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Krystyna Olchawa, O świcie

Aleksandra Brzozowska

Schronienie                                                         

Nocą wsuwam się  do zegara
rozciągam na tarczy
znikam

zwodzę ptaki mroku
które łażą za mną
szpiegując krwawym okiem

ktoś uderza w liczydło
przesuwa grudki plazmy 
czas należy do Boga

śpię ukryta
w tykającej macicy 
czarne papugi przedrzeźniają

tak! nie! tak! nie!  
na „nie” kładę się na lewym boku
śnię bez snu

„tak” to sygnał by przyspieszyć
owijam się wokół
pulsowań sprężyny

wirują cyfry
światła komety 
robaczki świętojańskie

mam wiele zegarów
ich wskazówki  jak gilotyna
uciszają ptasie krzyki             

Maciej Julian Krotke

Dzianina (działo się)

fabryka wyrobów runowych
i płaska ściana węzłów
związanych farbą z tynkiem
wyblakłym niekolorem 

kieruj się na figurę tego facia na dachu
jak będziesz jechał z węglem
furmanką o mocy
jednego konia biomechanicznego

szare zimne okna autobusu
i płaska ściana węzłów

przedszkole w starym domu
przed szkołą co gdzie indziej
pisana była wszystkim
z krainy za dwoma stawami

droga do laboratorium 
i płaska ściana węzłów

gęste włókna pary spod chodnika
ubierają młodych idoli
w teledyskach z wideoteki
w oknie na świat z dwoma kanałami

czerwona ściana alfa utkana gęsto z cegły
i płaska ściana węzłów - ta płaska ściana 
węzłów

Magdalena Podobińska

malowany ptak

nieruchome zasłony
a jednak 
coś się działo bo 
coś siedziało w nim 
diabeł jakiś czy anioł 
malowany ptak

Marek S.Podborski

Scena zimna przed stawia:
Czas gospoda ruje

nazbyt protekcjonalny ton
jak w snobistycznym filmie
dystyngowany protekcją dam

gram i jestem grany
wokół roboty cyklopy
i ściany

i iskry kobiety tnące
młode dziczki na koniec zimy

istotą i sto ty  istnienia jest
zapomnienie
siebie w prześnienie

a zawsze w tle jakieś ptaki
w przelotach 
nieświadome złego

pojęcia
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Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

Jacek Wilkowski

Autoportret z psem 

W domu pojawił się pies 
z podkulonym ogonem. 
Pies niemal cały z kamienia. 
Za każdym razem karnie 
wraca na koc. W przestrzeń 
niewidzialnej klatki. 

Wzdycha ciężko dziwi go  
miękkość. Powietrze wokół  
przenika złogami strachu  
i opuszczenia. Stara się  
żwawo unosić łeb 
choć nie wie od czego zależy 
ciepło i spokój tego miejsca. 

Prowadzony nad staw 
z rezygnacją patrzy  
jak do lotu zrywają się gęsi. 

Na ścieżce co chwilę staje 
i sprawdza czy wciąż jest 
odbity w moim spojrzeniu.

Marek S.Podborski

Palacz

- Przepraszam, czy pan pali
węglem?
- Tak, ale to jest węgiel
autonomicznie stonowany.
Nie żarzy się żarłocznie jak opętany
czarny snu diament, raczej lekko się czerwieni 
i siarczystym oddechem spopiela,
tak stygnie moje serce.

- A skąd Pan bierze węgiel?
- Wiosną kupiłem jeszcze rosyjski,
a teraz chyba kazachski z domieszką
australijskiego. Każda kiść ciepła jak słońce 
u wielkiego kowala przez antracytowe grona
się spala.
Tak stygnie grafitowe serce,
pamięć kształtów i myśli
wiążących
żelazne jądra ciał niebieskich.

Marek Wołyński

Barykady

Gdzieś obok
w ciemnym korytarzu 
chodnika
gdzie światło latarni
przykryte śniegiem 
zasnęło umęczone 
odpowiedzialnością

współczesny Don Kichot
i jego kolega
ze złamanym 
mieczem w kieszeni
idą na barykady

Po drodze
w ulubionym barze
zamawiają posiłek
i ogromny –
równy ich wielkości
kieliszek wódki 

Później walczą –
najczęściej ostrym 
lub brzydkim słowem
i zaledwie zamiarem

Prawie bohaterowie
prawie rewolucji

W szkole podstawowej nr 15 na Osiedlu Leśnym chłopaki z Sahary straszyli nas mitycz-
nym kopidołem, co grasował na zarośniętym, poniemieckim cmentarzu. Czworokąt Sahary 
otaczały same cmentarze: Nowofarny z nagrobkami przedwojennych notabli przy głównej 
alei, mocno zaniedbany protestancki z ceglaną kaplicą po środku, jak mały neogotycki 
kościół i wojenny radziecki z czerwonymi gwiazdami na pachołkach z gołego betonu. Od 
północy odcinał ją główny nerw magistrali kolejowej ze Śląska do portów Trójmiasta i co 
3 minuty pełen 50 częściowy skład węglarek z polskim, czarnym złotem. Latem ukryci za 
krzakami, podrzucaliśmy pod koła pociągów, jak buroczarnych opasłych węży, monety lub 
seryjnie ślepaki od pistoletu hukowego na szpaki, żeby wysłuchać ślepej serii, jak namiastki 
wojennego etosu.

Węgiel płynął kolejową rzeką, nasi rodzice stali w coraz dłuższych kolejkach po wszyst-
ko, kolejny rok w telewizji straszyli wojną od NATO, a biedny i sprawiedliwy lud radziecki 
wciąż intensywnie walczył o pokój, nawet w Afganistanie. Ale raz na miesiąc, w wolną sobotę 
Muppet Show i Studio2 z zachodnim blichtrem, a po wieczornym dzienniku Columbo w 
zmiętym prochowcu. To był swojski chłop w Ameryce, że niby prosty głupek, a taki deduk-
cyjny cwaniak z cygarem. 

W fyrtlu ulic: Artyleryjskiej, Powstańców Warszawy i Zaświat był też stadion KKS Brda, 
z lokalną sekcją piłkarską, także młodzików i juniorów. Kto chciał tam coś znaczyć, musiał 
być w drużynie i nawet do sklepu po pepsi chodził w korkach. Nie bał się iść nocą na ponie-
miecki cmentarz i wśród rozchylonych grobowców pogonić kopidoła, którego tak naprawdę 
nikt nigdy nie widział, jak syberyjskiego Ałmasa, czy Yeti z Tybetu, tylko zamazaną sylwetkę z 
daleka, w gęstym futrze, jak dwunogiego jaka, ryczącego Chewbacca z Gwiezdnych Wojen. 
To każdy z nas musiał wtedy obejrzeć w wojskowym Kinoteatrze (nieopodal szkoły) przynaj-
mniej kilka razy w trakcie przedłużonych ferii zimowych (wymuszonych przez podstępną 
zimę stulecia), nawet kosztem wstydliwej dekonspiracji nieudolnego schowania się pod 
kinowym krzesłem, na kolejny seans. Manix ze Świerkowej, w trakcie dwumiesięcznych 
wagarów, obejrzał 27 razy i nawet całe dialogi znał na pamięć. Obok Kinoteatru było do-
wództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Wiedzieliśmy doskonale, że w razie totalnego 
konfliktu Bydgoszcz, w nuklearnych grzybach, będzie pierwsza; Sztab Okręgu Wojskowego, 
potem Zachem z produkcją trotylu, Belma od zapalników, granatów i min, a także huczące 
od dopalaczy myśliwców bombardujących lot nisko na Błoniu. Nasze Leśne Osiedle zawsze 
lesiste, zgniłym kolorem żołnierskich mundurów i śnieżnym srebrem oficerskich gwiazdek, 
a na uboczu Sahary raczej zwykli robotnicy z wielkich zakładów przemysłowych. Tylko po 
wypłatach wszyscy równo pijani w zabłoconych tramwajach, ku chwale ludowej ojczyzny, a 
na wiosnę, w Dzień Kobiet, „kwiatek dla Ewy” plus spod lady  raj stopy.

Na Saharę można było ponad kilometr dojść lub dojechać rowerem i wrócić, dalej 
żadna droga nie wiodła.

Wiesław Marcysiak

Ping – Pong

Ping – Pong
A ty – a ty
A ja – a ja
A masz – a masz
Ping – Pong

Buch – i bach
Trach – aż strach
      King Kong
      Wszechmocny
      Niech tu przyjdzie
      I zrobi porządek
King Kong 
Ping – Pong
      A masz – a masz
      A co ty mi dasz?
      A co tam masz?
Ping – Pong
      Spoko – spoko
      Spokój – pokój
Niepokój
Wieczny

Pustynia
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Stefan Pastuszewski

Dziennik czasu zarazy i wojny (37)

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl

21 stycznia
List od profesora Zbigniewa Kwie-

cińskiego jak zwykle z dobrym słowem i 
zachętą.

Wielkie otwarcie na przyszłość. Nawią-
zanie do noty z 19 grudnia 2022 roku, w 
której pisałem o dramatycznej egzystencji 
Ukrainy. Wojna wojną, ale życie codzienne 
przede wszystkim. Jak ono tam wygląda? 
Marnie. Żadnych perspektyw, choć podej-
mowane są dramatyczne próby normalizacji 
codziennej egzystencji i robi się – jak po-
wiedziała zmienny, a wracająca ze Lwowa 
Switłana Mykytyn – dobrą minę do złej gry. Nie 
ma pracy. Ukraińcy, którzy wciąż docierają 
do Centrum Integracyjnego dla Cudzoziem-
ców, które prowadzę nie wykazują zamiaru 
powrotu. Wielu z nich nie ma już domu, 
który został zniszczony w okupowanej, za-
dnieprzańskiej strefie (1/15 terytorium).

- Czy świat nam się kończy? – pyta 
profesor.

Może Li-li go pozszywa... W tym mo-
mencie nawiązuję do wyeksponowanej 
przeze mnie w najnowszych  wierszach 
japońskiej bogini Li-li, która zszywa świat 
ludzki ze światem natury.

Dwa płaty jedwabiu: świat ludzki to ta-
bula rasa, zmienny, a świat natury ma kolor 
zielony, stały.

22 stycznia
Tępe urzędy, w tym sądowe, trzymają 

się jak pijani płotu swoich tępych, tłam-
szących kreację i wolność, regulacji. Sąd 
rejestrowy nałożył karę za to, że wypisaliśmy 
wniosek na ubiegłorocznym druku i na 
czas nie zmieniliśmy tego formularza.  A 
stowarzyszenie nasze, tym razem Bractwo 18 
Południka, nie ma ani pieniędzy ani sił kan-
celaryjnych. Gdyby nie życzliwy i pomocny 
Paweł Milla, to mielibyśmy się z pyszna, bo 
każdemu członkowi zarządu stowarzyszenia 
groziła kara 200 zł.

Zastanawiam się, co jest przyczyną 

biurokratycznych opresji? Prawdopodobnie 
powszechny kult sprawności, efektywności i 
użyteczności. Urzędnicy też chcą być dosko-
nali w swoich papierach, też chcą coś zna-
czyć. A przecież mogliby, jeśli już muszą być, 
po prostu nie przeszkadzać. Niech siedzą i 
piją kawę. Bo jakąś tam pracę / nie – pracę 
każdy człowiek musi mieć.  Przynajmniej, 
aby wyszedł z domu.                        

23 stycznia
Strumień ukraińskich uciekinierek nie 

ustaje. Albo zabrakło im domu, albo oku-
panci zajęli ich tereny, albo rakiety, drony 
i bomby nadlecą w każdej chwili. Wschód 
Ukrainy wyludnia się. Znów Dzikie Pola?

24 stycznia
Media poszukując tematów zastęp-

czych i niepokojących, bo takie jest przecież 
zapotrzebowanie gawiedzi, znów rzuciły 
się na choroby układu oddechowego z 
covidem na czele. Wywiady z lekarzami, 
którzy popisują się niezwykłą znajomością 
rzeczy. Znów temat maseczek. W efekcie 
trochę ich na ulicy mijam, co świadczy o 
znacznym stopniu zewnątrz – sterowności 
wielu ludzi. Staruszka napotkana w sklepie 
mówi mi, że nie chce mnie zarazić. Pytam, 
czy jest chora? Odpowiada, że nie. Więc 
po co maseczka? Aby nie zarazić. I tak w 
kółko Macieju. Performer, który nie jest 
już performerem, bo ta forma ekspresji w 
świecie, w którym już wszystko wolno jakby 
się przeżyła, informuje mnie, że przecież 
musi się czymś wyróżnić. A więc nie są to 
już choroby dróg oddechowych.

25 stycznia 
Odchodzi w niebyt pokolenie i klimat 

lat sześćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod 
uwagę ciągłość kultury, jej nawarstwianie się 
i wyrastanie z korzeni trzeba stwierdzić, ż 
dekada ta, ściśle związana z odwilżą lat 1955-
1956, zapoczątkowała niemałe osiągnięcia 

kultury polskiej lat PRL, które 
w wielu przypadkach nadal wy-
dają się niedoścignione. Siłą lat 
sześćdziesiątych XX wieku była 
młodość, którą ówczesna wła-
dza preferowała ze względów 
ideologicznych i taktycznych, 
myśląc, że będą to nowi, to 
znaczy jej ludzie. Zawiodła się 
srogo w latach osiemdziesiątych 
ale pozostałe z tamtego okresu 
dzieła wciąż pachną świeżością 
i emanują energią. 

Wtedy ja też, jako licealista 
a potem student, rozpocząłem 
swoją drogę twórczą, ale ze 
wsparcia władzy nie korzysta-
łem, bowiem byłem wstydliwym 
samotnikiem i nie zapisałem 
się do żadnej pozostającej pod 
opieką władzy, organizacji. 
Niemniej, gdy w latach siedem-
dziesiątych XX wieku poważnie 
zabrałem się za animację kul-
tury, to doświadczyłem owego 

paternalizmu, który  udokumentowałem 
w opracowaniu Edytorstwo literatury pięknej 
w Bydgoszczy w latach  1956-1989 (2016). 
Elementem  socjalistycznego paternali-
zmu była też „opieka”, którą mnie otoczyła 
Służba Bezpieczeństwa od 1972 roku („SO 
„Epoka”, SOS Publicysta”), co 14 grudnia 
1981 roku zakończyło się „schowaniem” 
mnie przed „zagrożeniami”  w więzieniu. 

Niemniej można już - z perspektywy 
lat - mówić o pięknych, a może tylko fascynu-
jacych latach sześćdziesiątych w kulturze. Tylko 
w kulturze, bo w innych sferach było podle. 
Może film o zbliżonym tytule?... Wspo-
mnień i barwnych opisów tamtych czasów 
jest dużo; wystarczy na kilka scenariuszy. A 
na wątek humorystyczny świetnie nadają się 
utarczki z cenzurą i specjalistami od kultury 
z ramienia PZPR. 

26 stycznia
Rozalia Nowak biorąc udział w debacie 

o almanachach i antologiach literackich 
(„Akant” 2023, nr 1, s.11-13; nr 2, s. 10), 
eksponuje główny walor książki papierowej: 
skondensowanie twórczości w jednym miej-
scu i czasie, duża dostępność i dotykalność. 
Dotykalność! Tak, zmysłowość jest natural-
ną cechą człowieka, pełna zmysłowość a nie 
tylko ograniczanie się do wzroku i słuchu, 
co jest rezultatem nadmiernego korzysta-
nia z mediów elektronicznych. Wydaje się, 
że problemy psychiczne, w tym w sferze 
miłosnej, osób nurkujących cały czas w 
internetowej brei biorą się między innymi 
z niedorozwoju dotyku.

27 stycznia
Media („Gazeta Wyborcza” 2023, nr 

22, s.16-17) „odkrywają” malarkę, poetkę i 
bajkopisarkę (Historia o przygodach ślimaka i 
jego przyjaciół, Poławiacz czasu, Sny) Ernę Ro-
senstein (1913- 2004), bo zawsze muszą coś 
odkrywać, lansować, aby było sensacyjnie. 
Emilia Dłużewska pisze, że „jej twórczość 
jest charakterystyczna, trudna do prostego 
zdefiniowania, przeplatająca figuratywność 
z abstrakcją. Krytycy określają ją jako poetyc-
ką surrealistkę”. A my jako „Akant” mieliśmy 
ją za poetkę. Pisała bardzo impulsywnie, 
wysyłała do nas swoje wiersze utrwalone 
przez maszynę do pisania, załączając do 
nich szkicowe liściki, bo tak wypadało, a 
jak nie- tak jak dzisiaj – wypycha się utwór 
bez choćby zdawkowych słów do redakcji. 
Drukowaliśmy, trochę korespondowaliśmy 
(„Akant” 1998, nr 10, s. 13, 1999, nr 7, s. 9; 
2002, nr 7, s. 41, nr 8, s. 29).

28 stycznia
Media prezentują fotografie dziew-

czynek trzymających w rękach wizerunki 
Leopardów. Uliczna manifestacja na rzecz 
wyposażenia ukraińskiej armii w czołgi naj-
nowszej generacji. Obłęd! Symbole życia i 
okrutne narzędzia zabijania.

Ze skrzynki pocztowej wyjąłem aż trzy 
takie same pisane ręcznie ulotki o następu-
jącej treści: „Byłeś w ORMO, byłeś w ZOMO, 
teraz jesteś za Platformą. Resortowe dzieci. 
Konfederacja”. Pismo nieczytelne, bo mło-
dzi tylko klikają, a nie piszą ręcznie. W treści 
pomieszanie z poplątaniem. Co tam robią 
„resortowe dzieci”?

Obydwa przypadki dowodzą daleko 
idącej fragmentaryzacji widzenia świata oraz 
tego, że dzisiejszą młodzież bardzo łatwo 
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Rys. Sofija Zahnitko

wmanewrować w obłędne gry i zabawy poli-
tyków. A miała być to młodzież taka mądra! 
Jedyną mądrością pewnej ich części jest 
odżegnywanie się od spraw politycznych, 
bo w nich jest wiele gnoju. Tylko, że jest 
to oddanie pola różnym manipulatorom. 
Myśmy, prowadząc w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku walkę polityczną 
też byliśmy głupi i naiwni ale nie aż tak. 
Sebastian który buszuje w „mądrych” - jak 
określa - portalach internetowych twierdzi, 
że każde kolejne pokolenie ma średnio o 
7 punktów niższy iloraz inteligencji. Mózg, 
który uzależniony jest od maszyn i zastępo-
wany przez maszyny, wiotczeje.

Mam świadomość, że zapiski te 
są świadectwem mojej umysłowości, 
duchowości i czegoś tam jeszcze, że 
ocena ich będzie bardzo różna, na-
wet niezbyt dla mnie korzystna, ale 
moim zamiarem jest przede wszyst-
kim danie świadectwa (Zbigniew 
Herbert) epoce. Na pewno okres 
przejściowy między końcem historii 
(Francis Fukuyama), który w istocie 
był tylko bezrefleksyjną konsumpcją 
dotychczasowego dorobku cywili-
zacji, a ... Właśnie. Co przed nami? 
Tego oczywiście nikt nie wie i ja się 
nie domyślam, a religijne wyznania 
eschatologiczne nie wieszczą jesz-
cze jednoznacznie końca świata. W 
każdym razie ogólnoświatowa zaraza 
i hybrydowa wojna, też o bardzo 
szerokim zasięgu, ten bezrefleksyjny 
świat konsumpcji nieco zresetowały.

29 stycznia   
Edward Małachowski w książce 

dedykowanej swojej wnuczce Zofii 
tak opisał wyprzęganie się człowieka 
z życia: „Niczego już nie musimy. 
Wydłuża się lista tego, czego już nie 
możemy. Starannie i wielkim namy-
słem układamy listę, tego wszystkie-
go, czego jeszcze byśmy chcieli”.

Musimy, możemy – nie może-
my, chcemy... Ciesz się zmęczony 
człowieku przed emeryturą, że 
jeszcze dużo musisz. Przede wszystkim żyć.

30 stycznia
Paweł Soroka pisze do mnie:
„Nie ma nic bardziej niebezpiecznego 

dla naszego bytu narodowego jak wcią-
gnięcie Polski do walk na terenie Ukrainy. 
Tego chce w Polsce partia wojny. Co nie 
znaczy, że nie powinniśmy modernizować 
naszej armii.

Gdyby wybuchła III wojna światowa w 
okresie zimnej wojny, gdy istniały dwa bloki 
wojskowe-NATO i Układ Warszawski, to 
główne walki miały się toczyć na terytorium 
obu państw niemieckich. W momencie  
przemieszczania przez Polskę II rzutu armii 
radzieckiej z terenów ZSRR na teren Nie-
miec (po ok. 10 dni wojny) plany obronne 
NATO przewidywały uderzenia bronią 
atomową na główne węzły komunikacyjne 
w Polsce, przede wszystkim kolejowe (pisał 
o tym płk Kukliński). Natomiast gdyby teraz 
wybuchła III wojna światowa między NATO 
a Rosją jako eskalacja wojny na Ukrainie, 
to wówczas głównym obszarem walk byłaby 
Polska, zwłaszcza rejony Rzeszowa-Przemy-
śla i Żurawicy (lub przerzutu uzbrojenia). 
Niewykluczone wtedy byłyby uderzenia 

atomowe Rosji na Polskę. Zresztą podczas 
manewrów ZAPAD z udziałem armii rosyj-
skiej i białoruskiej ćwiczono już  uderzenie 
dużą rosyjską  bombą atomową na Warszawę 
(wszystkie  rosyjsko-białoruskie  manewry 
ZAPAD z  ostatnich 12 lat  bardzo dokładnie 
i szczegółowo przeanalizowałem). Dlatego 
należy robić wszystko aby wojna na Ukrainie 
nie wymknęła się spod kontroli i eskalowała. 
I dlatego nie można pomijać dyplomacji na 
najwyższym  szczeblu  oraz mediacji Papieża 
i głów innych kościołów jak również Sekre-
tarza Generalnego ONZ. Tak jak to było w 
czasie kryzysu kubańskiego. Bo w pewnym 

momencie może być za późno i procesu 
eskalacji nie da się zawrócić”.

Dużo racji w tej wypowiedzi. Przeciw-
działać eskalacji winni wszyscy, lecz najważ-
niejszy i ostateczny głos winien należeć do 
narodu ukraińskiego. W nocie z 20 stycznia 
2022 roku, poprosiłem go o realistyczne 
zastanowienie się nad jego Karelią.

31 stycznia
Zgniłą pogodą (ciemność, mżawka, 

chłód w okolicach 00 Celsjusza) kończy się 
styczeń. Jeszcze nigdy tak ciężko stycznia 
nie przechodziłem. 

1 lutego
Niepokojące wieści o przygotowaniach 

Rosjan do wielkiej napaści na Ukrainę, 
Kijów. Michał Pasternak twierdzi, że to 
nieracjonalne. Według mnie racjonalność 
nie ima się Rosjan. U nich liczą się symbole 
i emocje, a Kijów jest dla nich symbolem 
ruskiego świata. Rzucą setki tysięcy żołnierzy, 
którzy przelezą przez wszelkie zapory. Nawet 
przez Leopardy, o ile na czas inwazji czołgi 
te dojadą. Agresorzy zniszczą kijowskie 
zabytki, bo... przecież dziś wszystko można 
odbudować.

Prymitywna większość, a przecież prze-
ważająca część narodu rosyjskiego, żyjąc w 
nędzy i upodleniu, nie widzi szans na wyjście 
z tego stanu godzi się z putinowską agresją. 
Oprócz alkoholu pozostaje jej jedynie samo-
bójstwo a marsz pijanej piechoty na Kijów 
będzie właśnie zbiorowym samobójstwem. 
Raz się żyje...

Ten peryferyjny, zmarginalizowany  
cywilizacyjnie naród jest w stanie uczynić 
więcej złego niż wataha Murzynów i Arabów. 
To barbarzyńcy posługujący się nowocze-
snymi, ukradzionymi bądź kupionymi z 
Zachodu technologiami, nasyceni obłędną 
ideą świętości swego narodu i swojej ziemi.                                                               

2 lutego
Byle do wiosny!

3 lutego
Wraz ludźmi, których już nie widzę i 

nie słyszę odchodzi świat wartości i ocen, 
które mnie współkształtowały. Coraz mniej 
tych, którzy mnie kochali, akceptowali, 
nienawidzili i lekceważyli, a ci, którzy pozo-
stali, podobnie jak ja, są już dla otoczenia 
przeźroczyści. Nowa społeczna konstelacja 
wartości i ocen nie jest jednolita; jest tych 
konstelacji wiele, a więc nawet, gdyby mnie 
zauważono, to i tak byłbym, choćby na wpół 
przeźroczysty. Dla tych taki, dla innych owa-
ki. O ile, oczywiście bym był. Bo dziś jest się 
przede wszystkim medialnie a nie ulicznie, 
środowiskowo, domowo. Można więc mó-
wić o społecznym wyalienowaniu. Nie ma 
wspólnej przestrzeni. Pozostają mniej lub 
bardziej wyizolowanie mikroprzestrzenie o 
znacznym stopniu wirtualizacji.    

4 lutego
Sprzątając w pokoju czy coś tam organi-

zując wydaje nam się, że robimy to na zawsze, 
że to będzie nasz idealny świat, do którego 
dążymy. Posprzątamy, zorganizujemy i 
odpoczniemy. Ot, ludzki idealizm, cząstka 
wieczności w nas...

Takiego przemyślenia doznałem rano, 
kiedy umysł jest najbardziej samodzielny, naj-
mniej zależny od czynników zewnętrznych.

5 lutego
Rozpoczyna się akcja, bo taki jest obec-

nie rytm życia społecznego, akcyjny, od płota 
do płota, wyprowadzania smartfonów ze 
szkół. Artykuły, sympozja, apele. W mądrych 
szkołach są już specjalne półki, na których 
uczniowie muszą odkładać te elektroniczne 
narzędzia.

