojgu zabłysły 
oczy, gdy zrozumieli, że takiej okazji zmarno-
wać nie mogą. W końcu i tak chcieli dzisiaj 
wyjechać, prawda?

Proboszcz Paweł Grochowacki był naj-
normalniejszym w świecie księdzem, jakich w 
Polsce wielu. Z autobusów korzystał rzadko, 
okazjonalnie, gdy zdarzało mu się bywać w 
wielkich miastach, więc właściwie nie miał 
pojęcia, jak to koszmarnie może wyglądać. 
Przyzwyczajony do obszernego klimatyzowa-
nego wnętrza własnego samochodu, nagle 
znalazł się w ciasnej, zatłoczonej i śmierdzą-
cej pułapce. Gdy przed laty nastał w swojej 
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parafii, napotkał objawy niechęci, wrogości 
nawet, ale idąc tam wiedział, że tego może 
się spodziewać, bo komunizm rozbisurmanił 
ludzi i pozbawił ich bojaźni bożej. Szybko 
sobie z tym poradził i dzisiaj cieszył się po-
wszechnym szacunkiem, a nawet czcią. Tutaj 
nie. Tutaj był zwykłym szarym obywatelem. 
Ludzie nie dostrzegali jego sutanny do tego 
stopnia, że nikt nawet nie zaproponował mu 
siedzącego miejsca. I ta ulewa za oknami! 
Ludzie przyjmowali fatalną pogodę różnie, 
jedni traktowali ją z humorem, wisielczym 
choćby, inni uważali ją za niezasłużoną krzyw-
dę osobistą. Do nich należał Grochowacki. 
Cierpiał. Z powodu pogody. Z powodu na-
głej awarii własnego samochodu. Z powodu 
zaduchu i tłoku. A także z powodu faktu, 
że nagle stał się mały, szary i anonimowy. 
Na dokładkę para lumpów stojących obok 
śmierdziała szczególnie mocno i w sposób 
trudny do wytrzymania. Odwrócił się do nich 
tyłem, ale wciąż ich czuł.

Za księdzem, przed pierwszymi podwój-
nym fotelem w rzędzie po prawej stronie, 
stała Anna Kowalska, matka samotnie wycho-
wująca dwoje dzieci. Jej dzieci, dziesięcioletni 
syn Jaromir i sześcioletnia Angelika, siedziały 
w owym podwójnym fotelu właśnie, każde 
samodzielnie w jednym, i miały dla siebie tyle 
miejsca i luzu, że wszyscy pasażerowie zatło-
czonego autobusu mogli im tego zazdrościć. 
Tak jak Grochowacki odwrócił się plecami do 
Oszczypy i Nosowskiego, tak Anna Kowalska 
odwróciła się do Grochowackiego. On nie 
mógł ścierpieć ani ich widoku, ani zapachu, 
ona w podobny sposób reagowała na niego, 
w czym zapach grał niepoślednią rolę, bo 
ksiądz pachniał niczym lalusiowaty młodzian 
w zalotach. Ale Anna stanęła tak przede 
wszystkim dlatego, że chciała ciałem osłonić 
przed księdzem swoje dzieci. Katoliczka i 
wychowana po katolicku, miała to nieszczę-
ście, że zakochała się kiedyś w nieodpowied-
nim człowieku czy też raczej w człowieku z 
niesłusznym światopoglądem. Mężczyzna 
ów uznawał związki partnerskie i nie chciał 
słyszeć o ślubie, nawet gdy pojawiły się dzieci. 
Możliwe, że miał jakieś przeczucia albo też 
znał siebie lepiej niż ktokolwiek inny, bo 
nie podołał obowiązkom ojca, sięgnął po 
alkohol i rozpił się w błyskawicznym tempie. 
Anna wytrzymała z nim jeszcze rok, po czym 
podziękowała Bogu, że ustrzegł ją przed 
błędami i pozwolił żyć w luźnym związku, w 
którym rozstanie nie wymagało załatwiania 

żadnych ciągnących się latami formalności – i 
wystawiła partnera za drzwi wraz z całym jego 
skromnym dobytkiem. Już wcześniej jej się 
nie przelewało, a teraz – osamotniona – po-
grążyła się po uszy w kłopotach finansowych. 
Gdy wreszcie zrozumiała, że w żaden sposób 
nie zwiąże końca z końcem, poszła po pomoc 
do instytucji społecznych i prorodzinnych, a 
także do Kościoła. W instytucjach usłyszała, 
że po ostatnich reformach pieniędzy mają 
tyle co nic, że nie wystarcza nawet dla ludzi 
żyjących w skrajnej nędzy. W kościele pro-
boszcz – podobny do tego tu księdza, tak 
samo rumiany, pachnący i pewny siebie – 
powiedział, z grymasem nie maskowanego 
wstrętu wypluwając słowa, że jako samotna 
matka wychowująca nieślubne dzieci jest 
patologią społeczną i dlatego na żadną 
pomoc nie zasługuje. Kilka tygodni później 
zebrało się nad jej głową kilka nieszczęść. Ad-
ministracja za niepłacenie czynszu zagroziła 
eksmisją na bruk, elektrownia wyłączyła prąd, 
pieniędzy wystarczało na chleb, ziemniaki, 
trochę omasty i na nic więcej, a Jaromir roz-
poczynał naukę w szkole. Kierowana wiarą i 
wpojonymi w dzieciństwie odruchami, poszła 
do kościoła by szukać ratunku w modlitwie, 
u Boga. Została na mszy i wysłuchała kazania 
o miłosierdziu, o pochylaniu się z troską nad 
ubogimi tego świata. Kazania wygłoszonego 
przez proboszcza, który niedawno potrak-
tował ją tak niemiłosiernie. To wtedy miała 
wrażenie, że jakaś zasłona spada jej z oczu. 
Patrzyła na rumianą i zadowoloną z siebie 
– niemal butną – twarz kapłana i myślała, 
że temu oto człowiekowi nie zagraża głód 
ani życie pod mostem. Że ma środki, ale 
– kierowany sztywną ideologią – odmawia 
skorzystania z nich, by pomóc bliźniemu w 
potrzebie. Że zawsze, nawet teraz – a może 
przede wszystkim teraz – ma usta pełne mi-
łosierdzia. Pomyślała, że jeśli ona z dwójką 
nieślubnych dzieci jest patologią społeczną, 
to ten człowiek jest pasożytem, który nie orze, 
nie sieje, a zbiera. U niektórych ludzi zasady 

działania skomplikowanej konstrukcji zwanej 
psychiką bywają banalnie proste; ot, coś się 
w psychice koduje, czy to na podstawie od-
ruchu, czy skojarzenia, a reakcja, którą to za-
kodowanie wywołuje, przypomina wyrok bez 
prawa do apelacji. Stojący za plecami Anny 
ksiądz też miał na twarzy grymas wstrętu, też 
pachniał i – jeśli nie liczyć wstrętu – wyglądał 
na zadowolonego z siebie. Był więc też paso-
żytem, zasługiwał na pogardę i nienawiść.

Dziesięcioletni syn Anny Kowalskiej, 
Jaromir, był dzieckiem niezwykle uzdolnio-
nym, choć jak na razie nikt prócz matki o tym 
nie wiedział. W poznaniu jego potencjału 
umysłowego przeszkadzała wrodzona nie-
śmiałość, a nade wszystko dysleksja. Z tego 
powodu zarówno nauczyciele jak i koledzy 
uważali go za głąba, więc ze wszystkich stron 
zbierał niezasłużone cięgi, podobnie jak jego 
matka. Być może cięgi te sprzyjały przyspie-
szonemu rozwojowi jego umysłu, ale to wcale 
nie oznaczało, że chłopcu żyło się lepiej. 
Dzieciństwo spędzane w biedzie, z etykietką 
idioty, dawało niewiele szczęścia; chłopiec 
coraz wyraźniej dostrzegał patologie świata, 
w którym przyszło mu egzystować.

Przeciwieństwa może nie tyle lubią się 
łączyć, co chodzić w parze, więc siostra Jaro-
mira, sześcioletnia Angelika, była w porów-
naniu z nim dzieckiem głupawym, a jednak 
szczęśliwym. Miła i bardzo ładna, budziła 
powszechna sympatię. Każdy chciał choćby 
się o nią otrzeć, zasłużyć przynajmniej na 
jeden uśmiech, więc tak jak na chłopca cięgi, 
na nią ze wszystkich stron spływały wszelkie 
możliwe łaski.

Ludzi w autobusie man podróżowało 
jeszcze wielu, siedzieli w obu rzędach foteli, 
stali w przejściu między nimi, ale ponieważ 
ich losy dla tej opowieści nie mają żadnego 
znaczenia, więc zajmowanie się nimi szcze-
gółowo nie ma sensu. v

Łódź, marzec 2000 r. 

Przewozy krajowe i zagraniczne

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

www.droloff.com.pl

 przewozy krajowe i zagraniczne

 wyjazdy turystyczne

 zorganizowane wyjazdy narciarskie
 przewozy pielgrzymów

 obsługa zawodów sportowych
 obsługa wyjazdów służbowych
 obsługa wyjazdów rekreacyjnych

Beata Nicoś-Trenk

Klucz 

widziałam ciało lisicy wyrzucone w piasek przez morze
oszronione solą otwarty pysk na zawsze zdumione oczy
wokół zamki z piasku ludzkie stopy zanurzające się
w wodzie w piasku sprzedawcy wędzonych ryb w kipach ościach

widziałam ciało starego mężczyzny zatopione
w otwartej trumnie jak mucha w bursztynie 
wychudłe zapadnięte jakby do chwili śmierci ćwiczył znikanie
a przecież pamiętam postawnego herosa z okrągłą twarzą

słyszałam o ciałach rozdartych z mózgami wypływającymi
na płyty chodników o odciętych dłoniach stopach sutkach
leżących obok niczym koszmarna biżuteria 
z thrillerów entej kategorii epatujących tanim realizmem

słyszałam o bitych kobietach całujących dłonie oprawców niczym najświętsze relikwie
topiących myśli o molestowanych córkach w najtańszym winie
widziałam (w lustrze) kobietę uderzaną słowami jak łomem
kobietę tężejącą na dźwięk klucza obracającego się w zamku
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Andrzej Rejnson

Czytelnia

tej pani klozetowej wszystko 
przeszkadza w czytaniu. Od gazety odrywa 
wzrok tylko, żeby zobaczyć 
wartość rzuconej monety.

Nie ma nic gorszego niż  
klient, który ma potrzebę 
atencji - myśli pewnie.

Powinien wejść, spędzić czas 
w ciszy  
i na pewno się nie żegnać rzewnym do widzenia.

Tu i tak wszystko spływa

Dorota Czerwińska

Środek ciężkości

spaliłem prawie wszystkie mosty
został  tylko zwodzony
jednoskrzydły jak anioł
od
specjalnej troski
do
uwiecznienia

on zwodzi ja zwodzę ty schodzisz
ostatnie przęsło 

zacięte

twarde myśli
ubijają mgłę
wśród razów czuję
a może wiem

poślizgnę się na tym moście
bezgłośnie

Dorota Czerwińska

Literalni literaci

Przemilczmy o małżonce, dajmy pięć kochanek,
trzy flaszki niedopite, dobity poranek
w rynsztoku przy Olszynce albo w ciemnym kiciu,
ciągłe pragnienie życia, by dowalić życiu,
żeby rzygać i cierpieć jestestwem od trzewi,
by się wpisać w historię i w przestrzeni nie być.

Czy tu mieszkał Stachura, Gombrowicz czy Hłasko?
Niewiele mnie obchodzi – ja uderzam w miasto!

Grzegorz Chwieduk

Wczesny śnieg

otworzył dzieciom 
szeroko usta

bałwan się reaktywował
i nabrał powagi

zakurzone sanki
przekreśliły letarg

niejedna żona
już nie wydziela kwasów
na leniwego męża

brudy na podwórku
cudownie zamaskowane

Magdalena Pruc

Sztuka szycia

Małe guziczki  wspominają czasem spotkania 
z palcami.

Ich kształt.
Ich dotyk.

Jednak  po latach małe guziczki są dużo mądrzejsze 
i już nie pchają się do żakietów ani płaszczy, 
a już na pewno nie do futer.

Wybierają teraz delikatne bluzeczki i rękawiczki.
Pogodzone ze swoją wymienialnością.

Marek S.Podborski

W ćwierćfinale odpadła 
po karnych z Chorwacją

Myję pod pressingiem naczynia

Spieszę się, bo mi kran
zagłusza mecz
gdzie Brazylia demoluje 
Koreę Południową, która dobrze
gra

I niby futbol to prymitywna 
zabawa, a milionerzy biegają
za skórzanym balonem
lecz czasem wciąga bardziej
niż seks

Ale oczywiście nie z Tobą
kochanie

Michał Mokrzycki

Stoły

W kwadracie, kanciaste gamonie
Do rąk zszarpane koperty...
Linie proste - na pole w ich głowie.
Wy naród! Wam się należy! 

W okręgu elita krzycząca!
Do swoich przyszłych mandatów.
Tu łatwiej brać elektorat
I każdy z nieznanych im światów...

I jeszcze długie są stoły.
Dłuższe od egzystencji...
Przy takich zawsze dwie głowy,
Uzbrojone w cienie intencji...

IRONIE

Marek S. Podborski

Domokrążca

zbieram różne duperele
wołam Ciebie
oczami
mój obraz upozowany

zaprasza do Tanga
niki, Malawi, w afrykańskie
tuniki tek
tonicznych rozwodnień

zatopię most zupełnie
bez życia
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Jacek Jaszczyk 

List z emigracji XXXV

1.
Śpisz na końcu miasta, a ja
– dotykając rys na szybie – myślę
o Duszy czyśćcowej Franciszka Starowieyskiego
i występie zespołu Mademoiselle Carmel & The Zebras
odzierającego z obłoków Pierwszą Noc Muzeów.

2.
Między porannymi autobusami
zastanawiam się nad kolorem ścian 
w Żółtym Domu w Arles 
i brzytwie, którą van Gogh obciął sobie ucho

3.
Od tamtego czasu Chińczyk Xiaoyong Zhao
malując z rodziną stutysięczny obraz
został artystą, 
a kilku przechodniów skamieniałych uliczek Alkmaar
– poetami.

Karolina Pawłowska

Kanibal
 
 
żyjemy po stronie martwych drzew, Hotaru 
w błękicie chmur widzimy wczorajsze lśnienie 
to śmieszne tak płakać 
to śmieszne tak przekornie się uśmiechać, 
pić kawę w samotności o czwartej nad ranem
zatrzymaj szerokie oczy, Hotaru 
otwarte kości i serce 
bądź tajemniczym morzem 
głębią oceanu 
dnem dla falujących wodorostów

przygarnij pod swój dach, Hotaru 
bezdomnego psa i kota, 
bo nic tak nie wypełnia pustki, 
jak ciepło niedoskonałych istot 
myśl ulotna, że kiedyś spotka was niebo

dorośnij, Hotaru 
zgaś światło 
otwórz wszystkie okna 
zjedz mięso

Małgorzata Osowiecka

Emigracja

Kiedy rozpoczął się remont drogi pod moim holenderskim oknem
chciałam być w tych wszystkich miejscach
cichych mieszkaniach, delikatnych stajniach, budach
śpiących psów warczących do siebie, kawalerkach z szelestem
wytworzonym lekkim muśnięciem kota, domu z moją
słoną twarzą - brakiem, który znasz, kiedy nic nie mówię

ale teraz są we mnie młoty pneumatyczne

uderzam nimi w przestrzeń, ściany - moje ciało
szczeka we mnie wszystko - oddaj mi mruczenie kota
Groningen - jest we mnie eksplozja, nawet w moim śnie

odkurzacze, piły, darcie, przyczepy stukają obcasami
robotnicy śpiewają, ulica się śmieje, więc stwarzam
w sobie ciszę mechanicznie - głaskaniem
tak, żeby dźwigi

zaczęły płakać zamiast krzyczeć

Paulina Wojciechowska

LVIThN

Kolumna kryształowych luster, iglica;
wachlarze kosmicznego piasku na murze,
gąbczasty mech na zmurszałych odrzwiach
zniekształca trajektorię papilarnych linii.

Słychać nadchodzący sztorm; chór niebieski
w czeluściach smoły i wirujących kamieniach,
w gnatach strawionych przez żywioł statków. 
Teatralny triumf głuchoniemego boga.

Cyrklem błądzę po mapie, gubiąc pierwiastek
duchowy, kiedy Lewiatan podnosi powiekę;
wszystkowidzące oko patrzy z góry i czeka.
Nieustająco krąży po orbicie eteryczna wiązka.

Niesiona podmuchem wiatru perzowa wiara  
bezdźwięcznie grzywy morskie odrywa od fal,
te uderzają z impetem; krew dudni pod skronią,
a instynkt prymarny wyrywa z rojenia…

Piotr Łączyński

Bezświatło

Widzisz jedynie bezświatło wody
rozszczepia się, wyrwane zewnętrze   
przecieka spod powiek bladych kloszy  
inkubator żarówki sztuczny rozbłysk
kroplami do niej przychodzi od ciebie
tutaj jest bardzo zimno syreni płacz 
dreszcz przyciągania bladych ramion
    

na ścianach białe pająki i czarna farba 
korytarz biedronek pod stopami bezkształt  
kruchy los muzy wypełnia pustkę szpitala 
chrzęst poległych szemrzą krople wzbudzonych 
mogił, zima rozpuszcza bezcienie świata
czerwienią się w oczach, zielenią fałszywie złotem
cichnie syreni śpiew, dogasza twoje uszy  
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Sławomir Wierzbicki

Zaginiony Świat, czyli Podróży Guliwera ciąg dalszy (6)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Ciotka, bo tak ją wtedy nazywałem, zabra-
ła się za ten ‘interes” bardzo energicznie bo już 
tydzień później sprzedała na targu w Będzinie 
pierwsze pięć akwarelowych pocztówek, które 
namalowałem na bristolu.  

Pocztówki okazały się lepsze od konkuren-
cji, bo poszły jak stwierdziła „od ręki”.  Brokat 
do napisów miałem za darmo od kolegi - syna 
stolarza, który niedaleko prowadził wytwórnie 
trumien.  

Raz na tydzień byłem w stanie dostarczyć 
ciotce kilkanaście pocztówek co dawało kwotę 
której nigdywcześniej w postaci kieszonkowego 
od rodziców nie miałem.  Koszt produkcji był 
niewielki bo akwarele niewiele wtedy kosztowa-
ły, zaś z arkusza bristolu mogłem wykonać ty-
godniową normę. Jedynym większym kosztem 
były jajka których białko używałem do ozdob-
nych napisów z brokatu. W sumie po odjęciu 
wszystkich kosztów włącznie z prowizją ciotki 
i tak w kieszeni zostawało mi tyle, że mogłem 
imponować zarówno kolegom ze szkoły jak i 
tym z poza niej. 

Atmosferę tamtych beztroskich lat z tar-
giem w środku tygodnia na który po lekcjach 
chodziłem i kolorowymi jarmarkami w tle w 
każde kościelne święta chyba najlepiej oddają 
piosenki pana Laskowskiego. Ostatecznie 
okres mojego dzieciństwa symbolicznie za-
mknął pewien epizod którego głównym boha-
terem okazał się ogromny niemiecki owczarek. 

Pewnego wiosennego poranka ktoś za-
pukał do wejściowych drzwi.  Byłem wtedy w 
domu sam. Kiedy je otworzyłem zobaczyłem 
w progu ogromne wyselekcjonowane bydle z 
przekrwionymi ślepiami, za którym stał znajo-
my rodziców, o którym matka często mówiła, 
że ma „lekko głowie”. Kiedy powiedziałem, że 
rodziców nie ma w domu zapytał.  Wiesz kto 
to jest? Nie czekając na odpowiedź rozsiadł się 
wygodnie na schodach.  To bracie - wskazał 
na psa – pies esesmański - ćwiczony na ludzi.  
Atakuje gardło i dół. Ile masz teraz lat? I tym 
razem nie czekając na odpowiedź taksując 
mnie wzrokiem stwierdził, że pies jest starszy 
ode mnie przynajmniej o kilka.  Rozejrzał się 
wokoło.  Może on - tu wskazał ponownie na psa 
jest nawet stąd bo tu było getto.  Mógł pilnować 
żydów.  W pewnym momencie się rozmarzył 
stwierdzając - kupiłem go za grosze.  

Powoli wkraczałem w wiek męski, który 
był dla mnie parafrazując wieszcza - wiekiem 
klęski.  

Zaraz po wakacjach kierując się „owczym 
pędem” zapisałem się do „bezwyznaniowego” 
Liceum Ogólnokształcącego. W odróżnieniu 
od bardziej renomowanego„Kopernika” nie 
trzeba tam było zdawać egzaminu wstępnego.  
Po miesiącu matka dowiedziała się, że jest to 
Liceum dla ludzi nie wierzących.  W jej mnie-
maniu było to coś znacznie gorszego od „kociej 
wiary”, jak nazywano wtedy świadków Jehowy.  
Trwało prawie trzy miesiące zanim mnie nie 
przeniosła do „Kopernika”. Podobno pomo-
gła jej w tym moja ostatnia wychowawczyni z 
podstawówki oraz moje dobre oceny z siódmej 
klasy.  Dwa lata wcześniej w podobny sposób 
matka przeniosła brata ze Świętochłowic (miał 
tam nakaz pracy) do Będzina, gdzie powiększył 
grono nauczycielskie, które go jeszcze niedaw-
no uczyło.  W tym przypadku prawie przez 

pół roku nękała Kuratorium, a nawet Miejski 
Komitet Partii, zanim nie dopięła swego. 

Kopernik był dla Mnie nowym doświad-
czeniem, głównie z tego powodu, że większość 
nauczycieli stanowili mężczyźni. Ja odczułem to 
jak powiew wolności.  W odróżnieniu od kobiet 
„profesorowie”, jak ich wtedy nazywaliśmy, 
byli mniej drobiazgowi i nie czytali w moich 
myślach, zastępując w czasie lekcji badawczy 
wzrok matki. W auli szkoły wisiał ogromny 
obraz Wernyhory Matejki po mistrzowsku 
skopiowany.  Była to w zasadzie replika bo 
miał wymiary oryginału.  Drugą rzeczą, którą 
zapamiętałem to Polonez Ogińskiego, który był 
znakiem firmowym liceum. To nim rozpoczy-
nano wszystkie szkolne bale. 