Rzeczywiście, one nie tylko uzależnia-
ją ale i męczą, oni nużą. Odbierają chęć 
realnego życia. Nic też dziwnego, że wśród 
dzieci i młodzieży narasta fala samobójstw. 
Wściekłem się, gdy moja najmłodsza córka 
dała do ręki grymaszącej swojej córce, która 
żyje dopiero rok, smartfon z kolorową bajką.

6 lutego 
Niektórzy starzy ludzie tak - do najdrob-

niejszego szczegółu - celebrują swoją starość, 
że wydaje się, iż urodzili się już starzy. Pa-
miętam, że takie wrażenie odnosiłem będąc 
dzieckiem. Widać, że człowiek lubi gdy świat 
jest ustabilizowany; starzy to starzy, młodzi 
to młodzi, nie ma w tym schemacie ruchu. 
Wszystko trwa.
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   KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
   KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
   KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
   KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
   KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
   KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
  KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
   KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
 i M³odzie¿y S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa 
 Braille,a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,  
 tel. (052) 322 17 87
   KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa” 
 85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,  
 tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,  
 ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie, 
 tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781 
   KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK, 
 96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
 ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
   KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych 
 i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3, 
 85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008 
   KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
 gm. 89-210 £abiszyn,
 tel. (052) 52384623, 0605097743
   KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz, 
 ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
   KPK  89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
 tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
   KPK  Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
 85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
   KPK  Pensjonat „Salamandra”
 84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
 KPK Siergiej Finow
 24 7760 Mozyrz
 ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
 KPK Witalis Myszona
 24 7841 Lelczyce
 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
     KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Za-
pewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê 
i analizuje. KPK organizuj¹ równie¿ spotkania 
autorskie. KPK szczególnie interesuj¹ siê li-
teratur¹ wspó³czesn¹, skupiaj¹c jej gorliwych 
czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

-

-

-
-

Dziennik...
dokończenie ze str. 5

Magdalena Pruc

Bajka

Kiedy Kopciuszek ujrzał boskiego księcia 
niemal złamał dane królowej śniegu słowo 
i prawie ujawnił schowany w fartuszku kryształowy sekret.

Na szczęście wystarczyło nakarmić umysł pogardą dla płci brzydkiej,
a następnie rzucić mięso nienawiści na temat postaw psujących morale uczciwej kobiety.

Kopciuszek pamiętał też o ukrytej w komnacie serca dziewczynce, 
której przyniósł świeżo upieczone ciastko z wróżbą.

Maleństwo było przeszczęśliwe, kiedy przeczytało:
“ wszyscy mężczyźni są tacy sami”, 
ponieważ to oznaczało, że znowu nie pójdzie do szkoły.

7 lutego
Zobaczyłem ich! Tak, tak, tych zako-

chanych z kwietnia i maja ubiegłego roku. 
Nie trzymali się, za ręce, ale szli razem. To 
się czuło, to się kątem oka widziało, jak 
czujnie do siebie podchodzą, nadwrażliwi 
na każdy gest, każde słowo. Chyba prze-
prowadzili się dalej od redakcji, bowiem 
długo ich nie widziałem. Młodość akcep-
tuje przeprowadzki. To żaden problem. Tam 
będzie lepiej.

8 lutego
Narada z szefostwem korporacji, którą 

jestem związany. Dobrze, że jestem daleko 
od centrali. Po raz pierwszy zadowolony 
jestem z prowincji.

9 lutego 
Spotkanie z profesor Jadwigą Pstrusiń-

ską orientalistką z Małopolski, która zdecy-
dowała się na przeprowadzkę, na Kujawy, 
aby zaznać trochę spokoju. Źle i dobrze to 
świadczy o tym regionie; takiej szarej plamie 
w środku Polski. Być środkowym to znaczy 
być średnim, nijakim. Nawet gdy polityk 
czy celebryta mówi o polskich przestrze-
niach, to mówi... od Szczecina po Przemyśla; 
Józef Piłsudski też delektował się polskim 
„obwarzankiem”.

W każdym razie pani profesor opowia-
da o cotygodniowych konwersacjach z Ukra-
inkami, które zaprasza do swego domu. Jest 
to piękne pokłosie kursu językowego, który 
z mojej inicjatywy prowadziła w naszej Świe-
tlicy Ukraińskiej po 24 lutego 2022  roku. 
Przychodzące Ukrainki przygotowują same 
poczęstunek, tak zwaną „herbatkę” a potem 
toczą w języku polskim rozmowy na różne, 
głównie osobiste tematy. 

- Jest to dla nich nie tylko nauka ale i 
terapia- ocenia J. Pstrusińska.

Nie ulega wątpliwości, że jestem lekko 
wzruszony.  

10 lutego  
Szczera, bardzo szczera rozmowa. 

Mówię takie rzeczy, które nikomu bym nie 
powiedział. Ciekaw jestem, czy będę jutro 
tego żałował?

11 lutego
Nie żałuję tej szczerej rozmowy! In-

terlokutor przychodzi jakby nigdy nic. I 
ja rozmawiam jakby nigdy nic. Czy to już 
więź szczególna?  

12 lutego
Niedzielne spotkanie Ukraińskiego 

Klubu Kulturalno-Oświatowego. To takie 
zgromadzenie starszych pań i panów, 
które chcąc zwalczać samotność i nostal-
gię migracji byciem ze sobą. Walentyna 
Buiłenko wygłasza prelekcję na temat 
urbanistyki i architektury bombardowa-
nego obecnie Charkowa. Mam nadzieję, 
że nie tylko słowa i fotografie pozostaną.

13 lutego
Pokonanie drugiej przeszkody. O tym 

trójskoku przeszkód pisałem w nocie z 7 li-
stopada 2022 roku. Co to? Napiszę, drodzy 
DT (pleno titulo- wszystkie należne tytuły) 
Czytelnicy, gdy uda mi się dokonać trze-
ciego skoku. Trzymajcie za mnie kciuki.

14 lutego
Walentynki. Co komu dać? Trzeba 

dać, bo wiem, że kobiety będą szeptać po 
kątach: a to dostałam. Lepiej, żeby dostała, 
bo po co ma się gryźć albo udawać, że nie 
dostała, gdy nie dostała.

15 lutego
W pojawiających się od czasu do 

czasu artykułach z grupy „polskich kom-
pleksów” czytamy, że wśród tych „polskich 
miesięcy” dziwnym trafem nie ma lutego. 
Wprawdzie jakaś ambitna pani wykryła lu-
towy strajk robotnic po grudniowym 1970 
roku przewrocie partyjnym z Edwardem 
Gierkiem na czele, to jednak lutego jako 
„polskiego miesiąca” nie wykreowała. 
Nie dziwię się. Zimno, szaro, dnia wcale 
nie przybywa „na barani skok”. Gdy koło 
szóstej rano jadę autobusem do pracy to 
wiedzę śniętych ludzi z porównania ich 
twarzy i sylwetek z tychże z kwietnia czy 
maja napawają mnie rozpaczą. Zięć skarży 
się, że w jego sklepie sprzedaż, a zbywa eg-
zotyczne meble nie idzie, żona w wieczór 
walentynkowy stwierdziła, iż nic dla mnie 
nie ma, bo nie wychodziła dziś z domu. Całe 
szczęcie, że luty ma tylko 28 dni. v  
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Bumerang                                         

miałem kiedyś bumerang
który nie wracał

wypuszczony z dłoni
robił fikołki
kręcił piruety

zapuszczał się zawsze tam
gdzie być nie powinien

znajdowałem go 
w ogrodzie sąsiada
na dachu garażu
w stercie liści

nigdy nie było mu po drodze
do tego chłopca na ziemi
pięknego
dobrze ułożonego
z nudą za kołnierzem

Ciotka Baśka                                                             

ciotka Baśka zawsze mówiła
że chce być zjedzona przez
dzikie zwierzęta 
po śmierci wrzućcie mnie
do klatki lwa w Zoo
nie chcę do skrzynki

i żadnej defilady z trupem
grzebania w szeregu
ma być ze mnie uczta
zabawa kosteczkami

pochowaliśmy ją zwyczajnie
na katolickim cmentarzu
przycisnęli marmurową płytą
pod majowym głogiem

ale wcześniej umyliśmy
ubrali 
uczesali
i na wszelki wypadek
skrępowali
różańcem

Filiżanka                                                                      

codziennie piję kawę 
ze starej filiżanki
wygrzebanej na bazarze
z kartonu pełnego rupieci

jej poprzedni właściciel 
sprzedał ją 
handlarzowi staroci
albo po prostu porzucił
w śmietniku 

jest mała
czerwona
z fikuśnym uszkiem
i dobrze układa się
w mojej dłoni

mało co
tak dobrze
się we mnie 
układa

właściwie nic

Grabowski  
                                     

wujek Jurek nie potrafił
otrząsnąć się z wojny

całymi dniami leżał w  łóżku
kazał mierzyć sobie ciśnienie
i pił piwo

raz w roku wkładał stary dres
wyciągał frontowy plecak
i wyjeżdżał na wieś

tam pił wódkę
i zasypiał przy drodze
pod wielką sosną

na ostatnim zdjęciu
siedzi okrakiem 
na jej grubym konarze
i udaje
że ma między nogami 
armatę

Meduza

kiedy nocą chcę zapisać wiersz
który właśnie wpadł mi do głowy
wyskakuję z łóżka
biegnę do drugiego pokoju
po długopis zeszyt i okulary

mógłbym to wszystko trzymać przy sobie
ale akt twórczy domaga się oprawy
teatralnych gestów
dętych dramatów
na koniec mozolnej dłubaniny
nad czymś kruchym i przeźroczystym 

czasami wartym zachodu

ale i tak każdy poeta
przypomina chłopca z plaży
który wychodząc z morza na brzeg
pragnie ofiarować obojętnemu światu
meduzę

Pagórek szczęścia

na skraju kaszubskiego lasu
nad brzegiem Brdy
mam swój pagórek szczęścia

tak go nazwałem
bo pewnego lata
wyciągnięty w trawie
z nosem w chmurach
postanowiłem że zawsze
będę szczęśliwy

nie zapisałem tego w zeszycie
ani palcem na piasku
bo sercu dwunastolatka
wystarczy obietnica dana
samemu sobie

żeby jednak oznajmić światu
ten radosny sekret
wrzuciłem do uśmiechniętej rzeki
patyk

Rytuały

odstawiłem w kąt rytuały
pożegnałem się z prawdziwą poezją
przecierpiałem jej brak w milczeniu

wyparowały ze mnie wysokie słowa
opuściła powaga metafor
pewnego dnia obudziłem się wolny
jak źrebak galopujący po łące

dzisiaj po prostu piszę
z łokciami wbitymi w stół
z włosem wystającym 
z nosa

rzadko
niechętnie
powoli

ale jak już
to od razu 
kurwa
na czysto

Ludwik Filip Czech          WIĘCEJ

Więcej

kiedy
opróżniam kopertę
z książki
gazety
z listu
zawsze zaglądam
jeszcze
do
środka

jakby
należało mi się
dużo
więcej

Wiersze pochodzą z nowego zbioru WIĘCEJ 
- Ludwik Filip Czech, wydawnictwo Fundacja 
Duży Format Warszaw 2022, ss 41
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Zbigniew Wilczyński (1954-2008)

Reguła skrętu. Część 3
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

(6). Instynkty przejmujące w szcze-
gólnych okolicznościach władzę nad czło-
wiekiem to atawizmy sięgające korzeniami 
tych wcale nie tak odległych czasów, gdy 
nasz mózg dopiero się kształtował, gdy 
jeszcze nie rozwinęły się w nim zdolności 
do logicznego myślenia. Jednym z najsil-
niejszych instynktów jest instynkt samoza-
chowawczy. Są oczywiście ludzie, którzy go 
nie znają, ale to kalecy psychiczni, tak jak 
do kalek fizycznych można zaliczyć ludzi 
nie znających uczucia bólu. Piskorski był 
normalnym człowiekiem o normalnie roz-
winiętym instynkcie samozachowawczym. I 
to właśnie ten instynkt na kilka chwil przed 
zderzeniem z dębem podszepnął mu, żeby 
mocno skręcił kierownicę w lewo. Nie 
uchroniło to autobusu przed kolizją, lecz 
sprawiło, że uderzył w drzewo prawą stroną 
maski, tą najbardziej oddaloną od kierowcy.

Gdy rozpędzone żelastwo wpadło na 
pień, ruch autobusu w przód uległ gwał-
townemu zahamowaniu i trwał jeszcze nie-
wiele dłużej niż dwie sekundy. W tym czasie 
wydarzyło się kilkaset rzeczy, i to niemal 
naraz. Opisy większości z nich można sobie 
darować, jednak kilka przedstawić trzeba.

Wysunięta w przód podłoga autobusu 
pierwsza uderzyła w pień, ale się w niego 
nie wbiła. Po prostu natychmiast uległa 
zgnieceniu na szerokości około metra i 
była systematycznie zgniatana dalej, w głąb, 
w miarę jak autobus posuwał się naprzód i 
pień coraz głębiej penetrował jego wnętrze, 
z tym że szerokość zgniatanego odcinka 
szybko ulegała zwężeniu przybierając postać 
wydłużonego klina.

Jeśli cały autobus – w którym było 
wielu rannych, a wszyscy bez wyjątku zo-
stali poturbowani – można uznać za strefę 
nieszczęścia, to klin ten był strefą śmierci. 

Zaraz po podłodze uderzyła w drzewo 
pralka automatyczna, stojąca na przednim 
fotelu i podparta solidnym krzyżakiem. 
Najpierw została mocno zgnieciona, a po-
tem rozdarta na wieloboczną masę żelastwa 
najeżoną ostrymi jak brzytwa szpikulcami 
z grubej blachy, grubego szkła i grubego 
drewna. Zapewne nic nie mogło uratować 
tych, którzy znaleźli się na drodze pnia, ale 
później, gdy autobus zaczął się z niego ześli-
zgiwać i zgniatany obszar był coraz węższy, to 
pralka – mocno wbita w drzewo i stercząca 
z niego jak wielka twarda narośl – zebrała 
dodatkowe ofiary.

Trzy osoby straciły życie kolejno, w 
odstępach czasu liczonych w setnych czę-
ściach sekundy. Najpierw śmierć dosięgła 
Andrzeja Miodzika stojącego w przejściu 
między kierowcą i pralką. Dach autobusu, 
pękający płatami i składający się jak talia 
olbrzymich długich kart, ostrą blaszaną 
krawędzią ściął mu czubek czaszki wraz z 
górną powierzchnią obu półkul mózgo-
wych. Jeden z elementów już zgniecionej 
pralki przebił klatkę piersiową niszcząc 
serce, wyszedł na drugą stronę przez plecy 
i złamał prawą rękę kierowcy Piskorskiemu.

Miodzik – wciąż zajęty rozmową ze 
swym przyjacielem Ryszardem Akonomem 

– akurat zaczął orientować się, że autobus 
jedzie jakoś dziwnie, gdy umarł.

Jako drugi zginął stojący na stopniach 
Rafał Walczak. Hołdowanie przesądom 
może być skuteczne w życiu codziennym, 
bo ciągłe pamiętanie o sprawach ważnych 
zmusza człowieka do tworzenia hierarchii 
priorytetów, co sprzyja konsekwencji w po-
stępowaniu, ale nie ma wpływu na wyroki 
losu, na przypadki. Walczak zginął, mimo że 
ani przez chwilę nie oparł się o ramę drzwi. 
Pralka przeleciała mu ponad głową, ale 
zmiażdżył go pień dębu pospołu z podłogą.

Kinga Dukaczewska wciąż była zła na 
stojącego za jej plecami intruza, jednak 
już przy najlżejszym nawet szarpnięciu 
autobusu mimowolnie wychylała ku niemu 
swe ciało. Szukała kontaktu. Walczak, na 
poły świadomy tego, zwlekał. Być może za 
sekundę czy dwie też by się ku niej wychylił. 
Nie zdążył, umarł. Kinga umarła chwilę po 
nim, pod potrójnym ciosem pralki, pogięte-
go oparcia przedniego fotela i połamanego 
drewnianego krzyżaka.

W miarę jak autobus posuwał się do 
przodu, a pień dębu miażdżył partiami 
prawy jego bok, przychodziła kolej na na-
stępnych podróżnych.

Ryszard Akonom, Krystyna Oszczypa 
i Jerzy Nosowski być może zginęliby tak 
czy owak, czy to wskutek wewnętrznych 
obrażeń, jakie odnieśli wpadając na różne 
twarde części wyposażenia pojazdu, czy też 
ranieni przez demolowane wnętrze, jednak 
zabiła ich pralka automatyczna, a raczej 
sterczące z niej ostre krawędzie. Coś co 
kiedyś było drzwiczkami pralki przeorało 
klatkę piersiową Akonoma tak głęboko, 
że niemal przecięło go wpół. Oszczypie, 
odwróconej plecami do kierunku jazdy, 
metalowy narożnik pralki zgruchotał krę-
gosłup. Nosowskiego załatwiły uchwyty, 
którymi na czas podróży unieruchomiono 
bęben; słabo zamocowane, puściły bęben, 
przebiły ścianki pralki i sterczały jak groź-
ne kolce; Nosowski utknął na nich twarzą, 
klatką piersiową i brzuchem.

W tym czasie autobus już niemal zsunął 
się z drzewa, a jednak proces niszczenia 
jego wnętrza wciąż jeszcze trwał. Podłoga i 
dach, ściany z oknami i drzwiami – wszystko 
to ulegało zgniataniu, sprasowaniu i wypię-
trzaniu ku środkowi pojazdu. Fotele sunęły 
w tył wraz z podłogą. Gdy fotel, na którym 
siedzieli Jaromir i Angelika, zaczął zmieniać 
położenie, katastrofa właściwie dobiegła już 
końca, a jednak trwała jeszcze dostatecznie 
długo, by pogięta ściana autobusu zdołała 
przygnieść dzieci do oparć. 

Wstrząs wywołany zderzeniem rzucił 
Jaromira do przodu, więc gdy teraz zderzył 
się z twardą metalową masą, połamał sobie 
żebra, doznał wstrząsu mózgu, a miękkie 
kości jego czaszki pękły w dwóch miejscach. 
Któraś z ostrych metalowych krawędzi głę-
boko rozcięła mu dłoń. Jednak przeżył.

Siostrę Jaromira, Angelikę, wstrząs 
również rzucił w przód, ponieważ jednak 
siedziała z prawej strony, bliżej okna, miała 
krótszą drogę do przebycia i uderzenie w 

ścianę nie było aż tak silne. Dziewczynce 
właściwie nic się nie stało, lecz chwilę póź-
niej ściana dosłownie roztarła ją o fotel. 
Na zhomogenizowaną breję z ciała i kości.

Chwilę później autobus zsunął się 
z drzewa, przejechał jeszcze pół metra i 
stanął. To w tym czasie wbita w pień pralka 
zabrała dwie ostatnie ofiary.

Wstrząs wywołany zderzeniem rzucił w 
przód wszystkich podróżnych, nikt nie zdą-
żył zareagować, nikt nie zdążył przytrzymać 
się czegoś ani zasłonić. Ci, którzy siedzieli 
w fotelach, tłukli twarzami o oparcia foteli 
przed nimi. Ci, którzy stali w przejściu, 
albo padali na podłogę, jeśli nikt przed 
nimi nie stał, albo – tak jak Anna Kowalska 
i proboszcz Grochowacki – wpadali na sie-
bie. Proboszcz Grochowacki wpadł także na 
sterczący z pralki gruby i długi kikut górnej 
poprzeczki drewnianego krzyżaka. Kikut 
przebił księdza na wylot, po czym głęboko 
wniknął w trzewia kobiety. Świadomość 
księdza rozpłynęła się szybko i bezboleśnie 
w gęstej białej mgle, która szczelnie otuliła 
mózg. Świadomość Anny Kowalskiej odpły-
wała dłużej, w bólu promieniującym z po-
ranionych wnętrzności, w męce wywołanej 
wstrętem, że oto coś rzuciło ją w objęcia tego 
obmierzłego i obleśnego typa.

Grochowacki zmarł kilka minut póź-
niej, kobiecie chwilowo przeznaczony był 
inny los.

(7). Ostatnie echo łoskotu wywołanego 
zderzeniem autobusu z drzewem zamarło 
w oddali akurat wtedy, gdy pojazd z chrzę-
stem poszarpanej i pogniecionej blachy 
zatrzymał się na dobre. Również wtedy ożyła 
grupka dzieci skamieniała z przerażenia 
na środku szosy, najpierw rozbiegła się jak 
stadko spłoszonych piskląt, po czym pod 
energicznym przewodnictwem nauczyciela 
Stasiuka okrążyła autobus szerokim łukiem 
i schroniła się pod markizą osłaniającą wej-
ście do „Rozety”. Obok Edwarda Pancera, 
który nagle jakby ocknął się z dziwnego 
letargu i zaczął potrząsać głową zdumiony 
wszystkim, co przed chwilą zobaczył.

Minutę później ruszyły spod gimbusa 
pozostałe dzieci i wraz z nauczycielką Mir-
kowską dołączyły do stłoczonej pod markizą 
gromadki.

(8). Huk powstały przy zderzeniu wy-
wabił z „Rozety” wszystkich siedzących tam 
ludzi, wyciągnął też poza progi mieszkańców 
dwóch pobliskich domów. Wokół znisz-
czonego mana wszczął się ruch. Pierwsza 
karetka pogotowia przyjechała dwadzieścia 
minut później, a tuż za nią dwa policyjne 
radiowozy i samochód dowodzenia straży 
pożarnej. Niedługo potem nadciągnęła 
ekipa telewizyjna i dziennikarze z lokalnej 
prasy. Kto zawiadomił ich wszystkich, nie 
wiadomo. Na pewno nie Edward Pancer. On 
ani na chwilę nie ruszał się spod markizy, 
miał zresztą pełne ręce – a raczej pełną 
gębę – roboty, bo bez przerwy opowiadał 
każdemu, kto się nawinął, o wydarzeniach, 
których był jedynym naocznym świadkiem.

Choć deszcz powoli ustawał, na dworze 
wciąż było ciemno, ale teraz w tej ciemno-
ści zdemolowany man, na którym skupiła 
się uwaga ekip strażackich i telewizyjnych, 
świecił jak pęknięta perła w połamanej 
koronie. Panował wokół niego gorączkowy 
ruch, strażacy cięli i odginali połamaną i 
zgniecioną blachę, sanitariusze kursowali 
z noszami, karetki odjeżdżały i przyjeżdża-
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ły, a reporterzy i policjanci odnotowywali 
kolejne ofiary, te śmiertelne i te rokujące 
nadzieje.

A Edward Pancer wciąż opowiadał. 
Policjanci byli zbyt zajęci pomaganiem 
strażakom i pogotowiu, by zorientować się, 
że mają świadka wypadku, ale ludzie z ekipy 
telewizyjnej węszyli wszędzie i w końcu do 
nich dotarło, że jest ktoś, kto urozmaici sen-
sacyjnymi szczegółami makabryczną relację. 
Ponieważ z „Rozety” uczyniono główną bazę 
operacji ratunkowej i ciągle ktoś do niej 
wchodził albo wychodził, ludzie z ekipy od-
ciągnęli Pancera w bok i regulując tajmlapsa 
ustawili na tle ściany pod dużym plażowym 
parasolem. Tam dziennikarz poprosił go, 
żeby opisał to, co widział.

Z początku Pancer, oślepiony jaskrawy-
mi światłami, był trochę spłoszony, mrugał, 
uciekał ze spojrzeniem na boki i dukał coś 
niepewnie, ale ponieważ dzisiaj już wie-
lokrotnie opowiadał swoją historię, więc 
szybko się rozkręcił.

– I te dzieciaki – mówił – były na środku 
szosy, jak z jednej strony na zakręt wjechał 
autobus, a z drugiej strony dajEwo.

– Słucham, co? – przerwał mu zdumio-
ny dziennikarz.

– Daewoo! – podrzucił ktoś z ekipy.
– No! – potwierdził Pancer. – DajEwo 

eleganca.
– Daewoo! – powtórzył ten z ekipy. – 

Daewoo lanos, nie leganza!
– No przecież mówię! DajEwo elegan-

ca! – upierał się Pancer!
– Daewoo lanos!
– O matko! – stęknął dziennikarz pod 

parasolem. – Dajcie spokój, panowie, niech 
on mówi, co chce. Potem to się potnie i 
złoży na nowo! Niech mówi!

No i Pancer mówił. Tylko raz prze-
szkodził mu członek ekipy, który asystował 
strażakom przy rozpruwaniu mana i wydo-
stawaniu z jego wnętrza kolejnych ofiar. Wy-
skoczył z deszczowych ciemności, zatrzymał 
się w kręgu ostrego blasku z trudem łapiąc 
oddech, wykrzyknął: – Osiem! Osiem śmier-
telnych! – i biegiem wrócił do swego zajęcia.

– Osiem… – powtórzył dziennikarz pod 
parasolem, potrząsając głową. Przez chwilę 
panowała cisza pełna skupienia i powagi, 
po czym dziennikarz spojrzał na Pancera. – 
Proszę, niech pan mówi dalej – rzekł.

No i Pancer mówił. Czasem zdarzało 
mu się oglądać wiadomości, mógł wyobrazić 
sobie, jak wygląda czy też jak będzie wyglą-
dał na ekranie, więc szybko wczuł się w rolę 
i nie poprzestał na opisie, nawet nie pytany 
pozwalał sobie na wyciąganie wniosków.

– Gdyby nie kierowca, to autobus wje-
chałby w te dzieciaki – zakończył. – Wjechał 
jak nic, mówię wam, a potem wpakowałby 
się w elegancę i zrobił z nich miazgę.

To wtedy w kręgu światła znów zma-
terializował się facet, który asystował stra-
żakom.

 – Boże! – stęknął. – Boże! Są następne 
dwie ofiary, matka i syn! Matce drewniany 
kołek przebił brzuch i rozpieprzył wnętrzno-
ści! Jeszcze żyła, jak ją wyciągali, ale umarła 
w karetce! A jej syna zaklinowało między 
ścianą i fotelem, jak w imadle! Nie mogli 
go wyciągnąć, a jak już wyciągnęli, to umarł, 
bo wykrwawił się z rany na ręce! Boże! v

Łódź, marzec 2000 r. 

Początki powstania Dyskusyjnego Klu-
bu Literackiego mającego swoją siedzibę w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, 
o jakże wymownej nazwie ,,Pod Drabiną”, 
sięgają początków 1980 roku i przypadają w 
swojej najbardziej twórczej działalności na 
dekadę lat 80., by ulec powolnemu zanikowi w 
początkowej fazie transformacji ustrojowej lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Powstanie Klubu była to kolejna inicjaty-
wa mająca na celu pomoc młodym adeptom 
pióra zaistnienia w przestrzeni literackiej Rze-
szowa, który w tym czasie dopracował się już 
środowiska literackiego. Prężnie funkcjonujący 
Związek Literatów Polskich z Kołem młodych 
literatów ,,Gwoźnica” skupiał kilku wartościo-
wych poetów i prozaików mających wówczas 
niemały dorobek twórczy i rozpoznawalnych 
w środowiskach literackich w Polsce.

Z tym większym zainteresowaniem po-
chyliłem nad posiadanymi w 
moim prywatnym archiwum 
materiałami z działalności 
Klubu, przez którego progi 
przewinęło się kilkadziesiąt 
osób. Koordynatorem dzia-
łalności Klubu był Wiesław 
Kot. Korzystając z profesjo-
nalnej bazy WDK organizo-
wano spotkania z twórcami. 
Podczas tych spotkań pro-
wadzono rozmowy o litera-
turze. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom środowiska orga-
nizowano warsztaty literackie 
i turnieje jednego wiersza 
na terenie Rzeszowa, jak 
również w innych miejsco-
wościach. Członkowie Klubu 
publikowali swoje utwory 
w wydaniach zbiorowych 
w almanachach, arkuszach 
poetyckich i indywidualnie, 
w ówczesnej prasie o zasięgu 
regionalnym jakim był dzien-
nik Nowiny, ze swoją cotygo-
dniową wkładką kulturalną 
Widnokrąg oraz w pismach o 
zasięgu ogólnopolskim, do których niewątpli-
wie należały: Prometej, Profile, Twórczość Robotni-
ków, Nike, Twórczość i inne. Brali też udział w 
literackich audycjach Polskiego Radia. Często 
uczestniczyli z powodzeniem w konkursach 
regionalnych i ogólnopolskich. Kilkoro z nich 
posiadało przygotowane do druku indywidual-
ne tomiki literackie, co zaowocowało w później-
szym okresie członkostwem w organizacjach 
literackich. Do aktywnych członków należeli: 
Janina Ataman, Roman Bańkowski, Jan Bielec-
-Bielecki, Zdzisław Czop, Kazimierz Dziubek, 
Stanisław Gdyk, Marek Gudzowski, Marta 
Hydzik-Żmuda, Andrzej Kantecki, Stanisław 
Konieczny, Renata Kotarba, Jaromir Kwiatkow-
ski, Sławomir Markowski, Alicja Michałowska, 
Mieczysław Mularski, Jacek Napiórkowski, Ma-
rek Niemiec, Robert Nowak, Wojciech Paluch, 
Małgorzata Pomorska, Ryszard Stachurski, 
Marek Strach, Henryk Szarek i inni.

W okresie działalności ukazały się 

Stefan Michał Żarów 

Pod ,,Drabiną” Poezji

drukiem dwa starannie edytorsko opra-
cowane almanachy z wierszami członków 
Klubu. Pierwszy wydany został w 1985 roku, 
natomiast drugi dwa lata później i opatrzo-
ny został fragmentami recenzji Wiesława 
Zielińskiego i Wojciecha Kawińskiego. W 
swojej recenzji W. Zieliński, późniejszy prezes 
Oddziału ZLP w Rzeszowie, pisał: Członkowie 
Klubu Pod Drabiną umieją już oddzielić debiu-
tancką naiwność od pełnej prostoty słów, własnej 
prawdy o życiu! I właśnie za dążność do najprost-
szego sposobu wyrażania swych uczuć chciałbym 
pochwalić wszystkich dwudziestu trzech autorów 
prezentujących utwory w omawianym almana-
chu. (...) Dążność do jak największej prostoty 
w poetyckim wyrażaniu stanów świadomości i 
podświadomości, to również zasługa dobrego ter-
minowania u największych mistrzów współczesnej 
poezji (...). Natomiast W. Kawiński po lekturze 
wierszy umieszczonych w almanachu stwierdził: 
(...) Teksty poetyckie młodych, zawarte w alma-

nachu cechuje chwalebna za-
sada zwięzłości, młodzieńczej 
szczerości, chociaż znajdzie się 
tu i ówdzie stwierdzenie tyleż 
poetyckie, co naiwne. Alma-
nach bez wątpienia przybliży 
jednym debiut książkowy 
(indywidualny), a innym 
utoruje drogę do publikacji 
w czasopismach o zasięgu 
ogólnopolskim. Tego należy 
życzyć młodym poetom, zrze-
szonym w Klubie literackim 
przy WDK”.

Historycznie topos 
drabiny ma odległą trady-
cję sięgającą najdawniej-
szych czasów, to symbol 
transcendencji odrywają-
cej człowieka zanurzone-
go w ziemskiej egzystencji. 
Owa metaforyczna drabi-
na w nazwie Klubu symbo-
lizuje trud drogi, twórczą 
wspinaczkę, ale również 
fakt, że wytyczony cel wart 
jest wysiłku i poświęcenia. 
Czas okazał się bardzo ła-

skawy dla niektórych członków Dyskusyjnego 
Klubu Literackiego WDK ,,Pod Drabiną”, 
którzy rozwijając swoje zainteresowania 
twórcze w późniejszych latach wnieśli znacz-
ny wkład w rozwój środowiska literackiego i 
dziedzictwa kulturowego w ogóle. v
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Celina Lesiewicz

Piłka

Jak heban rącza piwnooka 
Czarna jak święta ziemia 
Wyrzeźbiona kształtnie Binette 
Bawi się z białą niczym 
Pierwszy przebiśnieg zatknięty 
Dla blasku w ślubną suknię 
Olgą 

Ktoś - pewnie dziecko - wziął słońce w ręce 
I cisnął w nieboskłon matczynego oceanu 
Jakiś olbrzym niewidomy żarłoczny gigant 
Popycha je żółcią z trzewi 
I chłodzi skunksim oddechem 

Dla zabawy dla rześkiej dziecinnej przyjemności 

Dziewczynki gonią za piłką. Ona igra. 
Przystając tu i ówdzie zaklina się że jest kulą 
Czaszą ziemską spłaszczoną z wierzchołków 
Od uderzeń kopnięć i ciosów 
Pąkiem o orbitach z pisku i śmiechu 

Ale co to za piłka 
Kawał gąbki z wydartym okiem 
Nadgryziony arbuz pozbawiony serca 
Byle co znalezione gdzieś na dnie płaskiej doliny 
Skarb dzieciństwa jakże brudny szary i brzydki 

Binette przystaje. Węże jej zmyślnych warkoczy 
Niby to przylepionych do czaszki 
Równolegle z linią kości 
Lśnią od potu 

Oczy Olgi błyszczą od żaru pędu i szczęścia – 
Mienią się wbrew lawinie drobnych kamyczków – 
Szybkich oddechów nie do cofnięcia i złapania 
To trawa połknęła im piłkę 
Figlarna Binette chce capnąć 
Wydrzeć ją zielonym zębiskom 
Ale przystaje. Nachylona nad morzem trawy 
Nad jej potokiem kropek i kresek 
Nad jej zielonym łagodnym zboczem 
Nad jej czołem pofalowanym leniwie 
Nadsłuchuje 

- kukmal, Olga, mrówka 
mrówka idzie 

Kładzie czarną 
Jak spadająca gwiazda 
Jak spopielały węgiel ręką 
Brązową mrówkę 
Niczym pierścień złoty 
Na dłoń miękką cienką 
Bielszą niż poranne mleko 
I lniane prześcieradło 

- das ist Amajze 
Amajze 

o Amajze 

Marcin Lenartowicz

Ziemia. Chmura. Hak.

Od najbliższego, stałego lądu dzielą mnie nieba
i sześć godzin snu.
Wokół tańczą ostatnie drzazgi ze statku, który się zmógł, a potem zatonął.
Zostałem tylko ja i te strzępki, tworzące teraz horyzont, uwierające w plecy.
Przynajmniej do najbliższej pełni, od której oddziela mnie bezkresne
„niczego tak bardzo...”.
 
Zostałem tylko ja.
Jak obłok pośrodku oceanu, odbity w nim jak w kalce.
Jak hak, którym byłem zawsze, odkąd pamiętasz.
 
Tańczę więc na chłodnej tafli, tożsamy mewom,
które przysiadają czasem na mnie i karmią szeptem.
Skórę przypieka mi słońce, przypieka tak bardzo, że ta w końcu zeschnie
i zmieni się w kamień.
Stanę się szeptem pośrodku dróg, wreszcie kompletny i stały jak odgłos.
Stanę się piachem, w którym ktoś, kiedyś - zakopie kufer lub dwa.
Tańczę więc pośrodku morza i staje pierwszymi klifami.
Ktoś skacze ze mnie, nieświadomy tego co pod nim.
I choć zanurza tylko stopy, w stromej - ostrej wodzie, ta pochłania go całkiem, 
zamienia w hak, którym byłem od zawsze. Dopóki pamiętasz.
 
Został tylko on/ona.
 
Bezwiednie sięga do mnie rękoma, wczepia palce w ubity już,
stały lont.
A ten się rozsypuje.
 
Jak chmura.
Jak dym.
 
Jak pustynia

Stefan Pastuszewski

Niedzielny lot w przestrzeń

w taką pustą niedzielę
kiedy zatrzymały się mechanizmy napędzające dzień
i autobusy
podparty kieliszkiem wina
piszę do ciebie list w przestrzeń
ani cię złapię
ani cię zatrzymam
wymyślę na nowo
i z pamięci obmyślę

taka pusta niedziela
przechodniów jak na lekarstwo
a ty idziesz przez świat
mój czy już nasz
nie wiem
ten świat
idziesz
ja tu siedzę 
a my idziemy

Waldemar Jagliński

BELLATOR II ALBO LOCUS 

wojownik wśród złomu srebrnych cokołów
we wrakach o zgasłych oczach dysz –  
nowa ćma w majestacie dalekiego słońca 
cherlawe istnienie pod kolejnym numerem
z nieskończonych siostrzanych konstelacji  

życie na linii pękniętego zwierciadła
na krańcu batalii zielonych wciąż umysłów 
twarz wykrzywiona w niespełnieniu – 
marna kopia Edvarda Muncha   

Magdalena Podobińska

gwieździsta noc

gwieździsta noc 
tam Vincent 
tu ja 
 
zagubiona niewinność 
 
słoneczniki wyskubane
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Będzie tu mowa o wyżu demograficznym 
z lat powojennych, czyli o rzeszach obywateli 
nazwanych na Zachodzie boomerami. Podaję 
internetową definicję: „Boomer – Osoba najczę-
ściej starsza wiekiem, pochodząca z pokolenia wyżu 
demograficznego (baby boomers), która nie podąża 
za nowymi trendami, wykazuje się sentymentem 
odnośnie do starych czasów, w połączeniu z pogardą 
wobec postępu technicznego i światopoglądowego”. 
Przy takiej definicji ja jestem boomerem 
połowicznym: mam sentyment do starych cza-
sów, ale tylko do PRL, bo z tzw. karnawałem 
„Solidarności” nie miałam nic wspólnego (co 
podkreślam zawsze!). Za nowymi trendami 
wprawdzie zbyt żwawo nie podążam, ale postęp 
techniczny podziwiam, a światopoglądowy 
uważam za konieczny. Nigdy nie miałam 
moherowego beretu, ale moherowy kapelusz  
noszę chętnie. W boomerowej większości 
reprezentuję mniejszość nieprzewidywalną. 
Na partie kierowane przez liderów-boomerów 
patrzę bez entuzjazmu. Gdy jednak nadszedł 
taki moment dziejowy, że rządzącego niemło-
dego mógł pokonać tylko polityk o dekadę 
starszy, do owego wypędzenia diabła Belzebubem 
dołożyłam ręki.    

Za czasów mej młodości popularne było 

Ariana Nagórska

Pod naporem wyżu

hasło Zima wasza, wiosna nasza! Wiosna koja-
rzy się z młodością, a młodych było wtedy tak 
wielu, że nawet dziś, gdy są już seniorami, ich 
hasło wciąż pozostaje aktualne, i to w formule 
rozszerzonej: Wiosna, lato, jesień, zima – NASZE!  
W demokratycznych wyborach przewaga li-
czebna boomerów nad młodszymi rocznikami 
jest tak znacząca, że nawet gdyby wszyscy mło-
dzi bez wyjątku głosowali (z braku możliwości 
głosowania on-line taszcząc też do urn całodo-
bowych odlotowców, naćpanych, wycofanych 
itp.) – i tak będą w mniejszości jeszcze przez 
długie lata. Ani prawa przyrody, ani nawet 
międzynarodowe tajne spiski nie uporają się 
szybko z tak potężną masą.. Przykładowo, 
wśród znanych mi wyznawców spiskowych 
teorii dziejów, którzy twierdzą, że „w  interesie 
globalnych potęg jest jak najkrótsze życie obywateli, 
dlatego od lat jesteśmy z premedytacją zatruwani z 
wody, ziemi i powietrza” – najmłodsi mają ponad 
60 lat i …zanosi się na duuużo więcej. Widać 
trucizny też nie mają mocy.

Pewnego razu  wystraszyły mnie dobie-
gające z radia krzyki kilku „dziennikarzy” i 
„publicystów”. Ponieważ wszyscy hałasowali 
równocześnie, zdołałam wyłowić tylko trzy. 
słowa: młodość, skandal i nieodpowiedzialność. Od 

NISZA KOZIOROŻCA

Chciałem zostać sławnym malarzem    
jak Leonardo, twórca obrazu „Mona liże’’. 
Nie wiem jednak co liże, bo spóźniłem się   
na wycieczkę do Luwru.

Poszedłem w granatowym garnitu-
rze,   pożyczonym od sąsiada Klimasa na 
egzamin w Akademii Sztuk Przepięknych i 
pokazałem profesorom moje akwarele. Nie 
spodobały   się.

- No, to będzie trzecia wojna światowa 
– rzekłem odchodząc - Założę jak Adolf 
Hitler po porażce na egzaminach, partię   
faszystowską.

Nie słuchali mnie. Kto z głupcem 
i   miernotą chce rozmawiać? Ale jeszcze 
zobaczą kim jestem.

Zawziąłem się, uparłem, postawiłem   
wszystko na jedną kartę, by zadziwić świat 
wielką powieścią. Większą od książek Toł-
stoja. Może nawet dwumetrową. Siedziałem 
w dzień, często w nocy i udało mi się po 
dwóch latach skończyć dzieło. Schudłem 
i osiwiałem z wysiłku, ale to cena, którą 
ponoszą geniusze. Ucha sobie nie uciąłem 
jak pewien malarz, wiem jednak dobrze jak 
ciężko się tworzy arcydzieła.

- Dużo wysiłku włożyłem w pisanie -  
rzekłem do redaktora z czarną fajką i szarą 
brodą lub na odwrót.

Spojrzał na kartkę, którą mu wręczy-
łem   rano, gdy przyjechałem do stolicy 
pociągiem   z przesiadkami. Wszedłem 
do ekspresu w Przemyślu i przez Niemcy 
wschodnie i południową Danię po tygodniu 
dotarłem na miejsce. Warszawa jest podob-

Robert Kurpios

Awangarda

na do Nowego   Jorku. Drapacz chmur obok 
drapacza. Pomyślałem, że może jestem w 
Ameryce, lecz nadepnąwszy chłopu na od-
cisk usłyszałem: 

- Jak łazisz wieśniaku!
Ucieszyłem się, że jestem w kraju i 

łzy   mi się pojawiły w oczach, gdy me ucho 
wyłowiło z wielkomiejskiego hałasu polską,   
kulturalną mowę.

- Krótka ta powieść - rzekł wydawca - 
Tylko cztery zdania.

- Niedługa, ale treściwa, nie dałem rady   
napisać grubszej. Gdybym siedział kolejne   
dwa lata nabrałaby masy.

- Zawracasz kolego, głowę. Brak talentu   
i problemy z logiką.

- Mam problemy z żołądkiem jak bim-
bru się napiję…

- Dobrze, dobrze - przerwał mi redak-
tor.

Schodziłem po schodach ciężkim kro-
kiem. Po ulicach jeździ dużo aut, to dobrze,   
bo pod pociąg się nie rzucę. Sąsiad Kolasa   
próbował, ale mu tylko czapkę przecięło.   
Przejeżdżał szybki pendolino i ma teraz    
chłop bejsbolówkę bez daszka.

- Poczekaj, pan chwilę - krzyknął jakiś    
ryży młodzieniec z wydawnictwa.

Przystanąłem.
- Nie trzeba się martwić – rzekł.
- A co? Mam podskakiwać?
- Pewnie. Stary się nie zna. Idź pan do   

wydawnictwa „Nowe Trendy’’. Tam książkę   
opublikują.

Poszedłem. Młody redaktor podobny   

razu straciłam zainteresowanie, wnioskując 
błędnie, że mówią znów o Radku Sikorskim, 
młodym jak na nasze standardy, przy tym w kół-
ko określanym ostatnio jako nieodpowiedzialny 
skandalista. Tymczasem zdarzył się ewenement: 
ten powalający jazgot wcale nie dotyczył Radka 
ani nawet jakichkolwiek spraw ojczystych. Po 
prostu w jakimś kraju, chyba unijnym, wysunię-
to propozycję, by przyznać obywatelom prawa 
wyborcze od 16. roku życia. Nie rozumiem, 
skąd u nas taka panika już na zapas. Nawet gdy-
by tego rodzaju prawa wprowadzono w Polsce, 
czy  wydelikacony, nastolatkowy niż  może w 
czymkolwiek zagrozić tłumom wspieranych z 
Niebios spiżowych pogromców komuny?   

Boomery górą, dopóki nie mamy nowego 
wyżu demograficznego. Dlatego nie mogę po-
jąc, czemu akurat wszelkiej maści ekstremiści 
konserwatywni, doktrynerzy, tradycjonaliści i 
fundamentaliści wyznaniowi  z dziką furią pro-
mują rozrodczość. Przecież im liczniejsze będą 
roczniki młode, tym prędzej  „stary, wspaniały 
świat” boomerów odejdzie do lamusa.

Jakże cieszyłam się, że nie mam wnuków, 
gdy podczas pewnych wcześniejszych wyborów 
lansowano znamienne hasło: Zabierz babci 
dowód! v

do Pola Raksy z ładnym żółtym warkoczem    
był książką zachwycony.

- Kolega jest twórcą minimalizmu w   
prozie. Sprzeda się w kilkutysięcznym nakła-
dzie. Przetłumaczymy ją na mongolski oraz   
języki murzyńskie - powiedział i zaciągnął     
się papierosem z trawy. 

Zostałem awangardowym pisarzem.   
Krytyka nie może się mnie nachwalić za   
eksperymenty językowe. Czytelnicy jeden 
przed drugim biegną by zdobyć dzieła 
Józefa Becały. Po wydaniu kilku bardzo 
krótkich książek, wysyłam do szanowanych 
wydawnictw puste kartki i leżę sobie w rezy-
dencji na Ibizie, przez młode czytelniczki. 
Przewracam się z boku na bok, a konto w 
banku   coraz większe, a  mówią, że z próż-
nego i Salomon   nie naleje. v

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
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Anna Błachucka

List (3)
Monodram dokończenie z poprzedniego numeru

Sztuka… To co odrealnione, ubajkowio-
ne, zheroizowane, zideologizowane, lukrowane, 
splugawione, oczernione, wybielone powinno 
się w ustach aktora tak ułożyć, i tak potem wy-
płynąć ze sceny do ludzi, aby po jakimś czasie 
widz zadziwił się, że to było i jest o nim, o jego 
sąsiedzie, o jego przyjaciołach albo wrogach. 
Czasami tekstu sztuki zrozumieć niepodobna, 
ale…

Od czego przyśpieszony kurs życia, trwa-
nia, twórczości autora sztuki? Bo w teatrze 
nie powinno być za dużo teatru. Tylko tyle, 
ile trzeba. Żadne tam spotęgowanie, broń 
Boże ujmowanie. I to jest właściwie ta sztuka 
aktorstwa. Tyle, ile trzeba, jak soli w potrawie, 
jak ostrej papryczki, jak gałki muszkatołowej… 
To co słychać, musi być tak samo prawdziwe, 
jak to co widać. Każdą sztukę trzeba przeżyć, 
przepuścić przez najcieńszą żyłkę, poczuć w 
mięśniach i kościach, skropić łzą, oblać potem, 
przytulić serce sercem, prześwietlić duszą, opa-
trzeć wzrokiem, dotknąć wszystkimi zmysłami i 
dopiero wtedy rozdziawia się w człowieku dusza 
i stwierdza: – Aaaaaa… To o to chodziło! To 
takie jest przesłanie. Taki Mrożek, Różewicz…

 Aktor… Aktorek… Aktoreczek… 
Aktorzyna... Wyrobnik, rzemieślnik, gadacz, 
odtwarzacz, klepacz, memłacz, papuga, twarz do 
wynajęcia, ciało do dyspozycji, umysł do ominię-
cia, a nawet zniewolenia… A gdzie artysta? Czy 
aktor jest artystą? Nie ma małych ról, są tylko mali 
aktorzy – powiadają. Jeżeli aktor, tym co wypo-
wiada, tym kogo przedstawia, nie zadziwi swojej 
duszy, to nie powinien wychodzić na scenę. 
Jestem o tym przekonany. Roli oddaje się całe 
serce, intelekt, uczucia, Ale jeśli sam się zadzi-
wi, to musi się tego trzymać, nawet wbrew woli 
reżysera, wbrew regułom wyuczonym, wbrew 
„życzliwej” krytyce wbrew bólowi korzonków, 
wbrew biegunce, wszędobylskim bakteriom, 
podstępnym wirusom, wbrew wszystkiemu. Nic 
się wtedy w przesłaniu nie da ominąć, zmargina-
lizować, żadnym słowem nie da się pogardzić, 
żadnego nie wolno okroić z końcówki. Cała 
rola jest galopem umysłu, balansem, na granicy 
wytrzymałości ciała i myśli. Coś tak określonego, 
jak twoje ciało, zrobi tyle ile może, nie wyjdzie z 
siebie, ale myśl? Kto i kiedy zdoła ją pochwycić 
i ujarzmić? Nikt! Nawet reżyser. Trzeba sobie 
pozwolić na lot, bo drugiego takiego zapału 
nie wykrzesze się na zawołanie. I to jest kreacja 
aktorska. Aktor przecież mocuje się z tekstem 
długo, a widz tylko w czasie krótkiego spektaklu. 
I jeśli taka maszynka do mówienia zrutynizowa-
na czasami do cna, wyjdzie przed publiczność? 
To co? Niby kordialnie, niby tubalnie, niby w 
zgodzie z dykcją, wiernie z tekstem, niby wyraź-
nie, ale bez wyrazu. Drętwo. Powierzchniowo. 
Nie lubiłem Bertolta Brechta. Tego jego dy-
stansu, wiecznego żądania miejsca aktora na 
pozycji odtwórcy. Ale jego Matkę Courage i jej 
dzieci podziwiałem. Blisko 20 reżyserów teatral-
nych bądź telewizyjnych mierzyło się z tą sztuką. 
Moja wyobraźnia najlepiej się identyfikowała z 
postacią Kapelana. Uwielbiałem tę rolę.

Wielka sztuka nie powinna odbierać czło-
wiekowi poczucia bezpieczeństwa, choć ukazuje 
świat straszny, odległy, ponad wiedzę człowieka, 
ponad jego chcenia i marzenia nawet. Wielka 
sztuka jest jak esencja, powinna zapaść widzowi 

w serce, w umysł i być możliwa do skosztowania 
według potrzeb, według możliwości żyjącej isto-
ty. Ukłucie teatrem jest jak zastrzyk ze wzruszeń, 
z przerażenia, z oczyszczającej radości, z uczuć 
ważności trwania na tej ziemi. Z teatru powinno 
się wyjść poruszonym, co najmniej poruszonym.

Och! Takie „Być albo nie być” Szekspira… 
Pytanie zasadnicze ludzkiego trwania. Mierzy-
łem się z tym, mierzyłem… Gra jest śmiertelnym 
wrogiem aktora. Trzeba być prawdziwym w 
świecie iluzji. Aktorstwo to zawód, gdzie obo-
wiązkiem jest czuć, odczuwać, współodczuwać, 
doznawać… Szekspir poprzez usta Hamleta tak 
mówi: Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak go 
przeczytałem: płynnie i swobodnie. Gdybyś miał de-
klamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, 
wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herod miejski. 
I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów 
oszczędnie: w najdzikszym zamęcie, wierze, nawałnicy 
namiętności trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji 
składnie wyrazić. Rani mnie do żywego, kiedy słyszę, 
jak jakiś krzykacz w peruce drze się tak, że rwie na-
miętność na strzępy i szmaty; a tymczasem ogłuszona 
galeria i tak nic z tego nie rozumie z tego miotania się 
i wrzasku. Takiego draba kazałbym oćwiczyć...

I nieco dalej:
Ale strzeż się nijakości. Kieruj się w tych 

sprawach własnym wyczuciem. Niech działanie 
zgadza się ze słowem, a słowo z działaniem. I 
pilnuj się zwłaszcza, żeby nie wykraczać poza 
naturalność, która jest zawsze powściągliwa.

A. Molier w Świętoszku tak to wyraził:
Doprawdy, większość ludzi to stworzenia dziwne:
Co w zgodzie jest z naturą, to im jest przeciwne.