Łatwość z jaką posługiwałem się kredkami 
i farbami już na początku nauki zaowocowała 
tym że mogłem ”olać” część wykładanych 
przedmiotów których szczególnie nie lubiłem 
malując na przykład wykładowcy francuskiego 
okolicznościowe laurki. 

Również profesor od matematyki zdru-
zgotany moim matematycznym beztalenciem 
zostawił mnie w końcu w spokoju po tym, jak 
dowiedział się od kolegów z „grona”, że ma do 
czynienia z beznadziejnym przypadkiem „arty-
sty”.  Myślę, że w końcu chyba słusznie uznał 
że uczenie mnie matematyki to czas stracony. 

Kiedy zaś za namową wykładowcy geogra-
fii i rysunku (genialnego samouka) zacząłem 
po lekcjach utrwalać od zapomnienia macewy 
ze starego żydowskiego cmentarza przenosząc 
ich wizerunki na papier dość szybko dorobiłem 
się statusu pożytecznego idioty w rezultacie 
czego ta renomowana szkoła jeżeli nawet na 
mnie od czasu do czasu patrzyła to na pewno 
„przez palce”.  

W konsekwencji czas od rozpoczęcia 
nauki w liceum aż do otrzymania świadectwa 
dojrzałości uważam z perspektywy lat za straco-
ny.  I to nie z powodu nauczycieli, którzy prze-
kazywali mi wówczas swoją wiedzę jak sądzę w 
miarę rzetelnie, a przynajmniej tak jak najlepiej 
umieli (z wyjątkiem może przedmiotu historii, 
którą z przyczyn politycznych świadomie lub 
nie wtedy fałszowano), ale obowiązującego 
systemu edukacji, który produkował rzeszę nie 
przystosowanej do dorosłego życia młodzieży. 

Okres nauki w liceum zapamiętałem 
również jako ciągłe balansowanie między 
dwoma wykluczającymi się światami zaś swoim 
zachowaniem przypominałem wtedy bardziej 
bohatera powieści Stevensona występującego 
pod nazwą „Dr Jekyll & Mr.  Hyde” niż pilnego 
ucznia, którym zresztą już dawno nie byłem.  
Gwoli ścisłości podobieństwo z literackim 
przekazem polegało wyłącznie na odmiennym 
sposobie spędzania czasu w środowisku zwią-
zanym ze szkołą i środowisku, które ze szkołą 
niewiele miało wspólnego.  

Jednak w przeciwieństwie do medialnych 
„autorytetów” opisujących obecnie ten okres 
jako wielkie „zniewolenie narodu”, a właściwie 
jego dalszy ciąg dla mnie był to czas beztroskie-
go big beatu, który zaczął się od Koterbskiej, 
hula hop i radia Luxemburg, które zapowiadał 
wtedy młody jeszcze Kydryński, a na Beatlesach 
i Rolling Stonsach kończąc.  

Istniejący wyż demograficzny, na który 
nikt nie poważył się podnieść ręki nie tylko 

wchłonął część kultury zachodu, ale stworzył 
również rodzimy big beat, którego kontynu-
acja trwa do dziś. To również okres „Syrenki” 
i początek małej stabilizacji, która nigdy się 
nie udała.           

W tym też mniej więcej okresie matka 
zatrudniła się w miejscowym szpitalu, co w 
tradycji zamężnych kobiet prowadzących 
dom było wtedy dość rzadkim zjawiskiem.  
Wymusiło to na mnie i starszym bracie większą 
samodzielność w przygotowywaniu posiłków, 
szczególnie rano.  

Jeżeli chodzi o ojca to dawno już przestał 
być konwojentem i „awansował” z pracownika 
ekspedycji na doręczyciela. Wbrew potocznej 
nazwie, bo o listonoszu tu mowa, doręczyciel 
wtedy różnił się od dzisiejszego tym, że pełnił 
funkcję Mobilnego Banku wypłacając renty i 
emerytury.  

Piecza nad znaczną ilością pieniędzy oraz 
skomplikowany sposób rozliczania powodował, 
iż praca ta wymagała nie tylko odpowiedzial-
ności i rzetelności, ale również podstawowych 
umiejętności przynajmniej na poziomie 
bankowego kasjera. Z tego „awansu” głównie 
cieszyła się matka uważając, że nowe zajęcie 
ojca jest teraz bardziej bezpieczne, co nie do 
końca było prawdą.  

Okres, który obecnie opisuję zaowocował 
też nowym życiowym doświadczeniem bo ma-
jąc niespełna szesnaście lat podczas kolejnych 
wakacji wcieliłem się w postać opiewanego 
wówczas przez etatowych poetów robotnika, 
którego wspaniały los przynajmniej częścio-
wo poznałem na własnej skórze.  Robotnika 
wprawdzie nie wykwalifikowanego, ale jednak.  

Położona niedaleko naszego domu ce-
gielnia była idealnym miejscem do zarobienia 
większych pieniędzy i usamodzielnienia przy-
najmniej na krótki okres. Traga czyli podłużna 
taczka mieszcząca kilkadziesiąt nie wypalo-
nych cegieł nie była ciężka. Moim jedynym 
zadaniem było odebranie ich z taśmociągu i 
zawiezienie trzydzieści metrów dalej w obręb 
tak zwanego pieca, gdzie rozładowywały ją 
kobiety.  Ośmiogodzinna dniówka miała tylko 
jedną przerwę która trwała piętnaście minut. 
Po tygodniu tej monotonnej pracy bolało mnie 
wszystko po czubki palców.  Zauważyłem, że 
większość pchających taczki była ode mnie 
fizycznie słabsza, a mimo tego to ja miałem 
dość nie oni.  Kiedy ojciec zobaczył, że całe 
dłonie mam pokryte bąblami ze współczuciem 
stwierdził, że dość się już narobiłem i czas z 
tym skończyć.  Z dumą odpowiedziałem, że 
będę pracował nadal.  Kolejny tydzień pracy 
był tak samo koszmarny i zakończył się tak jak 
poprzedni niewielką wypłatą. Pamiętam, że na-
zajutrz po wypłacie prawie jedna trzecia załogi 
nie przyszła do pracy.  Dla administracji nie 
było to żadnym zaskoczeniem, gdyż większość 
zatrudnionych żyła z dnia na dzień.  Kiedy 
balowanie dobiegało końca wracali wypłukani 
z pieniędzy meldując się jak gdyby nigdy nic 
na stanowiskach.  

Brak elementarnej dyscypliny, jak również 
przyjmowanie do pracy niepełnoletnich (jak w 
moim przypadku) w niczym nie przeszkadzało 
temu niewielkiemu zakładowi w pieczołowitym 
celebrowaniu wszystkich procedur związanych 
z demokratycznym udziałem pracowników w 
jego zarządzaniu. Przedstawicielem załogi z 
ramienia związków był wtedy zapijaczony żul 
któremu raz w miesiącu pozwalano uczest-
niczyć w tak zwanych „naradach produkcyj-
nych”.  Zapamiętałem go jednak nie z powodu 
dekoracyjnej roli jaką pełnił, ale z incydentu, 
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jaki miałem z jego udziałem tuż po przyjęciu 
do pracy, kiedy z podobnym od siebie mene-
lem próbował się na „nowym” czyli na mnie 
wyżywać. 

Postawiłem się na tyle skutecznie, że na 
próbach się skończyło i do końca mojego 
pobytu w zakładzie nikt mnie już więcej nie 
zaczepiał.  

Wyperfumowany dyrektor, którego zoba-
czyłem dopiero pod koniec drugiego tygodnia 
poruszał się niczym panienka z dobrego domu, 
tylko w obrębie budynku administracji, bo 
jedynie tam nie było błota.  Kiedy po trzech 
tygodniach zrezygnowałem z pracy potrącono 
mi przy rozliczeniu prawie połowę tygodniówki 
tytułem rzekomo zniszczonych parcianych 
trepów. Po przygodzie z cegielnią nabrałem 
tak dużego szacunku do pracy fizycznej, że 
przyrzekłem sobie nigdy jej nie podejmować, 
co mimo dobrych chęci nie zawsze mi się 
udawało. 

Rozdział III
Zamiana legitymacji szkolnej na dowód 

osobisty nie uczyniła mnie dorosłym, a wręcz 
przeciwnie pogłębiła jedynie fałszywe prze-
konanie o swojej dojrzałości zatrzymując na 
„cielęcym” wieku. Kontakt z rówieśnikami z 
liceum, których tylko niewielka część dostała 
się na studia jak również z tymi którzy na studia 
się nie dostali powoli się kończył i w głównej 
mierze ostali mi się koledzy z sąsiedztwa którzy 
ze szkołą niewiele mieli wspólnego.  

Ale nawet oni w odróżnieniu ode mnie 
nie wchodzili w dorosłe życie czekając jak ja 
na otrzymanie osobistego dowodu.  Często to 
przejście u nich miało wymiar naturalny jak na 
przykład pobór do wojska czy przedwczesny 
ożenek, bądź groteskowy w przypadku zalicze-
nia na życiowej drodze tak zwanych „wczasów” 
czy jak kto woli „kicia”, często z powodu nie 
płaconych alimentów, które w tym środowisku 
dodatkowo nobilitowały. 

Kiedy pewnego dnia mieszkający opodal 
poza szkolny kolega pokazał mi profesjonalnie 
wykonany mosiężny kastet oraz sprężynowy 
nóż tak zwany „majcher” zrozumiałem, że i 
on właśnie wszedł w dorosłe życie i że „już nie 
położę go jak do tej pory jedną ręką”.  

Zima stulecia przesunęła datę moich 

egzaminów maturalnych prawie o miesiąc.  
Kiedy wysłałem swoje„świadectwo dojrzałości” 
i prace (obrazy) okazało się że Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie jest już po egzaminach.  
Moje malunki oceniono na tyle „dobrze”, że 
dostałem alternatywę przyjęcia bez egzaminu 
na filię Akademii Wydział Grafiki w Katowicach 
z czego nie skorzystałem. Uwalony romantycz-
nymi książkami niczym Don Kichot z Manczy 
ruszyłem na podbój świata, którego nie rozu-
miałem i z którym nie mogłem wygrać podob-
nie, jak kiedyś mój pierwowzór z wiatrakami.  

Gorączkowe szukanie humanistycznego 
kierunku, na który mógłbym się jeszcze „zacze-
pić” zakończyło się sukcesem, bo okazało się 
że po wakacjach Uniwersytet Jagielloński prze-
prowadza dodatkowy nabór na historię sztuki. 

Mimo że, kierunek ten niewiele miał 
wspólnego z malarstwem, przynajmniej w prak-
tycznym wymiarze to dawał mi cień nadziei na 
zdobycie indeksu ze względu na dotychczasowe 
zainteresowania.  Istotnym argumentem była 
również możliwość ucieczki od wojska, którego 
dryl był ostatnia rzeczą jakiej chciałem doświad-
czyć. Na przygotowanie się do egzaminów 
miałem tylko dwa miesiące. 

Kiedy po dwóch miesiącach intensywnego 
zgłębiania wiedzy o sztuce znalazłem się wresz-
cie w krakowskim akademiku z przerażeniem 
dowiedziałem się od podobnych jak ja adep-
tów, że - uczyłem się nie na temat.                 

Okazało się że część moich akademickich 
współlokatorów to „stare wygi” i obecny egza-
min to dla nich jedynie kolejna próba dostania 
na modny kierunek studiów. Większość z nich 
wykorzystując nabyte z lat ubiegłych doświad-
czenia miała nawet opracowane pytania egza-
minacyjne. Pozostały mi więc do egzaminu czas 
zużyłem na uczeniu się „na nowo” korzystając 
z zasobów własnych, kolegów i akademickich 
bibliotek.  

Mimo, że egzaminu nie zdałem to sam 
pobyt w Krakowie wspominam z nostalgią.  
Jegomość, który na egzaminie zadawał mi pyta-
nia od razu nie przypadł mi do gustu i ja jemu 
chyba też. W każdym razie znając się trochę 
na fizjonomiach z racji malowania portretów 
byłem pewny, że z radością mnie „oleje”.  

Po egzaminie sprawdziłem pytania i 
odpowiedzi na nie. Chyba miałem rację co do 
własnych przeczuć, bo pytania a właściwie ich 

tematyka, miały wybitnie niszowy 
charakter.  Równie dobrze mógł 
mnie pytać, ile mucha ma włosów 
na tyłku. Dla porządku dodam, 
że wspomniani wyżej ”weterani” 
z akademika tak jak i ja również 
„połamali sobie na podobnych 
pytaniach zęby”.  

Na moje nieszczęście nie 
było wtedy jeszcze punktów za 
pochodzenie dające preferencje 
dla dzieci robotników, a nawet 
chłopów przyjmowanych na stu-
dia.  Nawet nie wiem czy by mi to 
coś pomogło, bo ze względu na 
pokrętny życiorys ojca, nigdy nie 
wiedziałem co pisać w kwestiona-
riuszu o swoim pochodzeniu. 

Mówiąc zaś o nostalgii to 
przez kilka dni żyłem atmosferą 
akademika, z którego głośników 
płynęły najnowsze muzyczne 
przeboje oraz starego Krakowa 
z jego pięknymi uliczkami i anty-
kwariatami. 

Przez kolegę, który studiował 

na filologii francuskiej poznałem również 
(przynajmniej w perspektywicznym skrócie) 
barwne życie krakowskich żaków, z których 
znaczna część miała dużą szansę na zasilenie 
szeregów klasy, którą na Śląsku umownie na-
zywano ”krakowskimi zgniłkami”. 

Niektórych można było łatwo rozpoznać 
po paradowaniu w upalne dni września z mu-
chą pod szyją i staroświecką parasolką w ręku. 

Gwoli ścisłości to tak zwana „inteligencja” 
w siermiężnej Polsce dość wcześnie zaczęła 
się „ujawniać” (nie mylić z obecnym „ujaw-
nianiem” pederastów). Pierwsze spinki do 
mankietów i krawata oraz „muchę” zobaczyłem 
bowiem już w końcu latach pięćdziesiątych. 
Te znamiona „zgniłego zachodu” jak wtedy 
mówiono nie były jednak atrybutem ludzi 
bogatych, bo takich fizycznie nie było lecz 
właśnie inteligencji.  

Kiedy po tym egzotycznym przerywniku 
wróciłem do domu skrzecząca proza życia dała 
o sobie dość szybko znać. Pytanie co dalej? - nie 
należało do retorycznych.  W tym czasie rynek 
pracy dla roczników z tak zwanego wyżu demo-
kratycznego był dość jednostronny.  Mimo, że 
pracy fizycznej było wtedy w brud zaś dla tych 
po „ogólniaku” istniała jeszcze alternatywa za-
pisania się na dwuletnie studia podyplomowe, 
to jednak nie każdy miał ambicję do zostania 
„robolem” lub co gorsza uczenia za niewielką 
pensyjkę cudzych dzieci po dodatkowych 
dwóch latach nauki.  Istniała więc znaczna 
część „roszczeniowych”, która żyła nadzieją 
i nadal szprycowała się w pocie czoła wiedzą 
konieczną do zdania egzaminów na wieloletnie 
stacjonarne studia. 

Co do mnie to kolejne podejścia do ży-
ciowej stabilizacji próbowałem realizować na 
swój sposób podejmując pracę w Teatrze Dzieci 
Zagłębia oraz Spółdzielni Pracy położonej na 
peryferiach powiatu będzińskiego. Obie próby 
spaliły na panewce. 

W pierwszym przypadku od bliskiego 
sąsiada, który pracował w teatrze na dość po-
ślednim stanowisku dowiedziałem się, że,teatr 
od miesiąca poszukuje plastyka. Chwytając 
byka za rogi zgłosiłem się do ówczesnego Dy-
rektora - pana Dormana z prośbą o przyjęcie 
do pracy w tym właśnie charakterze. Dyrektor 
poprosił mnie o pokazanie przynajmniej kilku 
prac.  Ponieważ moje prace nie wróciły jeszcze 
z Krakowa ustaliliśmy, że zrobię jakiś rysunek 
walorowy który pomoże mu zweryfikować moje 
umiejętności.  

Do dziś wspominam moment, w któ-
rym wręczyłem Dyrektorowi dowód swojego 
talentu.  

Już po pierwszym spojrzeniu na rysunek 
wybuchnął śmiechem co mnie bardziej zasko-
czyło niż zdeprymowało. Nerwowy śmiech pana 
dyrektora trwał na tyle długo, że całkowicie 
straciłem nadzieję na objęcie tej posady. W 
końcu zwrócił się do mnie z pytaniem dlaczego 
obrałem taki temat rysunku. Było to studium 
krzyża, który zdjąłem ze ściany nad drzwiami, 
chleba i kryształowej solniczki.  

W tle widniał rozmazany obraz stylizo-
wanego orła w koronie, który uzupełniał całą 
kompozycję.  Ponieważ nie widziałem w moich 
wypocinach nic osobliwego odpowiedziałem, 
że rysowałem to co mi wpadło pod rękę. 

Kiedy po tygodniu czekania dostałem 
własnoręcznie podpisane pismo od dyrektora 
że oto dostałem angaż na stanowisko plastyka 
byłem tym jeszcze bardziej zaskoczony niż jego 
reakcją na mój malunek, który jak się okazało 
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ocenił jednak pozytywnie.  W ogóle to praca w 
tym tetrze nobilitowała bo nazwisko Dormana 
było dość dobrze znane w świecie ówczesnej 
Bohemy, podobnie jak nazwisko Zicmana 
dyrektora pokrewnego teatru w Bielsku Białej.  
Moja radość z posady trwała jednak krótko, 
bo pod koniec drugiego miesiąca pomagając 
pracownikowi technicznemu w ustawianiu 
świateł niechcący je zgasiłem i po ćmoku wylą-
dowałem w zapadni, w której był fortepian oraz 
miejsce dla suflera. I tak w tym nieszczęściu 
miałem szczęście bo złamałem tylko jedną rękę 
nie licząc dużego guza na głowie. Dyrektor z 
przykrością powiadomił mnie, że jego biedny 
teatr nie stać na jednorękiego plastyka. Dora-
dził też, żebym się zwolnił najlepiej na własne 
żądanie co z pokorą przyjąłem jako przejaw 
jego dobrego serca.  

Druga praca, którą załatwił mi dobry 
znajmy starszego brata (dyrektor większego 
zakładu) była przeciwieństwem pierwszej i 
trwała jeszcze krócej. Już pierwszego dnia od 
kierowniczki działu księgowości, która była 
moja bezpośrednią przełożoną dowiedziałem 
się, że nic mnie tu dobrego nie czeka, bo pre-
zes spółdzielni to nie tylko szuja, ale i złodziej.  
Miałem więc mieszane uczucia, kiedy tego 
samego dnia od prezesa dowiedziałem się, że 
mam szczęście, że na niego trafiłem i że czeka 
mnie tutaj świetlana przyszłość a „buławę noszę 
w tornistrze”.

Nie mogłem mu nie wierzyć, tym bardziej, 
że jak się później okazało był to rzeczywiście 
człowiek „orkiestra”, o czym osobiście się 
przekonałem widząc jak w niedzielny ranek 
na tak zwanym „czynie społecznym” uwijał się 
między pracownikami fizycznymi pokazując im 
jak wygląda łopata i jak należy nią machać, aby 
przerzucać kamienie z jednej kupy na drugą 
kupę.  To przerzucanie kamieni określił skrom-
nie, jako swój wynalazek, którego chyba nie 
zdążył opatentować, bo kiedy miesiąc później 
przyszedłem jak zwykle do pracy okazało się, 
że pracy nie ma i prezesa również bo „siedzi”.

Moja przygoda ze Spółdzielnią skończyła 
się pół roku później kiedy Syndyk masy upa-
dłościowej oddał mi zaległe wynagrodzenie. 

Ostatnie wydarzenia upewniły mnie tylko 
w przekonaniu, że brak szczęścia w miłości to 
nie jedyna przywara którą posiadam.  

Tak naprawdę to do niczego nie miałem 
szczęścia, co było już groźnym wyzwaniem.  Na 
domiar złego matka gdzieś pokątnie dowie-
działa się, że prawie wszyscy artyści to pijacy i 
degeneraci i moje dalsze ciągoty do malowania 
jak amen w pacierzu wpędzą ją do grobu.  

Kiedy zrezygnowany lizałem rany po swo-
ich ostatnich „wyczynach” nieoczekiwanie po-
mocną dłoń wyciągnęła do mnie moja kuzynka 
Stasia.  Chyba z całej dość licznej rodziny od 
strony ojca najbardziej się udała. Była nie tylko 
piękna ale i inteligentna. Wprawdzie pozostali 
członkowie rodziny też nie byli ułomkami, to 
jednak żaden nie odniósł tak dużego sukcesu 
zawodowego jak Ona. O tym jak kobiety często 
wpływają na los mężczyzn przekonałem się na 
własnej skórze bo to oOna (chyba niechcący) 
mnie ukształtowała.    

Moim nowym miejscem pracy, które 
zdobyłem dzięki jej polecającym staraniom był 
Wydział  Finansowy - Miejskiej Rady Narodo-
wej - w którym sama zresztą kiedyś pracowała. 

Uzbrojony w mądre rady, które mi prze-
kazała zgłosiłem się do Naczelnika Wydziału 

Finansowego na rozmowę. Celowo wymieniam 
nazwę Wydziału gdyż ma to istotne znaczenie 
w określeniu miejsca gdzie zostałem przyjęty. 
Otóż pozornie leżący w strukturach Rady Na-
rodowej Wydział w istocie niewiele z tą Radą 
miał wspólnego. Podporządkowany pionowo 
pod Wydział Finansowy WRN a wyżej pod Mi-
nisterstwo Finansów w Warszawie tak naprawdę 
był odpowiednikiem dzisiejszego Urzędu Skar-
bowego - tyle że ze znacznie większymi kompe-
tencjami.  Wyszło na to, że z niedoszłego artysty 
w dodatku malarza miałem się przeistoczyć w 
bezdusznego urzędnika ściągającego podatki.  

Jeżeli miałem nawet jakiekolwiek wątpli-
wości, to rozwiał je w czasie rozmowy Naczelnik 
oświadczając – zrobimy z Pana „gławgucha” 
– co ni mniej ni więcej oznaczało że przerobi 
mnie na głównego księgowego. 

Póki co zostałem przydzielony na roczny 
staż do „rachuby” tj.  dużego pokoju z kasą 
oraz Ladą, która oddzielała od petentów sześć 
kobiet uzbrojonych w ogromne drewniane 
liczydła.  Od tych szkolnych z podstawówki 
różniły się jedynie wielkością. Z pierwszych 
wrażeń, których wtedy doświadczyłem to ser-
deczność z jaką mnie przyjęły oglądając przy 
tym dokładnie ze wszystkich stron.  

Wbrew pozorom liczydła którymi się po-
sługiwały z ogromną wprawą były szybsze od je-
dynej maszyny liczącej nazywanej kręciołkiem 
znajdującej się na wyposażeniu kierowniczki.  

Mogę się pochwalić, że już po miesiącu 
posługiwałem się liczydłami równie szybko jak 
one zaś cały okres stażu zapamiętałem jako wal-
kę z samym sobą.  Prowadzony przez Stasię jak 
nie przymierzając Pinokio przez dobrą Wróż-
kę powoli zmieniałem swoją dotychczasową 
beztroskę, naiwność i bezzasadną ufność na 
- bezwzględność, podejrzliwość i wyrachowanie 
zaś artystyczny nieład i bylejakość na porządek 
i pedanterię. Również dotychczasowa wrażli-
wość do niczego już nie była mi potrzebna. 
Zamieniłem ją na skórę nosorożca, zaś farby i 
pędzel na filmową kamerę, którą kupiłem za 
pierwszą wypłatę.  W rezultacie w jakimś sensie 
cofnąłem się do czasu kiedy nikt mnie nie bił a 
wręcz odwrotnie, to ja biłem innych.  

Kiedy po upływie roku pochwaliłem się 
matce zdanym egzaminem stażowym zaś rok 
później awansem na stanowisko, które moż-
na by umownie nazwać „prokuratorem od 
podatków” stwierdziła, że przy pomocy tego 
stanowiska mogę jedynie kogoś skrzywdzić. 

Zanim zacznę dalej opisywać minioną 
rzeczywistość pozwolę sobie na małą dygresję. 

Otóż pisanie niniejszego rozdziału, który 
uznałem za przewodni rozpocząłem z obawą 
po dłuższej przerwie zarówno z powodu „Co-
vida”, który Mnie w końcu dopadł, jak również 
potrzeby nabrania odpowiedniego dystansu do 
tego co piszę, gdyż w miarę pisania zacząłem 
go tracić.  

Dalej nadal uważam, że chcąc uczciwie 
w tym opowiadaniu oddać miniony czas powi-
nienem opisywać jego najbardziej charakte-
rystyczne cechy bez komentarza zdając się na 
osąd czytelnika, który sam dokona oceny nie 
tylko tego co piszę ale i jak piszę.  Poza tym 
byłbym ostatnim, który chciałby narazić się na 
zarzut grafomana, kawiarnianego polityka czy 
nieudolnego publicysty. 

Kontynuuję zatem opowiadanie od mo-
mentu zakończenia stażu i objęcia stanowiska, 
które uprawniało do kontroli podatników 
prowadzących legalnie lub nie działalność 
gospodarczą.  

Z początku jako nowicjusz kontrolowałem 

handel obejmujący głównie teren targowisk, w 
szczególności zaś prowadzoną na nich działal-
ność bez koniecznego zezwolenia.  

Rzadziej i w uzasadnionych przypadkach 
prowadziłem również kontrole w poszerzonym 
w składzie i asyście milicji wyposażony w nakaz 
rewizji.  Znaczna ich część odbywała się w wy-
niku donosów (anonimów) które Urząd miał 
obowiązek sprawdzać. 

Z tego okresu szczególnie trzy przypad-
ki utkwiły mi w pamięci chyba ze względu 
na towarzyszące im okoliczności. Pierwszy 
dotyczył warzywnego straganu i miał wymiar 
groteskowy, co sam zresztą czułem, kiedy po 
dokonaniu inwentaryzacji większości tego, co 
było na straganie zabrałem się z koleżanką z 
Wydziału za liczenie kiszonych ogórków znaj-
dujących się w ogromnej kadzi.  Ponieważ sam 
właściciel nie wiedział ile ich tam dokładnie 
jest zaczęliśmy je wyjmować kopyścią na ladę.  
Szło nam bardzo opornie i w końcu wkurzony 
i niezbyt zrównoważony „badylarz” ulitował się 
nad nami wywracając kadź na ziemię. Dzięki 
jego pomocy leżące na ziemi dobra dały się już 
łatwo policzyć, za co w podzięce po wymierze-
niu mu podatku przez Urząd został uwolniony 
od nadmiaru gotówki. 

Drugi przypadek miał bardziej drama-
tyczny przebieg kiedy wraz z towarzyszącą mi 
Kierowniczką Działu Podatków w asyście milicji 
z powodu „donosu” otwierałem szuflady wszyst-
kich mebli w domu w poszukiwaniu dowodów 
pokątnego krawiectwa.  

Widok płaczącej i załamującej ręce 
dziewczynki uspakajającej roztrzęsioną matkę 
przypomniał mi na moment scenę ze „sklepu 
ojca”, kiedy sam jako dziecko doświadczyłem 
podobnych wrażeń podczas jego likwidacji.  

Mimo, że skojarzenie to było nieupraw-
nione bo ojciec w odróżnieniu od „krawco-
wej” prowadził sklep legalnie, zaś wymierzony 
odgórnie roczny domiar nie miał charakteru 
fiskalnego lecz represyjny, służący wyłącznie do 
likwidacji sklepu, to czułem, że łączy je jakaś 
wspólna niewidzialna nić poczucia krzywdy 
i połączonych z nią przepisów, których sens 
powoli weryfikował czas zostawiając na swojej 
drodze osamotnione „ofiary”.  

Trzeci przypadek był tak osobliwy, że do 
tej pory nie wiem z czym go kojarzyć.  Chyba 
do komedii też nie pasował, bo nie widziałem 
go na żadnym z osławionych filmów Barei. 

Rzecz dotyczy tacy kościelnej, a właściwie 
podatku od niej, który księża mieli obowiązek 
odprowadzać.  Otóż mimo ustawowego obo-
wiązku prowadzenia ksiąg ewidencjonujących 
przychody z datków i darowizn pozyskiwanych 
od parafian - z założeń ideowych nie czynili 
tego.  Kończyło się to zawsze dla kościoła (para-
fii) „tytułem wykonawczym” i wymierzoną karą 
pieniężną, której również z przyczyn ideowych 
kościół nie płacił. Z natury rzeczy tytuł wyko-
nawczy zamieniano później na egzekucyjny, 
który ściągał poborca podatkowy.  I tutaj w całej 
okazałości objawiała się wielowiekowa mądrość 
instytucji Kościelnych.  Mozolnie gromadzony 
bezużyteczny sprzęt w postaci przedmiotów, 
które nie służyły kultowi religijnemu (takich 
nie wolno było zajmować) przydawał się na 
tę okoliczność w sam raz.  Epilog był taki, że 
poborca podatkowy raz do roku zajmował stare 
radia, zniszczone meble i tym podobne „klamo-
ty”, a więc wszystko to co wymagało usunięcia w 
kierunku śmietnika uwalniając przy tym kościół 
od dodatkowych kosztów wywózki. v

cdn.

Zaginiony...
dokończenie ze str. 23
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Anna Balla Skrzypek

Byłeś mgnieniem oka

 
Lata świetlne to dla mnie pestka 
Dla ciebie dystans ubrany w próżnię  
Boję się rytmu który zmusi mnie do wiary w codzienność  
I pęknie szyba miedzy prawdą a oczekiwaniem 

Przyjazne demony opowiedziały mi 
O napięciu na twojej twarzy  
Nie wierzę w wyimaginowaną bzdurę  
Stworzoną na potrzeby zatroskanych nieprzyjaciół  

Nie poznałam starych numerów  
Za którymi kryłeś jakieś tam bukiety 
Byłeś mgnieniem oka w niewyspaniu rannych polotów 

Jakub Kowalski

***

Ze wstydu nie da się spalić, inaczej
już dawno by mnie pożarły płomienie.
Byłbym skazańcem, ofiarą, rozpałką,
Ty – inkwizytorką. W czarnej szacie
wyglądałabyś tak niekobieco.

Talia zakreślona grubym sznurem,
który nawet zza pomarańczowego światła
rozwiązałby się zmysłowo, demaskując
tajemnice rzekomego Bernardyna.

Trudniej patrzyłoby się przez usmażone ślipia,
na pewno. Straszyłbym śliwkami z policzków.
Ale czy ogień ogniem da się strawić? 

Ciekawość pcha ku wstydom, nowym wstydom.
Zamienia w żar.

Inaczej już spłonąć się nie da.

Magdalena Pruc

Drżenie 

Słowa i te pocałunki.
Bez liku.

Jeden palec, drugi palec i iskra się budzi.

Rzęsa zmierzwiona oddechem otrzepuje się z grzechu.
Szminka przemienia się w wino.
Płoną pochodnie na drodze prowadzącej do świątyni zaufania.

Ku komunii.

Marek Słomiak
 
*   *   *

…i przybył anioł pierwszy
cały w bielach pamięci
prowadził nicią Ariadny jej
kroki ciche przez tornada i
hałasy labiryntów świata - -
w bramie Słowa stanęła pełna
nerwowych wspomnień – mówiła
do siebie przez siebie i nawet
ponad sobą mówiła czując słowa
podróżujące przez jej serce
- słuchała czasu - słyszała oddech
ciała przeszłości – czuła dotyk
tej jedynej chwili szczerości – ona
błękitna obecność wiersza we
wierszu była i wierzyła w jego moc
uczucia
            … i przybył anioł drugi
pełen niebiańskości – ponad komnatami
serc roztoczył wieniec bezpieczeństwa
- ona i on – para zagubionych oczu
i rąk spragnionych para - tak bardzo
wyczekująca wypełnienia pustych
dotąd ramion – i stał się cud nad cudy
promieniem zdań złączeni zaczęli trwać
w sobie ponad i miejscem i czasem
odnalezieni przez myśli czułości
przez tulenia myśli

Natalia Grudzień

***

Twoje oczy zestarzały się
w młodości
spoglądasz na zdjęcie
trzymasz papierosa
w ustach lecz
zamiast dymu
widzisz jedynie 
jak podpalasz słońce

I nawet to ci się nie udaje
Na ziemi leży wilgotny 
niedopałek ciebie
sprowadziłeś deszcz
Odczuwasz ciepło
Mokniesz stary maleńki

Paweł Wacek

***

Ustalamy granice i ostateczne kształty
Dotąd może przenikać się nasz zapach
Dotąd mogą mieszać się płyny
Na moją i twoją stronę łóżka
Na mój i twój kubek do kawy
I kto pierwszy bierze prysznic
I kto, kiedy odbiera dzieci ze szkoły

Dotykasz mojego ramienia
Zimny wiatr, nocny przymrozek
Nagle przenikają mnie i sieją zniszczenie

Ten jeden krok za daleko

Jarosław Kapłon  

śpiączka

  
czwarta nad ranem krzesło czeka jak kapsuła 
gotowa do kolejnej podróży może przyszłość nas zbliży 
lęk przed nieuchronnym niech będzie przeklęty 
każdy mój sen w którym myślę o innej 
rozmawiamy telepatycznie kiedy pytam o zamiary 
to nie mam na myśli drogi mlecznej choć w kosmosie 
wszystko się kręci bezruch jest nieznany 
więc skąd pomysł żeby żyć w samotności 
otaczać się szczelnie pierścieniami z lodu i skał 
czuwając tu obok mam świadomość że jutro 
może cię już nie być jak tej gwiazdy która zapadła się 
w sobie a nowa niczym poczęty człowiek 
formuje się jak planeta z obłoków pyłu i gazu 
w łonie kosmosu wyrwany ze snu otwieram oczy 
księżyc nadal jest jedynym satelitą na ziemi
a ty trwasz w tym stworzeniu jakby świat rzeczywisty 
nie istniał a wypowiedziana tęsknota 
była jedynym złudzeniem obietnicy powrotu 
w śpiączce której autentyczną komunikacją jest dotyk
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Na scenie stoi kanapa, stół, fotel. Na ścianie 
zdjęcie rodziny, regał ugina się od książek i albu-
mów. Duże lustro ustawione tak, żeby w czasie 
mówienia do lustra była widoczna widzom twarz 
aktora. Muzyka: odległa i delikatna.

W pojedynczej wiązce światła pojawia się 
Mężczyzna w garniturze i krawacie, w dobrze wy-
czyszczonych butach. Trzyma w dłoni notatnik. Stoi 
twarzą do widowni, chwilę patrzy nieruchomo i być 
może dla lepszego skupienia – jest lekko pochylony 
do przodu.

MĘŻCZYZNA: – Odmówiłem grania 
roli. Dlaczego? Bo uważałem, że nie ma takiej 
potrzeby, abym dany mi tekst „wzbogacił” 
wypowiedzeniem 123 razy znanego prasłowa.

Za każdym razem, kiedy poddawałem się 
temu wymogowi reżysera, czułem się tak, jak 
gdyby zabrano mi coś cennego, coś mojego. 
Uszy i umysł wypełniała mi wtedy maksyma Fr. 
Nitzschego „Kto walczy z potworami, niechaj 
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy zaś 
długo spoglądasz w bezdeń, spogląda bezdeń 
także w ciebie”. Drażniła ta filozoficzna myśl 
moje poczucie intelektualnej niezależności i 
delikatnie nakłaniała do odwagi.

(Przechadza się po scenie, notatnik 
kładzie na stół). 

 Wiem, co będzie dalej, zapewne zwolnią 
mnie z pracy. Przy takiej konkurencji, przy ta-
kim parciu całej rzeszy aktorów, aby zaistnieć 
na scenie, przy taki małym zainteresowaniu 
społeczeństwa teatrem… Ale z drugiej strony, 
nic tak jednak człowiekowi nie doskwiera, jak 
udawanie, że wszystko jest dobrze. Postanowi-
łem i już. Ale… Dwa lata do emerytury, a co 
zrobiłem? Czy na tym polega moja odwaga, że 
nie dbam o swój byt? Z czego będę żył? Czy aby 
nie popadłem w przesadę, chcąc zaznaczyć 
siebie za bardzo prawdziwie, nadprawdziwie 
może? Jak jakie panisko egzystencjalne? A 
przecież trzeba żyć tak, jak się da, wiem o tym 
aż do bólu. Wychowałem się w takiej rodzinie, 
że ta zasada była dominującą. „Żyjemy tak, jak 
musimy” – stwierdził Myśliwski. A ten pisarz 
wiedział, co mówi. Trudno, jestem spakowany. 
Jeśli ktoś cię przymusza do czegoś, czego ty nie 
chcesz, nie trawisz, co gwałci twoją duszę, rani 
serce, to w pierwszym odruchu powinieneś 
zapytać siebie, dlaczego się nie buntujesz. 
Przyszła pora, aby przestać dźwigać w swoich 
szufladkach to, czym się brzydzę, czego abso-
lutnie nie potrzebuję, co zachwaszcza rolę, 
co ją zaśmieca, zeszmaca… (Wygłasza cytat).

Jak to się dzieje, że człowiek, który raz 
poczuł piękno dobrych słów, nieraz jeszcze 
gwałtownych i złośliwych używa? Wszak twar-
dym, nieżyczliwym mówiąc słowem, gdy ła-
godne może świetnie służyć, człowiek staje się 
podobny do głupca, który zielone niedojrzałe 
owoce nad słodycz dojrzałych przedkłada.

(Podchodzi do stołu, kartkuje notatnik, sięga 
do kieszeni po okulary) Przepraszam. (Jeszcze 
przez chwilę poszukuje odpowiedniego fragmentu 
i czyta głośno) Tiruwalluwar: TIRUKKURAL 
Święta księga południowych Indii. (Odkłada 
notatnik na stół). Ale po kolei. Ja, wasz sługa 
najwierniejszy, kamerdyner teatru napisałem 
list. List – Pożegnanie. (Ponownie bierze notat-
nik, kartkuje i czyta uroczyście).

Drodzy widzowie, to wy tyle lat byliście 

Anna Błachucka

List (1)
Monodram

moją siłą, moim punktem odniesienia i 
sensem życia. Mam nadzieję, że nie przywo-
łuję dziś waszego imienia nadaremno. Mam 
nadzieję. Wiem, że wspomnienia i uczucia 
prowadzą do złudzeń, ale dopiero prowadzą. 
Jeden raz może mnie nie pogrąży. (Odkłada 
teks, robi kilka kroków w stronę publiczności, mówi 
z żarliwością).

Dla was wkuwałem setki, tysiące, miliony, 
miliardy słów  zorganizowanych w zdania 
talentem twórcy, ozdobionych (bywało) 
zrozumieniem przez reżysera, ale czasami 
też kompletnym wyinaczeniem sensu sztuki, 
i wypowiadałem tekst swej roli dla was – tymi 
ustami. Od wargi do wargi kolebałem każde 
słowo dotąd, aż uznałem, że mogę je wyemito-
wać z siebie, skierować do was. Wygięty w znak 
zapytania lub wyprostowany w wykrzyknik, 
spakowany do kropki, rozciągnięty do myśl-
nika wypuszczałem słowo, wręcz je wyśpiewy-
wałem, i wysyłałem jako własną falę. A dalej to 
się już działo, oj działo. Wtedy już, z państwa 
udziałem albo ta fala gasła, albo potężniała i 
płynęła dalej w dorzecza serc waszych bliskich, 
znajomych… Wy o tym dobrze wiecie, dlatego 
tu dziś przyszliście. Ale fala… 

Dziełom twórców dramatów dawałem 
serce, głos, ruch i duszę. To nie takie proste, 
być kimś innym na komendę, chcąc być sobą, 
kiedy wiatr mody urywa wprost głowę, kiedy 
pieniądz pęta niezależność zawodową, kiedy 
głoszona wolność nie ma nic wspólnego z 
wolnością osobistą, kiedy diabeł przebrany za 
anioła jest tak wiarygodny, że sam zaczynasz 
wątpić w to przebranie.

(Na ścianie wisi portret. Podchodzi do niego 
i długo patrzy. Zdjęcie rodzinne. Siada przy stole, 
sięga po album, przegląda zdjęcia. Wzdycha).

Ustawienia „fabryczne” miałem dobre, 
tylko który młody człowiek o tym wie, a tym 
bardziej docenia? Ojciec górnik przodowy, 
matka gospodyni domowa. Tych ustawień bar-
dzo się wstydziłem, to była kula u mojej młodej 
nogi. Co dla niedojrzałego rozwichrzonego 
gniewnego umysłu znaczyła oszczędność, 
solidność, chodzenie do kościoła, dziwaczne 
śląskie stroje, czystość w domu, zupa codzien-
nie gotowana, smalec z cebulką? A już język! 
Ani radio, ani telewizor, ani książki nie znały 
takich słów. Byliśmy w szkole bez przerwy na-
pominani: – Nie mówimy gwarą na lekcjach. 
Po polsku mówimy. (Pauza, znowu przegląda 
zdjęcia, mówi nieco pretensjonalnie, szukając zro-
zumienia dla pragnień swojej młodości).

Motor chciałem mieć, a tu ojca ledwo 
było stać na rower i do tego odkupiony od 
kolegi. Przechodzony… Wyjeżdżony, sponie-
wierany przez czas już tak, że farba odłaziła 
z niego jak skóra z opalonej szyi koleżanki, 
naprawiany tyle razy, że tylko rama była 
oryginalna. Jeansy chciałem mieć, a nie por-
tki nicowane ze starego munduru galowego 
mojego ojca. Napoje z puszki pić chciałem, 
a nie kompociki z mirabelek. Jak ja się tych 
mirabelek wstydziłem. Znosiłem je całymi 
wiadrami z opuszczonego sadu, a matka myła, 
gotowała, przecierała, wekowała… Proszę 
państwa! (Wymienia jednym tchem, nerwowo, 

prześmiewczo). Sok z mirabelek, syrop, kompot, 
galaretka z mirabelek, mirabelki w zalewie 
kwaśnej albo słodkiej, mirabelki z żurawiną, 
z rodzynkami, z goździkami. Marmolada z 
mirabelek, mirabelki suszone, kandyzowa-
ne… Nawet zupę mama gotowała. Kwaśną, 
aż gardło się buntowało. Kołoczek spaprany 
był oczywiście mirabelkami. Sos do mięsa! To 
dopiero był pomysł! Jako jedyny w rodzinie 
nie skalałem nigdy mięsa sosem z mirabelek. 
Niedzielny obiad, czyli jest kardinadel i ciap-
mirabelka do tego! Brrr... Do dziś nienawidzę 
tych śliweczek. Jakiś poeta napisał wiersz, w 
którym zachwycał się pięknem tego drzewka. 
Porównał je do dziewczyny ubranej w sukien-
kę w groszki. To drzewko tańczyło dla niego 
i śpiewało mazurki Chopina. Nawet mu się 
śniło, a w tym śnie policzył wszystkie groszki 
tej śliwkowej sukienki. Było ich dwa tysiące i 
cztery. To był jedyny wiersz, którego recytacji 
odmówiłem. Pani polonistka poskarżyła się 
mamie, a mama po przyjściu z wywiadówki 
mówi: – Takiego pięknego wiersza nie chcia-
łeś się nauczyć? Maciuś?

– Ja nienawidzę mirabelek – wykrzycza-
łem.

– Co tyż ta godesz, ty giździe jeden – po-
wiedziała nienaturalnie cicho, bez akcentu 
na giździe, nie swoim głosem, jak echo, moja 
mama.

To giździe mnie tak rozsierdziło. Smar-
kacz. Miałem już skończone piętnaście lat! 
Wygarnąłem cały ten nagromadzony we mnie 
mirabelkowy ulepek wprost przed wrażliwość 
mojej mamy, przed jej pomysłowość, pra-
cowitość, zaradność. Stanąłem na palcach 
i stoczyłem najohydniejszy bój w życiu, bo 
z kochaną a bezbronną kobietą. Jakbym to 
nie był ja. Nie umiałem zatrzymać tych słów 
i wypłynęły ze mnie, jak woda z rozerwanej 
tamy. Powodziowa woda, nie do zatrzymania.