Czy to osiągnąłem? Po każdym spektaklu pyta-
łem siebie o to, po każdym…

Tyle ról… Dlaczego więc odmówiłem 
grania tej, kiedy zgadzałem się na wielokroć 
gorsze nadużycia na linii – autor, reżyser, aktor? 
Dlaczego to zrobiłem, kiedy wydawało mi się, 
że potrafię powiedzieć wszystko? Powinienem 
spróbować grać tak, jakby się nie grało, mówić, 
jakby się nie mówiło, czyli wyłączyć na ten czas 
wrażliwość. Dlaczego odmówiłem? Znałem 
sztukę i rolę i wiedziałem, gdzie mam wstawić 
te kur… Gdy powiedziałem – nie, zrobiło mi się 
jakoś lekko, jakbym się uwolnił z kajdan, jakbym 
worek z siebie zrzucił. Przecież mogłem się zgo-
dzić, popracować nad rolą, starać się zrozumieć 
autora sztuki i reżysera, wykreować postać tak, 
aby to przekleństwo wybrzmiało jako… Jako co? 
Jako konieczność? Jako maniera, jako nieoby-
cie, jako bluzganie nawet, jako podłożenie pod 
te słowa wszystkich moich złości, niepowodzeń, 
słabości, nieporadności. Mogłem się na ten czas 
wyłączyć z roli i dać w pysk tym słowem wszystkim 
moim lękom, opluć pułapki życia, sponiewierać 
wszystkie kobiety, które mi były nazbyt przychyl-
ne, albo nieprzychylne.

Pochwała, a nawet gloryfikacja przecięt-
ności zdarzała się już w sztuce. Pokazywanie 
świata tak, jak go widzi zepsuty człowiek nie 
jest nowością. Ale obecne pokazywanie świata 
poprzez wulgaryzmy, przekleństwa – nabiera 
takiego tempa, że mnie to przerasta. Czasa-
mi przypomina mi dziecinadę, dorabiającą 

sztukom wąsy, brodę, podglądającą sztukę od 
strony pożądania. Z intelektualnej strawy robią 
paszę, z każdej kobiety dziwkę. To już nie jest 
ani oryginalne, ani autentyczne. Pokazać ludzką 
brzydotę i ludzką małość poprzez treść i język? 
Można, a nawet trzeba, ale nie ma potrzeby 
wstawiać na siłę przekleństw, tam, gdzie ich nie 
było, gdzie są śmieciem, brudem, plugastwem… 
Reżyser nie może szukać sukcesu za wszelką 
cenę, sukcesu poprzez nagość i przekleństwa.

Gombrowicz w Operetce stwierdza: Nagość, 
phoszę państwa, jest demagogiczna, jest wphost socja-
listyczna, bo i cóż by było, gdyby gmin odkhył, że nasza 
dupa taka sama?!

Nawet postacie odrażające moralnie mają 
prawo do pokazania w nich odrobiny dobra, 
do uczłowieczenia. Można pytać i zastanawiać 
się, dlaczego na świecie jest tyle zła. I szary, 
albo amoralny bohater, zepsuty bohater, zły 
do szpiku kości bohater wchodząc na deski 
teatru, na pewno nagością zszokuje widza, 
zadziwi, ale dzięki świetnej robocie artystycznej 
reżysera i aktorów, zdoła przerodzić się w coś 
na pierwszy rzut oka nieuchwytnego, a jednak 
trwale umieszczonego w pokładach naszego 
rozumienia i pragnienia ulepszania życia. W 
rękach świadomego twórcy i reżysera każde 
ludzkie zachowanie może stać się materiałem 
bogatym w artystyczne wartości, a zło, groza i 
strach nie muszą wcale uruchamiać w widzu 
najgorszych instynktów.

Widocznie czarka się przepełniła, Dojrza-
łem do tego, aby powiedzieć – NIE! Chodziło o 
to, jak państwo pamiętają, że miałem w trakcie 
grania swojej roli powiedzieć kur… około 123 
razy. Aleksander Brukner nazwał je prasłowem, 
w zapisie polskim funkcjonuje już od 1415 roku. 
Doczekało się ponad dwudziestu synonimów, a 
wszystkie oczywiście wulgarne.

Co, przepraszam, kto to jest kurwa?

W czasach mojej młodości to było słowo 
robotnicze. Każda wypowiedź robotnika mu-
siała się podeprzeć tym słowem, używanym jako 
przecinek, jako brakujące słowa, jako podkre-
ślenie wyrazu niezgody czy zdenerwowania… 
Podobno w wojsku jeszcze ciekawiej w tym 
względzie. Częściej jest wypowiadane niż brany 
oddech. Kilka na jednym wydechu! Nie byłem 
na szczęście, nie byłem. Dzisiaj przekleństwa, to 
domena głownie nastolatków i… teatru. Teatr 
przebił nawet nastoletnich, zmanierowanych 
wypowiadaczy.

Tego słowa nie da się wymawiać obojętnie, 
nawet jeśli ktoś używa go jako przecinka. Jedno 
z najbardziej intrygujących słów świata. Ci co 
tylko dotykają życia użyli na pewno, co najmniej 
raz, tego słowa. No, jeśli jest jakaś jego świątobli-
wość, jego dostojność, jego magnificencja, albo 
nawet jego wysokość, która nie wypowiedziała go 
głośno, to na sto procent – pomyślała. A może 
tak spróbować o niej mówić ciepło: – Daśka, 
Dasiuńka, Darka, Chciuńka, Dobrunia, Dobruś-
ka, Rozumiejka, jakoś ziołowo może – Przytulia 
fałszywa, Miętka przydrożna, Lobelia czepna, 
Rozrzutka zmysłowa albo bankowo – Chwilów-
ka… E… Te słowa przejdą przez gardło przed 
chcicą, po fakcie będzie, tą, tą zawsze na k… 
Ta kobieta zawsze jest naga bezczelnie albo 
bezwstydnie, nigdy niewinnie.

Kobieta do zadań specjalnych…

Partnerka oszustów, kombinatorów, cink-
ciarzy, nieudaczników, popaprańców… Musi 
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się nauczyć przechodzić z rąk do rąk, z łóżka 
do łóżka, z pokoju do pokoju, ze speluny do 
speluny. Na zapleczach piekiełek, w zaprzęgu 
zawsze występnej czyjejś myśli, łatwej myśli, 
pierwszej potrzeby dla zmysłów, musi być do-
stępna, jak stoi, a właściwie … leży. Pozbawiła się 
sama domu, rodziny, kraju, a najgorsze jest to, 
że pozbawiła się miłości. Należy do wszystkich, 
a więc nie należy do nikogo. Zawsze do zapo-
mnienia. Przejściówka, podjazdek… Narzędzie. 
Worek na swoje i czyjeś grzechy. Rozpuszczalnik 
skrupułów dusz, gaśnica zmysłów. Wielka wypo-
życzalnia. Użyć i oddać drugiemu, jak rzecz, jak 
narty, jak kajak…

Specyficzna kobieta!

Wspaniały psycholog. Wie, jak podejść 
do tych wszystkich ucieleśnionych sukcesów i 
porażek, wszelkiej maści kompleksów, skrywa-
nych pragnień i nieskrywanych żądz, udawanej 
pewności siebie i rzekomej przyzwoitości. Wie, 
jak podejść do wiecznie skłonionego Japoń-
czyka, pierdzącego Niemca, wyinaczonego 
Francuza, zimnego Norwega, fast-foodowego 
Amerykanina, rubasznego Rosjanina… Zawsze 
spokrewniona z oszustwem, albo ona je oszuku-
je, albo jest oszukiwana.

Podaniem tego słowa dla widza byłem 
zachwycony w filmie „Zmory” u Wojciecha 
Marczewskiego. Pomimo, że wypowiada je 
chłopiec, nie razi, jest konieczne, spełnia swoją 
funkcję. Wypowiedziane jest prosto, jak każde 
słowo, którego młody człowiek się uczy. Nie stoi 
za nim tych dwadzieścia znanych synonimów i 
ileś własnych skojarzeń. Nie jest to słowo w filmie 
absolutnie nadużywane, a kobiety wykonujące 
ten przypisany, przynależny im proceder są tak 
pokazane, jak i to słowo. Tyle, ile konieczne dla 
przekazu stanu chłopca zawiązanego z inicjacją 
seksualną, czy z potrzebami zapijaczonego 
wuja. Nikt się tam nie napawa, nie krytykuje, 
nie namawia do niczego. Jak świat światem, 
mroczne strony namiętności porywają w swój 
wir młodość, niespełnienie w miłości, potrze-
bę inności, jurność wzmacnianą alkoholem, a 
dzisiaj narkotykami, pornografią. I takie strony 
życia też należy w teatrze pokazywać. Ale jeżeli 
ja mam bez potrzeby dla przesłania sztuki kląć, 
rozbierać się, uprawiać seks na scenie, to muszę 
się zbuntować. Dosłowność zabija! Nikt na swoje 
żądanie nie zmusi mnie do pożądania. Najwyżej 
wyjdzie chędożenie. Seks w twórczości Witkiewi-
cza… Pamiętam jak dziś słowa reżysera: – Musicie 
przekonać odbiorców, że seks w dziełach Witkiewicza, 
to coś genialnego, nieziemskiego. Seks w życiu każ-
dego człowieka jest ważny, bardzo waży, ale jak 
najbardziej ziemski i indywidualny.

Kiedyś poproszono mnie, abym był juro-
rem w konkursie wierszy o tematyce religijnej. 
To dopiero było dla mnie doświadczenie. Od 
razu wyczuwało się teksty pisane przez osoby 
niskiej wiary bądź niewierzące. Wiersze były 
płaskie z nadużywaniem imienia Pana Boga 
(nadaremnie), albo papieża, albo kilku świę-
tych. Warsztat pracy… I owszem. Ale to za mało. 
Silne uczucia erotyczne, religijne może opisać 
albo zagrać ten aktor, który sam czegoś takiego 
doświadczył, albo ma taką potrzebę, takie pra-
gnienie, takie marzenie. Tak! Nie mam takich 
potrzeb, aby kląć za życzenie reżysera, parado-
wać nago i udawać, że to jest moja wolność. Jeśli 
to będzie sztuka o domu publicznym, to bym 
się zastanowił, ale nie mogę z każdej sztuki robić 
domu publicznego, budki z piwem… Teatr, to 
świątynia!

Cóż to jest ta nowoczesność? Cóż to zna-
czy uwspółcześnić sztukę?

Cóż to jest nowatorstwo? Czego dotyczy? 
Poetki słów, inscenizacji, narracji, udźwięko-
wienia? Wszystkiego naraz? A może to tylko 
eksponowanie tego, co indywidualne? A jeśli 
indywidualne jest marne, wsparte tylko mocą 
funkcji, to co aktor powinien zrobić?

Według mnie, gdy odniesiemy się do 
najwyższych wartości, do zjawisk społecznych 
najwyższej miary, te terminy nowatorstwa ozna-
czają niewiele. Wiecznotrwałe dzieła zostają tak 
skancerowane przez tak zwane uwspółcześnia-
ne, że aż zafałszowane w przekazie, bo odarte 
z realiów historycznych w sensie ogólnym i ze 
smaków danego języka czy wartości obyczaju. 
Antygona może wjechać na scenę wypasioną 
bryką, tylko po co? Świętoszka można przenieść 
do dzisiejszego klasztoru, tylko po co? Szanuj-
my twórcę! Twórcy się to należy. Szanujmy 
widza, bo jemu też się należy docenienie jego 
myślenia i należy mu się nieingerowanie w 
jego skojarzenia. Technika dla techniki, ani to 
na miarę przeżyć, ani to nie podkreśla treści 
przekazu. Dla wielkiego dzieła czas nie jest 
straszny, czas je jeszcze uwypukla. Co sztuka ma 
powiedzieć i czemu służyć? To się liczy. Przekaz 
się liczy. Uwspółcześnianie, dla mnie, nie jest 
wcale odkrywcze. Uczynienie z techniki bóstwa, 
a z przekleństw i nagości środka przekazu jest 
klęską reżyserską, a nie unowocześnianiem. 
Nowoczesną sztukę można po prostu napisać. 
Napisać!

Każdy człowiek chce się odbić w słowie, podzielić 
z kimś drugim poprzez  słowo, zostawić po 
sobie chociaż słowo jako ślad. Myśliwski

Obserwuję polską scenę kulturową, ale i 
polityczną. Jest mi żal twórców, których znam 
jako myślące osoby, wykształcone osoby, wspa-
niałe artystki, a słyszę piosenkę wyśpiewywaną 
anielskim głosem z całym arsenałem diabel-
skich słów, przy sztucznych scenach z udziałem 
nagości. I co? Temat piękny, bo o poszukiwa-
niu wolności, tylko pytam, po co taki sposób 
podania? Czy wolności, takiej pięknej wartości, 
nie da się szukać i odnajdywać bardziej spo-
kojnie, z szacunkiem też dla tych, których razi 
takie plugawe obrazowanie poczynań artysty? 
Umysł wielki i wielka żenada.

Mierzenie stopnia wyzwolenia prawem do 
obnażenia ciała może być bardzo mylące. A może 
wolnością kobiety jest właśnie prawo do pozosta-
wania ubraną? – mówi Janusz Wiśniewski w 
Molekułach emocji.

Kobieta, prawdziwa kobieta wie, kiedy 
chce być naga i może nagością więcej zdziałać 
niż… Wiem coś o tym ja i panie świadome 
swojej kobiecości. Świat mogą przewrócić do 
góry nogami. Świat o tym wiedział i dlatego jest 
kulą. Miałem i ja taką kobietę – niepodzielną. 
Tylko moją. Dla niej ten mój bunt teraz. Jakże 
ja przed nią stanę, TAM, i wytłumaczę się, że 
zamiast czynić świat piękniejszym, nie robię nic 
i godzę się na takie…

 Znacie Państwo arcyciekawą sztukę 
Gombrowicza – Operetka. Tam nagość jest 
potrzebna i jest jej tyle, ile trzeba. Aktorka 
grająca postać Albertynki musi się zmierzyć z 
tematem, zaakceptować i pokazać, że nagość 
nie jest do spełnienia, jest nieosiągalna. Ro-
zebrana kobieta wcale nie jest odsłonięta do 
końca, a nawet nadal prawie zasłonięta. Nagość 
pragnień, skojarzeń, uczuć, marzeń… Czystość 
nagości, świętość nagości jako nowej idei, jako 
przebudzenia, jako odrodzenia. W nagości 

istoty człowieka tkwi odrodzenie. Chciałoby 
się dopowiedzieć: zdejmij wszystko, zdejmij z 
twarzy „ciszę błękitu”, zdejmij skórę, otwórz 
półkule mózgu, pozwól znaleźć duszę, pozwól 
czytać twoje myśli. Podziwiałem wielokroć 
scenę z Albertynką, sam grając Fiora, Złodziejszka, 
Firuleta. Piękne przełożenie nagości jako wiecz-
nej młodości trwania. Tańczyć na trumnie, 
bawić się, szukać życia, zaczynać życie czysto, 
zabawą, jak dziecko. Myślałem sobie nie raz, 
że gdyby ktoś napisał taką rolę dla mężczyzny, 
rozebrałbym się na scenie bez oporów we-
wnętrznych. Znałem takiego, który nienawidził 
obłudy, wszelkiej małości, hipokryzji. Nazywał 
się Jerzy Vetulani. Dobrze państwo kojarzą, to 
ten który domagał się legalizacji marihuany w 
celach leczniczych. Naukowiec. To ten, co w 
mówionym piśmie Gadający pies wygłosił coś 
w rodzaju wykładu na temat chuja. Mówię 
państwu i do śmiechu i do myślenia. A klął, 
jak cały cech szewców. Czy bym to powtórzył za 
niego, uznał jako monolog? Też nie wiem. To 
tylko autor może wykonać, tak uważam. Nie do 
podrobienia, jak German w śpiewie, jak Krosny 
w pantomimie, jak Picasso w malarstwie… 

(Zamyśla się, gestykuluje, bierze gitarę i 
śpiewa)
Dziwna wolność dziś w teatrze, gdy aktora w 
środku natrze,
to nie szuka już WC,
szybko wplecie problem w temat, wcale przy 
tym tremy nie ma
robi to, co chce.
Ref. Do teatru król z królową szedł, aby zrozu-
mieć słowo hej, o hej.
Szli przywódcy, ministrowie i ciekaw kultury 
człowiek hej, o hej.
Tam padały kwestie, zdania, dla ducha pod-
trzymywania hej, o hej.
Pracowały tęgie głowy na szyld dumny, naro-
dowy hej, o hej.

Łamie się teksty klasyki i „tfu-rca” swoje wyniki
znaczy śmiało „I made SAM”.
Dobrze robią te podróbki, na „rozumki i 
wątróbki”.
Taki kram, jak pan.
Ref. Do teatru…
W samiutkich prezerwatywach, awangarda 
świat „odkrywa”,
metodą od pasa w dół.
Z mózgiem tak się przecież dzieje, że w nierób-
stwie tkwiąc – tępieje,
kuma pół na pół.
Ref. Do teatru…
Zamiast sceny jest obscena, aż się zbuntowała 
Wena
i zaznacza w czym rzecz tkwi.
Komuś z kasą chodzi o to, aby zalać myśl 
głupotą
niech się naród gzi.
Ref. Do teatru…

Dobry aktor jednym słowem może obsłu-
żyć całą paletę barw, od białego do czarnego. 
Tak właśnie. To się czuje, tego nikt nie wyuczy, 
żadna uczelnia ani żaden profesor. To jest 
właśnie kreowanie siebie i wolność, na którą 
nie ma definicji, bo każdy musi ją w sobie sam 
zaszczepić i wyhodować. O takich rzeczach 
nie mówi się wprost, nawet myśleć nie wolno, 
bo podciągną to pod pychę, niepokorność a 
nawet zadufanie, a może zacofanie. Ale to nie 
jest pycha, o nie… To nie jest pycha.

(Wchodzi posłaniec od reżysera i wręcza list. 
Aktor otwiera, czyta, kłania się w milczeniu i z 
podniesioną głową wychodzi). v

KONIEC



str. 14     AkAnt 3(328)2023

Hubert Czarnocki

Miłość

Już jako dziecko zauważył,
że życie składa się z niewielu
heroicznych chwil.

Otwieranie okien, zakładanie skarpetek, 
przemywanie twarzy.

Przez resztę dnia prawie 
wszystko podobnie. 

A jednak z biegiem lat
spostrzegł, że jest coś,
co może temu wszystkiemu
nadać sens.

I jeśli podawał komuś szklankę wody,
dodając właśnie tego,
sprzątał ze stołu właśnie z tym,
albo uśmiechał się do kogoś,
mając to w oczach,
to były to czyny godne
świętych, błogosławionych
i aniołów niebieskich.

Waldemar Jagliński 
 
GRANUM 

słowo o ziarnie gorczycy 
uderza w mury niewiary –
stwarza nowy obraz
szczególne zdumienie
i niebieski świt 
otwiera Nowy Świat 

tam długie korzenie
świeżego wielkiego drzewa
podnoszą  czerwone kamienie 
stojących jeszcze wież
zrzucają pychę gwiazd 
i otwierają tęczę bram 

Janusz Orlikowski  

Dobro
 

dobro dzieje się wtedy gdy zasada wzajemności
nie jest zasadą ale jest bowiem przeciw złu
to jedyna możliwość

ono zawsze układa się parami
na cztery oczy jeśli pominie się okularników
przynosi właściwe rezultaty

dobro ma miejsce wtedy gdy wiemy że jest
a przyszłość nic nie mówi i dzieje się ochota
zatrzymania w czasie

ono nie wspomina
nawet radosne chwile są dla niego czymś
niekoniecznym

dobro ma miejsce wtedy gdy każda pogoda
nie ma nic do powiedzenia kaprysy
są mu obce

Janusz Orlikowski  

Piękno
 

piękno dzieje się wtedy gdy oczy zatrzymane nagle
czy słuch znieruchomiał lub nos się uśmiecha
albo smak niewątpliwie się bawi i dotyk

ono niczym okręt pięciomasztowych zmysłów
gdzie jeżeli słońce
i jeżeli jest w nas – on płynie

oświetla dobro i prawdę
do życia przypomina że ono
czasem zachodzi

piękno dzieje się wtedy
gdy po zachodzie do niego biegniemy
jest więc wciąż z nami

piękno nie grymasi że tylko tym jest a nie owym
nie ma takich ambicji
wie że jest

Janusz Orlikowski  

Prawda

prawda ma miejsce wtedy gdy zamienia się w obraz
oraz mit odżegnuje się od bajki która czasem
chętnie się podszywa

konstrukcje słowne abstrakcyjnych wyjaśnień
tylko mieszają nam w głowie
drętwe subskrypcje myśli

prawda ma miejsce również w Słowie
gdy dzieje się taka potrzeba
by rozjaśnić chwilę

prawda jest także ptakiem na drzewie
słońcem albo z niego cieniem
cichą drogą przyrody

prawda  się nie narzuca
ale zawsze czeka
na twą wolną wolę

Lucyna Dobaczewska

Myśląc jak góra

nie zrywam kwiatów

jestem na równej stopie z orłem 
i skorpionem

ziemia jest blisko
niebo na wyciągnięcie ręki

zrzucam z siebie myśli
potem odchodzę głębiej

wtedy góra porusza się
zastygła twarz pęka

przez rysy i szczeliny
płynie jasny płomień

po stromiznach głowy
rozpiętością ramion

od dłoni do dłoni
przetacza się słońce
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*** Ukrainie
w końcu zasnęłam
oni nie spali ginęli
ja piłam kawę rano
telewizor walczył z internetem
rankiem oni rany boskie
 – miniaturka poetycka napisana dru-

giego dnia napaści na Ukrainę 25.02.2022 i 
wyświetlona na fasadzie kamienicy w Krako-
wie „Wiersze na murach”,  Maria Fraszewska: 
„Posypana wiatrem”, Organon, 2022

Inwazja na Ukrainę trwa. Wojna. Znie-
wolenie, zbrojne zawłaszczanie ziemi, ludu, 
kraju, zniszczenie tożsamości narodowej, 
mordowanie ludzi, zagłada. Taka myśl przy-
chodzi do głowy od razu, a chwilę potem, że 
współczesna forma trzeciej wojny światowej 
jednak się toczy i wciąż trwa w oparciu o 
ekonomię, manipulacje, bitwę w grupach 
społecznych i politycznych, o przynależność 
do konkretnej grupy wyznawców jakiegoś 
bądź czyjegoś poparcia.  

Jednak nie o istotę i swobodę życia 
ludzkiego w granicach wolności. Nie o dobro 
dla ludzi. Wolność nie jest jednaka, wolność 
od i wolność do, kładzie się wciąż znakiem 
zapytania wobec wyborów demokratycznego 
sposobu życia. Bowiem życie ludzkie nie jest 
obecnie, a to właśnie obserwujemy i doznaje-
my na własnej skórze, podstawową wartością 
dla polityki państwowej i co najsmutniejsze, 
nie jest wyznacznikiem wartości dla zwykłych 
ludzi. 

Człowiek pozostaje w pustce obojętno-
ści losowej sam na całe teraźniejsze życie. 
Okazuje się, a w zasadzie „ukazuje się” nam, 
ponieważ na naszych oczach dzieje się fak-
tycznie to, że ani społeczeństwo, ani prawo, 
ani państwowość, nie stanowią autorytetu dla 
wartości, które nakazują szacunek dla życia 
ludzkiego, przetrwania i dobrobytu jakości. 

***
leżała skulona pod ścianą
ściana chwiała się po uderzeniu
bomby obok w leju fragment
dłoni ludzkiej chciała ją ująć
i podtrzymać siebie na duchu

A cóż może prawo, skoro ta dziedzina 
nauki nie stworzyła jak dotąd jednolitej 
definicji prawa. Śmierć Sokratesa możemy 
zinterpretować jako obronę ustanowionego 
w tamtym czasie prawa. Nie życie ludzkie jest 
najwyższą wartością, o tym niech poświadczy 
moja śmierć człowiecza, sobą przemówił 
filozof. A więc i człowiek i filozofia, która 
poszukuje wyjaśnień, giną pod gilotyną ... 
czego? W mojej głowie, kobiety, Polki, so-
cjolożki, poetki, natychmiast rodzi się bunt. 
Polak wychowywany jest już w latach szkol-
nych  na polskim romantyzmie. „Tyś Konrad! 
Przebóg! Spełnione wyroki. Ty masz być 
mistrzem, abyś ich zabijał.” Do zwycięstwa 
prowadzą dwie drogi stosowanych metod: 
lwa i lisa, dzielność i podstęp. Tak rzecze 
Adam Mickiewicz, konstruując dzieło „ku 
pokrzepieniu serc”. 

Leon Petrażycki, polski prawnik dzia-

łający w ... Rosji, stworzył psychospołeczną 
teorię prawa mówiącą, że podstawą polityki 
prawa: „powinno być jak najpełniejsze po-
znanie przyczynowego działania różnych 
gatunków i elementów prawa tj. skutków 
psychospołecznych, jakie działanie prawa 
wywołuje w dziejach społeczeństwa.” A więc 
podejmując jakiegolwiek decyzje winniśmy 
zastanowić się nad skutkami wynikającymi 
z tych decyzji i dokonać wyboru jednej, tej 
przynoszącej najwięcej korzyści społeczeń-
stwu. 

***
kto stoi
za tym
drzewem
którego cienia
już nie ma

W „Encyklopedii socjologii” (Warsza-
wa 2000 r.), przeczytamy, że „naczelnym 
celem polityki prawa jest osiągnięcie stanu 
określonego przez ideał wszechludzkiej mi-
łości”. Współcześnie działające prawo daleko 
odeszło od założeń praw psychologiczno-
-socjologiczno-etycznych. Praworządność 
oparta jest o przestrzeganie prawa, jednak 
jeśli już na drodze ustalenia czym jest owo 
prawo, istnieje niezgoda, to jak ruszać dalej 
w świat i życie? 

Według zasad Machiavelliego władca 
państwa powinien kierować się dobrem 
państwa, ma obowiązek kierować się sku-
tecznością, a nie względami moralnymi. To 
rozwój nowożytnego społeczeństwa tworzy 
podwaliny pod rozwój nowożytnego pań-
stwa, a nie odwrotnie. Państwo Putina, jak 
głosi on sam, kieruje się dobrem państwa, w 
co zdaje się wierzyć spora część rosyjskiego 
społeczeństwa. 