Głośno i dobitnie! Co wtedy nawygady-
wałem… Porównałem jej przetwory do tawo-
tu, brei, pulpy, marasu, klajstru, wymiocin, a 
nawet do … sraczki. Płakała, o, jak płakała. 
Łkała, krztusiła się od łez, a ja, niczym roz-
juszone zwierzę dokładałem mirabelkowych 
skojarzeń bez opamiętania. Aż mi sił brakło, 
aż się zapieniłem w ustach, aż się usmarkałem. 
To – smarkacz – do mnie bardzo pasowało 
i widocznie tak wtedy umiałem zagłuszyć w 
sobie to słowo. Wieczorem rodzice długo 
rozmawiali. Myślałem, że ojciec sprawi mi 
lanie. Cały drżałem. Już nie mogłem się tego 
lania doczekać. Byłem wprost spragniony 
tej kary. Chciałem, żeby jak najszybciej było 
po wszystkim. Tak! Solidne lanie. Należało 
mi się solidne lanie. To by mnie oczyściło z 
winy, popłakałbym sobie i już. Nic się jednak 
takiego nie wydarzyło. Na drugi dzień rano 
ojciec powiedział:

– Matce należy się przeproszenie... I żeby 
mi takiego drugiego raza nie było. Jutro po-
godom z Kazkiem. Podobno jest tako robota, 
rychtyg tobie by się nadawała. Ty górnikiem 
nie bedziesz. Matka tak godo, una godo, że 
cie rozumia. Filmowce przyjechały i potrza 
im cosi bez przerwy przenosić, donosić, 
podawać… Zarobisz trocha, to te modne 
rajfle se kupisz. Podpisza ci, że zezwolom na 
tako robote. Pogodom z rechtórką. Może cie 
zwolniać bedzie wcześni ze szkoły, abo co… 
Dobro kobita, córka mojego śtygara, mo 
wyrozumienie.
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Co ja bym dzisiaj dał, żeby to zdarzenie 
nie miało miejsca. Gryzło mnie to do śmierci 
mamy, a teraz jeszcze bardziej dokucza. Mo-
głem przecież inaczej to powiedzieć, inaczej 
zaznaczyć, a nie tak frandzolić. Słowo w 
ustach człowieka jest tak bezradne jak pędzel 
w rękach malarza. Wypływa i już, maluje na 
czarno to, co chce w danej chwili w swej głu-
pocie, zagłuszyć. Pryska, plami i zamazuje, a 
przecież można inaczej! Słowo jest bezwolną 
i zamkniętą w tajemnicę narodzenia – wszelką 
emocją. Może urodzić się radość albo smutek, 
może miłość, a może nienawiść. Zastanawiam 
się do dziś, dlaczego tak bardzo rani się osoby, 
które najbardziej się kocha? Przeprosiłem, a 
jakże… Ale co znaczy, przepraszam, w takiej 
sytuacji? To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś – tak 
mówi Bóg. Jak głosi tradycja, Mohammad tuż 
przed rozpoczęciem bitwy pod Badr, rzucił 
garść żwiru w twarz Kurajszytom. Ale waga 
tego czynu, a waga mojego jest inna. Miałem 
przed sobą bezbronną matkę, istotę, która jak 
tylko mogła i umiała wychowywała nas i żywiła. 
Gdy już zamieszkałem na swoim, przyjeżdżała 
do mnie ze słoiczkami. Nigdy mi nie przy-
wiozła mirabelek. Pamiętała. Wybaczyła, ale 
pamiętała. (Zmienia ton, mówi z sentymentem).

Ale z drugiej strony, wtedy się zaczęło 
z teatrem. Zarobiłem pierwsze pieniądze. 
Jeansy kupiłem i jeszcze na czapkę beatle-
sówkę starczyło. Zaraziłem się wtedy sceną. 
Zachorowałem bardzo ciężko na marzenia o 
filmie, o teatrze. Nieuleczalnie. A całą tę cho-
robę dusiłem w sobie. Rok wcześniej zdałem 
egzamin do ogólniaka na profil matematycz-
no-fizyczny. Na takie coś zgodził się ojciec, z 
moich marzeń nie mogłem się jemu zwierzyć. 
Uważał, że aktorzy są zdemoralizowani, nieży-
ciowi, a już mężczyzna aktor, nie utrzyma się 
przecież z gadania, nie założy rodziny, bo ak-
tor ma tak pomajdane w głowie, że życiowego 
nakazu nie podejmie, a jak założy gniazdo to 
będzie krzywdził siebie i bliskich. (Naśladuje 
głos ojca). Aktorzy chodzą w domu nago i to 
przy dzieciach, a wódkę piją haustami. A to co 
po pijanemu się zrobi, jest po trzeźwemu wy-
myślone. Hamulce puszczają tylko. (Wyjaśnia z 
wyrzutem). Więc zdałem tylko po to, aby nie iść 
do przyzakładowej szkoły górniczej. Czułem, 
że jeżeli tam pójdę, to z marzeniami koniec. 
Argumenty ojca były logiczne i praktyczne. 
Nauka, ubranie, praktyki – wszystko za darmo. 
Po trzech latach – robota. Zarobek. Przecież 
siostry czekają na edukację. 

A dla mnie aktor był zawodem pierwszym 
po…, był w ogóle pierwszym namaszczonym 
przez sztukę człowiekiem do przekazywania 
podniesień ciała i ducha. Nie da się odna-
leźć chęci do teatru u kogoś, kto tego nie 
pragnie, nie da się ukryć tych marzeń, jeśli 
są całym tobą. Tak tylko mogę wytłumaczyć 
mój zdany egzamin do szkoły aktorskiej. Ja, 
który nigdy nie byłem w wielkim teatrze, nie 
chodziłem na wystawy, spotkania kulturalne, 
nie miałem żadnych znajomości, nie bywałem 
w muzeach, ja, dla którego galerie sztuki i 
wielkomiejskie filharmonie to były egzotyczne 
miejsca, zdałem do szkoły aktorskiej. O tu 
jestem trochę niesprawiedliwy, bo przecież 
była jeszcze cała seria akademii „ku czci”: 8 
marca, dzień wyzwolenia miasta, 1 Maja, 26 
maja, 22 lipca, 1 września, 7 października i 
jeszcze jasełka. Szkoła i kościół. Jedni i drudzy 
widzieli we mnie aniołka albo pokrzywdzone 
dziecko, a nawet raz pani chciała, abym grał 
dziewczynkę. Nie umiałem powiedzieć – nie 

i z tej bezradności zachorowałem. Miałem 
temperaturę. Postawiono mi bańki. Nie pro-
testowałem. Tydzień leżenia w domu wyzwolił 
mnie z tego niedorzecznego pomysłu pani 
od polskiego. Nigdy nie grałem Heroda czy 
gieroja ani księcia, ani herszta…

Zdolności i chęci to nie wszystko. Wa-
runki fizyczne… Jak widzicie: ani wzrost, 
ani uroda, ani muskulatura, ani włos, ani 
nos, ani tors, ani wzrost… Przystojność mną 
pogardziła. Za dużo miałaby w rodzinie gór-
niczej do roboty. Inwestycja nieopłacalna. 
Oksymorony można na mnie ćwiczyć: ładny 
brzydal, nieprzeciętna pospolitość, niezwykła 
powszedniość… Wystarczy, co się będę sam 
pogrążał. Ale nie zgodzę się nigdy na takie 
oksymorony, jak: piwo bezalkoholowe, ciepłe 
lody, zimny ogień… Te nie są o mnie. A teatr 
się na mnie poznał. Przyjęli mnie do Akademii 
Teatralnej chyba „po warunkach”, ale „po 
warunkach” reżyserzy nie dali mi nigdy roli 
amanta czy wodza, o roli króla mogłem tylko 
śnić. Nawet w roli Łokietka mnie nie widzie-
li. Tak więc byłem zawsze drugoplanowy… 
Charakterystyczny. Są aktorzy, dla których 
specjalnie napisano rolę teatralną, albo fil-
mową, ale ja zawsze za kimś, albo obok. W 
rodzinie byłem na piątym planie, a w teatrze 
na drugim. Nie ma co narzekać, awans i już. W 
górnictwie byłoby jeszcze gorzej, nie wiem czy 
nie wylądowałbym na 20 miejscu. A jeszcze, 
co do edukacji kulturalnej, muszę wymienić 
radio „Stolica” – bardzo ważny sprzęt w naszej 
rodzinie. Nieczynne już… (Przechodzi do półki 
i z czułością głaska jego obudowę).

Dwugałkowe, ale z pomysłowymi gałkami 
wewnętrznymi. Model 3264. Waga? – chyba z 
15 kilo. Stało na stoliku ozdobionym serwetką 
haftowaną przez mamę, stało jak ołtarzyk. To 
jedyna rzecz, którą z domu zabrałem. Całe 
materialne wiano. Nagroda dla ojca za wyniki 
w pracy, jego duma i powód do wspomnień. 
Dla mnie też powód do zadowolenia. Starszy 
kilka lat ode mnie sąsiad, który w piwnicy 
wygrywał rajcowne piosenki Szwagrów, za-
praszał mnie na to granie. Ja lubiłem Hura 
huba. (Fragment teledysku grupy BIG-CYC. Aktor 
według swoich możliwości, śpiewa lub tańczy). 
Potrzebował wzmacniacza do gitary, a o takie 
cacko było bardzo trudno. Zdobył jakoś taki 
cwaniak na osiedlu to urządzenie, nazywało 
się Regent, ale za wypożyczenie brał bardzo 
drogo. Miałem dziesięć lat i dla mnie Rysio 
gitarzysta był wyobrażeniem całego wielkiego 
świata. Dla niego zrobiłbym wszystko. Wpa-
trzony byłem w niego bardziej niż w święty 
obrazek. Paul Anka był jego idolem. Rysio 
miał chrzestnego w Czechach i ten podarował 
mu gitarę elektryczną Jolana. Felerna już była, 
ale dało się szarpać struny. Wzmacniacza już 
nie podarował. Patrzył Rysio na to nasze ra-
dio i mnie wciągnął do pomocy. Obiecał, że 
nauczy mnie grać. Tato był ciekawy, jak on to 
podłączy i się zgodził. On i jego koledzy jakoś 
tam pokombinowali, połączyli i ryknęło tak, 
że aż moje siostry się rozpłakały! Zamrugało, 
jakby się ucieszyło, zrozumiało i zadziałało. 
Rysio śpiewał też po angielsku, choć tego ję-
zyka nie znał. Na kartce miał napisane co i jak 
wymówić. Ale mnie to nie przeszkadzało, bo i 
ja nie znałem. It’s Time to Cry w jego wykonaniu 
było rewelacyjne. Uprosiłem tatę, aby pożyczał 
radio również na jego próby w domu. Zgodził 
się, o dziwo zgodził się, ale postawił warunek: 
– Musisz sprawić, aby na urodziny mamy ten 

kolega zaśpiewał Siedem dziewcząt z Albatrosa… 

I tak w dzień urodzin mamy, 15 maja 
całe osiedle odsłuchało piosenkę z repertu-
aru Janusza Laskowskiego, wykonaną przez 
mojego kolegę big-beatowca. Wygłosiłem na 
tę okoliczność własny wiersz i zatańczyłem 
twista. Tekst wiersza wstyd przytaczać, taki był 
marny, ale liczyło się zdanie sąsiadek, które 
już wtedy stwierdziły, że tekst przepiękny, a ze 
mnie jest prawdziwy poeta i aktor. Mój taniec 
podobał im się bardzo, choć trochę kręciły 
nosami, że nieprzyzwoity i za bardzo wariac-
ki. Padały komentarze, że w tańcu ziemi nie 
dotykam, że kości mam z gumy. Pytały same 
siebie po kim to mam. Mama, cicha jak trusia, 
ojciec solidny górnik. Aż się trochę tych kpin 
bałem, bo nuż sąsiadki dopatrzyłyby się mo-
jego podobieństwa do jakiegoś pijaczka albo 
oszusta? A mama? Płakała ze wzruszenia. Po 
tym koncercie słowno-muzyczno-tanecznym 
uzyskała w sobie taką równowagę, że przestała 
połykać codziennie tabletki z krzyżykiem. Jak 
to mało człowiekowi potrzeba do szczęścia. 
Za ten występ dostałem od sąsiada nalepkę 
adidasa na buty, oczywiście podrabianą.

Wtedy też zostałem okrzyknięty aktorem, 
poznałem smak oklasków i otrzymałem pierw-
sze „recenzje”. To był mój chrzest aktorski. 
Sam ułożyłem wiersz, sam wygłosiłem. Ja, dla 
którego terminy: akcentowanie, cieniowa-
nie, eksponowanie, intonacja, podkreślan, 
prezentowanie, stopniowanie, uwypuklanie, 
wyjaskrawianie, wzmacnianie, zaznaczanie 
nic nie znaczyły, tak powiedziałem marny 
wiersz, że kobieca część widowni płakała. Sam 
też nie mając pojęcia o krokach i układach, 
rozłożyłem twista na możliwości mojego ciała, 
na giętkość kręgosłupa, sprawność rąk i wy-
trzymałość nóg, tak, że aż ojciec uśmiechnął 
się szeroko i widać było braki w jego uzębie-
niu. Nawet sobie przyrzekłem, że za pierwsze 
zarobione pieniądze pomogę mu w kosztach 
wprawienia zębów. Nie zdążyłem.

Pierwsza moja publiczność, dorosła pu-
bliczność, wrażliwa publiczność podwórkowa, 
mnie doceniła. Moje młodsze siostry nie 
uznawałem wtedy za godne tej nazwy. Żadne 
późniejsze sukcesy tak mną nie wstrząsnęły, 
nie były przyczyną takiego uniesienia. Wi-
downia była spontaniczna, niektórzy wybiegli 
z domów na podwórko, prosili o bis. Nie to 
co w teatrze. Wszyscy usztywnieni krzesłami, 
nigdy nie wiesz, czy klaszczą z wrażenia, czy 
tylko dlatego, że się wreszcie skończyło, czy 
dlatego, że wypada, czy dlatego, że ktoś opła-
cony zaczął, albo…. Wiem, wiem, jest muzyka 
oklasków. Te crescenda przy ukłonach, czas 
trwania, te niemilknące, te na stojąco… Nigdy 
jednak tak mi serce mocno nie biło, jak wtedy. 
I tak zostałem aktorem i w sercu w duchu, 
bo poza moje usta nawet to słowo nie miało 
odwagi się wychylić.

Radio, jako sprzęt od kultury, było bar-
dzo też ważne dla ojca. Nocami z uchem przy 
samym głośniku wyławiał z szumów i dziwnego 
wycia zdania z radia „Wolna Europa”. Przy-
chodził jego kolega z kopalni i razem odsłu-
chiwali te gadki. Tak to określała moja mama, 
która krakała, że za te wybryki kiedyś pójdzie 
siedzieć. I wykrakała. Na szczęście siedział 
tylko pół roku, ale wrócił jakiś przygarbiony, 
wychudzony i nic go nie cieszyło. Twarz mu się 

dokoñczenie na str. 28
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zmieniła. Przyszedł z nową, z bruzdami, które 
uczyniły go niepodobnym do wszystkiego, 
co widzieliśmy dotychczas. Znikł z tej twarzy 
zapał, a oczy nie umiały się cieszyć. Posiwiał, 
stracił kilka zębów… Nerki go bolały. Odszedł. 
Nie doczekał mojego dyplomu. 

 (Podchodzi do ściany i wpatruje się w tablo 
maturzystów, sięga na półkę po czapkę beatlesówkę, 
przymierza, miętosi w rękach).

O! Szalony Witek, teraz poseł. Tu Florek! 
Zabił się na motorze. Za pierwsze zarobione 
pieniądze go kupił. Albert! Górnik nad gór-
nikami! On miał polot! Ale po co polot do 
kilofa? Piękna Marynia! Najpiękniejsza z kla-
sy, marnie skończyła. A tak mi się podobała. 
Nie chciała na mnie nawet spojrzeć. A ten 
jej Apollo… Bokser, ale damski. (zamyśla się) 
Nie chcę powiedzieć, że byłem i jestem świę-
ty. Jak każdy dorastający chłopak poczułem 
za plecami diabelskiego stróża, który znał 
dobrze labirynty tanich uciech i umiał kusić, 
oj, umiał. Łazi za mną do dzisiaj. W liceum 
chodziłem z kolegami na międzyzakładowe 
mecze bokserskie. Była moda na taki sport. 
Tam to już tylko bluzgi się liczyły. Jaki sport, 
taki język. Przecież oni walą się po mordzie, 
a nie po buzi. Całe zestawy, całe ciągi dla ob-
rażenia zawodników, sędziego, a nawet ławki 
rezerwowych. Po meczu piliśmy na hałdach 
wino. Na przyssawkę, z jednej butelki, podawa-
nej z rąk do rąk. Złoty sikacz znikał w naszych 
gardłach błyskawicznie. A my w wyniku opróż-
nionych butelek uzyskiwaliśmy głosy pewne, a 
głośne. Gromkie brzmienia śpiewów piosenek 
zawsze sprośnych ozdabiały ten szary klimat. 
Rywalizowaliśmy. Spełnialiśmy się w zawodach 
bluzgo-twórczych. Chodziło o to, kto na bazie 
znanych ohydnych słów, poskłada na wpół 
logiczny najdłuższy ciąg złożony z plugawych 
wyrazów podstawowych, im pokrewnych, 
bliskoznacznych i synonimów. Mile widziane 
były własne sztuczki językowe w tym zakresie. 
Twórczości tej towarzyszył błysk w oczach 
i śmiałość w interpretacji. Akurat byłem w 
żałobie. Babcia zmarła. Nie wiem, dlaczego, 
ale uważałem, że zachowuję się względem tej 
dobrej i świątobliwej za życia osoby, bardzo 
teraz nie w porządku. Jakbym zdradził własne 
sumienie. Niby drobna sztubacka zabawa, 
a jakoś mnie uwierała. Wydawało mi się, że 
babcia patrzy na mnie z góry i mówi: – Maciek, 
jak ci nie wstyd. Wtedy wymyśliłem konkurs 
oparty na zasłyszanej na meczu rymowance. 
Stalin już dawno nie żył, a dosadna rubaszna 
satyra na ustrój, pozostała.

– Hej, chłopaki! Kląć już umiemy. Ale 
gdyby tak kląć, nie klnąc? Niepokalanie kalać, 
najbielej oczerniać? Takie znaleźć słowa, aby 
to słuchacz klął za nas, za nas używał brzydkich 
wyrazów, za nas myślał brzydko, jeszcze brzy-
dziej niż my, żeby to słuchacza sprowokować, 
nabić w butelkę? Co wy na to? Jak szyfr jaki.

Koledzy w pierwszej chwili odmówili, 
twierdząc, że to dobre dla dziewczynek w 
wieku komunijnym. Ktoś jednak krzyknął: – 
Wal prosto, o co ci chodzi. Daj przykład. Ty 
jesteś aktor, a my nie! Daj przykład, zamiast 
tak frandzolić! Więc dałem przykład.
Do kurwy
Na jabłoni szepczą liście: – Nie daj, kurwo, 
komuniście.
Jak się Stalin o tym dowie, to ci dupę upań-
stwowi.

I po zamianie:
Na jabłoni szepczą liście: – Nie rób dobrze 
komuniście.
Jak się Stalin o tym dowie, to ci dobro upań-
stwowi.

Chwyciło!
Na akacji szepczą liście: – Nie rób dobrze 
organiście.
bo i księdza grzech ten skusi, za Bóg zapłać 
dawać musisz.

Albo:
Na osice szepczą liście. Nie rób dobrze kom-
bajniście.
Kombajnista dobro zmłóci, po robocie ciebie 
rzuci.

Na jaworze szepczą liście, nie rób dobrze 
traktorzyście,
Nie licz na to, że on mały. Może orać przez 
dzień cały.

Na kalinie szepczą liście: – Nie rób dobrze 
wuefiście.
To jest do kopania chłopiec, więc jak piłkę 
cię wykopię

Byliśmy w tym temacie tak zaangażo-
wani, że większość zawodów mieliśmy już 
obrobione. Po każdej takiej improwizacji 
zarykiwaliśmy się ze śmiechu, aż nas brzuchy 
bolały. Wracając do domu zostaliśmy przyła-
pani przez stróżów porządku na tym, jak w 
zbiorowym współzawodnictwie „kto dalej”, 
obsikiwaliśmy wydeptaną kiedyś ścieżkę, 
teraz świeżo obsianą trawą, oznaczoną tektu-
rową tabliczką „Szanuj zieleń”, choć żadnej 
zieleni jeszcze nie było. Nikt nie ma alergii 
na własną głupotę. Sami się o aresztowanie 
prosiliśmy, bo hałasem podpitych młodych 
głów gwałciliśmy ciszę ledwo co zaczętej nocy 
mieszkańców osiedla. Cała paczka wylądowała 
na komisariacie, gdzie ze szczegółami opowia-
daliśmy o swoich pomysłach. Jako prowodyra 
tego konkursu podano mnie, zgodnie zresztą 
z prawdą.

Funkcjonariusze wprost pokładali się ze 
śmiechu i tym nas podpuścili. Popisywaliśmy 
się na całego. I tu był koniec zabawy. Sprawa 
oparła się o dyrekcję ogólniaka.

O mało mnie ze szkoły nie wyrzucili, 
właśnie za tego wuefistę, choć to nie ja 
wymyśliłem. Później dowiedziałem się, że 
nasz wuefista był synem naczelnika milicji i 
porzucił córkę dyrektora liceum, gdy ta spo-
dziewała się dziecka. Mama moja rozpaczała 
i tym płaczem wyjednała u mnie skruchę, a u 
dyrektora znalazła kawałeczek dobrego serca. 
Tak po prawdzie, to tę skruchę udawałem. 
Byłem przekonany, że działałem w dobrej 
wierze. Nie przeklinaliśmy przecież w tych ry-
mowankach, szukałem łagodniejszego środka 
wyrazu, namówiłem kolegów do ładniejszego 
wysławiania się…

Przypomniałem sobie to zdarzenie, gdy 
na trzecim roku studiów aktorskich, profesor 
Swinarski ucząc nas o środkach przekazu 
artystycznego przytoczył maksymę ze staroin-
dyjskiej świętej księgi, TIRUKKURA

Jedzenie, ubranie i cała reszta są wspólne dla 
wszystkich.

Rozróżnienie pochodzi z wrażliwości 
na wstyd.

Właśnie wstyd. Jakby to było na świecie, 
gdyby ludzie wstydu nie mieli? A znam takich, 
co nie mają, na szczęście są nieliczni. Kochani 
słuchacze, jakże się cudnie spieraliśmy, co 
sztuką jest, a co nie jest, bo przecież nie wszyst-
ko jest sztuką. Czy aktor to tylko odtwarzacz? 
Przekaźnik? A może to tylko gramofon, może 
ma umysł przerobiony właśnie na gramofon 
i każda płyta mu pasuje, musi mu pasować. 
Co to znaczy dorosnąć w zawodzie aktora 
do artysty? Najpiękniejszy czas mojego życia. 