My dziwimy się, poszukując powodów 
takiegoż stanu. Z punktu widzenia psycho-
logii społecznej ludzie wybierając określony 
typ zachowania, idą na tzw. „skróty myślowe” 
czyli nie mają czasu na to, aby za każdym 
razem dokonywać osądu konkretnej sytuacji. 
Po prostu ślepo wierzą i idą za kurą, która 
ma przynosić złote jajka, bo to obiecuje. I to 
wystarczy. Najgorszym w tym całym sytemie 
państwowym jest fakt, że najwyższa władza 
jest odpersonalizowana czyli, że człowiek wy-
stępuje w „roli”, w roli społecznej, do której 
przypisany jest system oczekiwań społecz-
nych, zasady, obowiązki i prawa. Człowiek 
jest „schowany” w tzw. roli społecznej.

***
niebo pojemnik w kolorze
niebieskim zbieram kule 
wygrzebane z człowieka
do recyklingu
pojemnik w kolorze żółtym

Gdy 24 lutego 2022r Rosja zaatakowała 
Ukrainę, natychmiast zaczęło docierać do 
mnie – okrucieństwo i bezlitosna zaborczość 
tego ataku oraz konsekwencje wynikajace dla 
nas. Słowa uwięzły w gardle i tliły się jak po-
pioły. Wtedy właśnie natychmiast musiałam 

dać wyraz temu co przeżywam, dać ujście 
ogarniającym mnie emocjom. W ten spo-
sób zadziałała moja osobista ochrona przed 
tym, aby nie zwariować, aby jakoś przetrwać 
i przetrzymać dziejące się wokół zło i niewy-
obrażalne cierpienie. 

Od dziesięciu lat biorę udział we wspa-
niałej inicjatywie Emultipoetry, portalu poetyc-
kiego utworzonego przez Michała Zabłoc-
kiego. Poeci nie mogli nie zareagować od 
razu na toczące się wydarzenia. Tak powstały 
„Wiersze dla Ukrainy” na MURZE w Krako-
wie. Obok zwykłych MURKÓW pojawiły się 
i te z przesłaniem dla zaatakowanego kraju, 
dla Ukrainy, która historycznie zawsze była 
związana z nami, wspólnie tworząc rodzinę, 
społeczeństwo słowiańskie.

*** 
wznoszę ręce do nieba
tupię nogami do piekła
nie wiem 
kto wysłucha
mojej prośby

Niewyobrażalne, a jednak możliwe i 
realnie wydarzające się w naszym współcze-
snym świecie, nieszczęśliwie podzielonym na 
lepsze i gorsze, na wyższe i niższe, na bogatsze 
i biedniejsze. Na białe, czarne, kolorowe i 
bezbarwne. Na obecnie aktywnie modne 
obyczajowo, a przecież puste i pozbawione 
głębszych wartości, na wszystko dookoła to, 
co stało się piętnem rozkapryszenia i komer-
cji współczesnego świata.

Na papierowe konstrukcje komikso-
wych nieżyciowych projektów, które zakła-
mują i przeinaczają obiektywność, subiek-
tywność, poprawność i dobro społeczne, 
naszą ludzką życiową rzeczywistość. Papier 
przyjmie wszystko, nawet powiedzonka, które 
rodziły się z ironii i w bólach bezradności. 
Bo właśnie teraz marionetkowe postaci z 
kreskówek i komiksów urealniają się w swej 
bezduszności i bezwzględności. Jednak wcale 
nie stają się żywymi, nie ożywają, powstają od 
razu martwe.

Takie jest okrucieństwo obrazów wojen-
nych w mediach, które wpływają na kształt 
naszych uczuć i myśli. W jaki sposób bronić 
się przed zalewem i przed utopieniem w tej 
zatrutej wodzie przekazu?

W świecie równoległym złożonym w 
ofierze, złożonym z bólu, cierpienia, okale-
czeń i nagłej śmierci, złożonym tak bardzo, 
że żaden jak na razie rzucony kłębek nici 
nie jest w stanie wydobyć życia z ciemności 
współczesnego Tartaru, jak żyć?

*** 
usiadłam na walizce
w dłoniach gorąca herbata
moja nowa wyspa
tropikalna w centrum 
wojennego wulkanu

Współczesne segregacje, podziały i 
rozdzielenia degradują nasze ludzkie życie.

W obecnej cywilizacji i kulturze zabra-
kło empatii ludzkiej, społecznej, relacyjnej, 
grupowej, bo pomimo, iż osobista wciąż 
istnieje w pojedynczych ludziach, to ginie 
gdzieś na stronie i  uboczu. Pojedyncza 
śmierć ginie samoistnie, a liczna śmierć stała 
się dopuszczalna, gdy nas nie dotyczy. Stała 
się wprost medialna, stała się produktem 

Maria Jolanta Fraszewska

W rocznicę napaści

dokoñczenie na str. 16
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W rocznicę...
dokończenie ze str. 15

sprzedażowym współczesności.
Jakże łatwo przychodzi ludziom mądro-

wanie się, narcystyczne ujawnianie i pokazy-
wanie wszystkiego tego co dawniej, jeszcze 
za czasów mojej młodości, nazwalibyśmy ze 
wstydem brakiem poszanowania godności 
człowieka i brakiem moralności.

Rzeczywistość świata, który stał się taki, 
a nie inny, niezależnie od woli społecznej 
czyli większości ludzi, nie jest w moim pojęciu 
możliwy do zaakceptowania. Ludzie pragną 
żyć w spokoju z poczuciem bezpieczeństwa. 
Skąd więc biorą się wojny i nieprawości?

Na początku 2022 roku zajrzałam po-
nownie do tomików poezji Anny Świrszczyń-
skiej pisząc esej związany z jej twórczością i 
życiem. Wzięłam w ręce poetyckie arcydzieło: 
tomik: „Budowałam barykadę”. Czytałam i 
przeżywałam „wiersze małomówne” jakby 
kierowała mną jakaś podskórna intuicja i ... 
w tym momencie wybuchła wojna.

Rosja napadła na Ukrainę i „wiersze 
małomówne” stały się obecną teraźniejszo-
ścią, ogarnęły opisem przeżyć wszystko to, 
co aktualnie się wydarza. Dogłębność opisu 
i przeżyć bezpośrednio wkroczyła w chwilę 
drapieżności wojennej. Stała się zbyt bliską, 
bowiem wszystko się zmienia, jednak czło-
wiek pozostaje niezmienny w swych odczu-
ciach, emocjach i przeżyciach.

Anna Świrszczyńska w 1974r o śmierci i 
cierpieniu ludzi podczas Powstania Warszaw-
skiego, w którym uczestniczyła, napisała tak:

Jej śmierć ma szesnaście lat
Konając we krwi na bruku 
skąd ma wiedzieć, że kona. 
Jest tak szczelnie wypełniona młodością, 
że nawet jej konanie jest młode.
Nie umie umierać. Umiera przecież 
pierwszy raz.

Krótki opis i natychmiast pojawiająca 
się emocja. Czy czytając powyższe słowa 
mamy wrażenie, że są nieaktualne? Nie. Te 
słowa są i będą wiecznie aktualne, dopóki 
będą istnieli ludzie. Tak, to jest prawdziwa 
wiedza o człowieku. Tacy jesteśmy. Wiedzę 
tę trudno jest zaakceptować, ponieważ od 
wieków staramy się jako ludzie, pokazać z tej 
lepszej, etycznej i kulturowej, strony. Jednak 
jak każda moneta (obol), mamy dwie strony. 
Pojawia się pytanie: na którą stronę zamie-
rzamy przepłynąć? Co spotka nas wszystkich 
w niedługiej przyszłości? Za miesiąc, za pół 
roku, w przyszłym roku?

W ten właśnie sposób powstały MURKI 
DLA UKRAINY 2022, bezpośrednie relacje, 
aby pamięć o tych przerażających wydarze-
niach żyła w nas ku przestrodze.

I płynęła jak krew. Dla jednych święta, dla 
innych ludzka i czerwona, dla innych błękitna 
czy niebiesko-żółta.

Potrzebujemy krwi w naszych żyłach, aby 
mogła poruszać nasze ciała.

Tym leżącym na polu chwały potrzebne 
jest już tylko zapewnienie płynące ze słów: nic 
dwa razy się nie zdarza ...(Wisława Szymborska). v

* Cytowane „murki’ pochodzą z tomiku 
„Posypana wiatrem”, Wydawnictwo Organon, 
2022, autorka: Maria Jolanta Fraszewska

Kilka dni temu, byłem na pięknej wysta-
wie w moim rodzinnym mieście, w Toruniu. 
Tak, to nie jest żaden Paryż, Londyn czy 
Nowy Jork. Po prostu, wystawa u mnie, w 
moim mieście na Nowym Rynku. W małej 
kamienicy, do której przychodzą dzieci na 
zajęcia z plastyki, zobaczyłem... wiele wspa-
niałych, kolorowych obrazów, rzeźb i grafik, 
a nawet kolaży. Podobało mi się tak bardzo, 
że przez długi czas nawet nie pomyślałem o 
tym, aby stamtąd wyjść.

Zresztą w tym miejscu czułem się jak u 
siebie w domu, bo przed wielu, wielu laty, 
uczęszczałem tutaj, a nie gdzie indziej, na 
zajęcia plastyczne. A potem, po kilku latach, 
także moja siostra Katarzyna Nogalska. I ja 
i ona jeszcze niedawno w trakcie rozmowy 
telefonicznej wspominaliśmy, jakie tutaj 
były... piękne kolory. Tyle kolorowych 
kredek, tyle niesamowitych kolorów. Barw, 
których wtedy, w tamtych czasach, nikt na 
oczy nie widział. A były, to... wspaniałe cza-
sy, kiedy Galerię prowadził mój późniejszy 
dziekan prof. Stefan Kościelecki. Wtedy, 
dzięki nawiązanej współpracy z Republiką 
Francuską, mieliśmy... tyle wspaniałych 
kolorów. Zresztą w tamtych czasach, nawet 
Pablo Picasso przyjeżdżał do Polski. To 
były czasy.

Pierwsze, co mnie zaskoczyło, jak 
wszedłem do Galerii, to... wielki żółty 
kurczak. Na dole, była karteczka, że to 
jest Żółtodziób. Ale dla mnie, to i tak był 
wielki kurczak, który... właśnie goni Charlie 
Chaplina. Zapewne próbując go zjeść?! Cóż 
w takich sytuacjach, jak to u mnie bywa... 
nagle się uruchamia, moja nieposkromiona 
wyobraźnia.

Chociaż wystawa „Do koloru” miała 
charakter edukacyjny, to ja podszedłem do 
niej zupełnie inaczej. Można powiedzieć 
„ponad” tym wszystkim. W pierwszej kolej-
ności liczyły się dla mnie barwne obrazy, bo 
z wykształcenia jestem artystą malarzem, to 
wiadomo „koszula bliższa ciału”. Chociaż 
rzeźbę też studiowałem, to i rzeźba. A że 
grafikę, też trochę studiowałem, to i gra-
fika... i tak dalej. Można powiedzieć od... 
tylko się zaczęło, a  było tego tak wiele, że 
w pewnej chwili musiałem usiąść na krześle, 
bo już mnie nogi bolały, od tego chodzenia.

Jak już wspomniałem, wystawa miała cha-
rakter edukacyjny, ponieważ przy kolejnych 
cyklach prac, obrazów, widniały karteczki, jaki 
to tu, a to tam, problem plastyczny został roz-
wiązany. Ale to już przeczytałem po obejrzeniu 
całej wystawy, żeby sobie głowy nie zaprzątać 
nadmiarem informacji, często bardzo mądrej 
i fachowej. W pierwszej kolejności skupiłem się 
na kolorze, ale również i na braku koloru. Bo i 
takie prace, też tam były. Wiadomo czerń i biel, 
to nie kolor. Kolor, to... wszystkie barwy tęczy. 
Zaraz, zaznaczam, że ja tak uważam.

Bardzo przyzwyczajony jestem do tego, 
że obrazy na wystawie są wieszane: ładnie w 

rządku i w porządku. A tutaj jednak było ina-
czej. Ponieważ na pierwszym piętrze w Galerii, 
ustawiony został wspaniały fryz - można tak po-
wiedzieć - utworzony z dynamicznych postaci 
namalowanych, narysowanych na kartonie. 
Tuż pod wyżej rozwieszonymi obrazami. Tytuły 
obrazów, serii obrazów - również - mnie zachwy-
ciły, bo były bardzo poetyckie. A, że sam piszę 
wiersze i wierszyki dla dzieci, to z uwagą je czyta-
łem, nie mogąc się nadziwić, że wystarczy użyć 
zaledwie kilka słów, żeby powiedzieć, tak wiele. 
Tutaj... zapewne przez przypadek, sparafrazo-
wałem wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii, 
Winstona Churchilla. Dla przykładu, przytoczę 
kilka tytułów obrazów: Portret Żółtodzióba, Złoto 
gwiazdy, Czerwononodzy archeolodzy, Laurka 
dla Czerwonego Kapturka, UltraMARYNA to nie 
margaryna, Szał niebieskich ciał, Sen o niebieskich 
migdałach, Blask zieleni, ZIELONOoki STWÓR, 
Kłótnia czy dialog kolorów, Krowa bardzo kolorowa, 
Swingujące skarpetki, Kamuflaż kameleona, Literka 
K w CMYK, Tajemnice czarnej dziury... 

Pod koniec, jak już wszystko obejrza-
łem, z zadumą zatrzymałem się przed serią 
plakatów, których autorami były dzieci z 
Ukrainy, które obecnie mieszkają w Toru-
niu. Kluczem do tej serii plakatów było imię 
tnącego ten plakat. Trzeba było skorzystać 
ze zjawiska kontrastu barw. Dzieci w tej 
sytuacji użyły kontrastujące ze sobą kolory, 
tak jak czerwień do zieleni czy błękit do 
pomarańczu.

Jak już wychodziłem z Galerii to 
uśmiechnięta pani - jak to w Toruniu zwykle 
bywa - wręczyła mi katalog, który obrazował 
wszelkie zagadnienia związane z tak intere-
sującą wystawą, za który z wielką radością 
podziękowałem. Będzie pamiątka, jakbym 
był na wystawie w Paryżu, w Londynie czy 
nawet w samym Nowym Jorku. v

Roman Nogalski 

Cały, kolorowy domek

Bogumił Liszewski

Gloria victis

 
Powiędły liście dzikich krzewów,
zapalił świat trafiony gromem,
niebo zatrzęsło się od gniewu,
i posiwiały dni styczniowe.
 
Śmiertelny całun spowił ziemię,
kraj rozdziobały kruki, wrony,
i tylko wierzba nad strumieniem,
łkała nad losem zwyciężonych.
 
Nim noc oślepła od błyskawic,
nowego życia rodząc iskry,
duchy zniknęły gdzieś w oddali,
echo szeptało gloria victis.
 
Powstańcom styczniowym 
1863 – 1864 r.
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Celina Lesiewicz

O tym jak Jerzy Wojciech Kazimierz ze smokiem walczył

Świstał
Gwizdał
Mruczał

W naszym wieżowcu nazywano Go Paderewskim

Jak On mnie kochał
Po prostu KOCHAŁ
Przez duże K
Niczym KSIĄŻKA
Której NIGDY nie żałował

Dajcie mi Jednego takiego
A Marsa podbiję -
Mówiła Ona – a pracowali w jednym Kosmosie

Miał świetny zryw w samochodzie
I kochał pieska Bellę
Który też Go wielbił
Tak jak zresztą każdego

W Arnhem obok popiersia generała Sosabowskiego
Powinna stać Jego głowa

I w końcu Smoka pokonał

Budząc Ją codziennie Jej ulubioną herbacianą różą do śniadania

Waldemar Jagliński 

IMAGO

biała ikona po tej stronie
może być ostatnim obrazem 
ostatnim tchnieniem przodków 
albo litością Elohim
z niebieskich wież 

biała ikona podłóg i ścian 
nie musi być brzytwą 
chociaż wiele ust
pluje na bałwany  
 

Marcin Stachelski

wieczory

cztery stopnie celsjusza. zęby miażdżą paprykowe chipsy,
a tutaj okupacja, strzały, ktoś wypadł z rykszy;
głowa roztrzaskana, mózg, trupa za nogi –
na dworze plus cztery stopnie celsjusza.
podrap mnie po brzuchu. ziewam.
płód się porusza.

Paulina Wojciechowka

Passus II – Antenat

Jakże głęboką zostawiłeś po sobie pustkę!
Spoglądam w nią z niepokojem, wołam…
Kładzie się cieniem brzozy płaczącej strata
śmiertelna (drobne jej listowie rani osierdzie);
żałobą zachodzą źrenice i krzywy jest pejzaż,
absurdem cuchnie spokój wiejskiego poranka.
Ach, naturalnie mówiłeś o wojnie, krzywdzie,
bólu i nędzy – a ja tak niewiele znałam słów;
rozpacz toczy korpus niejako robak ziemię… 
Światłem martwych gwiazd pokryły się pola!
Ty najtrudniejszą rolę świata zagrałeś lepiej
niźli uczeni w księgach, w mowie, w duchu.
Mijają długie dni bez ostatniego pożegnania
w dworku otoczonym gałęziami czereśni: tu
powietrze rześkie jak pierwszego dnia zimy,
niebo wciąż piękne niczym w dniu stworzenia.

Rafał Roszczyniała

***

Oglądam zapis
W oczach ból
Milkną rozmowy odchodzą spojrzenia
Które widziały w dłoniach
Gotowego do lotu ptaka

Milknie świt dzień noc
Ulica tańczy smętne fado
W oknach słychać głos
Zachodzącego słońca

Aleksandra Białczak 

małpka w mózgu robi!cym-bał! do rytmu ice tea 

pani dysocjacjo, pani już nikt w kraju nie pomoże 
nie mamy już więcej specjalistów  
pani słyszała o tym oddziale? 
kwalifikacja na pacjenta 
idealny obiekt badań 
no i ten umysł, tak 
przy tym intelekt             
zna angielski?                   pleśniowstanie   
specjaliści                        
dla dobra                           koszmar na jawie 
nauki                                 odrodzę się znowu 
tak?                                 
tak?                                   zamaluj cięcia 
może                                 wyrwij kęsy spod listwy 
na razie                             zdrap mnie ze ściany 
słodź mi 
karm narcyzm 
wyjątkowość tworu 
postaram się nie płakać 
gdy po raz kolejny słyszę to samo 
nikt nigdzie i nigdy, już nawet nadziei 
już nawet nie mam siły znowu tego słuchać 
w mojej głowie brak miejsca na kolejną odmowę 
leję harnolda z puchy, pół na pół z lodoherbatą, kurwa
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Dorota Czerwińska

toń

on był wartki jak rzeka
a ja wrakiem człowieka
byłam
prawie
bo jeszcze pod parą
coś uniosło
coś tchnęło
coś bezczelnie popchnęło
o mój Boże jak pięknie
nie szaro

byłem wrakiem człowieka
ona wartka jak rzeka
była
prawie
z kim innym też parą
coś uniosło
coś tchnęło
coś bezwiednie popchnęło
by w kolory przyoblec
jej szarość

silne wiry i prądy
wiodły ich niepokornych
najzwyczajniej
do ujścia
po fali
słono płaci dziś ona
bowiem miłość skończona
jeden spłynął
a drugi
nawalił

Grzegorz Parowicz

Gołębie

Otwieram oczy, z przyjemnością się przeciągam.
Towarzyszy mi lekki ból głowy.
Pewnie smog elektromagnetyczny.
Warszawa wita mnie świergotem ptaków,
przebijającym się przez chmurę chłodnym słońcem.
Wstaje ochoczo, witam nowy dzień 
i z wdzięcznością spoglądam na niego w całości.
Ona robi mi tosty, to dobra wiadomość.
Ścielę łóżko bo nie mamy sypialni.
Poranna toaleta? Nie.
Najpierw zjem.
Potem pozwolę by chłód podłogi, wyziębił mi stopy.
Gorący prysznic to więcej niż mogę oczekiwać.
Ona wynosi coś na balkon. Gołębie robią!
Kiedyś były pocztowe.
Teraz są robiące. 
Myje chłodne, niskociśnieniowe ciało.
Zęby zwyczajną szczotką szczotkuję.
Połowa dziennego zapotrzebowania na witaminy.
Nigdy więcej. Reszta z pożywienia.
Kawa. Nie powinienem, ale mnie przyzwyczaiła.
Potem do obiadu pracuję lub myślę,
albo jedno i drugie.
Nie wiele się dzieje.
Szkoda opowiadać.
Czasem zejdę po jakieś kiszone ogórki do warzywniaka.
Jak dobre to dobrze, jak nie, to do śmietnika
i wracam do zajęć.
Uwielbiam pisać, ludzie nie uwielbiają jednak mnie.
Może nie mam nazwiska, a może zwyczajnie,
jak te gołębie robię, piszę.
Wieczór przynosi wytchnienie.
Dość obowiązków, chłodna pościel, kolacja.
Czas się trochę ogłupić.
W tej roli świetnie sprawdzą się wiadomości.
Jeszcze zamieść okruchy ze śniadania.
Wcześniej nie zauważyłem.
Gołębie dawno już śpią
i ona też.

Karol Kowalski

Kradziony wiersz

mój Anioł Stróż
zmienił zawód
odkąd zamknęli mnie
w pokoju bez klamek

wieczorami
wyobrażam sobie
śpiewający wiersz
(to nie moja rutyna)

poeta złodziej
nie zmienia się
ot tak

Marek S.Podborski

Ulewa

Spodnie mokre, płaszcz wymięty
Wlazł mi butami w dokumenty

W dłoni whisky, w ustach Kenty
Wlazł mi butami w dokumenty

Głowa w chmurach, pas od pięty
Wlazł mi butami w dokumenty

Demon wcielon, zewnątrz święty
Wlazł mi butami w dokumenty

Wiek przewlekły i dren renty
Wlazł mi butami w dokumenty

Król kar owy walet ścięty
Wlazł mi butami w dokumenty

Kąt wypukły, com.ponęty
Wlazł mi butami w dokumenty

Wyrok śmieci odsunięty
Wlazł mi butami w dokumenty

Port otwarty, krąg zamknięty
Wlazł mi buta mi - w doku menty

Szymon Florczyk

Kamienny wiersz

że w twardej skorupie ten sam sen ma władzę
nic nie poradzę
i nie chcę co gorsza wypalić do sadzy 
półnadziei przeliczeń odmniemać
tych znaczeń

nie słów ale dźwięków opity na amen
i lity jak bezruch czekając mlę mantrę
zaklinacz okazji rozwiązań bądź doznań
ja nie chcę nie muszę zamiennych szczęść 
poznać

jak w ciemnej jaskini wykute w dół stopnie
lub posąg kaleki a śmieszny od moknień
w kamiennym uporze wciąż tonę 
lecz błyszczę 
w dręczącej pieszczącej 
malignie

nie znikniesz 

IRONIE
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Nie mogąc już dłużej wytrzymać po-
szedł do przyjaciela i  po dwóch, trzech kie-
liszkach wszystko mu wykrzyczał,  a raczej 
wyjęczał, wyjąkał, bo mówił nieskładnie, z 
trudem wyciągając nagie, nieufryzowane 
jakąkolwiek intonacją słowa z przepaści 
swego wnętrza. Takie odnosił wrażenie, 
od czasu do czasu jakby stając obok siebie, 
obok ich dwóch siedzących przy chwiejącej 
się szwedzkiej ławie i z ironicznym uśmie-
chem ich obserwując, dwójkę zgarbionych i 
zafascynowanych facetów w kwiecie wieku. 

Urządzenie mieszkania pochodziło z 
głębokiego PRL- u. Wysoki połysk na tan-
detnych płytach wiórowych ale te propor-
cje i rytm podziałów! Dzisiejsi designerzy 
nie mogą wyjść z podziwu i kopiują, kopiują 
te PRL - owskie tandetne meble, zmienia-
jąc oczywiście materiały. To także widział, 
stojąc tak obok tego wszystkiego.

W kuchni o laminatowych mebelkach 
nie było zarastających w zlewie garnków i 
talerzy. Mimo że laminaty w niektórych 
miejscach były popękane a nawet miały 
wywinięte rogi, spod których wyłaziło 
pilśniowe podbicie, to jednak można było 
mówić o porządku. Pachniało Ludwikiem.

Przyjaciel trzymał  w tych szafach i 
szufladach, a także w tapczanie, monety. 
Owinięte w bibułki jak należy, posegrego-
wane, oznakowane. Był skrzętnym numi-
zmatykiem, a zarazem dobrym, interesu-
jącym człowiekiem. Ciepłym, serdecznym, 
otwartym, kipiącym energią. Ludzie czuli 
się przy nim bezpiecznie i doświadczali po-
czucia akceptacji. Nabierali zycia.Garnęli 
się więc do niego. Wdowiec, wczesny wdo-
wiec. Nie szukał nowej kobiety, bo chyba 
tamta była dla niego wszystkim.

- Wciąż ją widzę, jakby poszła wczoraj. 
Szczery, radosny uśmiech radości na cały 
świat. Czasem głównie w nocy, w półśnie, 
udaje mi się z nią  rozmawiać. To znaczy 
ja odpowiadam na jej jakieś niewypowie-
dziane kwestie, milczące ale konkretne, 
wymagające odpowiedzi – mówił. – Choć 
sny są nierzeczywiste to ona jest prawdziwa. 
Czasem moja tęsknota dochodzi do stanu 
wrzenia. 

Teraz jednak spokojnie, nie przerywa-
jąc, słuchał przybysza. Spoglądał na niego 
łagodnym, ciepłym wzrokiem. Nie szukał 
swego; numizmatyka regulowała mu świat, 
będąc mocnym fundamentem życia. Wra-
cał z pracy i wiedział po co wraca. Kolek-
cjonerstwo obok wędkarstwa i kibicowania 
ratuje wielu mężczyzn przed rozsypaniem 
się. Bo inaczej pozostanie tylko wódka.