(Chodzi po pokoju i sięga do kuferka skąd wy-
ciąga cztery lalki. One to posłużą mu do ubarwienie 
tego fragmentu, usadza je na fotelu i mówi o nich 
i do nich, naśladuje ich głos).

Miałem cztery młodsze siostry, ale długo 
byłem jedynakiem. To był piękny czas. Maciuś 
to, Maciuś tamto… Maciusiowi co najlepsze 
kąski, ciasteczka, zabawki. Gdy miałem sześć 
lat urodziła się Kasia, a za rok trzy siostry za 
jednym zamachem: Zośka, Marynka i Kazia. 
Ojciec złapał się za głowę, gdy się dowiedział 
o tym szczęściu. Pamiętam, jakby to było dziś. 
Pielęgniarka ze szpitala przybiegła zaraz po 
jego szychcie i zakomunikowała: – Panie Jo-
nik, żona dziś w nocy urodziła szczęśliwie trzy 
zdrowe córeczki. Po 2 kilo mają.

Cztery, tak kochana publiczności, do-
brze słyszycie – cztery siostry, które trzeba 
było rozumieć, karmić, pilnować, wysłuchi-
wać, godzić… Wiecznie swarliwa albo płacz-
liwa czterogłowa chimera, której wypadały 
i rosły zęby tylko po to, żeby mnie dręczyć, 
nadgryzać, podgryzać. Ten siostrzany stwór 
patrzył jednocześnie na cztery strony świata, 
śmiał się i płakał jednocześnie. Ta bestia 
miała mnogie ilości rąk, nóg, palców… Roz-
łamywała się na cztery i rozchodziła w różne 
strony, to znów z wielkim piskiem kotłowała 
się na kocu albo trawie przed domem. Ja 
miałem za zadanie przyporządkować czterem 
imionom oczy, ręce nogi i oddać mamie 
wynik mojej opiekuńczości w stanie niena-
ruszonym. To wtedy ćwiczyłem aktorstwo. 
Usadzałem te płowowłose stworzenia na 
ławce i jak to mówił ojciec – robiłem z siebie 
idiotę. Naśladowałem głosy zwierząt, byłem 
duchem, diabłem, strażakiem, złodziejem, 
włóczęgą, kaleką, kulawym stryjem Kaziem, 
jąkającym się wujkiem Rysiem, bezzębną są-
siadką Magdą, grubą cycatą kioskarką Różą, 
a nawet wiecznie przeklinającym stolarzem, 
który przeważnie mówił po niemiecku, ale 
kląć wolał po polsku. Za wujka dostałem 
reprymendę od ojca, za kioskarkę ścierą 
po plecach od mamy, a za stolarza karę 
wpłacenia 5 zł ze swojego kieszonkowego 
na cel kościelny, który mi wskazali rodzice. 
Niesłusznie. Już wtedy brzydziłem się prze-
kleństwami i zamiast k… mówiłem kura, 
zamiast p… piłka, zamiast ch… chuchaj i 
inne takie skojarzenia. To była dotkliwa kara, 
ale mimo wszystko – ryzykowałem, nie raz ry-
zykowałem. Żadne tam grzeczne wierszyczki, 
żadne pioseneczki. Musiało byś strasznie albo 
śmiesznie. A najlepiej śmiesznie i strasznie 
jednocześnie, a do tego, niejako na deser, 
coś zakazanego. Tylko takie spektakle wcho-
dziły w grę. Nic z królewien i królewiczów. 
Wymyśliłem postać tchórza i wypracowałem 
ten typ postaci. Jak ja się cudownie bałem, 
tak, że aż wszystkie siostry trzęsły się ze stra-
chu. A tak tę grozę umiałem przedstawić, że 
nieraz płakały, a Zosia raz nawet się posikała. 
Trochę spokoju było wtedy. Bały się, bywało, 
kilka minut, a nawet dłużej. v

cdn.

List...
dokończenie ze str. 27



AkAnt 1(326)2023     str. 29     

Cezary Hurysz

feng szuja

chce się wyrwać organiczne ciało (nie)obce
z okowów napiętej skóry 

wiem, bo drży i rży
gdy sztuczna poświata wdziera się do niego przesmykami

karykaturalna poświata, zanieczyszczenie, breja smug
droga zwrotna, siła odśrodkowa
decybel wydostaje się przez gardło
konwersja światło-dźwięk
wyrównanie bilansu energetycznego
już wszystko jest w porządku
(...).

Sztuczna poświata wdziera się przesmykami.

Joanna Wicherkiewicz

Krótka historia wstydu
 
 
po raz pierwszy 
opuszcza ją wstyd
w dniu twoich urodzin 
 
ciało przestaje być tajemnicą
krzyk zaczyna być histerią
krótką histerią o kamieniu
który urodził się w nocy 
i poturlał przed oblicza bogów 
 
byłom*
odeszłom
 
zostawiłom rozpacz 
lepką jak słowa 
które tworzą dekalogi 
 
leży naga 
na kruchym kręgosłupie 
żakardowe ciało 
okrągłe oczy gapiów 
znajdują skazy 
 
tego dnia wstyd opuszcza ją na dobre
 
biel zbliża się w geście pocieszenia
ludzi tu nie było 
 

*celowo przywołana, wysłana na banicję, 
forma rodzaju nijakiego w czasie przeszłym

Katarzyna Dominik

Studium bólu

Niemal każdej nocy, wygięta jak łuk,
tracę warstwy oddechu.
Paliatywne ciało układam wedle drgawek,
by zmarszczona powłoka przestała zalegać
pomiędzy wątpliwym dziś, a niemającym nadejść jutro.
Zwijając się anafilaktycznie, szukam
samowyzwalacza metempsychozy 
konającej u podnóża barłogu.
Już nie pragnę octowej wody z burzą w szklance,
która stęchła od nadmiaru chemii.
W plazmie krwi na poduszce, w zwolnionym tempie,
oglądam powtórkę destrukcji życia
na telebimie połączonym
do respiratora.
Nieruchomymi źrenicami przyglądam się cieniom
spacerującym po sterylnej ścianie,
które z uśmiechem wykonują danse macabre 
nad moją głową.
I wydawałoby się, że już powinnam być zimna,
jednak na złość mordokrytyce transmituję ciepło
trzecim obiegiem, a rdzeń mózgu reaguje
na aktywność reaktora.
Ci, którzy się na mnie poznali, wiedzą kim jestem, 
a kim nie (przecież nikim ważnym)
i dziwą się skąd tyle siły w kościotrupie.
Nie rozumieją, jak można pokochać samotność
i jeszcze przyjaźnić się z cierpieniem?!

Odpowiadam: egzamin z bólu zdałam 
na 5.0.

Katarzyna Dominik

Turystka

Chciałabym spaść pod górą,
na tysiące metrów,
zerwać jabłko z raju,
gdzie Adam!
Czuję ciężar ręki wstecz.
Chcę nie mogę
dotknąć świtu.

Przerwa.

Kiedy wychylam się przez okno,
które wygasza widok na sen,
sztukuję kolejną pełnię.
Staję się namiastką cienia tych,
którzy przyjdą,
gdy dotrę do ziemi.
i przeklnę księżyc.

Rafał Gawron

***
                   

Dla Kasi Dominik

co z tego że czeka
co z tego że rośnie
kiedy jestem już mniejsza niż maki
niższa niż kwiaty

jak wyjść
gdy wyleciało ze mnie 3/4 ciała
reszta to milion myśli

powłóczyć by się chciało nogami
ręką pchnąć wózek gdy została jedna dłoń
bo przecież to nie jest nawet ręka

zostałam przyspawana
odcięta za jednym razem
wyschłam w środku
a przecież ciągle jestem płynem
dostarczanym zza świata 

milczenie w głosie oznacza że żyję
a wiersze są moją morfiną

Więc! 
kradnę czas Bogu
I nikt mi nie powie że to moja ręka

Waldemar Jagliński

LATUS MUNDI 

po tej stronie bycia 
pozostawisz milczenie 
gdy obeschną już łzy zawodu
gdy smukła dłoń opadnie
w wieczorne zniechęcenie
a obok niej – twoja scheda
całe twoje noce i dnie
zebrane w przebłyskach
małych myśli 
zawarte w kreskach i plamach
błędnego rycerza  

po tej stronie bycia
zostawisz tylko
woskowe wspomnienia 



str. 30     AkAnt 1(326)2023

Wtulił się w róg pomiędzy oknem a 
ścianą zwrócony głową ku słońcu. Żółte 
płatki jego kwiatów, podobne do języków 
wyblakły od letniego słońca. Czuł się tro-
chę zmęczony, a mimo tego nad czymś 
się zastanawiał patrząc w dal, jakby szukał 
jeszcze czegoś tam daleko.

Właśnie tam, gdzie słońce powoli 
kryje się za horyzontem, podziwiał kształt 
góry Radostowej z kołyszącymi się brzoza-
mi i skrzyżowaniem szlaków turystycznych. 

– Jak ja rozumiem Stefcia, że mu to 
miejsce się podobało – powiedział słonecz-
nik do rosnącej obok rudbekii w żółtym 
kolorze. Ona poruszyła się delikatnie na 
wietrze.

– Popatrz, góra ma łagodnie opa-
dające zbocza, dzięki czemu delikatnie 
zarysowuje się na tle horyzontu. Jest 
oświetlona słońcem i gdy się patrzy w jej 
stronę to widać cały czas światło, które w 
kolejnych porach dnia przybiera różne 
barwy. Najpiękniej to miejsce wygląda po 
południu, gdy nabiera złotego kolorytu. 
Dzięki temu dobrze się patrzy na ten pej-
zaż. Z podziwem i przyjemnością. Powstaje 
w myślach, w wyobraźni jakiś inny świat, 
ciekawy – dokończył swoją myśl.

– Ja też to zauważyłam – odpowie-
działa.

– Być może dlatego Stefciowi podo-
bało się to miejsce z tych właśnie powo-
dów i je pokochał… – znowu odezwał się 
słonecznik.

– Być może … – powtórzyła za nim 
rudbekia.

Rozmowę usłyszały aksamitki żół-
to-pomarańczowe. I drugi słonecznik 
mieszkający po sąsiedzku. W tym mo-
mencie zachodzące słońce przebiło się 
przez ogromne wierzby i kasztanowiec, by 
oświetlić żółty ogródek przy drewnianym 
domku. 

– Tak, właśnie – odezwał się znowu 
słonecznik. 

– Wszyscy tu o tym mówią! Najbar-
dziej czas, który zamieszkał w starych 
drzewach i ziemia, po której stąpały jego 
nogi. A czas, jak wiesz bracie, jest wszech-
obecny. Jest wszędzie, on jest zawsze taki 
sam, wszystko pamięta i wszystko przypo-
mina – dokończył. 

– Mówią, że Stefcio bardzo lubił 
wchodzić na górę, siadał tam, patrzył do-
okoła, coś pisał, zbierał kwiaty dla mamy. 
Przynosił je z radością tuląc się do niej, 
a ona obdarowywała go uśmiechem i sło-
wami: „Kochany Stefciu”, na które zawsze 
czekał – odezwała się rudbekia. 

Po chwili ciszy, jakiejś zadumy ode-
zwała się jeszcze raz:

– A on odwzajemniał uczucia. Scho-
dząc z góry zawsze pamiętał by nazbierać 
ulubione przez nią rumianki, maki. Bo 
było ich tu mnóstwo. W zbożach upra-
wianych na zboczach rosły bławatki. Więc 
układał bukiet z trzech polnych kwiatów, 
które mama Stefcia stawiała w salonie na 
rodzinnym stole.

– Mówią stare drzewa i echo góry, że 
był dobrym dzieckiem, to znaczy dobrym 

Alicja Janiak

Stefcio

człowiekiem! – wtrąciła się jedna z aksa-
mitek, mówiąc to cichym wzruszającym 
głosem.

Słonecznik przytaknął i po chwili 
powiedział – Kiedyś napisał, że: „Człowiek 
jest to rzecz święta, której krzywdzić niko-
mu nie wolno”.

– Tak to prawda! – odezwała się stara 
wierzba – drugi człowiek był dla niego 
kimś ważnym, dlatego odnosił się do ludzi 
z szacunkiem i z życzliwością.

W ogrodzie zaległa cisza. Nawet 
wiatr zupełnie ucichł. Widząc to wierzba 
mówiła dalej: 

– Jeszcze wam powiem, że ktoś kto 
jest dobrym człowiekiem to kocha ojczystą 
ziemię. 

– Właśnie. A Stefcio kochał swą małą 
ojczyznę: Góry Świętokrzyskie. Ludzie stąd 
powtarzają jego słowa, że to miejsce jest 
ojczyzną jego duszy. Opiewał ją… – włą-
czył się do rozmowy milczący do tej pory 
sędziwy kasztanowiec.

– Tak? – zapytały zdumione aksa-
mitki.

Kasztanowiec przytaknął.
– W jaki sposób? – zapytała jedna z 

nich.
– Słowem – odpowiedział.
– Słowem? Jak to? Możesz powiedzieć 

coś więcej? – zapytała żywo zaciekawiona i 
zainteresowana inna aksamitka.

– Pisał opowiadania, powieści.
– I napisał ich dużo… – dopowiedzia-

ła przysłuchująca się wierzba.
Po chwili milczenia kasztanowiec 

dodał: – Jeden ze szlaków z Radostowej 
prowadzi na górę Łysicę, która jest poro-
śnięta jodłami. Jest tam Puszcza Jodłowa. 
Stefcio napisał o niej opowieść pod tytu-
łem Puszcza Jodłowa.

– Ooo! – zawołała przejęta rudbekia.
– Tak, tak. I w tej książce napisał coś 

wielkiego…
– Co takiego? – zapytali chórem 

wszyscy zasłuchani w opowieść o Stefciu 
jak o legendzie. 

– Że, że… – tutaj głos mu się załamał, 
urwał, jakby ze wzruszenia. Za chwilę 
dokończył: 

– Stefcio napisał, że Puszcza jest ni-
czyja – nie moja, ani twoja, ani nasza, jedno 
Boża, święta! – kasztanowiec wypowiedział 
te słowa doniośle, jakby to było coś naj-
ważniejszego na świecie. 

– Ach tak! – zawołały aksamitki. A 
za nimi powtórzyły to samo słoneczniki 
i rudbekia. 

– Tak, tak – odezwał się poruszony 
sędziwy gospodarz tego miejsca. 

I za chwilę jeszcze dopowiedział – 
Więc potrzeba chronić te miejsca, by ni-
gdy, ale to nigdy ich nie zapomnieć. No bo 
skoro pomogły stać się Stefciowi dobrym, 
czyli kimś bardzo ważnym…to znaczy, że 
mogą pomóc też i innym…

 – Tym… którzy szukają tu natchnie-
nia jak kiedyś Stefcio – szybko dopowie-
działa na koniec dostojna mądrością 
wierzba. Po czym spojrzała w dal przed 
siebie i nad czymś się zamyśliła. v

Jest grudzień. Ostatni miesiąc roku. Ostatni 
miesiąc życia. Ostatni rozdział. Z nieba padają 
czerwone płatki śniegu. Estera trzyma mamę za 
rękę, a drugą łapie czerwony śnieżek.

- Ona ma siostrę bliźniaczkę?
Szczupły oficer z miłą, łagodną aparycją 

pochyla się nad małą, by dać jej cukierka.
- Pan jest lekarzem?- pyta zaschniętym, 

schorowanym gardłem Fajga.
- Tak – odpowiada jeszcze cierpliwie Nie-

miec.
- Córka ma od kilku dni zakrwawione oczy. 

Nie wiem, co jej jest?
- Czy ma siostrę bliźniaczkę? Pyta oficer 

ponownie, jakby głos kobiety był tym w sobie i 
nie zaglądał do oświęcimskiego świata.

- Nie, nie ma – odpowiada Fajga spogląda-
jąc na niego wzrokiem nadziei, która powinna 
była dawno się powiesić. 

Niemiec odchodzi z delikatnym uśmie-
chem wypytując inne matki.

- Czy syn ma brata bliźniaka? Jest bliźniak?

Jest grudzień. Ostatni miesiąc roku. Ostatni 
miesiąc umowy. Ostatni rozdział. Miriam siedzi 
przed laptopem z pustym ekranem od czterech 
dni. Próbuje zakończyć powieść, ale ta nie chce 
się spełnić. Brakuje synonimów słowa ból. Tego 
kopa, który poruszy miasta ludzi, zamknięte 
korytarze dla egoistów i stagnatów.

Jest grudzień. Estera nie ma siostry bliź-
niaczki. Fajga zrozumiała, ocknęła się z choroby, 
odwodnienia i brudu. 

- Ona miała siostrę, ale zmarła na tyfus. 
Siostrę bliźniaczkę…

Niemiecki oficer [z wysoką rangą] przecho-
dzi obok z podniesionymi kącikami ust, które 
ma jak znamię i robią mu tzw. wrażenie. Miły 
zły człowiek.

- Skrzypek gra! Skrzypek gra! -  Estera po-
kazuje matce jakiś punkt na niebie.

- Tam nic nie ma. Ta muzyka to nie jest 
skrzypek Ezechiel. To nie twój dziadek.

Dziecko wykrzywia buzię, która z trudem 
przeżuła cukierka.

- Skrzypek gra! Skrzypek gra! – zawodzi 
mała.

Kolejka kobiet przesuwa się i Fajga widzi 
drzwi do śmierci. „Dobrze, że chociaż cukierka 
zjadła” myśli bezsensownie matka. Instynkt 
umiera ostatni.

- Tak, skrzypek gra. Gra skrzypek małej 
Esterce.

Bierze córkę na ręce a ta wyciąga swoje ku 
niebu i radośnie oznajmia „Skrzypek gra”.

Jest grudzień. Ostatni miesiąc na oddanie 
powieści wydawcy. Miriam przegląda podręcz-
niki w poszukiwaniu ilustracji do słowa ból, ale 
nic nie zapełnia i tak pustej białej kartki. Wstaje 
od biurka, by zapuścić antybiotyk do zakrwawio-
nego oka. Ma nie nadwyrężać oczu, ale książka 
nie chce się dokończyć. Po bladych policzkach 
spływają krople albo łzy, bo w tym akurat czasie 
tom odnalazł Miriam i zamknął za sobą drzwi. 
Kobieta siada przy laptopie i zaczyna ostatni 
rozdział od słów… Skrzypek gra.

Jest grudzień. Miesiąc cudów. Estera wy-
marzyła sobie  siostrę bliźniaczkę. Wszechświat 
spełnił życzenie kilkadziesiąt lat później. v

Ewa Klajman-Gomolińska

Ostatni rozdział
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Bogusława Matusiak

na brązowych krawędziach
                            

Babci Stefani
 

od czasu do czasu spotykamy się 
na krawędziach brązowych myśli
 
to przez kolor oczu mam takie jak Ty
lubię kutię i smak czereśni z ogrodu
zjadam bez mrugnięcia okiem
wiśnie z pestkami w cieniu drzewa
 
uśmiecham się do Ciebie
bo wiem że tyle krwi Twojej 
w moim krwiobiegu sięgam dna
kieszeni szarego fartucha
 
pachnie jabłkami w całym domu
wtedy wędruję w zieloność łąki
łapię motyle rozplatam warkocz
by poddać się podmuchom wiatru
 
szumią trawy opowieści o narodzinach
życiu twardym jak kamienie
i uśmiechu który pamiętam 
bo tak rzadko się pojawiał
 
gdy był świat nagle nabierał barw
tych jasnych jak dziś
gdy znów spotykamy się 
na krawędzi brązowych myśli

Irena Batura

Najważniejsze
      

 z opowieści 
        Wiktorii Malinowskiej

Największym darem
jaki miała od Boga
było to
że umiała ludzi szanować

Ot taka wielkość
jednej sprawy…
Ważnej!

Tyle w niej wad
ile grzechów
przez długie życie
co ma lat tyle
ile jest diabłów
na końcu szpilki

Wielka
bo umiała ludzi 
szanować

         Augustów 2004 / 2022

Irena Batura

Podróż donikąd

Możliwa
przy zamkniętych powiekach
na wstecznym biegu
Dotyka lat
gdy do przewozu osób
dostosowywano ciężarówki
pamiętające bezdroża wojny
i szoferów
mających jeszcze w oczach
rozległe stepy na Wschodzie

Późniejsza nazwa  stonka
zasiedziałym Podgórzanom
niewiele mówiła
Kilku z nich przytupuje 
na przystanku gumofilcami 
nie dają ciepła w tęgi mróz
nawet onuce nie chcą grzać

Podjeżdża od Błażowej
na wysokim podwoziu
buda zbita z desek
spogląda małymi okienkami
Z dachu ku chmurom
radośnie macha dymiąca rura

Boję się metalowej drabinki
ale deski ułożone wzdłuż ścian
zapraszają by usiąść  
Chłopi ulokowawszy się 
wokół piecyka grzeją dłonie
Palce odzyskawszy sprężystość
sięgają do kieszeni
W jednej stara gazeta
w drugiej liście machorki

Zapachniało na chwilkę
przydomowymi ogródkami
i północnymi ścianami chałup
z pękami
suszącego się tytoniu
Któryś podrzuca polana do paleniska
ze stosu leżącego obok
Przypalają skręty od płomienia

Przed mostem na Strugu
pojazd chwieje się 
przystaje
Szofer klnie
po rosyjsku
po niemiecku
i bardziej zrozumiale
po naszemu
- Kto chce dalej jechać
wysiada
Z szoferki lecą szufle
- Wiater nawioł zaspe
bo śnig sypie furt i furt

Mężczyźni wnoszą świeże powietrze
Jedziemy dalej
Donikąd? 

Magdalena Podobińska

babcia                                                                                    

na barwnej fotografii wywołanej tuż pod powiekami
moja przygarbiona babcia w polu
w kraciastej zielonej sukience
fartuchu i kapciach 
zbiera ziemniaki do wiklinowego koszyka
a mi się na płacz zbiera

prostuje się na mój widok 
bierze mnie pod rękę i idziemy do domu
tego z czarnych belek pomiędzy którymi
prześwituje jasno niebieska farba

jak dobrze że przyjechałaś
uśmiechają się jej wypłowiałe od słońca oczy

siadamy przy drewnianym stole w kolorze olchy
takim z toczonymi nogami i szufladką
babcia stawia przede mną dymiące ziemniaki ze skwarkami
i schłodzone w studni mleko

potem daje mi chustkę żeby przykryć ból głowy
który wtedy tak przygniatał
i ściąga wzorzystą kapę z łóżka
nad którym Jezus tak dobry że do rany przyłóż
a ja odsypiam smutki i lęki
pod gęsimi piórami

babcia cichutko niemal na palcach 
krząta się po pokoju którym mnie obdarzyła
i odgania ze mnie wszystkie muchy
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Już przestaliśmy się dziwić, że w dobie 
powszechnie używanego telefonu komór-
kowego z jego SMS-ami oraz Internetem, 
w którym króluje Instagram, blog, wide-
okonferencja itd., zanika prawdziwa więź 
społeczna. Na szczęście powoli wielu z nas 
zaczyna doceniać potrzebę bezpośrednich 
rozmów, dyskusji a nawet sporów, których 
celem jest poznanie innych poglądów, a 
nie chęć okazania wyższości swojej racji. 
Gdzie w cenie jest wnikliwa uwaga lub 
trafna refleksja nad pięknem czy brzydotą 
świata. Gdzie w ludycznym nastroju pojawia 
się uśmiech, nie drwina, a celny dowcip lub 
bon mot wywołuje śmiech, który nigdy nie 
przeradza się w rechot. Takie myśli snuły 
mi się po głowie, kiedy wraz z żoną jecha-
łem z Gniezna do pobliskich Pobiedzisk, 
zaproszony do uczestnictwa w Salonie 
Artystycznym im. Jackowskich. 

Nawiązuje on do tradycji sprzed wie-
ku, kiedy w niedalekim Wronczynie dyplo-
mata i społecznik Tadeusz Gustaw Jackow-
ski (wnuk słynnego Maksymiliana) oraz 
jego żona, aktorka Anna z domu Schiller, 
prowadzili znany salon literacki. W latach 
1924-1934 bywali tam znakomici goście, 
w tym luminarze polskiej kultury i sztuki. 
Świadczy o tym kopia pamiątkowej „Księgi 
wronczyńskiego dworu” (oryginał znajduje 
się w Bibliotece PAN w Krakowie), w której 
znajdujemy wpisy m.in.: Ignacego Jana 
Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, 
Artura Rubinsteina, Ludwika Solskiego, 
Leona Schillera, Augusta Cieszkowskiego, 
Jana Lechonia, Juliana Tuwima, Stanisława 
Balińskiego, a z zagranicy tak różnych osób 
jak Paul Claudel i Egon Erwin Kisch. 

Do tej tradycji nawiązała Daromiła 
Wąsowska-Tomawska, lekarz społecznik, 
członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, mi-
łośniczka muzyki klasycznej, prezes Salonu. 
Wraz z gronem entuzjastów, wśród których 
wyróżnić należy poznańskiego poetę Jerze-
go Grupińskiego i dziennikarkę Barbarę 
Lempkę, powołała Salon Artystyczny im. 
Jackowskich, istniejący od 1995 roku. 
Inicjatywa ta zyskała życzliwą akceptację 
potomka tej zasłużonej rodziny, profesora 
Tadeusza Jackowskiego, który został człon-
kiem honorowym Salonu. 

Na salonowe spotkania zapraszani 
są znani i cenieni literaci, artyści, akto-

rzy, regionaliści i społecznicy nie tylko z 
Wielkopolski. Byli wśród nich na przykład: 
Adam Hanuszkiewicz, Stanisław Brejdy-
gant, prof. Wacław Wilczyński, Krzysztof 
Meyer, Kira Gałczyńska, o. Marian Żela-
zek, Małgorzata Musierowicz. Występowali 
też artyści, muzycy, zarówno śpiewacy, jak 
i instrumentaliści. Te kameralne, ale też 
dość często liczne spotkania znajdowały 
trwały ślad w wydawanym przez pewien 
okres periodyku „Salonowe Spotkania”.

Kolejne 183. już spotkanie odbyło się 
13 maja pod hasłem „Salon solidarny z 
Ukrainą”. Zaproszeni poeci prezentowali 
wiersze nawiązujące do tragicznej wojny, 
który wywołał rosyjski agresor. Swój tekst 
przedstawił także piszący te słowa. Zapre-
zentowane wiersze zostały później umiesz-
czone na symbolicznym obrazie Chrystusa 
trzymającego serce – symbol Ukrainy. W 
spotkaniu wzięła udział młoda Ukrainka 
Natalia Kuzniecowa, która opowiedziała 
swoją wzruszającą i pełną grozy uciecz-
kę z ogarniętej wojną Ukrainy. Barbara 
Lempka, wiceprezes Salonu, przedstawiła 
obszerne fragmenty swych zapisów „Z 
dzienników stanu wojennego”. Poeta i 
krytyk literacki związany od początków 
z działalnością towarzystwa salonowego 
Jerzy Grupiński zaprezentował sylwetki 
poetek: Danuty Ewy Dachtery, Krystyny 
Mikołajewskiej, Małgorzaty Szczęsnej-Łys-
sowskiej, które przeczytały swoje wiersze. 

26 maja w tym ciężkim wojennym 
czasie przypadała 195. rocznica śmierci 
Ludwika van Beethovena. Tej okazji 
poświęcona była druga część spotkania. 
Daromiła Wąsowska-Tomawska, która 
pasjonuje się twórczością wiedeńskiego 
klasyka, przybliżyła postać kompozytora 
oraz historię powstania jednego z naj-
większych dzieł muzyki – IX symfonii. 
Jakże aktualnie zabrzmiały przeczytane 
fragmenty „Ody do radości” ze słynnego 
finału, a zwłaszcza wezwanie do powszech-
nego braterstwa. Przy tej okazji warto 
wspomnieć, że pierwotnie Schillerowski 
utwór miał tytuł „Oda do wolności”, zmie-
niony jednak ze względów politycznych. 

Na zakończenie Paweł Kuszczyński, 
poeta poznański, przeczytał swój wiersz 
poświęcony genialnemu kompozytorowi. v

Zmierzchało, whisky rozkosznie szumiała 
w głowie, kajakiem lekko kołysało. Zobaczył 
kobietę na pomoście. To ta ładna, ubrana w 
zwiewną sukienkę. Chwilę temu poznali się przy 
barze, wymienili kilka miłych zdań, wypili razem.

Potem nie mogła go znaleźć, więc usiadła 
pijana, oparła się o poręcz, moczyła stopy, a do 
wiatru wystawiła twarz.

Myślała o nieznajomym i jakby usłyszała 
spomiędzy ud błaganie o pieszczotę. Palce 
odpowiedziały na wezwanie.

Podpłynął bliżej w obawie, że robi głupotę.
Nie widziała go w mroku. Dotykała się, 

zaciskała powieki, była na wyciągnięcie ręki. 
Poczuła jakby naprawdę głaskał zmysłowo jej 
kostkę. Posuwał się wyżej, więc rozchyliła nogi 
bardziej. v

Bruno Kadyna

Pomost

Sławomir Krzyśka

Salon artystyczny między dawnymi a nowymi laty

Można powiedzieć, że tak z marszu po-
szedłem na wystawę „Jan Stanisławski i jego 
uczniowie...” w Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Kilka stopni 
do góry i już jestem w białej, dużej sali, w której 
już po prawej stronie wisi pięć pięknych, choć 
malutkich obrazów. Czeka na mnie i jeszcze 
sporo kolorowych obrazów pędzla jego uczniów. 
Cóż za przyjemność, kiedy za oknem kłębią się 
jesienne chmury. W końcu znalazłem trochę 
czasu dla siebie, żeby się rozkoszować pięknym 
plenerowym malarstwem. To nic, że te obrazy 
są takie małe, ale ile w nich mieści się dobre-
go smaku i ile wyszukanych kolorów. Można 
powiedzieć, że za każdym razem przestrzeń z 
obrazów Stanisławskiego wciąga mnie. Z chę-
ciom poleciałbym daleko aż na dawne Kresy, 
gdzie jest tyle światła, które mieni się na niebie 
i na ziemi, a także w zakolach olbrzymich rzek.

Ponieważ jestem w Bydgoszczy, to jesz-
cze postanowiłem zobaczyć, co jeszcze jest w 
kolejnych pomalowanych na biało salach. A 
tam cóż za niespodzianka! Tyle bardzo do-
brych obrazów i rzeźb autorstwa najlepszych 
polskich artystów. Znanych nazwisk bezliku! 
W pewnym momencie zatrzymałem się przed 
pewnym obrazem, który wydał mi się dobrze 
znany, choć nigdy go wcześniej nie widziałem. 
To obraz Janusza Kaczmarskiego. Zaraz sobie 
przypomniałem mój plener w Ciszynie, na 
którym gościł profesor Kaczmarski. Wróciły 
wspomnienia z kolejnych korekt, jak to na stu-
diach plastycznych, z długich rozmów o sztuce 
odbytych z profesorem wieczorową porą, przy 
czymś naprawdę dobrym...

Tak się rozpędziłem, że byłbym zapomniał, 
a przecież to ważne. Zapomniałem wspomnieć, 
że tyle pięknych obrazów Bydgoszcz dostała w 
darze od państwa Leonarda i Wandy Pietraszak. 
Co uważam za bardzo budujące, że jeszcze są 
tacy ludzie w dzisiejszych czasach, którzy potrafią 
się podzielić swoim zachwytem, swoją kolekcją 
z innymi dla dobra wspólnego. v

Roman Nogalski 

Przestrzeń, kolor i światło

SKLEP TANECZNY BYDGOSZCZ

Ponad 10 lat z Wami!

e-mail: xsusanx@wp.pl

telefon: 504 550 547

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

niedziela: 12:00 - 14:00

ul. Śniadeckich 47, Bydgoszcz
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Będąc kierownikiem Wydziału Kultury 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Mogilnie w latach 1959-1969 wielokrotnie 
przebywałem w Bydgoszczy. I choć moje bez-
pośrednie spotkania z Andrzejem Szwalbe 
nie były zbyt częste, każde utrwalało prze-
konanie o jego znaczących dokonaniach. 
Tak był też postrzegany poza granicami 
województwa bydgoskiego. Mój bliższy i 
artystycznie doniosły kontakt z Andrzejem 
Szwalbe stał się możliwy dzięki nieoczekiwa-
nemu wydarzeniu w lipcu 1963 r.

Artysta zza żelaznej kurtyny w Mogilnie
Kilkuletnia znajomość z Antonim 

Nowakowskim, cenionym nauczycielem i 
kierownikiem Szkoły Podstawowej w Popie-
lewie koło Trzemeszna, ukształtowała mój 
podziw dla jego skrupulatnych poszukiwań 
dowodów licznych zbrodni hitlerowskich 
na mieszkańcach powiatu mogileńskiego 
w czasie II wojny światowej. Jednak mimo 
wielu spotkań nigdy nie zwierzył mi się, 
iż jego syn Marian przebywa po drugiej 
stronie żelaznej kurtyny, a konkretnie w 
Londynie. Aż tu całkiem niespodziewanie z 
początkiem lipca 1963 r. Marian Nowakow-
ski, po ponad dwudziestu latach rozstania, 
przyleciał odwiedzić swojego ojca. Kilka 
dni później Antoni Nowakowski serdecznie 
zaprosił mnie na towarzyskie spotkanie w 
mogileńskiej kawiarni. Po wejściu do niej 
dostrzegłem w jego towarzystwie eleganc-
kiego, nieznanego mi wcześniej mężczyznę. 
Po chwili dowiedziałem się, że to jego syn 
Marian, solista królewskiej Opery Covent 
Garden w Londynie. 

*
Marian Nowakowski urodził się 3 sierp-

nia 1912 r. w Westfalii, gdzie przebywali jego 
rodzice. Po powrocie do kraju i ukończeniu 
szkół został nauczycielem. Mając 24 lata 
wstąpił do klasy śpiewu Adama Didura w 
Konserwatorium Muzycznym we Lwowie. 
Szybko dostrzeżono jego wspaniały głos 
basso-profundo i świetne warunki scenicz-
ne. Tuż przed wybuchem wojny Didur miał 
zostać dyrektorem Opery Warszawskiej, a 
Nowakowski jednym z jej czołowych soli-
stów. Po mobilizacji porucznik Nowakowski, 
przedostał się do polskich oddziałów na 
Węgrzech, później zaś do Francji i Szkocji 
w pobliżu miasta Dunfermline. Stamtąd 
trafił do chóru Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, założonego przez Jerzego 
Kołaczkowskiego. W Royal Opera House 
w  Covent Garden debiutował w 1947 r. jako 
Fernando w „Trubadurze”. Tutaj wykreował 
wiele znakomitych ról, potwierdzających 
swój talent. W 1956 r. wyjechał do USA i 
śpiewał w nowojorskiej Madison Square 
Gardens obok Jana Kiepury. Koncertował 
również we Włoszech, Niemczech, Hiszpa-
nii, Belgii, Francji i na Karaibach. Przez trzy 
lata uczył śpiewu w Royal College of Music w 
Kingston na Jamajce, a w latach 1967 – 1977 
był profesorem śpiewu i repertuaru opero-
wego na University of Southern Missisipi 
w USA. Artysta zmarł 4 kwietnia 2000 r. w 
Londynie, mając 87 lat. 

*
Przy kawiarnianym stoliku pomyślałem: 

- Takiej okazji nie można nie wykorzystać, 
choć szansa powodzenia była niewielka. 
Wkrótce zapytałem gościa czy zgodziłby się 
na recital w Parku Jordana? Usłyszałem: - 
Tak, chętnie, ale… Byłem pewien, że po tym 
zastrzeżeniu pojawią się warunki finansowe 
i to niemożliwe do spełnienia.  Gdy już 
straciłem nadzieję na organizację niezwykłej 
imprezy artystycznej Marian Nowakowski 
dokończył – Ale, jeśli przyzna pan ojcu 
nagrodę na Dzień Nauczyciela. Zgodziłem 
się bez wahania, bo Antoni Nowakowski na 
to w pełni zasługiwał. Rozpocząłem przygo-
towania do występu w maleńkim Mogilnie 
światowej sławy artysty operowego. Niestety, 
na to musiałem uzyskać zgodę władz powia-
towych. Na szczęście ówczesny I sekretarz 
komitetu powiatowego Józef Fabiszak po-
zytywnie mnie zaskoczył, mówiąc: - Róbcie 
to, ale na własną odpowiedzialność. Bez 
zwłoki postarałem się, by solista królewskiej 
Opery Covent Garden w Londynie, wystę-
pujący na najokazalszych scenach świata, w 
towarzystwie m.in. Elisabeth Schwartzkopf 
i Marii Meneghini-Callas, godnie był przy-
jęty przez moich rodaków. Wiadomość o 
przygotowanym recitalu Mariana Nowakow-
skiego w  Mogilnie szybko rozeszła się po 
całym województwie bydgoskim. Oczywiście 
dotarła też do Andrzeja Szwalbego, który 
znacznie wcześniej zabiegał o jego występ na 
scenie bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej. 
Niestety, bezskutecznie, ze względu na nie-
możliwe do przyjęcia wymagania dewizowe. 
Sprawdziwszy informację o mogileńskim 
koncercie A. Szwalbe telefonicznie zapro-
ponował przyjazd do Mogilna całej orkie-
stry Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją 
Zdzisława Wendyńskiego i z I skrzypkiem 
Józefem Rezlerem. W lipcowe popołudnie 
1963 r. z Bydgoszczy przywieziono markowy 
fortepian, a chwilę później zjawili się w Mo-
gilnie bydgoscy muzycy. Przygotowaniem do 
niezwykłego koncertu przyglądała się liczna 
grupa mieszkańców, a także melomanów 
spoza powiatu mogileńskiego. Obserwując 
to wszystko zauważyłem, że również filhar-
monicy przeżywali przedkoncertowe emo-
cje. Zarówno londyński solista, jak i muzycy 
wspaniałym koncertem potwierdzili swój 
kunszt, a licznie zgromadzeni w amfiteatrze 
Parku Jordana słuchacze nie kryli głębokich 
przeżyć po tym wyjątkowym wydarzeniu. 
Podobnie jak na wcześniejszych występach 
Marian Nowakowski zaprezentował w Mo-
gilnie m.in. kilka najbardziej znanych pieśni 
Stanisława Moniuszki. Te same 20 lutego 
tegoż roku wykonywał w Carnegie Hall w 
Londynie. 

Publiczność była oczarowana, przed-
stawiciele władz z Antonim Wesołowskim 
– przewodniczącym Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej też nie kryli zadowolenia, 
a znakomici artyści przyjmowali zasłużone 
brawa i kwiaty. 

Nieoczekiwanie artystyczny sukces w 
Mogilnie stał się początkiem moich kłopo-
tów. A pośrednio wywołał je sam artysta. 
Po powrocie do Londynu artysta udzielił 

obszernego wywiadu Radiu Wolna Europa, 
w którym nie tylko wyrażał zadowolenie z 
koncertu, ale i kilkukrotnie komplemento-
wał mnie z nazwiska jako świetnego organi-
zatora. Wówczas nie była to dobra przysługa, 
z czego artysta nie zdawał sobie sprawy. 

Filharmonicy w Kołodziejewie
W latach sześćdziesiątych, zawsze z 

początkiem września, uroczyście inaugu-
rowano rok pracy kulturalno-oświatowej 
w powiecie mogileńskim. We wrześniową 
niedzielę 1963 r. zaplanowano to w wyróż-
niającym się aktywnością społeczną i kultu-
ralną Kołodziejewie, gdzie nieco wcześniej 
wybudowano obszerną salę imprezową. Tu 
właśnie mieli się zjawić animatorzy kultury, 
goście z Bydgoszczy i władze powiatu mogi-
leńskiego. Na spotkanie z nimi zaprosiłem 
zaprzyjaźnionego z nami Mariana Turwida 
z Bydgoszczy. Przyjechał także świetny re-
porter Zbigniew Suchar, reprezentujący 
dwutygodnik „Pomorze”. Kilka dni przed 
uroczystością zatelefonował do mnie An-
drzej Szwalbe z nieoczekiwaną propozycją 
wzbogacenia tej uroczystości koncertem 
orkiestry Filharmonii Pomorskiej pod dy-
rekcją Zdzisława Wendyńskiego i solistką 
Barbarą Zagórzanką. 

Dowiedziawszy się o tym mieszkańcy 
Kołodziejewa nie mogli uwierzyć, że coś tak 
wspaniałego wydarzy się właśnie u nich. Na-
sza wieś była świetnie przygotowana do mu-
zycznej uczty – mówi 98-letni mieszkaniec 
Kołodziejewa Marian Darowny, świetnie 
pamiętający przygotowania organizacyjne  i 
osobisty udział w koncercie. 

Przy serdecznym powitaniu bydgo-
skich muzyków gospodarze nie zapomnieli 
o słowach szczególnej wdzięczności dla 
dyrektora Andrzeja Szwalbe za obdarzenie 
mieszkańców Kołodziejewa takim artystycz-
nym popołudniem. Tuż przed koncertem 
wystąpił szkolny zespół taneczny. Długolet-
ni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kołodziejewie, 85-letni Władysław Krajew-
ski, który wcześniej wraz z sąsiadami brał 
udział w budowie w czynie społecznym sali. 
Koncert pamięta i miło wspomina do dziś, 
szczególnie zaś świetnie dobrany program. 
Uważnie obserwujący to wszystko red. Zbi-
gniew Suchar w obszernym reportażu „Bigos 
dla primadonny” napisał: Wstęp płatny, 
nie jakaś darmocha. Do drzwi szturmuje 
odświętny tłum. Zaraz się zacznie. Zacznie 
się koncert symfoniczny, panowie we fra-
kach stroją już instrumenty, co się strasznie 
podoba dzieciarni – normalny koncert, z 
dyrygentem, solistką, pierwszymi skrzypca-
mi i tak dalej, tu w Kołodziejewie. Słyszane 
rzeczy! Na wieś zjechała filharmonia. Co 
sami muzycy, których oklaskuje Warszawa, 
Bydgoszcz, zagranica, będą grać specjalnie 
dla Kołodziejewa.

Andrzej Szwalbe, któremu bardzo zale-
żało na powodzeniu tego niepowtarzalnego 
koncertu we wsi, podobnie jak dyrygent 
Zdzisław Wendyński, był przekonany, że w 
Kołodziejewie powinny dominować kompo-
zycje możliwe do przyjęcia przez słuchaczy 
dopiero wkraczających w tę krainę. Zaczął 
się program. Ułożono go tak, aby – jak to 
się mówi – muzyka łatwo wpadła w ucho. 
Był więc Rossini, Puccini, Strauss, Lehar, 
Millocker, Dostal. Bo i słusznie, przecież nie 
będzie się dawać Strawińskiego czy Pende-
renckiego – zapisał Suchar. v

Stanisław Kaszyński 

Filharmonia Pomorska na ziemi mogileńskiej
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Andrzej Sepioł

Limeryki

Incitatus

Koń Incitatus był znany jako amator
ważnych stanowisk – zaś  Kaligula ich kolator.
Lecz cesarz przed śmiercią nie sprostał,
by jego rumak konsulem został, 
choć z konia był wcześniej… poważny senator.

         
Nasycenie

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

        
Marka  -  Pan Tadeusz

Agata - uczennica z miasta Grójec
wyznała - „Pana Tadeusza” poszukuję.
Gdy w książkach nie znalazła, 
to jej brat udał błazna:
- Pije go tata , bo jemu on smakuje.

Grzegorz Zientecki 
 
AFORYZMY    
 

Tylko cienie mogą opowiedzieć historię Hadesu. 

Książka jest zbiorem horyzontów, a ja poddaję się żegludze lektury. 

Jakże wielu politykom należałoby zalecić przemycie oczu w sadzawce Siloe. 

Wolę towarzystwo poetów niż fizyków, gdyż ci pierwsi dotykają serca, drudzy 
– jedynie atomu.

Krzysztof Pałgan 

Drapacze chmur

Zachwyceni sobą
Unoszą się nad ziemią
przenikają ptasim wzrokiem
Zwyczajnych, co otuleni mrokiem 
Ciągną kierat rutyny
I zbierają radości kruszyny

A dandysowe kolosy
Dumnie podnoszą nosy
I drapią cirrusy, cumulusy
Aż oberwą chmurę
I gradem dostaną 
Ale nic to nie znaczy

- Ich duma nieba haczy.