Po czwartym kieliszku przybysz stał się 
bardziej elokwentny i zaczął filozofować. 
Niektóre słowa nawet akcentował. Ten 
stojący z ironicznym uśmiechem obok 
niego określił to jako próbę wyrwania się 
z otchłani chaosu,  w której tkwił od dłuż-
szego już czasu.

Przyjaciel był jednak okrutny. Jak to 
przyjaciel:

- Kiedy spostrzegłszy w autobusie 
ugrowy kolor apaszki czy szalika, beretu 
czy kurtki zaczynasz myśleć już nie tylko 

o kolorze, czemu taki a nie inny, lecz nie 
o tej, która ten kolor nosi, to znaczy, że 
wpadłeś. Wpadłeś w otchłań bez wyjścia, 
w kadź o śliskich brzegach, w tunel bez 
końca. Już nie jesteś sobą, chcesz być z nią 
a nawet nią. Wchłonęła cię z wszystkim; 
dobrze żeby cię nie przetrawiła i wypluła 
gdzieś, kiedyś, abyś się odbudował a nie z 
rozpaczy odebrał sobie życie, na 14 samo-
bójstw popełnianych codziennie w Polsce, 
12 popełniają mężczyźni.

- Słuchasz tego jak bajki nie z tej ziemi, 
bełkotu starca czy zgryźliwości zazdrośnika, 
bo to ciebie dotyczy, ty jesteś radosny, wciąż 
do przodu... – przyjaciel próbował coś tam 
wyjaśnić, przed czymś przestrzec. 

Coś tam, gdzieś tam, choć przy szwedz-
kiej ławie z wciąż łapaną butelka wódki, 
która już kilka razy, gdy stuknęło się zbyt 
mocno kolanem próbowała wylądować na 
podłodze; urgowo-złoty bieżnik leżał już tam 
dawno przemielony buciarami.

Z kieliszkami było gorzej, jeden się 
nawet wyszczerbił.

- To mój! Na szczęście – chwycił ten 
kieliszek i zaraz nalał do niego wódki.

Przyjaciel uśmiechnął się z politowa-
niem, ale też wypił. Na tym etapie picia 
zebrało im się na filozofowanie.

- Człowiek tworzy swoisty układ pla-
netarno-księżycowy. Są to pozostające w 
równowadze dynamicznej relacje z innymi 
ludźmi, rzeczami, czynnościami, które musi 
albo chce wykonać. Tory. Choć krzywe i 
elastyczne ale jednak tory. Oczywiście, że 
ta konstelacja zmienia się, jednak zazwyczaj 
zmiana ta nie ma cech katastrofy. Pojawie-
nie się obcego ciała w owej konstelacji i to 
ciała energetycznie bardzo silnego może 
natomiast spowodować katastrofę. Coś na-
gle przestaje być ważne, ktoś się przestaje 
podobać, czegoś się nie zrobi albo zrobi się 
źle,  praca zacznie nużyć, człowiek idąc prze-
wróci się o jakieś krzesło czy wystającą kostkę 
polbruku. A potem już lawina. Wszystko wali 

się na łeb i szyję, odbierają ci prawo jazdy, 
bo zagapiwszy się spowodowałeś wypadek, 
tego nie możesz zrobić, tamtego ci się nie 
chce.

- Ona? – zapytał przyjaciel, robiąc bła-
zeńską minę.

- Tak, ona. Rozchwiała mi cały układ. 
Muszę go budować od nowa.

- Zanim utworzysz nową konstelację, 
potrzaskasz się podczas katastrofy poprzed-
niej. Stracisz orientację, zaczniesz popełniać 
kardynalne błędy, nie rozeznasz właściwej 
odległości podczas tego czy innego biegu. 
A i tak nie wyzwolisz się ze starej konstelacji, 
bo ty w nią wrosłeś a jej ogniwa w ciebie. To 
są procesy rozciągnięte w czasie, obiektyw-
ne. Nigdy nie ma ucieczki od tego, co było. 
Najwyżej może być jakaś zmiana, częściowy 
uwiąd starej sytuacji. Wpisz ją więc tę swoją 
nowo poznaną, w ten rekonstruowany układ 
– perorował przyjaciel.

- Jak? Ona jest zbyt silna. To słońce, 
wokół którego wszystko musi się obracać.

- A może tak ci się wydaje. Może to ty 
nadajesz jej rangę słońca.

- Może... 
- Wpisz ją w tę swoją konstelację, zanim 

sam się nie rozwalisz. Nie buduj niczego 
nowego. – upierał się przyjaciel.

- Jak wpisać? Gdzie? W które miejsce? 
Na boku?

- Tylko na boku. Jesteś zbyt ustabilizo-
wany, zeschematyzowany, żeby nie powie-
dzieć stary.

- Takie silne słońce i na boku?
- Ale ono cię oślepia! Weź się w garść, 

bo zginiesz. Ustaw ją tak, jak na to zasługuje. 
Cieleśnie. Jak kobietę.

- Przedmiot?
- To jedyny ratunek, bo kochając tak 

nieegoistycznie jak teraz zatracasz się w 
niej. Znikasz.

- Rzeczywiście, chciałbym zniknąć. 
Rozpłynąć się, zespolić... – powiedział tak 
namiętnie jakby to jej wyznawał. – To już 
jest inny świat.

- Nieuleczalny przypadek - orzekł z 
uśmiechem zrozumienia i rezygnacji za-
razem przyjaciel, nalewając do kieliszków.

Upili się w drobny maczek. Męski 
idealizm. v

Stefan Pastuszewski

Przyjaciel

Dewolucja prasy konwencjonalnej zwanej papierową sprawia, że byt „Akantu” został 
zagrożony. A przecież czasopismo konwencjonalne jest trwałym dokumentem literackim  
i dobrze o tym wiedzą twórcy publikujący w Internecie. Proszą nas, często bardzo gorąco  
i – jak to w życiu literackim bywa – nierzadko natarczywie, o druk.

A my prosimy o pomoc w formie choćby drobnych dotacji, bo inaczej nie prze-
trwamy. Solidarność literacka, ale też obopólny interes. I odpowiedzialność za dalszy 
byt polskiej literatury.

Od dwóch lat prosimy o przekazanie na nasze konto 1,5% podatku. W ubiegłym 
roku solidarność literacka przyniosła z tej akcji sumę, która pomogła pokryć koszty 
połowy wydania jednego numeru „Akantu”. Mamy nadzieję, że w tym roku pomożecie 
nam, Przyjaciele, wydrukować jeden cały numer, a jak wiecie – jest ich w ciągu roku trzy-
naście. „Akant” jest jedynym miesięcznikiem na świecie, który wychodzi trzynaście razy  
w roku. 

Przekazujemy więc dane konta na podatek 1,5%, z którego korzysta Towarzystwo 
Inicjatyw Kulturalnych, będące wydawcą „Akantu”. 

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz, 
e-mail: akant24@wp.pl, tel. 52 321-33-71
Przekaż 1,5 % podatku: KRS 0000 215 720, Cel szczegółowy; AKANT

„Akant” prosi o pomoc
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Barbara Dombrowska-Pietrzykowska

Wszystko jest muzyką

być jak Euterpe
grać na aulosie
wydobywać dźwięki
pieśni której
Dawid by zazdrościł

być jak mucha
na dyndającym lepie
szarpać się w drgawkach
dogorywać
gdy inne topią się w rosole

żyć muzyką
grać na strunach duszy
mozolnie drążyć dźwięki
najpierw powoli largo pokory
potem andante radości
oby nie zdetonować
grać

poruszyć pieśnią
jak Orfeusz skały

Katarzyna Dominik

Kruchość

Kwiaty pod ziemią rosną dla świętych,
wąchają je kiedy budzi się wiatr.
W ogrodach zostają jedynie łodygi. Kolorowe płatki,
lukrecjowe zapachy i okazyjne przybrania
więdną w cieniu drzew. 
Gdzie liście? 

Czy jest tam jakaś ławka, na której
mógłby odpocząć Bóg? 

Nie czytam podrobów,
prorokiem bywam,
niezupełnie ufam kropli, która
nie drąży – pogrąża
i nie chodzi mi o to, 
by zakiełkować,
ale by nie zostać patykiem.

Kinga Jasiurkowska

Nadejście

Wierzę w iluzję 
jej trwanie powolną śmierć i ponowne narodziny 
zatruwa górnolotnym spojrzeniem 
Na końcu jest gorzka 
choć była kiedyś miodem 
nieuchwytnością strużek

w ogrodzie porzucone budowle
dźwięki natężonej pracy mówią o obecności
pszczół

Jeśli pominie się dzikość 
i zapomni o oswojeniu
można napotkać opór
Prostolinijne owady nie znają wyszukanych gestów 

wiedzą po co przyszłam
u każdej błyszczy nóż 
i każda ma mnie za intruza 
Być może odeszłabym z niczym 
ale pszczoły nie są nieomylne 
nie potrafią wróżyć z dymu

co zimę chwytam się ambrozji 
obserwuję zza szkła i ciemni piwnicy 
wywołuję kliszę lata 
w czerwonym świetle widać wyraźniej

Dostrzegam wielowymiarowość plastra miodu 
przeniknięcie na drugą stronę 
coś się kryje za powierzchnią lustra 
dowiesz się tylko w razie nieszczęścia 

Lucyna Dobaczewska

Znak

Mężczyzna w kącie sali zaczął wiercić się na krześle
potem wstał i rozkładając teatralnie ramiona rzekł
od początku świata wiadome jest
nie można złamać wolnej woli człowieka
bo to boskie prawo rodzaju…

Goldmund – wieczne dzieciątko…
westchnął prowadzący obrady 
podszeptywacz świętych heksametrów
pozostali zebrani wymownie przenicowali gałki swoich oczu

Nikt już podszeptów naszych nie słucha
dzisiaj by dotrzeć do światła ducha 
wystarczy przypadkowe draśnięcie

zaśpiewał chór greckich cykad
a na ogromnym telebimie wyświetlił się 
cierń podobny do kolca zwykłej róży

Wtedy mężczyzna zwany Goldmundem
wyszedł szepcząc (jakby po aramejsku)
Matko – wybacz mi – światu potrzebny kolejny cud

schylił się i nakreślił palcem na piasku znak 
          ludzkich ust

Paulina Wojciechowska

Szept chtoniczny

Przelatuje między palcami puch popiołu
– szorstki zapach wypełnia ceglaną chatę:
zgrabiałe palce metalową szuflą wbijają się
w wyziębiony kamień; starzec snuje historie.
Dziewczynka macha nogami, siedząc na krześle 
i minkę ma nieczytelną: spotkała dziś w ogrodzie 
kobietę o permanentnie smutnych oczach; ulotny 
psychopomp z uszatką na ramieniu (wplątywała 
we włosy kosaciec). Niemądrze – niczym matka 
szeptała – błąkać się ciągle na niwach minionych, 
gdzie rosa z pomników marmurowych nie znika, 
a knot znicza nie gaśnie. Zaryglowała więc drzwi, 
zasunęła w pokoju opasłe firany. Jednak przed nikim 
chować się już nie musi: to skryta w pamięci relikwia.
Tam kończy się baśń, zaczyna dorosłość i zwid
w technikolorze ogląda się przez cudzesa dym…
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Bo zmienia się czas

Skądkolwiek wasze drogi
I dokąd wasz cel
Znad wody wysokiej
Znad morza i gór
Choć krótki wasz oddech
I wielki trud
By łódź ominęła rafę i piach
Trzymajcie mocno ster
Bo zmienia się czas

Hej, poeci nieznani
Spod piór nasz los
Uważnie dookoła kierujcie wzrok
Rozważcie słowa
Świat pełen bzdur
A trzeba osądzić dokąd nurt gna
I pierwszy ostatnim będzie
Tak zmienia się czas

Gdy chcesz uciszyć
Dziecięcy płacz
Na nic głośny krzyk
Na nic twój bat
Żołnierz i żebrak siostra i brat
Choć lód i grad zalewają świat 
Na drodze nowe znaki
Bo zmienia się czas

Wnet granic już brak
Otwarty szlak
Co ledwie pełzło
Teraz naprzód gna
Dzisiejszy okręt
Jutro niczym wrak
Czekając rozkazu raz-dwa 
Przegapisz start
Bo zmienia się czas

Jak woda szeroka

Woda szeroka i trudno ją przebyć
Gdybym choć skrzydeł parę miał by latać
A tak smukłej łódki będzie trzeba
I dwóch mocnych wioseł dla nas

Jak okręt pełen po brzegi
Co się leniwie z toni wynurza
Nie wiem czy moja miłość w morskiej kipieli
Nie zginie gdy nadejdzie burza

Wsparty o pień dębu plecami
Ufasz w jego magiczną siłę
Lecz i on pewnie czasem ustąpić potrafi
Gdy sam w siebie wierzyć przestaniesz

Och, miłość jest ulotna i krucha
Radosna z początku blaskiem się mieni
Lecz gdy historia jej staje się zbyt długa
Suchymi liśćmi trawnik może zaścielić

Woda szeroka i trudno ją przebyć
Gdybym choć skrzydeł parę miał by latać
A tak smukłej łódki będzie trzeba
I dwóch mocnych wioseł dla nas

Jeszcze jeden kubek kawy

Słodko pachną twoje usta tak jak i oczy
Diamentami błyszczące
Nosisz się dumnie jak twoje gładkie włosy
Na poduszce

Lecz brak mi radości
I wdzięcznego słowa
Jak gdyby twojej miłości 
Pół odeszło do nieba

Jeszcze jeden kubek kawy
Nim usłyszysz moje kroki
Zanim zejdę w dolinę
I mgła nadejdzie bokiem

Ojciec banita nauczył cię grać
Jak rzucać nożem i schować się za kimś
Ale gdy włóczęga w drzwiach twoich stanie
I drżącym głosem cicho zapyta
Czy zostało jeszcze jakieś danie
Jeszcze jeden kubek kawy
Nim ucichną jego kroki
Kiedy już zejdzie w dolinę
I mgła nadejdzie bokiem

Któregoś dnia

Mówią że nic nie jest wieczne
Że to co tu odpłynie w dal
Zapamiętam więc wszystkie twarze
Tych których los mi kiedyś dał

Mówią że każdy coś jest wart
Że musi upaść lecz może wstać
Wiem jak trudny jest każdy start
Z góry chyba lepiej widać świat

Ten co w tłumie obcych wszystkim jest
Nie myśli pytać skoro lepiej wie
Przysięgać gotów w noc i w dzień
Że milion winnych lecz nie on

Nade mną blask łagodzi cień
Nowy ranek czy czarna noc
Choć nie wiem jak i którego dnia
Uwolni mnie magiczna moc

Ten człowiek we mnie

Ten gość we mnie to mistrz prawdziwy
Zrobi wszystko i rozliczy się uczciwie
Ale tylko ktoś taki jak ty
Tak jak ty wie jak trafić do mych drzwi

Pośród burzy i piorunów za oknami
Gdy się nocą lękam czasami
Tylko ktoś taki jak ty
Zapukać lekko zdoła do mych drzwi

Och, jaka ulga żeś jest blisko
Że co złe przeminie szybko
Moje serce mocniej bije
Czuję dreszcze, zawrót głowy
I choć ten gość we mnie
Myśli czasem dobrze kryje
Żeby tylko ktoś taki jak ty
Mógł znaleźć klucz do drzwi
 

Wierzę w ciebie 

Ciągle myślą że to tylko mi się śni
Wciąż pytają czy przetrwać wiem jak
Krzywym okiem patrzą wciąż
Lepiej idź już sobie stąd
Ale czy to jest mój wielki błąd
Że tylko ciebie mi brak

Co dzień pokazują że otwarte są drzwi
A za nimi jest szeroki trakt
Zatem w drogę ruszaj tam
Tysiąc mil przed sobą mam
Mimo to nie będę sam
I tylko ciebie mi będzie brak

Tylko ciebie mi brak, wyschły łzy droga prosta już
Tylko ciebie mi brak, choć przede mną cały świat
Tylko ciebie mi brak, za mną został tylko kurz

Och, nadchodzi nowy świt
Och, noc już nie straszna mi
Nie daj zgubić drogi tej
Gdzieś na końcu czekaj mnie
Jeszcze tylko jeden daj mi znak
Bo tylko ciebie mi brak

Och, nie przeszkadza mi mój ból
Och, nawet deszcz przestał już
Kwitną słowa jak kwiat
I już tylko ciebie mi brak
 

Bob Dylan         w tłumaczeniu Juliusza Rafelda
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Sławomir Wierzbicki

Zaginiony Świat, czyli Podróży Guliwera ciąg dalszy (8)
dokończenie z poprzedniego numeru

Zatrzymując się przy tym temacie to 
przyjęcie wtedy na modne studia na przy-
kład prawnicze czy lekarskie dla ludzi spoza 
tego zawodu kosztowało majątek. Mowa tu 
przede wszystkim o kierunkach gwarantują-
cych w przyszłości profity z tytułu ich wyko-
nywania.  Nie było to jednak regułą, gdyż 
większość kierunków szczególnie ścisłych 
była dla „proletariatu” osiągalna.  Czas 
pokazał że, po transformacji ustrojowej 
tworzący się rynek spowodował, że studia 
przestały być sposobem na życie, a przez 
wielu nawet uważane są za stratę czasu.  Z 
okresu komuny jako jej namacalny relikt 
czy jak kto woli pozostałość ostały jedynie 
się studia prawnicze. 

Przy okazji transformacji korporacja 
prawnicza wymiksowała uniwersyteckich 
„jajogłowych” z wpływów na ten zawód, 
zatrzymując sobie ostateczny nabór na 
poziomie „aplikacji”. Dla równowagi 
Uniwersytety zaś zatrzymały sobie odległe 
miejsca w światowych rankingach poziomu 
nauczania utrwalając ten stan na szereg 
długich lat. 

Kończąc ten wątek mogę tylko dodać, 
że wprowadzone po „wydarzeniach mar-
cowych” dodatkowe punkty preferujące 
przyjmowanie na studia młodzież ze śro-
dowisk robotniczych czy chłopskich przy 
istniejącym często skorumpowanym syste-
mie naboru były jedynie socjotechnicznym 
zabiegiem „pudrującym” rzeczywistość lub 
jak kto woli figowym listkiem, za którym 
kryły się środowiska, które znakomicie 
radziły sobie dotąd bez „punktów”. Dzięki 
temu zamieszaniu do dzisiaj występują 
one w roli „ofiar” bezdusznego reżimu w 
czym pomagają im niektórzy dziennikarze 
występujący w publicznych mediach. 

Opisując swój skromny udział w kształ-
towaniu minionej rzeczywistości umownie 
nazywanej „komuną” jedynie poprzez pry-
zmat przeżytego dzieciństwa, pobieranej 
nauki czy też doświadczeń z pracy zdaję 
sobie sprawę, że tworzę często obraz po-
zbawiony nie tylko głębi ale i barwy.  

Na swoje usprawiedliwienie mogę 
jedynie powiedzieć że, opisywanie czegoś 
ulotnego, co dominowało wtedy w życiu 
społecznym i osobistym, czegoś co w skró-
cie można by nazwać „atmosferą tamtych 
lat” - chyba Mnie przerosło.  Mimo tego 
przeświadczenia postaram się jednak na 
tyle na ile potrafię to „coś” opisać.  Wracam 
zatem po tej kolejnej dygresji do „atmosfe-
ry zaginionego świata”. 

Na wstępie jeszcze raz powtórzę, to co 
napisałem wcześniej, że wbrew medialnym 
przekazom pokazującym obecnie opisywa-
ny przeze mnie czas jako „przaśną” i szarą, 
a często nawet ponurą rzeczywistość ja 
zapamiętałem ją w kolorze.  

Dla Mnie to nadal barwny obraz 
wypełniony tłumem młodzieży ubranej w 
„dzwony”, i „mini spódniczki”, z pierwszym 
polskim tranzystorem pod pachą lub ra-
dziecką „Zorką” w ręce.  W wielu domach 
gościł już ”Kasprzak”, w postaci rodzimych 
magnetofonów zaś zachodni big beat wy-

pierały powstające jak grzyby po deszczu 
polskie zespoły.  

Już za towarzysza Gomółki „mor-
downie” zastąpiono mniej lub bardziej 
„porządną” siecią restauracji oraz dość 
dużą ilością kawiarń i młodzieżowych klu-
bów.  Faktem jest że, bardzo drogi w tym 
czasie alkohol występujący pod postacią 
różnego rodzaju wódek był dla większości 
młodzieży nieosiągalny i zastępowały go 
w dużej mierze wina owocowe rodzimej 
produkcji.  Ta mizeria miała w sumie dość 
dobre strony wzbogacając kulturę picia o 
mniej toksyczne „jabcoki”. Nie bądźmy 
jednak drobiazgowi. Popularne dziś grile 
zastępowały swojskie „pieczonki” z żeliw-
nego kociołka pędzone często na cudzym 
polu przy pomocy wyschniętych ziemnia-
czanych badyli.  Tematem kawiarnianych 
sporów o to „która lepsza” była Gomółkowa 
„syrenka” i NRD -owska „mydelniczka” o 
nazwie Trabant.  O 500+ nikt wtedy nie 
słyszał, zaś młodzież doskonale sobie radzi-
ła bez dodatkowych wabików.  Saturatory 
uliczne królowały przez dłuższy czas, ale i 
one z czasem wyparowały zastąpione przez 
elegancko wykonane saturatory domowe.  
Jedyne co przetrwało dłużej i straszyło po 
małych miasteczkach do „późnej komuny” 
to budki z laną berbeluchą przypominającą 
piwo.                   

Zapracowany naród (w soboty też się 
pracowało tyle, że krócej) czekał cały ty-
dzień na wypoczynek zaczynający się już od 
wczesnego sobotniego popołudnia.  Ten 
czas karykaturalnie ale i trafnie oddaje pio-
senka w wykonaniu Pana Gołasa „w Polskę 
idziemy”.  Masowa i propagandowa tuba 
dostarczana w soboty w postaci magazynu 
Trybuny Robotniczej zapewniała na swoich 
ostatnich stronach niewielką rozrywkę w 
postaci satyrycznych rysunków czy cieka-
wostek z Polski i świata sportu. Sobota to 
również czas wyjazdów na łono natury.  
Cokolwiek by nie powiedzieć o dekadzie 
Gierka to jednak wtedy ludzi z suteren, 
slamsów czy prowizorycznych mieszkań z 
żelazną konsekwencją  przeniesiono do 
wielorodzinnych wyposażonych w kanali-
zacje domów.  Fenomen ten nie polegał 
na samym przeniesieniu, ale na tym, że po 
spełnieniu kryteriów mieszkaniowych oraz 
rodzinnych (małżeństwa z dziećmi miały 
pierwszeństwo) robiono to za (stosunko-
wo) niewielką kwotę wkładu mieszkanio-
wego często rozkładanego na raty.  

Jednak najbardziej charakterystycz-
nym wyznacznikiem tego okresu były wcza-
sy FWP.  Tu również za niewielka kwotę 
każdy pracownik państwowego zakładu 
mógł przynajmniej co drugi rok przez dwa 
tygodnie wypoczywać na koszt firmy czyli 
państwa.  

Ten zbiorowy system wzorowany chyba 
na koszarach wojskowych zapewniał wikt i 
wypoczynek w dość dużych salach mieszczą-
cych często kilkanaście łóżek.  Oczywiście 
sale dla mężczyzn i kobiet były osobne, ale 
czasami jak to w życiu bywa dochodziło 
niechcący do „przemieszania”. 

Jadłodajnie nie będące w stanie w 
porze obiadowej pomieścić wszystkich 
wczasowiczów miały charakter rotacyjny i 
na obiad czasami trzeba było poczekać, aż 
miejsce przy stoliku się zwolni. Kiedy pod-
czas pierwszego obiadu obsługa „jadłodaj-
ni” wniosła drugie danie oznajmiając mi z 
pompą że oto będę jadł „kotlet de volaille” 
to zbaraniałem.  Na talerzu królował bo-
wiem nasz poczciwy schabowy trochę ina-
czej uformowany.  Przez tyle lat go jadłem, 
a nie wiedziałem jak się naprawdę nazywa. 

Mimo politycznego „zniewolenia” jak 
się to teraz określa moja ojczyzna dalej jak 
gdyby nigdy nic nadal żyła w cieniu swo-
jej wielkiej przeszłości karmiąc się nadal 
Mickiewiczem, Prusem, Sienkiewiczem, a 
nawet Konopnicką w czym „wielki brat” jej 
nigdy nie przeszkadzał.  

Często odnoszę wrażenie że to „On” a 
nie my miał wobec nas kompleks niższości.  
Widziałem to po repatriantach w szkole 
czy repatriantach w urzędzie, którym jako 
rekompensatę zwracałem w majestacie 
prawa zagrabione im na wschodzie ziemie.  

Kiedy w dorosłym już życiu wpadła 
mi w ręce przejmująca „Spowiedź” Józefa 
Mortona opisująca realia życia wsi pińczow-
skiej z okresu międzywojnia nie mogłem 
zrozumieć dlaczego ten rówieśnik mojego 
ojca i wielki syn Ponidzia pozostaje obecnie 
prawie w całkowitym zapomnieniu.  

To w jego powieści podobnie jak w 
topornie nakręconym „Hubalu” Poręby 
zobaczyłem naszą biedną i „rogatą” Polskę 
z jej ogromnym bagażem zalet i wad. 

W czasie mojej długoletniej pracy 
w Katowickim Urzędzie zobaczyłem też 
pierwszych celebrytów.  Nie byli to wtedy 
zawodowcy. Jednym z nich był mój prze-
łożony bardzo inteligentny i podobno jak 
mówiły koleżanki z pracy przystojny.  Na 
swoje nieszczęście sam będąc dość ciepłego 
charakteru z reguły trafiał na kobiety o 
silnej osobowości.  Rzucały więc nim jak 
przysłowiowy „pies flakiem”.

Kiedy po raz któryś raz z rzędu chciał 
się żenić upomniała się o niego partia in-
formując, że jak się jeszcze raz rozwiedzie 
to przeflancuje go na młodszego referenta. 