Krzysztof Pałgan

Drewniane amory 

Platany co na uboczu stały
O innych tak plotkowały:
Przygruchać świerka grusza chciała
nieudolnie jodłowała,
aż osika struchlała,
Lecz świerk świerkotał brzozie stale
Pobrzmiewał jej i brzęczał w chwale,
A brzoza tylko gromko brzmiała
Bo stary grab grał jej zgrabnie
Aż młody klon - klakier - sok puszczał nieładnie 
Na co  rosły dąb zdębiał 
Jarzębina rumieńcem się okryła 
Tylko garbata lipa skrzypiała drwiąco: 
- przybędą siekiery, piły i młoty
i zakończą te lipne wasze zaloty, 
będą złudnych uczuć otrzęsiny 
i zrobią z was miłosne trociny! 

Maciej Rybicki
   
Zmiana profesji

Pewien słynny teolog
rozprawiał o niebie uczenie
w końcu przerwał monolog
poskrobał się palcem w ciemię
podrapał się w mądre czoło
wspomniał na dupę gołą
wspomniał na cycki te nagie
sprytnie zamienił T na G
i wrócił z nieba na ziemię 

Marek S.Podborski

Dzień

mój dzień jest w ciągu
wszystko załatwiam 
w ciągu 
dnia

Tadeusz Charmuszko                                         

FRASZKI 

Zakochana

Zakochana
Jak pijana,
Na początku
Brak rozsądku,
Zaś na końcu
Jest o brzdącu.

Zwariowana miłość 

Jest towarzyska,
Za serce ściska,
Łazi po kiszkach,
Tak zauroczy,
Że możesz w nocy
Oknem wyskoczyć.

.Topielec

Wpadł w wiry
Elwiry.

Nie każde

Nie każde w sercu kłucie
Płomiennym jest uczuciem.

Niedbałość Amora

Gdyby Amor celniej mierzył,
Mniej byłoby wzniosłych przeżyć.

SATYRA
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Dla tych, którzy interesują się poezją, 
nazwisko ALICJI PATEY-GRABOWSKIEJ 
nie może być nieznane. Autorka wielu tomów 
oryginalnej poezji, tłumaczonej na kilka-
naście języków, między innymi przez Karla 
Dedeciusa i Czesława Miłosza, obdarowuje 
nas kolejnym zbiorem wierszy. Jej wyobraźnia 
eksploruje obszary historii kultury od zarania 
dziejów, wnika w przestrzeń kosmologii, do-
tyka paradoksów polityki. Jest liryczna i ostra, 
satyryczna i czuła. 

Wiersze z tomu „Szept Gai” uniwersalno-
ścią swego przesłania wykraczają daleko poza 
stereotypową tematykę poetycką. Wskazuje na 
to fragment  wiersza umieszczonego na tylnej 
stronie okładki:  
 W oku cyklonu
cisza
Tylko na obrzeżach
chaos i zamęt

W oku cyklonu
 słońce
tylko na obrzeżach
czerń i śmierć

Czy jesteśmy 
w oku cyklonu?
     „W oku cyklonu”

Tematem  jakże współczesnym i rzadkim 
jest  na przykład „List od Niego” łączący mistycz-
ną refleksję o Stwórcy ze światem odkrywanym 

w najnowszym kosmicznym teleskopie Webba.
Niestety, nieco  mylące jest umieszczenie 

na przedniej okładce rysunku dziewczyny, 
którą czytelnik odruchowo gotów uznać za 
tytułową Gaję. Tymczasem Gaja to starożyt-
na grecka personifikacja matki-Ziemi, która 
„szepcze” tu w trwodze, zagrożona przez 
współczesną cywilizację. Przypomina długą, 
niezwykłą drogę, jaką przeszła ludzkość od 
zarania dziejów, mówiąc o malowidłach na-
ściennych w jaskiniach  Lascaux,  czy wspo-
minając kulturę sumeryjską... 
(…)
O potopie
śpiewał Gilgamesz
dobry bóg Enka
Ziemię ratował…
(…)
 Biegną bizony
poprzez ściany jaskiń
tysiące lat
pod stalaktytami
Dłoń odciśnięta
w rytualnym szale 
uwiecznić czas
Zatrzymać walec! (…)
   „Szepcze Gaja”

A współcześnie? Tu spotykamy wielką po-
wagę, ale i pełen zadumy uśmiech Stańczyka.

Na zdjęciu
bobasek
golasek
pełzająca słodycz
mignonne
Kto  by pomyślał
że ten
którego ręce splamione
krwią
To on. 
(…)
„Dyktatorek”

Znając autorkę trudno się nie spodzie-
wać  nawiązania do dramatycznych okresów  
we współczesnej historii Polski.

  
 Dęby katyńskie
korzeniami
 w pamięć
Dęby  pamięci
rozlistne nadzieją
że nie zapomni ojczyzna
o synach
dla unicestwienia
przysypanych ziemią(…)
          „Dęby pamięci” 

W paru utworach można zauważyć rozu-
miejące spojrzenie na kobiecą, trudną  rze-
czywistość, ale bez feministycznego zacięcia.

(…)Lepiej nie myśleć
     Więc…
     Przypalony garnek
     kołem ratunkowym
    deską której się czepiasz
     przed nawałnicą myśli
     Lęku Przerażenia(…)

 „Ballada o przypalonym garnku”

W zbiorze znajdziemy sporo wierszy 
odnoszących się do tematyki poezji i poetów, 
wierszy lirycznych, mądrych, czułych (np. 
„Ballada o stokrotce”), ale też gniewnych 
(…)
Poeta
zaplątał się
w Historię
która go dusi
dławi głos

- I po co Ci to było?
  Powtarza sumienie
- Po co ci to było?
  (…)
  „Poetom ku przestrodze”
  (Dla Ezry Pounda i innych)

Autorka wyróżnia poezję ulubionych 
twórców: Norwida w parafrazie „Do Ciebie 
Norwidzie” i  Eliota („Datta Om”). 

Nie odżegnując się od  swej renomy 
poetki uczuć, umieszcza poruszające wiersze 
miłosne, głównie o późnej miłości. Zmysłowe 
i mistyczne.
(…)
 Tam
u kresu drogi
powietrze zastyga
mgła opada na ziemię
I jak
z nieprzejrzystej materii
wyłuskać światło?

A jednak
spotkaliśmy się
  „U kresu początek”

To tylko kilka przykładów. Nie sposób 
dać wyczerpującego opisu tego nie opasłego 
(osiemdziesiąt cztery pozycje), a w rzeczywi-
stości niezmiernie bogatego zbioru poezji, 
w którym spojrzenie na kosmos i naturę 
przeplata się z wielostronnym, często zaskaku-
jącym spojrzeniem na człowieka. A jak opisać 
świetny warsztat poetycki? 

Tę książkę po prostu trzeba przeczytać. v
 

Alicja Patey-Grabowska, Szept Gai, Oficyna Wydawnicza 
Volumen, Warszawa 2022, ss. 124

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

Krzysztof Saturnin Schreyer

Z szacunkiem dla Gai

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.

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

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

Prosimy o wpłaty z dopiskiem Biblioteka. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych 
Nr konta Bank PEKAO SA I Oddział Bydgoszcz 

03124011831111001002291025

„Akant” do bibliotek
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Funkcjonowanie jednostki jest sumą co-
dziennego nawarstwiania z całym konglome-
ratem subiektywnych odczuć. Umiejętność 
refleksji to zasadnicza cecha wyróżniająca 
z grona tych, co bez zatrzymania prą do 
przodu bez względu na sumę zaprzeczeń 
czy ,,ofiar’’ poświęconych dla osiągnięcia 
zamierzonego celu.

Współczesny człowiek żyje w środo-
wisku systematycznie nawarstwiających się 
szybkich zmian. W świecie oferującym pełne 
poczucia wolności, swobodę bycia, korzy-
stania z szerokiego spektrum informacji i 
bezpośredniego jej komentowania. Postęp 
technologiczny niemający precedensu w 
minionych stuleciach wywiera przemożny ze-
wnętrzny nacisk, a zarazem potrzebę pełnego 
funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. 
Nie należy zapominać o zagrożeniach z tego 
wynikających, które są wpisane w element 
codzienności. Zmienił się tylko rodzaj, na-
tężenie i przyczyny ich powstawania. Może 
to prowadzić do poważnych dysfunkcji w 
wymiarze społecznym zarówno jednostek, jak 
i grup społecznych, nie wyłączając większych 
zbiorowości, jakimi są narody. Skutki z tego 
wynikające mogą spychać je na margines ży-
cia w środowisku funkcjonowania, natomiast 
w odniesieniu globalnym do napięć nie wyłą-
czając ewentualnych konfliktów w relacjach 
międzynarodowych. Do tego należy zwrócić 
szczególną uwagę na różnice kulturowe 
norm i zasad postępowania w tym sposobu 
myślenia i spostrzegania świata. Zajmując się 
tym zagadnieniem przed ponad dekadą w 
eseju zatytułowanym Odhumanizowanie bytu 
pisałem: Żyjemy w poczuciu dziejowych zmian, 
mentalnie pozostajemy epigonami przeszłości, 
bardziej lub mniej świadomie płynąc nurtem wyżło-
bionym przez płynną ponowoczesność. Idee, które 
ukształtowały naszą osobowość, nadal wywierają 
istotny wpływ na ogląd i spostrzeganie otaczającej 
nas rzeczywistości. Czy mamy wewnętrzne odczucie 
kształtowania kultury dwudziestego pierwszego 
wieku, stojąc wobec wyzwań rozwoju nauki i 
powszechnej wirtualnej informacji, zatarcia gra-
nic oddziaływania, na ile obudujemy kulturowo 
rozpowszechniający się model homoelektronikusa, 
a może pochłonie nas konglomerat przyzwyczajeń 
– przywar towarzyszących jednostce od zarania jej 
uspołecznienia (…)

Zatem czy znajdziemy odpowiedź na 
nurtujące nas dylematy w zbiorze wierszy 
JANA ADAMA BORZęCKIEGO pod wy-
mownym tytułem Pozostać w całości, który 
zawiera utwory pisane na przestrzeni lat i 
jest swoistym manifestem wrażliwości poety 
na otaczający go świat w kontekście doświad-
czeń, niejednokrotnie bardzo osobistych, 
które wywarły zdecydowany wpływ na wraż-
liwość estetyczną? Już w pierwszym utworze 
o tytule Próba czasu poeta pisze:

Pełno we mnie podróży niedoszłych
z czasów niedokonanych wielokropków
Za moimi plecami pełno dusz martwych
które wypadały podczas kolejnych
mutacji charakteru

Stefan Marian Żarów

Niepokoje o wewnętrzną metamorfozę w strofach Borzęckiego

Wpisuje się tym samym w zakres po-
ruszany we wstępie artykułu, dokonując 
osobistej wiwisekcji dotychczasowego istnie-
nia. Znajdujemy tu oddziaływanie szeroko 
pojętego środowiska, które ma przemożny 
wpływ na kształtowanie nawyków i schema-
tów poznawczych ,,Zawsze byłem do zdobycia 
// moja cena oscylowała między groźbą //a 
pochlebstwem // ojcowskim paskiem i drżeniem 
o rozgrzeszenie”. Dalej pisze odnosząc się do 
mających w wielu przypadkach wydźwięk 
pejoratywny odstępstw od zasad i obowią-
zujących norm społecznych i kulturowych 
,,Stworzono mnie ze sloganów w gazecie // 
kościelnego śpiewu i programu telewizyjnego 

// z konstytucji i obietnic łapówek // z cytatów 
Mickiewicza i napisów w ubikacji // z wyroków 
wydanych w imię nieznanych racji // z wartości 
które nagle okazały się piaskiem”. Autor podda-
ny wewnętrznej presji ideowego kręgosłupa 
zasad etycznych, niewolny od dylematów 
podąża z biegiem swoich dni by zdefinio-
wać psychologiczne mechanizmy obronne 
i czynniki ludzkiego zachowania. Człowiek 
od innych uczy się wzorów postępowania, 
dowiaduje się jakie postawy mogą przynieść 
korzyści, a których należy się wystrzegać, 
biorąc pod uwagę własne potrzeby inter-
nalizuje system wartości o sobie i innych, 
jak również o świecie, a szczególnie co jest 
dobre a co złe ,,Ta wiedza potrzebna mi po to // 
abym mógł spokojnie patrzeć w oczy // jak robią 
to ci // którzy znajdują zastępstwo // co do winy 
// Odkrywają w księgach usprawiedliwiający 
// precedens // W najgorszym razie przywołują 
pokutę // albo zmieniają wiarę”. Wokół mamy 
przykłady takiego zachowania w wymiarze 
jednostkowym, ale również społecznym. 
Byłaby to cecha mająca skalę moralizator-
stwa, gdyby wcześniej poeta nie odniósł się 
do osobistych sugestywnych konstatacji w 
wypowiedziach innych osób ,,Jeśli więc mówią 
że jestem zły // zastanawiam się // która część 
mnie pasuje”. Poeta jest w pełni świadomy 
swojej niedoskonałości pisząc ,,szukam w so-

bie łącznika // natychmiastowej metamorfozy // 
ale widocznie urodziłem się // z wadą fabryczną”.

Osobiste przeżycia, którymi nace-
chowane są utwory zamieszczone w tym 
tomiku spowodowały, że ta poezja oparła 
się próbie czasu. Drugim aspektem jest 
również uniwersalność zawarta w treści i 
formie przekazu, jak pisze w wierszu Panta 
rei ,,Tak więc mądre wyznanie wiary // nie 
jest nim nigdy do końca”,  bo jak dostrzegł w 
swoich bieżących obserwacjach i w całym 
dotychczasowym doświadczeniu życiowym 
,,Świat jest rachunkiem prawdopodobieństwa // z 
wyjątkiem pozornych aksjomatów stworzonych // 
na obraz i podobieństwo ludzkiej pewności siebie 
// Każdy z nich gotów jest zdradzić łamany // 
kołem logiki w laboratoryjnej izbie tortur”, by 
spuentować ,,a jedynie szczerość adresowana 
w próżnię // może być szczera”.

Doskonalenie siebie winno być wpi-
sane w codzienny zakres podejmowanych 
decyzji, które zazwyczaj mają oddziaływanie 
w szerszym spektrum zdecydowanie poza 
obręb jednostki. Autor odczuwa potrzebę 
wybicia się ponad przeciętność, poprzez 
uświadomienie odwiecznych dylematów 
człowieka.

Żyjemy w ciemności
trudno zrozumieć dzień
a żyjący w słońcu 
ucieka przed ciemnością w sen

Nawiązuje tym samym być może bez-
wiednie do motywu ,,jaskini’ Sokratesa, w 
moim przekonaniu zdecydowanie dalej 
do alegorii Platona zawartej w dialogu 
Państwo, która metaforycznie obrazuje sy-
tuacje poznawczą i egzystencjalną rodzaju 
ludzkiego. Kondycja człowieka przypomina 
stan zachowania ludzi przebywających w 
ciemności, którzy cienie padające w świetle 
rozpalonego ogniska ufając zmysłom odbie-
rają jako realne byty. Trzeba bowiem mieć 
wewnętrzną odwagę wyjść ze swej skorupy 
więzienia duszy, by wejść w głębię siebie 
i dostrzec rzeczy w ich realnym świecie. 
Porzucić urojone powierzchowne spostrze-
ganie zmysłowe i pójść drogą racjonalnego 
zachowania. To pójście z naczelną zasadą 
dobra, która prowadzi do źródła prawdzi-
wego poznania i istnienia.

Ten zbiór wierszy jest powrotem Bo-
rzęckiego prozaika i eseisty do poezji, która 
oparła się próbie czasu i stanowi dziś istotną 
wartość estetyczno-poznawczą. Pomimo, że 
autora w procesie drogi twórczej uwiódł nar-
rator, czego przykłady znajdujemy w jego do-
konaniach prozatorskich, to pozostał z nim 
podmiot liryczny, jako kreator tchnienia. Jest 
w tej poezji wymiar symboliczny oczyszczenia, 
wydobycia się ze zbędnej materii, która wy-
wiera przemożny wpływ na los człowieka. v

Jan Adam Borzęcki, Pozostać w całości. Wydanie trzecie 
poprawione, Oficyna Wydawnicza ,,STON 2”, Kielce 
2022, ss. 92
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Czytając tę   książkę zorientowałam się 
gdzieś w drugiej połowie, że pisze ją osoba 
niewidząca i stawia na głowie całe moje spoj-
rzenie na życie osób niewidomych. Nagle 
poczułam wstyd, że do tej pory myślałam 
zgodnie ze społecznym wzorcem, patrząc na 
osobę w czarnych okularach i z białą laską.

Powieść, która jest pierwszą książką 
prozatorską poety KRZYSZTOFA GALASA, 
przypomina mi szybki pociąg, który jedzie, 
nabierając prędkości, a w każdym oświetlo-
nym okienku - nowy człowiek, żywy, z krwi i 
kości, szczęśliwy lub nie, zaabsorbowany lub 
przepełniony własnymi dramatami, hojny 
lub samolubny, cnotliwy lub niemoralny.

Akcja powieści tak naprawdę toczy się 
w przedziale  pociągu, mającego najdłuższą 
w Polsce trasę. Leniwie jedzie z Poznania do 
Bieszczad, zabierając pasażerów, tymczaso-
wych sąsiadów, których połączył wspólny los 
i kolejowy przedział. Przykładem są te dwie 
nieznajome kobiety, młoda i stara, które 
starają się umilić sobie czas długą rozmową, 
więc młodsza opowiada starszej o rodzinie 
siostry, do której jedzie z wizytą. Jej siostra 
wyszła za mąż raczej późno, ale szczęśliwie. 
Jest to opowieść o miłości. Z jedną różnicą, 
która przełamuje stereotypy – jej mąż w 
ogóle, nigdy jej nie widział. Właściwie może 
być to historia autora – głównego bohatera 
powieści. 

Innym źródłem różnorakich ludzkich 
historii w książce jest kanapa masażysty, 
przez którą przechodzą pacjenci i nie są to 
tylko drugorzędne, epizodyczne postacie. 
Opowieści z kanapy to rodzaj lustra, w 
którym odbija się masażysta – osoba kom-
petentna, profesjonalna, spokojna, życzliwa, 
przyjaciel i zbawiciel swoich pacjentów, bę-
dący trochę jak ksiądz, słuchający spowiedzi. 
On wie o nich wszystko. Szanuje ich nie ze 
względu na zarobki, jakie mu przynoszą, 
choć to też jest ważne, ale ze względu na 
ich charaktery. 

„Kobieta na kanapie jest jak święta” – 
mówi do swoich przyjaciół w odpowiedzi na 
ich żarty. Ale on sam odbija się w oczach i 
słowach pacjentów, korelując się z ich reak-
cją na własną osobę, z niektórymi typowymi 
wyobrażeniami o życiu niewidomych i zmia-
ną tych poglądów. Postacie są jak lustra, 
które odbijają rozmówców, wciąż otwierają 
się i otwierają. A ta wieloaspektowa optyka 
powoduje najważniejszą rzecz - uczysz się 
czegoś, czego nie wiedziałeś i nawet nie 
domyślałeś się w swoim pewnym siebie ist-
nieniu osoby widzącej.

Historia bohatera rozwija się powoli 
(a im wolniej, tym bardziej wiarygodne i 
szczegółowe są okruchy informacji, które 
chcielibyśmy uzyskać) ze wszystkimi jego 
dramatami i wieloaspektowymi przeżycia-
mi: od okrucieństwa życia w internacie po 
wyczerpujące treningi na basenie i pierwsze 
zwycięstwa, od prywatnych tragedii – do po-
szukiwania miłości. Liczne grono pięknych 
dziewczyn, w których nasz bohater był za-
kochany z wzajemnością, czyni go sławnym 
niemal jak Don Juan. Ale prawie każda 
szybka łódź marzeń wpada w codzienność, w 

Teodozija Zariwna

Wagon, kanapa i biała laska

trudności, w kolejne nieszczęścia, czasem w 
nieznośną monotonię ludzkiej egzystencji, 
nieraz uwikłanej w tragedię lub śmiertelny 
wypadek. I tutaj los znowu nie oszczędził 
naszego bohatera i wypełnił jego życie 
nowymi wątkami, których pisarz nigdy by 
nie wymyślił, a gdyby je nawet wymyślił, nie 
wydawałyby się zbyt realne. Ale jako powieść 
biograficzna, którą, wydaje mi się, jest, autor 
ma bardzo niezwykłą i niekonwencjonalną 
biografię, co czyni książkę interesującą.

Znalezienie miłości jest jak znalezie-
nie szczęśliwego biletu w pociągu życia. 
Każdy pragnie być szczęśliwym, ponieważ 
każdy ma prawo do szczęścia. W tej książce 
są pewne przepisy na jego osiągnięcie, a 
autor hojnie się nimi dzieli. Jednym z tych 
przepisów jest nawyk ciężkiej pracy.

Bohater powieści trenował pływanie 
do tej wybitnej formy, w której wygrywanie 
mistrzostw jest rzeczą powszechną. Wygrał-
by również Puchar Świata, gdyby w ostatniej 
chwili ktoś tam na górze, wśród władz, nie 
zmienił planów i nie zaczął oszczędzać na 
zawodnikach. A bohater obraził się. Czy to 
z powodu siły, czy słabości? Kto wie. Wygrał 
czy przegrał? Kto wie. Ale często obrażenie 
się zmienia całe życie. I nie wiadomo, kto 
więcej stracił – on czy sport. No właśnie – 
chyba sport.

Ale sport to ludzie. Zdarzają się ogra-
niczeni, obojętni, zazdrośni i pełni wad 
wszelkiego rodzaju. Ale nawet jeśli sport 
się skończy, sportowe podejście do życia 
pozostaje na zawsze. A ta gotowość do 
walki, do pracy jako jedynej formy życia, 
przeważnie to życie ułatwia. I kiedy Bóg 
zamyka jedne drzwi, otwiera inne.

Powieść nosi tytuł A jednak... - kontra-
stująca koniunkcja, która niczemu kon-
kretnie nie zaprzecza, ale bardzo delikat-
nie wskazuje na przeciwieństwo wyniosłych 
i aroganckich konstrukcji afirmatywnych. 
Po nim pozostają wyimaginowane trzy 
kropki. Taka delikatna formuła niezgody 
od razu rozbraja w dyskusji o szczęściu. 
Wszakże do tej pory formuła szczęścia dla 
niewidomego jakoś nie mieściła się w ka-
nonie, w ścisłym katalogu szczęścia.