W ten sposób dowiedziałem się jak 
partia z dużego człowieka robi małego.  Z 
moim pierwszym przełożonym którym był 
sekretarz Oddziałowej Organizacji Partyj-
nej poszło partii trochę gorzej.  Mimo że 
nie miał jeszcze delirium był niereformo-
walny.  

Sam byłem więc zaskoczony kiedy na 
którymś z kolejnych zebrań wybrano Mnie 
na Sekretarza, w konsekwencji czego z 
powodzeniem go zastąpiłem.  Będąc w tym 
czasie Starszym Inspektorem Wojewódz-
kim ze złotym krzyżem zasługi w kieszeni 
miałem uprawnienia Zastępcy Dyrektora 
Wydziału.                  

Ponieważ rok wcześniej stałem się ma-
gistrem Wydziału Prawa i Administracji po-
zostało mi jedynie czekać na kolejny awans 
licząc na zwolnienie stanowiska Pierwszego 
Zastępcy Dyrektora przez towarzysza, który 
w odróżnieniu od byłego Sekretarza Od-
działowej Organizacji Partyjnej delirium 
już posiadał.  

Zanim do tego przejdę zatrzymam się 
na moment na moim naukowym tytule. Na 
Wydział Prawa i Administracji zdawałem 
dobrze przygotowany dwukrotnie.  Kie-
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dy po raz kolejny nie zdałem z powodu 
rosyjskiego, który na tym kierunku był 
obowiązkowy zrozumiałem, że zawsze będą 
mnie „olewać” na rosyjskim.  Trzeba znowu 
trafu! Kiedy przez przypadek zwierzyłem 
się koledze z Wydziału do Spraw Wyznań, 
który się akurat habilitował z moich ję-
zykowych kłopotów Piotruś (tak miał na 
imię), który był narodowości prawniczej 
powiedział że dla niego to bułka z masłem 
tym bardziej, że więcej siedział na uczelni 
niż w pracy.  Rzeczywiście za trzecim razem 
zdałem. 

Pamiętam, że Piotruś mimo ciężkich 
doświadczeń zawodowych, po których wy-
szedł z bardzo kiepską opinią w końcu się 
habilitował.  W odróżnieniu od habilitacji 
rehabilitacja mu się jednak nie udała i 
mimo kolejnych naukowych tytułów nigdy 
już w Wydziale nie awansował. 

Będąc sekretarzem oddziałowej or-
ganizacji partyjnej dostąpiłem zaszczytu 
udziału w kwartalnych naradach partyjne-
go aktywu na szczeblu wojewódzkim. To 
wtedy po raz pierwszy zobaczyłem towarzy-
sza Decembra, jak wtedy nazywano Pierw-
szego Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
w Katowicach.  Posługiwał się dość prostą 
polszczyzną zmieszaną z silnym akcentem 
śląskiej gwary. 

Czas, o którym teraz piszę był dla 
partii mocno schyłkowy, zaś sama partia 
jak wtedy mówiono „zeszła do podziemia”. 
Nie zdziwiło mnie więc kiedy na jednym z 
kolejnych spotkań aktywu podwładny to-
warzysza Grudnia i kierownik dość ważnej 
komórki Komitetu oznajmił „ni z gruchy 
ni pietruchy”: 

- Ja towarzysze nie wstydzę się partii - bo 
proszę spojrzeć - tu pokazał na partyjny zna-
czek PZPR umieszczony w klapie marynarki. 

- Ja go noszę bez przerwy nawet w domu 
– zakończył. 

Przyznaję, że przez moment byłem 
nie tylko wstrząśnięty jego bohaterskim 
wyczynem, ale i 

Zawstydzony, bo ja takiego znaczka 
nie miałem. Po chwili z ulgą jednak za-
uważyłem, że pozostała część widowni też 
go nie miała. Nie wszyscy jednak mogą być 
bohaterami tym bardziej, że wyprawa z ta-
kim znaczkiem do „mięsnego” sklepu wedle 
mnie byłaby obarczona znacznym ryzykiem. 

Mobilizacja partyjnych sił włącznie z 
podjęciem desperackich działań zmierza-
jących do poprawy efektywności pracy w 
praktyce skończyła się „gonieniem ludzi do 
roboty” zaś wcielanie urzędników mających 
partyjne legitymacje w szeregi Ochotniczej 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej - nie tylko nie 
przyniosły oczekiwanych efektów ale wręcz 
przeciwnie odebrały partii resztki poparcia 
nawet z kręgu środowisk od niej zależnych. 

Kiedy z polecenia towarzysza Grudnia 
uformowany z ormowców pochód z hasłami 
poparcia dla niej przetoczył się w milczeniu 
ulicami Katowic w towarzystwie gwizdów i 
wyzwisk gawiedzi wiadomo było od razu, że 
ten pokaz partyjnej siły spalił na panewce.  

Widok kuśtykających ze zwieszonymi 
głowami urzędników był tak żałosny, że 
nawet partyjni twardziele uznali go za 
symbol „łabędziego śpiewu” przewodniej 
siły narodu.  

Wracając do mojego awansu na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora, to w tej sprawie 
proza życia nieoczekiwanie napisała wła-

sny scenariusz uśmiercając moją jedyną 
przeszkodę (jak wtedy myślałem) w dość 
egzotycznych okolicznościach.  

Tydzień później po stypie „moja spra-
wa” stanęła na tak zwanej egzekutywie.  
Okazało się że z awansu „nici”, bo nie mam 
utrwalonego stosunku z władzą ludową.  
Byłem w tym czasie już żonaty i wydawało 
mi się, że wszystkie stosunki mam utrwalo-
ne, a nawet uregulowane.  Po raz pierwszy 
ktoś czy coś zagrodziło mi drogę stawiając 
barierę, której z przyczyn osobistych nigdy 
bym nie pokonał.  

Kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego 
dość nieoczekiwanie zostałem powołany 
na stanowisko pełnomocnika Wojewody z 
uprawnieniami obsługi prawnej „wojsko-
wych grup operacyjnych” podobnie jak 
kiedyś w Wydziale Finansowym uznałem, 
że czas kończyć tę  przygodę.  

Tak naprawdę to ten nieoczekiwany „ 
awans” który z początku wziąłem za ironie 
losu był typowym zesłaniem na wysuniętą 
placówkę mającym ratować cały strupiesza-
ły kram dekujący na synekurach i ciepłych 
posadach plejadę beneficjentów

Wyposażony w ekstraordynaryjne 
uprawnienia zamiast w „starym „Wydziale 
zameldowałem się w gabinecie Prezyden-
ta - w mieście, w którym od dwóch lat już 
mieszkałem. 

Posiadacz gabinetu był tak wystra-
szony, że przez jakiś czas musiałem go 
uspakajać tłumacząc, że Wojewoda przysłał 
mnie, żeby mu pomóc w jego ciężkiej pra-
cy.  Chyba mi nie uwierzył.  Miał powody, 
bo Wojewoda wprawdzie był, ale już jako 
dekoracja zaś władzę w województwie 
przejął wydelegowany z Warszawy generał.  
Kiedy po jakimś czasie pantoflową pocztą 
rozeszła się wiadomość, że dzięki „pomo-
cy” wojskowych grup operacyjnych jedna 
trzecia Prezydentów i  miejscowych notabli 
w województwie straciła już posadę - na 
urzędy padł „blady strach”.  

Mimo ogromnej władzy, którą wtedy 
miałem, to jedyną satysfakcją z jej posia-
dania było przeświadczenie że nigdy w 
swojej dotychczasowej pracy urzędnika 
nie pomogłem ludziom tak dużo jak w tym 
ponurym okresie. 

Szereg spraw które dotąd „leżały” w 
Urzędzie miesiącami teraz załatwiane były 
„od ręki”, zaś te, które wymagały większe-
go czasu ze względu na procedury były 
ocechowane terminem wykonania i zapisy-
wane w zalakowanym kajecie znajdującym 
się u Prezydenta Miasta. Raz w tygodniu 
Prezydent składał mi meldunek na jakim 
aktualnie etapie wykonania się znajdują.  

Wiedziałem, że tak szybki sposób 
załatwiania spraw nie mógł trwać wiecznie 
i był wtedy możliwy dzięki mobilności woj-
skowych grup, wyłączeniu wielu procedur 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
oraz dzięki zwykłemu ludzkiemu strachowi 
przed utratą stanowiska.  

Myślę też, że te doświadczenia po 
zakończeniu wojennego stanu legły u pod-
staw powołania później tak zwanej Irch-y 
(Inspekcji Robotniczo Chłopskiej) mającej 
ograniczyć korupcje i utrzymać w ryzach 
resztki partyjnego aparatu który tracił z 
dnia na dzień swoje przywileje. 

Kiedy po roku trwania stanu wojen-
nego wróciłem na „stare śmieci” wszystko 
zastałem po 

Staremu, no może z tą różnicą, że 
mój przełożony, o którym wspomniałem 
wcześniej nazywając go celebrytą z dobrego 
serca, przyjął bez stażu do Oddziału, który 
prowadziłem właściciela sklepu jubilerskie-
go, żeby sobie chłop dorobił do emerytury.  

Wszystko co mnie wtedy otaczało 
przypominało już wtedy Titanica pełnego 
straceńców przeświadczonych o tym, że 
generał z Warszawy na pewno ich ura-
tuje. Zajęci swoimi sprawami nadal żyli 
przeszłością licytując się w lojalności do 
partii, której sztandaru jeszcze wtedy nie 
wyprowadzono.  Na swoje nieszczęście ja 
też tam byłem. 

Odradzająca się solidarność skutecz-
nie wmówiła ludziom, że wszyscy mają 
jednakowe żołądki, zaś to że, jeszcze nie 
posiadają willi z basenem to wyłączna wina 
partii.  

Kiedy któregoś dnia przyłapałem 
żonę, jak po kryjomu ściera z naszych 
drzwi wizerunek szubienicy zrozumiałem, 
jak wielkiego spustoszenia w umysłach spo-
łeczeństwa dokonał stan wojenny dzieląc 
tubylców na dwa obozy.  To, że te malowi-
dła robiły (nie tylko na naszych drzwiach) 
dzieci blokowej szumowiny nie było już 
żadnym pocieszeniem.  

I kiedy zdarzył się znowu traf (tym 
razem ostatni ) i w lokalnej prasie prze-
czytałem o prowadzonej przez Delegaturę 
NIK rekrutacji pracowników do nowo 
tworzonego Oddziału zajmującego się 
prawną obsługą Inspekcji Robotniczo 
Chłopskiej bez wahania złożyłem podanie 
o przyjęcie.  Kiedy pół roku później zo-
stałem Inspektorem Kontroli Państwowej 
w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli 
uznałem to za awans i że znowu jak kiedyś 
„idę do przodu”.  NIK w odróżnieniu od 
wielu instytucji państwowych nadal w społe-
czeństwie cieszył się autorytetem, zaś praca 
w nim nobilitowała. 

Kierownikiem Oddziału był jak prze-
konałem się później właściwy człowiek na 
właściwym miejscu co przyjąłem z satysfak-
cją oddychając po raz pierwszy od szeregu 
lat w pracy „świeżym powietrzem”.  

To nowe miejsce pracy było ostatnim z 
moich doświadczeń w „świecie, który zagi-
nął” i miało wiele zalet.  Do najważniejszej 
zaliczam całkowitą swobodę w redagowa-
niu tak zwanych wniosków pokontrolnych 
tworzonych na podstawie udowodnionych 
faktów, w które nawet sam Dyrektor Dele-
gatury nie miał prawa ingerować.  Jeżeli do 
tego dodam, że swoich przełożonych oglą-
dałem jedynie po zakończeniu kontroli, a 
więc raz na dwa lub trzy miesiące to czułem 
się w jak przysłowiowa ryba w wodzie.  

Miało też i wady.  Jurysdykcja Dele-
gatury rozciągała się na znaczny obszar 
obejmujący granice obecnych trzech wo-
jewództw (Bielskie, Śląskie i Częstochow-
skie). Z pracy wracałem więc zmęczony 
późnym wieczorem zaś sama praca była 
wyczerpująca. 

Często kontrole, które prowadziłem, 
a przede wszystkim ich wyniki przyrówny-
wałem do obrazów, które kiedyś tworzyłem 
– musiały być dobrze zrobione.  Od tego 
zależała moja  „wolność” którą się cieszy-
łem.  Poza satysfakcją z pracy były też i 
rozczarowania.  

dokoñczenie na str. 24
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Okazało się ze Irch-ę powołano z 
dość prozaicznego powodu.  Nowy układ 
polityczny nie za bardzo wierzył zastanym 
instytucjom kontrolnym.  Nie dziwiłem się 
więc, że Inspektorzy ze „starych” oddziałów 
NIK-u traktowali nas z dystansem często 
jako konkurencję uważając się za „lepszy 
sort”

Kiedy do Delegatury zaczęły docierać 
sygnały z przedsiębiorstw i zakładów o 
nadużyciach związanych z tworzeniem na 
ich organizmie spółek określanych później 
jako nomenklaturowe cały aparat NIK -u 
okazał się bezsilny. 

Mechanizm ich tworzenia był dość 
prosty.  Zgodnie z przepisami załoga 
przedsiębiorstwa miała prawo wykupy-
wać udziały w przedsiębiorstwie które 
poddawano restrukturyzacji.  W praktyce 
pieniądze na ten wykup mieli dyrektorzy 
lub ich zastępcy czy też bardziej zamożni 
członkowie związków zawodowych. Jeżeli 
do tego dodać że przy okazji tej operacji 
pozbywano się mniej efektywnych części 
przedsiębiorstwa które obumierały tworząc 
bezrobocie i przysłowiowych „dziadów” to 
problem rzeczywiście był.  Przede wszyst-
kim społeczny. 

Decyzje kogo i co kontrolować w prze-
ważającej mierze były ustalane w NIK „z 
góry” w postaci planu, który często bardziej 
uwzględniał polityczne zapotrzebowanie 
niż narastające problemy gospodarcze czy 
społeczne.  Rezultat był taki znaczna część 
pracy kontrolerów szła w przysłowiowy 
gwizdek generując jedynie koszty obcią-
żające budżet. 

W odróżnieniu od planowych kontroli 
NIK- u kontrole Inspekcji Robotniczo-
-Chłopskiej miały charakter bardziej do-
raźny i często były wszczynane na wniosek 
organów ścigania czy też wymuszane przez 
anonimowe donosy które organ ten miał 
obowiązek sprawdzać.  Mimo początko-
wych dość dużych sukcesów z czasem 
efektywność tych kontroli znacznie spadła.  
Sam zaś sposób ich przeprowadzania miał 
charakter propagandowy tworząc fikcję 
społecznej kontroli.  

Tak naprawdę to kontrolę prowadził 
pracownik NIK-u ukrywający się pod nazwą 
IRCH-y, któremu dodawano reprezentację 
klasy robotniczej składającej się z tak zwa-
nych „społeczników”.                 

Kiedy w siedem lat później zwyciężyła 
„Solidarność” przyszła kolej i na Najwyż-
szą Izbę Kontroli której skład osobowy 
wymieniono całkowicie włącznie z likwi-
dacja IRCh-y.  Wielu też doświadczonych 
wtedy pracowników znalazło się na bruku 
a zapowiedziana wcześniej gwarancja, że 
Instytucja zapewni im nowe miejsca pracy 
okazała się zwykłym pustosłowiem.  

Kiedy zaproponowano mi podobnie 
jak moim kolegom „posadę” w Ochot-
niczych Hufcach Pracy (innych nie było 
bo obsiadła je nowa przewodnia siła) nie 
skorzystałem z oferty pukając do drzwi 
Urzędu Miasta, w którym wcześniej byłem 
pełnomocnikiem samego Wojewody.  Moja 
historia zatoczyła więc koło, a ja znalazłem 
się w punkcie, w którym przed 25 laty za-
czynałem dorosłe życie.  Czas „komuny” 

dobiegał powoli końca, zaś „zaginiony 
świat”, który odszedł wraz ze mną zosta-
wiam wszystkim zainteresowanym w postaci 
tego skromnego opowiadania.  

KONIEC

Posłowie
Kiedy nazajutrz po ogłoszeniu stanu 

wojennego jechałem rano do pracy przez 
oszronione szyby pociągu zobaczyłem nie-
codzienny widok.  Przy kopalni Wujek stały 
zakopane w śniegu 

pancerne wozy i czołgi polskiego woj-
ska. Jednak to nie ten zwiastun tragedii 
która się tam potem wydarzyła poruszył mnie 
najbardziej.  

Zamiast gwarnego jak dotąd tłumu, 
który codziennie dojeżdżał do pracy zobaczy-
łem stłoczonych w przedziale ludzi ze zwie-
szonymi głowami w milczeniu wpatrujących 
się pustym wzrokiem przed siebie.  Mimo 
pozornego braku kontaktu ze sobą miałem 
wrażenie że wszyscy pasażerowie wraz ze Mną 
w obliczu nieznanego wspólnego jutra czuli 
więź która ich wzajemnie łączy.  Myślę też że, 
uczucie smutku i wstydu że coś się nie udało 
że, Polak „nie zawsze potrafi” które mi wtedy 
towarzyszyło było nie tylko Moim udziałem.  

W bardzo podobnej scenerii która 
już nie należała do „zaginionego świata” 
jechałem 20 lat później autobusem tuż po 
katastrofie Tupolewa. Tam również jak 
kiedyś w pociągu zobaczyłem milczących 
z pochylonymi głowami ludzi patrzących 
gdzieś w dal.  Tym razem do poprzedniego 
uczucia smutku które mi towarzyszyło dołą-
czyło jeszcze poczucie straty.  

Z zestawienia obu światów a więc „za-

ginionego”, który starałem się w niniejszym 
opowiadaniu opisać i obecnej rzeczywistości 
mogę jedynie powtórzyć znane porzekadło 
parafrazując je następująco:

Wolność podobnie jak „punkt widze-
nia” ma wiele wymiarów, zaś każdy z nich 
warunkuje przysłowiowy „punkt siedzenia”.                   

Bo czy można o niej mówić oglądając 
puste półki w sklepach, samochody które 
mają „jedni i ci sami” zaś dominująca warstwą 
staje się „szlachta” z partyjnego nadania? Czy 
też wolnością jest „pełna micha”, ogromne 
rozwarstwienie społeczne, usankcjonowana 
prawem korupcja oraz państwo, w którym 
brylują zbydlęcone elity? 

Jeżeli na moment pozwoliłem sobie na 
zestawienie obu tych „światów”, to tylko dla-
tego, że w posłowiu nie czuje się już związany 
własną regułą w zakresie komentowania fak-
tów. Kończąc tym opowiadanie mogę jedynie 
dodać że, mimo ogromnych różnic oba te 
„światy” mają wspólne ponadczasowe cechy 
takie jak: gąszcz nierozumnych przepisów 
uruchamiających korupcję, posługiwanie 
się instytucjami kontrolnymi do realizacji 
partyjnych czy prywatnych celów wreszcie 
bezkarność zmieniających się politycznych 
elit.  

Mimo tych niezbyt dobrze rokujących 
na przyszłość cech została wedle mnie jeszcze 
jedna najważniejsza, która oba te „światy” 
łączy najsilniej.  To wbrew różnym często 
zmiennym interesom poczucie posiadania 
wspólnych dla obu „światów” wartości, które 
nadal dominują nad podziałami z politycz-
nego nadania.  I myślę że to one kiedyś 
ostatecznie zwyciężą. v

Zaginiony...
dokończenie ze str. 23
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Jacek Jaszczyk

List z emigracji XXXVII

1.
W południe między dzwonami Finglasu
dzielącymi słowa na dwa światy, 
po raz pierwszy usłyszałem twoje łzy.

Kilka dni później powiesz:
– Przepływam przez zielone mgły Samhain. 
Przez grzechy snów, pośród których uśmiercam cię 
między wierszami.

2.
Patrzymy w poszarpane zbocza szczytu Sugar Loaf.
Czytam półgłosem imię celtyckiego boga słońca.
Ognie Beltosa płoną między literami.

Iskry słońca odłamkami dogasają na ołtarzach gór.
W popiele naszego wzruszenia, płomyki
rozdmuchuje wiatr.

Wiemy, że przebudzenie będzie jasne.

Małgorzata Osowiecka

Na górę Uluru nie da się już wejść 
nawet przez Google Street View

Na górę Uluru doprowadzi cię tylko święta ceremonia inicjacji,
przekonujesz więc Indian, że jesteś aborygeńskim szamanem,
który przybył z przyszłości, zrzeszasz się w grupy, a potem
jest tylko amok i gusła nad jaszczurkami i ziołami,
gdy leżysz pięć godzin Krzyżem Południa,
ale to nie działa.

Na górę Uluru doprowadzi cię tylko święta ceremonia,
przychodzisz więc ze swoją miłością i całujecie się,
pozując do tabloidów z drewna i pyłu, na każdym
kamieniu wieszacie białe wstążki, a ty wstępujesz
do nieistniejącego koła nowożeńców Uluru,
ale to nie działa.

Na górę Uluru doprowadzi cię tylko święto,
zjawiasz się więc w Dzień Australii
i przynosisz dary: dzieciom bumerangi,
jedzenie dla kangurów, krokodyli i emu,
ale to nie działa, więc w końcu kupujesz
tę ziemię (to tylko kamień) i jesteś
przewodnikiem prywatnych wycieczek,
montujesz kanalizację i sklep z pamiątkami,
aż pewnego dnia, gdy będziesz na szczycie
Google Earth zrobi ci zdjęcie,
ale najpierw wyobraź sobie,

że za 50 lat ktoś cię zapyta, co pamiętasz z Uluru
i ty powiesz, że papugę, tę z filmu 50 wymarłych
światów przed twoimi oczami: ona jest trójwymiarowa,
lata między włosami i oczami, ale znika, gdy zdejmujesz okulary.

Tak by było, gdybyśmy stamtąd nie odeszli

Paulina Wojciechowska

Na ulicach Gimle

Rozwarstwia się tendencja światła – 
iluzją ukojenia wabi linia demarkacyjna,
prowadzi jak za dłoń na tereny złupione,
zatrute cierpieniem i ściekami faktorii...
Ukradłam złote jabłka z koszyka Idunn,
uśmiechu weksle przylepiają się do buta;
zabroniono wychodzić w pochmurne dni
dzieciom, wdychać ozon: obracają głowy 
w stronę huraganu i milczą. Idzie oszaleć
od ciężaru osiadającego na ramionach jak
napalm; zdziczała wolność kipi z bannerów,
gardzi hasłami lotnej treści. Skręcone z bólu 
galaktyczne runo obrasta odłamki satelity; 
walkirie przestały wypatrywać bohaterów: 
wyrwanymi z nerwów włosami i włócznią
łatają podziurawione w bitwach pończochy.

Piotr Szczepański 

wątpliwe konstatacje

jesteśmy od niechcenia
misiami o wypalonych pacyfach
o daleko sięgających ale pustych dłoniach

mój niedźwiadek z Pragi 
ma wybite oko
i chwiejący się ząb chyba trójkę

wychodzimy codziennie na spacery
udajemy pogodzonych  
z sytuacją konformistów
tramwaj piszczy 
i zagłusza
serce i przy okazji 
żołądek jak nic 
nie mówiąca skała 

obdarz mnie interaktywnym 
dziadem z obrazu 
kiedy zmawiam niby-pacierz w samotności

obecni duchem
na wzgórzach Golan
balansujemy na lufach 
czołgów
jesteśmy w Genewie 
na zakupach w dyskoncie

wracamy do łóżek za plecami 
niewinnych pań z wyższych sfer
tutaj szczypią się
na całego...

Robert Drobysz

Poeci nie przychodzą na Campo di Fiori

na Campo di Fiori  nie zauważyłem Marcina Świetlickiego
nie słychać było także Czesława Miłosza 
Arabowie na straganach sprzedawali kwietny puch
kosze pełne granatów nie wybuchały
poszedłem coś zjeść
młoda Ukrainka podała mi najlepszą pizzę w Rzymie
potem opowiedziała o wielokrotnych gwałtach
tylko ja chciałem z nią rozmawiać o piekle Mariupola
jadłem placek drożdżowy ocierając sos pomidorowy z brody 
patrząc na pomnik
Giordano Bruno spoglądał bez słowa w kierunku Watykanu 
czas umierać Europo poezja cię nie ocali
zapisałem na serwetce



str. 26     AkAnt 3(328)2023

Mężczyzna w mundurze wstał od 
biurka, jak to robił zazwyczaj, gdy zostawał 
na dłuższą chwilę sam w swoim gabinecie, 
i wyjrzał przez okno. Widok na ponury, 
wybetonowany dziedziniec wewnętrzny 
nie był zbyt przyjemny, ale stanowił dla 
niego ulgę od przerzucania dokumentów 
i odbierania oraz wykonywania telefonów 
w zgarbionej pozycji nad blatem. Nie lubił 
tej części swoich obowiązków służbowych 
i nie lubił pokoju, w którym musiał przez 
większość czasu pracować. Był ładnie 
urządzony, wyposażony w klasyczne, 
solidne meble, a na ścianach dumnie 
prezentowały się dyplomy, wyróżnienia, 
godło państwowe i oczywiście portret in-
nego mężczyzny, surowego i siwowłosego, 
odzianego w cywilny garnitur, który zdobiły 
jednak wojskowe odznaczenia. Miał jednak 
zasadniczą wadę – inaczej niż w kantynie, 
na korytarzach i nawet w stróżówce, okna 
były umieszczone nie od strony zewnętrz-
nej budynku, lecz właśnie od strony patio. 
Tak samo, jak w celach, choć przecież był 
to gabinet zwierzchnika tej instytucji, czyli 
specjalnego aresztu wydobywczego. Męż-
czyzna uważał za nieodpowiednie, a wręcz 
niesprawiedliwe i obraźliwe, że musi dzielić 
z aresztantami przygnębiający widok i gdy 
otworzy okno, może być zmuszony do wy-
słuchiwania ich głosów. To pomieszczenie 
było jednak przystosowane na siedzibę ko-
mendanta, miało podpiętą specjalna linię 
telefoniczną, tabliczkę na drzwiach i na 
razie nie dało się nic z tym zrobić. 