A jednak - mówi autor, nie upierając 
się, ale jednak... Bo Tomasz ma swoje wła-
sne zdanie. Nalega, chce być szczęśliwy i 
staje się nim. Ponieważ każdy ma prawo 
do szczęścia. Niezależnie od relacji z tym 
światem, bohater nagle uświadamia sobie, 
że irytujące czasem słowa ojca „Musisz 
być najlepszy”, w jakiś sposób niepostrze-
żenie stały się jego wewnętrzną treścią, 
nieustannym kanonem, który rzutuje na 
wszystko, co robi. Wypełnia życie ciężką 
pracą, spod której nagle zamiast zmęczenia 
wyłania się nieznany zarys, który okazuje 
się szczęściem.

Po przeczytaniu książki wszystko staje 
się łatwiejsze, robi się lżej na duszy, może 
spokojniej. Każdy człowiek jest przykuty 
do tradycyjnych form biblijnej egzysten-
cji: mieszanki komedii i dramatu, gdzie 
przeplatają się zwycięstwa i porażki, gdzie 
zaprogramowane są obowiązkowe straty. 

Najważniejsze jest to, aby straty i porażki, 
wszystkie te ciężary, które wiążą jak kajda-
nami każdą istotę, nie były przedwczesne. 
Ulgę przynosi nie samolubne porównanie 
się z bohaterem, ale to, że szczęście w zasa-
dzie jest możliwe do osiągnięcia. Tak mówi 
nam Tomek i my możemy mu wierzyć.

Muszę być najlepszy – mówi Krzysztof 
Galas w powieści i staje się nim. Bo to, co 
mówią nasi bohaterowie, mówimy i my. v

Krzysztof Galas,  A jednak…, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2020, ss. 399

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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27 października 2022 roku w gmachu In-
stytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie 
odbyło się sympozjum „Liberaria gnieźnieńskie” 
zorganizowane przez Bibliotekę Instytutu. Połą-
czone ono było z otwarciem już drugiej w tym 
miejscu, a trzeciej w rodzinnym mieście, wystawy 
indywidualnej dr. SłAWOMIRA KRZYŚKI pt. 
„Wybrane XIX- i XX-wieczne artefakty biblio-
filskie”. 

Zadania stojące przed sympozjum tak okre-
śliła kierownik biblioteki Agnieszka Ziebarth: 
„Celem sympozjum jest chęć zaprezentowania 
kulturotwórczej działalności Biblioteki Instytutu 
Kultury Europejskiej zarówno w środowisku 
uniwersyteckim, jak i wśród społeczności lokal-
nej, oraz propagowanie wizerunku biblioteki 
otwartej na czytelnika i jego potrzeby”. Pamiętać 
bowiem należy, że w Gnieźnie istnieje kilka waż-
nych bibliotek, które gromadzą i udostępniają 
swoje bogate zbiory. Ich działalność jest istotna 
nie tylko w skali samego miasta.

Obrady otworzył gospodarz tego miejsca 
dyrektor IKE prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger, 
który przywitał zaproszonych gości. 

Pierwszy wykład „Introligatorzy gnieź-
nieńscy w reklamach prasowych” wygłosiła dr 
Elżbieta Urbaniak. Na podstawie artykułów oraz 
inseratów zamieszczanych w prasie omówiła 
dorobek księgarzy i introligatorów począwszy 
od 1840 r., kiedy to w Gnieźnie pojawił się Jan 
Bernard Lange, aż do czasów drugiej wojny 
światowej. 

Wszystkim znany jest fakt, że w archikate-
drze gnieźnieńskiej przechowywany jest od wie-
ków zbiór bezcennych ksiąg. Dlatego z wielkim 
zainteresowaniem przyjęto wykład prof. UAM 
dr. hab. Piotra Pokory pt. „Struktura prowe-
niencyjna zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej 
w Gnieźnie”. 

Po dyskusji nastąpiła przerwa w obradach, 
a następnie zabrał głos mgr Jakub Łukaszewski 
z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Te-
matem wystąpienia była kwestia kradzieży w 
bibliotekach. Problem ten, znany od wieków, 
wykładowca ograniczył do czasów współcze-
snych, przedstawiając „Kradzieże książek w 
bibliotekach europejskich od drugiej połowy 
XX do początku XXI wieku”. 

Końcowy wykład wygłosiła dr Elżbieta Po-
korzyńska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, omawiając „Cechy introligatorów 
poznańskich w XIX wieku”. 

Ostatnim punktem programu „Libera-
riów” było otwarcie mojej wystawy bibliofilskiej. 

Z prezentowanymi powyżej wykładami 
będzie można bliżej się zapoznać w przygotowy-
wanej publikacji, natomiast wystawa kończy swój 
żywot z chwilą zamknięcia. Dlatego też przygo-
towałem druk bibliofilski, w którym prezentuję 
wybrane pozycje.

Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze z 
nich w dużym skrócie. 

Zaczynam nieprzypadkowo od jednego 
z dawnych roczników „Przewodnika Kato-
lickiego”, który był wydawany od roku 1895 
przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha w 
Poznaniu. Chciałem przez to przypomnieć, że 
tygodnik ten, jak i wiele innych czasopism oraz 
książek, był przeznaczony dla Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, połączonych od 
roku 1821 unią personalną. W zaborze pruskim 

Sławomir Krzyśka

Liberaria gnieźnieńskie

„Przewodnik” umacniał nie tylko wiarę, ale i 
świadomość narodową społeczeństwa. Wobec 
braku popularnych, polskich wydawnictw pełnił 
nawet rolę elementarza do nauki czytania w 
języku ojczystym. 

Pod koniec XIX wieku ciekawym przed-
sięwzięciem ks. dr. Łukowskiego, profesora 
w Seminarium Gnieźnieńskim, było wydanie 
tłumaczonego z języka niemieckiego Żywotu 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ukazywało 
się ono w kolejnych zeszytach w drukarni w 
Bytomiu-Rozbarku, ale sprzedaż przysporzyła 
wydawcy niemało kłopotów. Całość w obszernej 
edycji (718 stron dużego formatu) ukończono 
w roku 1886. 

Jedną z cenniejszych pozycji w mojej kolek-
cji jest pięknie wydana i oprawiona (czego ślady 
dostrzec można jeszcze dziś) książeczka Krótkie 
a poufne odpowiedzie – apologia religii napisana 
przez ks. Segur. Tłumaczenie dokonane przez 
anonimowego księdza archidiecezji poznańskiej 
ukazało się u Langego w 1853 roku. 

Wspomnienia o kościele metropolitalnym 
w Gnieźnie to cenna książka zawierająca nie 
wspomnienia ks. Józefa Walkowskiego, ale 
dzieje katedry gnieźnieńskiej. Napisana  
z okazji 900-lecia chrztu Polski, wydana została w 
1876 roku w jakże zasłużonej oficynie Langego. 

Ciekawie oprawiony wolumin z 1914 roku 
zawiera kalendarz liturgiczny i dwa elenchusy 
(wykazy kapłanów). Kalendarz i elenchus po-
znański drukowany był w Drukarni i Księgarni  
św. Wojciecha w Poznaniu, elenchus gnieźnień-
ski u J.B. Langego w Gnieźnie. Nb. ciekawy to 
przykład wspólnoty i odrębności zarazem. 

Pięknie prezentuje się drukowany w 
tysiącznych nakładach, a do dziś zachowany 
w niewielu egzemplarzach, bo kompletnie 
zaczytany, najpopularniejszy w XIX wieku mo-
dlitewnik, zwany był od nazwiska arcybiskupa 
inicjatora Duninem. 

Wydawcy gnieźnieńscy nie ograniczali 
swych zainteresowań do ram obu archidie-
cezji. Świadczy o tym historia biskupstwa 
kijowskiego napisana przez ks. Tomasza 
Dobszewicza, archidiakona łuckiego i żyto-
mierskiego. Rozprawa ukazała się w 1883 
roku z inicjatywy na poły anonimowego gnieź-

nieńskiego księdza J.K., oczywiście nakładem 
i drukiem Langego.

Józef Chociszewski, płodny pisarz i wydaw-
ca, za swoje patriotyczne teksty był prześlado-
wany przez władze pruskie (w sumie sześć lat 
spędził w więzieniu). Związany z Chełmnem i 
Poznaniem, ostatnie dwadzieścia lat życia spę-
dził w Gnieźnie, gdzie zmarł w 1914 roku i został 
pochowany na cmentarzu św. Krzyża. Autor i 
wydawca Dziwnych przygód chłopa polskiego Urbana 
Długonosa. Jest to zbiór utworów scenicznych 
dla teatrów domowych i amatorskich wydany 
w Gnieźnie w 1912 roku. 

Gablotę nazwaną umownie varia otwierają 
dawne widoki Gniezna. Druki ulotne związane 
są z życiem codziennym w międzywojennym 
dwudziestoleciu. Są to świadectwa szkolne i 
urzędowe, telegramy ślubne, fotografie oraz 
korespondencja. Zastanawiający fakt, że z 
okresu niemieckiej okupacji, która trwała po-
nad pięć lat, zachowało się niewiele świadectw 
drukowanych. Zapewne były to zbyt trauma-
tyczne doświadczenia, o których starano się jak 
najszybciej zapomnieć. 

Ostatnia gablota wystawy poświęcona jest 
wyłącznie moim pasjom bibliofilskim, a kon-
kretnie jedynemu w swym rodzaju Rycerskiemu 
Zakonowi Bibliofilskiemu.

Organizacje zrzeszające bibliofilów 
rozkwitały w okresie dwudziestolecia między-
wojennego, zamierały w PRL-u, ale wbrew 
pesymistycznym prognozom o zmierzchu 
książki rozwijają się w czasach współczesnych. 
Przykładem jest ów Rycerski Zakon Bibliofilski. 
Erygowany został w Krakowie w roku 1930 jako 
Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu 
Białego Kruka. Odrodzony w roku 1992 zrzesza 
bibliofilów, których łączy dbałość o tradycje 
Zakonu zgodnie z jego konstytucją, według 
której najwyższą cnotą jest miłość do ksiąg. 

14 października br. dostąpiłem zaszczytu 
włączenia do Zakonu z zachowaniem pełnego 
rytuału. Laudację na tę okoliczność wygłosił 
Brat Arcykustosz prof. Zdzisław Pietrzyk, 
wieloletni dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. 
Po złożeniu przyrzeczenia Wielki Mistrz dr 
Jerzy Duda odczytał i przekazał prezentujące-
mu swe zbiory Patent Dostojnej Makulatury, 
czyli realnego członkostwa. W związku z tym 
zdarzeniem przedstawione zostały wybrane do-
kumenty i opracowania dotyczące Zakonu. v

Sławomir Krzyśka, Wybrane XIX- i XX-wieczne artefakty biblio-
filskie, Gniezno 2022, ss. 16.
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Jan Lechoń (recte Leszek Józef Serafi-
nowicz) to uosobienie legendy cudownego 
dziecka, genialnego młodzieńca i wieszcza 
narodowego. Przypieczętował tę legendę samo-
bójczą śmiercią w 1956 r., skacząc ponoć z 12-
go piętra nowojorskiego drapacza chmur. Na 
szczęście zostawił potomnym kilka arcydzieł, 
które zapewniły mu pozycję jednego z najwy-
bitniejszych poetów w polskiej literaturze XX 
stulecia. Właściwie jest on postacią tak sławną 
(aczkolwiek kontrowersyjną), że dalsza wstęp-
na prezentacja wydaje się całkowicie zbędna.

Dzisiaj z mroków przeszłości jego tra-
giczny casus (a przy okazji również jego doro-
bek poetycki) wydobywa nie kto inny, tylko 
WOJCIECH WENCEL, który 2 lata temu 
wydał biografię innego sławnego skamandry-
ty, mianowicie – Kazimierza Wierzyńskiego. 
(Tempo słownego portretowania wielkich 
figur polskiego Parnasu imponujące. Kto bę-
dzie następny – Rymkiewicz?). Zatem Lechoń 
doczekał się biografii par excellence – z najwyższej 
półki, godnej i obszernej, intrygującej niczym 
jego splątany i dwuznaczny żywot. Książka, 
mająca szansę zyskać miano prawdziwego best-
sellera wśród zainteresowanych, nosi wyrazisty 
i wymowny tytuł Lechoń. Rycerz i faun. Autor 
uzbroił ją w typowy rynsztunek opracowania 
naukowego (obszerne przypisy, bibliografia, 
indeks nazwisk etc.), ale jest raczej lekką, swo-
bodną, poetycką, nad wyraz życzliwą opowie-
ścią jednego pisarza o drugim pisarzu. O jego 
perypetiach egzystencjalnych, o rozterkach 
duchowych, o dynamice rozwoju talentu, 
wreszcie o dialektyce społecznej recepcji. 

Na stronę tytułową okładki Wencel 
wybrał reprodukcję obrazu „Rycerz i faun”, 
swego ulubionego artysty malarza, Jacka Mal-
czewskiego. Najprawdopodobniej ten olej 
stał się, dla gdańskiego poety, prostoliniową 
inspiracją do dychotomicznej symbolizacji 
postawy życiowej Lechonia. Na pierwszym 
planie widzimy zadumanego husarza w heł-
mie i półpancerzu. Za nim młody nagi faun z 
zielonymi rogami parodiuje jego pantomimę. 
Daleko w tyle idzie śmierć z kosą i białym 
koniem. Biograf Lechonia sugeruje, że wielki 
artysta przez przypadek „(...) stworzył dzieło, 
które perfekcyjnie oddaje zarówno dwoistość 
osobowości poety, jak i tragizm jego losu” (s. 
183). To swoje alegoryczne ujęcie szczegółowo 
i sugestywnie rozwija w kolejnych rozdziałach: 
Rycerz i Faun. W telegraficznym skrócie: „Poezja 
kontra kabaret, powaga kontra szyderstwo, 
patos kontra dowcip, oryginalność kontra 
małpiarstwo, rycerska cnota (virtus) kontra 
rozwiązłość, patriotyzm kontra egocentryzm, 
pogarda dla świata kontra snobizm, szlachetna 
duma kontra bufonada (...). Przykłady skrajnie 
różnych postaw Lechonia można mnożyć” 
(ibidem). Muszę przyznać, że mnie w pełni 
przekonało takie kontrastowe i paradoksalne 
odmalowanie niemal schizoidalnej osobowości 
twórcy Balu u senatora.

Wojciech Wencel uważa Jana Lechonia 
„za najwybitniejszego poetę polskiego XX 
wieku” (s. 121, ale też passim). Tę swoją wysoką 
ocenę uzasadnia przede wszystkim ideowymi 
i artystycznymi walorami dwóch dzieł: Karma-
zynowy poemat (1922) i Srebrne i czarne (1924). 

Stanisław Chyczyński

Lechoń jako rycerz i faun

Oczywiście można z tym polemizować, skoro 
nigdy nie brakowało krytyków, którzy wyty-
kali Lechoniowi nie tylko błędy językowe czy 
mankamenty wersyfikacyjne, ale też uważali 
go za najmniej oryginalnego z wielkiej piątki 
skamandrytów. Czy wszyscy byli tylko zwykłą 
kliką zawistników i zazdrośników, takich jak 
Cz. Miłosz, W. Gombrowicz, J. Giedroyc? 
Polaryzacja między postępowcami z paryskiej 
„Kultury” a niezłomnymi z londyńskich „Wia-
domości” przybrała wręcz kosmiczne rozmiary. 
Awangardyści obrzucali potencjalnego wiesz-
cza wyrażeniami typu: „jakiś poecina”, „facet 
skończony”, „niesympatyczny typ” czy „tragiko-
miczny ciota”. Bodaj najmocniej przywalił mu 
Jan Winczakiewicz: „Oryginalność Lechonia 
to wyrzeczenie się oryginalności, to zupełne 
oddanie się sztuce naśladownictwa, złożenie 
swej osobowości na ołtarzu czasu minionego 
(...)” (por. op. cit. s. 225). Wencel natychmiast 
ripostuje: „Chyba każdy poeta z powołania 
słyszał podobne zarzuty” (ibidem). Domyślam 
się, że klasycyzujący lirnik z Matarni ma tutaj 
na uwadze głównie siebie. 

Po śmierci Mistrza J. M. Rymkiewicza, na 
placu boju pozostał (niemal osamotniony) 
właśnie autor Epigonii, niebotycznie wyrastający 
ponad płaskość awangardystów oraz przecięt-
ność nowatorów. Wojciech Wencel doskonale 
wie, że de facto w poezji, w literaturze nie ma 
żadnego postępu, o czym zdążył napisać mądrą 
książkę Przepis na arcydzieło (2003). Już Paul 
Valery mówił, że w sztuce nic się tak nie starzeje 
jak nowość. „Absurdalna idea postępu w sztu-
ce” – a to już słowa Alberta Camusa, bożyszcza 
wszelkiej maści progresistów. Zatem – nowe 
nie znaczy lepsze. (Niektórzy nie chcą o tym 
pamiętać). Adwersarze mają za złe Wenclowi 
jego sztandarowy idealizm i tradycjonalizm, 
więc atrybuty łączące go przecież z piewcą 
srebra i czerni. Jeśli on wynosi Lechonia na 
piedestał naszego najwybitniejszego poety XX 
w., to niewątpliwie czyni tak wbrew opiniom 
„ludzi miernych” (s. 122), którzy nie potrafią 
dostrzec i docenić autentycznej wielkości, 
nieśmiertelnych arcydzieł, najwyższych wzlo-
tów człowieczego ducha. Historycznoliteracka 
rehabilitacja autora Karmazynowego poematu to 
przygotowanie gruntu pod przyszłą rehabilita-
cję jego biografa. Ja to kupuję, ja to popieram, 
ja temu będę kibicował. 

Biografię Lechonia pożera się niczym przy-
słowiowe «niebo w gębie», albowiem napisana 
została smakowitym, obrazowym, eleganckim 
językiem. Wprawdzie W.W. nie bawi się we 
frywolne plotkowanie czy trywialne skandalizo-
wanie, ale skądinąd niczego nie przemilcza, nie 
ukrywa, nie zamiata pod dywan. Mamy też no-
vum – aneks z wierszami autora dedykowanymi 
bohaterowi książki. A jednak nie jest to biografia 
kompletna. Czego brakuje? Chociażby jednego 
zdjęcia Jana Lechonia! Mógłby też to być jego 
popularny portret pędzla Romana Kramsztyka. 
Szkoda, że wydawca nie zadbał o wyposażenie 
tej publikacji w zestaw archiwalnych fotografii, 
o których pisarz napomyka w trakcie narracji. 
Może w drugim wydaniu? v

Wojciech Wencel, Lechoń. Rycerz i faun, Instytut Literatury, 
Kraków 2021, ss. 308

Nie będzie o czułości, tak obecnie za sprawą 
chłodno myślącej Olgi Tokarczuk modnej, lecz o 
odczuwaniu. Terminy niby bliskie sobie, ale też 
trochę od siebie oddalone. Bo czułość wylewa 
się na zewnętrz, dotyka przedmiotu czułości a 
odczuwanie pozostaje wewnątrz, boi się, bądź 
nie może się uzewnętrznić. 

Będzie więc o poezji LUDWIKA FILIPA 
CZECHA zawartej w tomie Więcej. Wprawdzie 
to odczuwanie na swój sposób wychynęło na 
zewnątrz, bo dało się zapisać w wierszach, ale nie 
do końca z nory ego wylazło.
Dowodzi tego wiersz To, które   
gdyby tylko mogło
wyskoczyć ze mnie
stanęłoby w otwartym oknie 
i zaczęło krzyczeć

Poeta godzi się z tym felerem swego życia a 
może nawet świata w ogólności i pisze chłodnym 
pewnikiem:
nigdy tego nie opowiem
nigdy nie opiszę

Co i jak nadodczuwa, bo jest to dziesięć w 
skali odczuwania, która dalej nie ma kresek, autor 
Mgieł i zapachów?

Przede wszystkim zmysłowo, co w tym ty-
tule jednego z ośmiu zbiorów wierszy wyraźnie 
zaznaczył. W kolejności: dzieciństwo i młodość, 
poezję i poezjowanie, tudzież czytanie i pisanie 
recenzji do „Akantu”, empatię wobec innych 
ludzi, zarazę covidową, wojnę w Ukrainie. Można 
nawet zbudować takie rozdziały, gdyby tych wier-
szy było  więcej, ale jest ich mało, w sumie tylko 
35. Świadczy to z jednej strony o wyrafinowanej 
powściągliwości i szacunku dla poezji jako takiej, 
a z drugiej strony o równie wyrafinowanym, wy-
niosłym lenistwie. W efekcie tych dwóch przyczyn 
zbiór Więcej nie ma niczego ponad miarę, czyli 
wierszy poronionych albo po prostu martwych. 
Tytuł zbioru jest tylko przekornym, prowokują-
cym otwarciem się na ów świat, którego nie da 
się opisać. Szansą dla czytelnika, który tak jak 
ja zachwyca się świetnie skrojonymi wierszami, 
zamykającymi się brawurowymi nierzadko puen-
tami, ale nie zatrzaśniętymi na amen. Czytelnik 
pragnie więcej i nich to więcej sobie sam buduje, 
bo na tym przecież polega dialog poety z odbior-
cą. Poeta tylko podprowadza.

Zmysłowa i gorąca (dwa wiersze mówią 
euforycznie o czerwieni) poezja autora Tabu 
ubrana jest  w prostą leksykalną sukienkę. Nie ma 
ciężkich deseni abstraktów i filozofii. Obscena, 
wulgaryzmy i kolokwializmy sprowadzają się tylko 
do skromnego skurwiela, donosiciela i chuja oraz 
odchodów, będących metaforą grafomańskich 
płodów. Taka powściągliwość werbalna świadczy 
o całkowitym panowaniu nad piórem i kunszcie 
literackim.
Bo Ludwik Filip Czech pisze:
rzadko
niechętnie
powoli
ale jak już
to od razu
kurwa
na czysto

Autor Mimikry zazwyczaj kończy swoje re-
cenzje w Akancie życzliwą rekomendacją:

Książkę polecam, ale ja idę dalej, gdyż piszę: 
Książkę tę nakazuję, jeśli ktoś chce poznać praw-
dziwą, mądrą i kunsztowną lirykę. v
Ludwik Filip Czech, Więcej, Warszawa 2022, Fundacja Duży 
Format, ss. 44

Stefan Pastuszewski

Dziesięć w skali odczuwania
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