Dzisiejszy dzień nie był pracowity, 
podobnie jak wiele poprzednich w cią-
gu ostatnich kilku miesięcy. Większość 
aresztantów zwolniono, nowych nie 
przybywało, przesłuchania odbywały się 
rzadko. Komendant miał dużo wolnego 
czasu, ale w godzinach pracy nie potrafił 
go spożytkować, bo nie mógł się oddawać 
żadnej ze swoich ulubionych rozrywek: 
wędkarstwu, polowaniu, grze w karty ani 
spotkaniom z przyjaciółmi przy alkoholu. 
Nie miał w zwyczaju czytać ani rozwiązywać 
krzyżówek, nawet muzyki nie lubił słuchać 
w samotności, więc nie miał tu gramofonu 
ani radia. Czasem przechadzał się bez 
większej przyjemności po budynku, by sie-
dząca praca nie pozbawiła go sprawności 
fizycznej, w jego opinii koniecznej do za-
chowania godności. Teraz też chciał wyjść 
z pokoju, ale za biurko zawrócił go dźwięk 
dzwonka. Podniósł słuchawkę i chłodno 
wypowiedział służbową formułkę, ale głos 
rozmówcy ucieszył go i nieco ożywił.

– Cześć, to ja – brzmiało powitanie. 
Komendant rozpoznał swojego dobrego 
znajomego, dyrektora w ministerstwie 
spraw wewnętrznych.

– Witam, drogi przyjacielu. Jak się 
mają sprawy w świecie wielkiej polityki? – 
Ktoś mógłby uznać, że to zbyt entuzjastycz-
na i bezpośrednia wypowiedź w stosunku 
do wysoko postawionego urzędnika, ale 
dyrektor nie był bezpośrednim przełożo-
nym komendanta, poza tym znali się od lat 
i mieli podobne poglądy na wiele kwestii, 

Krzysztof Szyperski

Komendant

a zresztą komendant uważał się skrycie za 
funkcjonariusza ważniejszego i bardziej 
godnego szacunku, przede wszystkim ze 
względu na swoją wojskową przeszłość. 

– Nie najlepiej, jeśli mam być szczery. 
Przecież wiesz, jak to wszystko toczy się 
w ostatnim czasie. Paszkwile wypisywane 
przez dziennikarzy to nic wielkiego, ale 
nagłe zmiany kadrowe wprowadzają nerwo-
wą atmosferę i utrudniają robotę. Sam nie 
jestem pewien, że utrzymam swoją posadę.

– Przykro mi to słyszeć. Niestety, nie 
mogę cię pocieszyć, że będzie lepiej, bo 
spodziewam się raczej, że będzie coraz 
gorzej. Z tego, co słyszałem wynika, że 
nastała moda na rozliczenia, wyszukiwanie 
dawnych nadużyć i ogólnie odgrzewanie 
starych kotletów.

– Dokładnie tak. Ja zresztą dzwonię 
do ciebie w tej sprawie. Nie ucieszy cię 
to, co mam do powiedzenia – Istotnie, 
komendant od razu poczuł niepokój, bo 
spodziewał się, co ma mu do przekazania 
znajomy.

– Czy chodzi, nie daj Boże, o to, że 
jakieś sprawy związane z funkcjonowaniem 
mojego aresztu wzbudziły wątpliwości u 
kogoś na górze?

– Na to wygląda, i to zapewne ja-
kiś czas temu, bo jutro będziecie mieli 
inspekcję z ministerstwa. Odwiedzi was 
młody człowiek, znany z sumienności. Nie 
mam niestety żadnej wiedzy na temat jego 
przekonań politycznych ani ewentualnej 
podatności na propozycje finansowego 
wyjaśnienia wątpliwości.

Komendant skrzywił się z niesmakiem, 
słysząc tak jawną aluzję do łapówkarstwa, i 
to w rozmowie telefonicznej przez aparat 
służbowy, ale nie dał tego po sobie poznać. 
Zachowując spokój, starał się wypytać ko-
legę o szczegóły, a pod koniec swobodnie 
zagadnął o sprawy osobiste – zdrowie 
małżonki i możliwość spotkania się w nie-
dzielny wieczór z ich wspólnym znajomym 
na partyjkę pokera, po czym optymistycz-
nie się pożegnał. Jego dobry nastrój był 
jednak symulowany. Wiadomości były złe, 
a w dodatku dotarły późno. Oczywiście do-
puszczał możliwość kontroli w najbliższym 
czasie, podświadomie zakładał jednak, że 
tak zasłużony i korzystnie ustawiony funk-
cjonariusz jak on zostanie poinformowany 
o niej z większym wyprzedzeniem, oraz 
że dowie się więcej. Tymczasem wydaje 
się, że będzie miał do czynienia kimś nie-
zorientowanym w sytuacji, bez wyczucia, 
nadmiernie energicznym, może nawet z 
nieprzekupnym idealistą. Przynajmniej 
poznał jego nazwisko, więc postara się zwe-
ryfikować, czy jego obawy są słuszne. Przez 
lata obracał się w odpowiednich kręgach 
i poznał wielu ważnych ludzi, wie, z kim 
powinien porozmawiać. 

Odbył kolejną rozmowę telefoniczną 
(ze znajomym, również amatorem gry w 
karty i polowania), która wcale nie popra-
wiła jego humoru. Zapowiedziany gość 
miał najwyraźniej dosyć formalistyczne 
podejście do prawa, był zwolennikiem 

zwalczania wszelkich ,,instytucjonalnych 
nadużyć” i co gorsza entuzjastą obecnych 
reform politycznych, jednym z tych, którzy 
najchętniej karali by różnych zadymiarzy 
upomnieniem, a terrorystów mandatem, 
jak zwykł mawiać komendant. To nie-
pokojące, a przede wszystkim irytujące, 
że ktoś taki miał uzyskać wgląd do akt 
ważnych spraw, zwłaszcza tych spraw, 
które nie trafiły przed sąd, bo miały swój 
finał tutaj. Nie sposób zaprzeczyć, że w 
wypadku niektórych z nich miały miejsce 
pewne nadużycia. Dla młodego wizytatora, 
bez znajomości dokładnych okoliczności 
danego przypadku, bez szerszego oglądu 
sytuacji, mogą być to nadużycia bardzo 
poważne, wręcz skandaliczne. Komen-
dant sięgnął pamięcią kilka lat wstecz, do 
pierwszej takiej przykrej sprawy, do czasu 
wkrótce po przejęciu przez niego rządów 
w tej placówce.

*
Mimo, że sprawował urząd od nie-

dawna, we własnym mniemaniu zdążył 
się już poznać na podwładnych. Nie było 
ich zresztą wielu. Strażnicy byli młodzi, 
sprawni, mieli szacunek do przełożone-
go (czy może lepiej – do dowódcy), ale 
ciężko powiedzieć, że wykonywali pracę z 
powołania. Ich motywację stanowił raczej 
prestiż i dobre zarobki. Nie byli również 
szczególnie bystrzy, z jednym wyjątkiem. 
Komendant wiązał nadzieje z drobnym, ni-
skim chłopakiem, którego koledzy trafnie 
nazywali ,,Szczerbatym”. Chociaż wyglądał 
nędznie i w istocie pochodził z dzielnicy 
nędzy, zapewne z jakiejś zdegenerowanej 
rodziny, miał w opinii komendanta poten-
cjał, by zostać wartościowym funkcjonariu-
szem. Był pojętny, ale nie przemądrzały, 
zdecydowany, ale nie jakiś agresywny czy 
bezmyślnie brutalny, posłuszny, ale nie 
płaszczył się. Miał inicjatywę i rozumiał 
nawet niewypowiedziane zasady kierujące 
instytucją, w której pracował. Właśnie on 
pół godziny wcześniej przyniósł akta doty-
czące nowego aresztanta i teraz on, razem 
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z drugim strażnikiem, doprowadził tego 
aresztanta do sali przesłuchań i pozostał w 
niej, gdy komendant odprawił jego kolegę.

Przypadek raczej przeciętny. Zatrzy-
many był młodym człowiekiem, niedawno 
relegowanym z uczelni. Oprócz działalno-
ści antypaństwowej miał na koncie wykro-
czenia przeciwko mieniu oraz związane 
z nadużywaniem alkoholu, standardowe 
dla tego typu awanturników. Wydawał 
się jednak ponadprzeciętnie bezczelny 
i pyskaty. Na powitalne pytanie o to, czy 
wie, dlaczego się tutaj znalazł, odpowie-
dział, że przez okradanie sadu sąsiada z 
gruszek. Komendant nawet zaśmiał się z 
zaskoczenia, ale w głębi ducha był ziryto-
wany i zaniepokojony taką rezolutnością 
człowieka w niegodnej pozazdroszczenia 
sytuacji. Na pewno były student zmięknie 
w trakcie przesłuchania, ale od razu widać, 
że należy do ludzi sprawiających problemy. 
Oczywiście na większość pytań nie chciał 
odpowiedzieć albo rzucał wulgaryzma-
mi. Wtedy komendant, który preferował 
metodę kija bez marchewki, dawał znak 
Szczerbatemu, by ten zastosował środki 
fizycznego oddziaływania. Przesłuchiwany 
był jednak dosyć odporny na ból, więc na-
leżało spróbować innych sztuczek. Próby 
racjonalnej perswazji, odwoływanie się 
do wizji zniszczonej przyszłości również 
nie skutkowało, co było do przewidzenia 
w wypadku osobnika o bogatej kartotece 
i ogólnie najwyraźniej wykolejonego spo-
łecznie. Należało więc spróbować gróźb. 
Komendantowi wydawało się, że najlep-
szym pomysłem na początek będzie lekko 
zawoalowana (i niczym niepoparta, czego 
jednak aresztant nie musiał wiedzieć) 
sugestia, że brak współpracy poważnie 
zaszkodzi rodzicom zatrzymanego. To 
jednak okazało się błędem o tragicznych 
następstwach, bo chłopak spojrzał na nie-
go z autentycznym zdumieniem, po czym 
roześmiał się szczerze.

– Macie tutaj taki burdel, że nawet 
mnie porządnie nie sprawdziliście? Jestem 
sierotą, kretynie! 

To był niespodziewany cios dla ko-
mendanta. Oczywiście, w aktach musiało 
być to napisane, ale po prostu nie przeczy-
tał ich dokładnie. Zwyczajnie nie wziął pod 
uwagę możliwości, że były student może 
być sierotą. Błąd wynikający z niedopa-
trzenia, nie da się ukryć. Świadomość jego 
popełnienia może i dało się przełknąć, ale 
zaskoczenie malujące się na twarzy strażni-
ka, gdy spojrzał na przełożonego, jak rów-
nież pogardliwa reakcja przesłuchiwanego 
wytrąciły komendanta z równowagi. Mało 
który funkcjonariusz pozwoliłby na to, by 
jakiś żałosny zadymiarz go obrażał, ale 
mimo wszystko komendant postąpił dosyć 
nieprofesjonalnie, gdy z całej siły uderzył 
chłopaka w głowę przyciskiem do papieru.

*
Tak, w wypadku tej sprawy zaszły 

pewne nieprawidłowości, które mogą 
się wydać inspektorowi wręcz rażące. Co 
prawda w raporcie napisano, że zatrzymany 
zaatakował przesłuchującego, ale zmarł 
w celi po kilku godzinach od przesłucha-
nia, czyli dochodzi kwestia nieudzielenia 
pomocy medycznej. To poważne zanie-
dbanie. Teraz komendant uważa, że nie 
poświęcił wystarczającej uwagi domknięciu 

tej sprawy, nie zadbał, by wszystko zostało 
formalnie załatwione, jak należy. Miał 
wówczas niewielkie doświadczenie w kwe-
stiach papierkowej roboty i zresztą także 
w zakresie prowadzenia przesłuchań. Był 
przecież żołnierzem i nie był przyzwycza-
jony do zadawania się z ludźmi nieszanu-
jącymi hierarchii, niesubordynowanymi 
i buntowniczymi. Obecnie wciąż czuł się 
wojskowym, ale z czasem nabrał wprawy tak 
w postępowaniu z agresywnymi szumowi-
nami, jak i w sporządzaniu odpowiednich 
raportów.

Od rozważania przeszłości na chwilę 
oderwał go telefon. Jakieś kwestie apro-
wizacyjne, dostawy i faktury. To nieco 
uwłaczające, że musi się zajmować takimi 
sprawami. Ledwie odłożył słuchawkę, 
rozległo się pukanie do drzwi. Nie było 
zapowiedziane z recepcji przez interkom, 
więc to ktoś z pracowników aresztu.

– Wejść! – polecił komendant. Do 
gabinetu wszedł Szczerbaty i zasalutował 
swobodnie.

– Dzień dobry, panie komendancie!
– Dzień dobry. Mów, o co chodzi.
– Za pozwoleniem, panie komendan-

cie – strażnik położył na biurku gazetę – to 
świeże, popołudniowe wydanie.

– Widzę, ale nie prosiłem o nie.
– Wiem, panie komendancie. Mimo 

to pozwoliłem sobie przynieść to panu, bo 
piszą o nas na czwartej stronie. Znaczy się, 
o naszym areszcie.

To była naprawdę zaskakująca wiado-
mość. Komendant był przekonany, że me-
dia nie mogą informować o tym zakładzie 
i w ogóle o tego typu miejscach, jednak 
miał przed sobą dowód, że to się zmieniło. 
Na stronie czwartej znajdował się artykuł 
o ,,kontrowersyjnych placówkach rządo-
wych”, których działalność wzbudziła ostat-
nio zainteresowanie ,,opinii publicznej”, 
czyli zapewne czytelników takich szma-
tławców. Jego areszt był tylko wspomniany 
w jednym zdaniu, ale to i tak było bardzo 
niepokojące. Ktoś (i to nie tylko redaktor 
popołudniówki) musiał pozwolić, by to się 
ukazało. Kontrola prasy była nieco dziura-
wa, ale ten artykuł nie przeszedł w skutek 
przeoczenia. W połączeniu z wiadomością 
o jutrzejszej kontroli stanowił uzasadniony 
powód do zmartwienia. 

– Nie jest dobrze. To państwo chwieje 
się w posadach i niedługo z powodu takich 
ekscesów różnych reformatorów i ogólnego 
rozpasania może paść, a przy okazji my też 
oberwiemy – powiedział, po czym, wykazując 
się sporą, ale uzasadnioną okolicznościami 
familiarnością, wyjawił zaufanemu podwład-
nemu informację o nadchodzącej inspekcji. 
Strażnik przyjął ją ze spokojem. Cóż, on 
tu tylko wykonywał rozkazy, nie musi się 
przejmować, grozi mu może skierowanie 
do innego miejsca pracy. Nie o wszystkich 
podkomendnych można jednak to powie-
dzieć. Niektórzy wykazywali się inicjatywą lub 
nadmierną gorliwością w pełnieniu obowiąz-
ków służbowych, za co mogły ich spotkać w 
dzisiejszych czasach jakieś konsekwencje. Ko-
mendant przypomniał sobie przesłuchanie 
sprzed roku, chyba najbardziej nieprzyjemne 
i nieudane w jego karierze.

*
Było gorąco i parnie, jak codziennie 

od ponad tygodnia. W gabinecie nie było 

nawet wiatraka, więc komendant wachlował 
się kawałkiem jakiegoś kartonu, siedząc przy 
biurku i czytając z uwagą raport policyjny 
dotyczący więźnia, którego dziś przywiezio-
no. Według policji był podejrzany o dzia-
łalność terrorystyczną i ,,próbę zniszczenia 
ważnego strategicznie obiektu, stanowiącą 
prawdopodobnie nieudany akt sabotażu”. 
Była to bardzo daleko idąca interpretacja 
jego działań, gdyż ten człowiek, mężczyzna 
w średnim wieku, został ujęty w parku, w bu-
dyneczku miejskiej stacji meteorologicznej, 
do którego najwyraźniej się włamał. Nic nie 
ukradł ani nie zniszczył, ale zachowywał się 
dziwnie i podobno był agresywny. Miał przy 
sobie chaotyczne notatki, niezrozumiałe i 
pełne absurdalnych sformułowań, a także 
nóż i paczkę tabletek, według raportu ,,posia-
dających właściwości odurzające i nasenne”. 
Komendant był zaskoczony, że skierowano 
do niego tę sprawę. Prostszym, szybciej na-
suwającym się i bardziej prawdopodobnym 
wyjaśnieniem niż terroryzm byłoby raczej 
stwierdzenie, że mają do czynienia z szaleń-
cem. Jeszcze bardziej uprawdopodabniał 
to fakt, że zatrzymany był niedbale ubrany 
i brudny, oraz dane z jego kwestionariusza 
osobowego – kawaler, niewykwalifikowany, 
bezrobotny, edukację wyższą zaczął, ale z 
nieznanych przyczyn nie ukończył. Z drugiej 
strony, można usprawiedliwiać policjantów 
tym, że wciąż trwał stan podwyższonego za-
grożenia politycznie motywowanymi atakami 
terrorystycznymi. Zatrzymany był ponadto 
gruby, a w powszechnej opinii wariaci są nie-
mal zawsze chudzi. Choć gruby i niechlujny 
terrorysta po czterdziestce też jakoś nie pa-
sował do schematu, oni są zazwyczaj młodzi 
i szczupli, często wymuskani jak pedały. Tak 
czy inaczej, personel aresztu musiał mu teraz 
poświęcić trochę swojego cennego czasu. 

Gdy doprowadzono aresztanta do sali 
przesłuchań i przykuto do krzesła, komen-
dant odprawił jednego strażnika i zgodnie z 
procedurą kazał zostać drugiemu, łysemu i 
krępemu. Dosyć brutalny, sadystyczny wręcz 
typ, ale godny zaufania. Przesłuchiwany od 
razu zaczął bełkotać, że źle go traktują i 
oczekuje natychmiastowego wypuszczenia. 
Taka bezczelność oczywiście nie zjednała mu 
szacunku czy współczucia ze strony komen-
danta, który kazał mu się zamknąć i odzywać 
się tylko wtedy, gdy zostanie o coś zapytany.

– Nie dam się uciszyć! Widzę, że uwzię-
liście się na mnie, ale mam prawo się bronić 
– wykrzyknął aresztant – Odpowiecie za swoje 
haniebne działania! – wypowiedź rzeczywi-
ście godna wariata, pomyślał komendant. 
Skinął na strażnika, który uderzył siedzące-
go mężczyznę otwartą dłonią w potylicę w 
ramach łagodnego napomnienia. Kontynu-
ował przesłuchanie, jednak bez zadowalają-
cych efektów. Dowiedział się, że zatrzymany 
pasjonuje się meteorologią i rzekomo chciał 
dokonać odczytów, czyli sprawdzić, jak się 
mają różne pogodowe parametry podczas 
trwającej fali upałów. Absurdalny motyw 
popełnienia przestępstwa. Sposób mówie-
nia grubasa – chaotyczny, pełen werwy, 
napastliwy – jak również jego wyraz twarzy 
wskazywały, że mają faktycznie do czynienia 
z szaleńcem, albo z bardzo utalentowanym 
aktorem. 

– Żartujesz sobie z funkcjonariuszy 
mundurowych? Myślisz, że łykniemy bez po-

dokoñczenie na str. 28
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pijania twoje debilne wyjaśnienia? Lepiej daj 
nam coś lepszego, bo twoja obecna pozycja 
negocjacyjna nie jest zbyt dobra...

– Mówię, jak było, wy po prostu uczepi-
liście się mnie i chcecie mnie zniszczyć. Nic 
z tego, co mi zarzucacie, nie zrobiłem, ale 
przecież sami to wiecie, hieny!

– Trochę szacunku, spaślaku. Rozma-
wiasz z lepszym od siebie – komendant znów 
dał znak łysemu strażnikowi, który tym razem 
uderzył aresztanta pięścią w brzuch – Do 
mnie należy zwracać się ,,panie komendan-
cie”, zapisz to sobie w zalanym tłuszczem 
mózgu.

– Ha, ha! Zwykły bandyta jesteś, sko-
rumpowany najemnik, nie żaden pan!

Wyglądało na to, że nie dojdą do po-
rozumienia, bo nie dało się uzyskać w toku 
przesłuchania żadnych szczególnie war-
tościowych informacji, toteż komendant 
postanowił je zakończyć i pozbyć się sprzed 
oczu tego żałosnego pajaca. Naciskając 
przycisk pod biurkiem, przywołał z kory-
tarza drugiego strażnika. Samozwańczy 
meteorolog po rozkuciu nie chciał jednak 
opuścić pomieszczenia. Sądząc po jego 
zachowaniu, był przekonany, że zrobią mu 
krzywdę zaraz po wyprowadzeniu go stąd. 
Stawiał zacięty opór (a był całkiem silny) 
i bluzgał ordynarnie, obrażając wszystkich 
obecnych w pokoju. Komendant był raczej 
zniesmaczony i utwierdził się w przeko-
naniu, że ten człowiek jest nienormalny, 
strażnicy zaś zareagowali dosyć brutalnie, 
zwłaszcza łysy, który bił zatrzymanego, gdy 
kolega przytrzymywał mu ręce z tyłu, a po-
tem, gdy grubas upadł, kopał go w głowę 
i brzuch. W końcu komendant polecił im 
przestać i zawlec jęczącego aresztanta z 
powrotem do celi. Odczuł ulgę po zakoń-
czeniu tego żenującego przedstawienia, 
miał nadzieję, że niedługo odeśle go do 
zwykłego aresztu, gdzie będzie oczekiwał 
na proces za wandalizm. Zaczął nawet 
wypełniać odpowiednie dokumenty, lecz 
nie minęła godzina, gdy musiał je wyrzucić 
i wypełnić inne, bo poinformowano go, że 
,,ten świr z trójki” umarł.

*
Przyczyną śmierci tamtego mężczyzny 

był krwotok wewnętrzny, powstały na sku-
tek pęknięcia tętniaka. Raport nie wspomi-
nał o pobiciu, ale gdyby ktoś przyjrzał się 
sprawie, uwzględniając wyniki sekcji zwłok 
i chronologię wydarzeń, założyłby na pew-
no, że winą należy obarczać prowadzącego 
przesłuchanie, obecnego przy tym strażni-
ka, ewentualnie jego kolegę, lub wszystkich 
wymienionych. Po czasie można żałować, 
że papiery w tej i paru podobnie przykrych 
sprawach nie zostały sporządzone lepiej, 
z większą ostrożnością i zarazem kreatyw-
nością, ale teraz nie można ich poprawić. 
Kontroler mógł mieć dostęp do raportów 
przesłanych poza areszt, a dwie wersje tego 
samego dokumentu oznaczały kolejne, cał-
kiem poważne nadużycie. Łatwiej już chyba 
uniknąć odpowiedzialności za śmierć kilku 
zatrzymanych. Właściwie było ich więcej 
niż kilku. Siedemnastu. Osiemnastu, jeśli 
doliczyć schorowanego starca, który zmarł 
pewnej nocy na udar. Z drugiej strony, 

może należało odliczyć trzy samobójstwa. 
Z wyjątkiem tego, kiedy aresztant otruł się 
przemyconą w kieszeni trucizną – to rażące 
zaniedbanie ze strony personelu. Był jesz-
cze jeden przypadek, który oficjalnie był 
samobójstwem i obciążał funkcjonariuszy, 
ale gorzej by było, gdyby ten przypadek nie 
był oficjalnie samobójstwem, bo faktycznie 
był wynikiem osobistych porachunków 
między więźniem a jednym ze strażni-
ków. Zresztą bardzo prawdopodobne, że 
raport w tej sprawie nie zostanie uznany 
za rzetelny, bo kto popełnia samobójstwo 
poprzez dźgnięcie się nożem w szyję? Sy-
tuacja komendanta wyglądała naprawdę 
nieciekawie w jego własnej opinii. Choć 
raporty z większości spraw zakończonych 
zgonem były w porządku, sama ich liczba 
świadczy na jego niekorzyść. Postanowił 
dowiedzieć się, jak to wygląda w innych 
aresztach specjalnych, choć wiedział, że 
jego placówka jest największa i najbardziej 
znacząca w tej kategorii. 

Trzy rozmowy telefoniczne nie przy-
niosły pocieszenia. Pierwszy areszt, do któ-
rego się dodzwonił, zwolnił już wszystkich 
więźniów i właśnie się zamykał. Przyczyną 
były prawdopodobnie zgłoszenia o niepra-
widłowościach, choć nikt tam nie umarł ani 
nie było w sprawie doniesień oficjalnej kon-
troli. W obu pozostałych odnotowano po 

kilka zgonów zatrzymanych. Komendant 
jednego z nich był bardzo zaniepokojony 
wiadomością o możliwych kontrolach i 
wręcz przekonany, że w takim wypadku 
straci stanowisko. Co wobec takiej postawy 
mógł rzec komendant najważniejszego ze 
specjalnych aresztów, skoro jego statystyki 
były gorsze, a odpowiedzialność większa? 
Najbliższa przyszłość nie przedstawia się 
optymistycznie, tyle można stwierdzić, ale 
to nie oznacza, że należy popadać w fata-
lizm. Warto podjąć pewne działania. Dzień 
pracy komendanta zbliżał się do końca i 
postanowił zakończyć go rzadkim tu ape-
lem popołudniowym dla kadry, co ogłosił 
przez system komunikacji wewnętrznej. Że 
też musiał robić takie rzeczy osobiście! Nie 
dali mu nawet własnej sekretarki; ostatnio 
coraz częściej dostrzegał, jak niewdzięczną 
służbę pełni i jak bardzo jego posada jest 
obciążająca, a przy tym niedoceniana.

Podczas apelu wygłosił standardową 
pochwałę ciężkiej pracy strażników, ich 
rzetelności i wielkiego pożytku, jaki ich 
oddanie przynosi państwu i społeczeństwu. 
Potem przypomniał o trudnej sytuacji poli-
tycznej i niepokojących przemianach, któ-
re mają miejsce w czasie obecnej tak zwanej 
,,odwilży”, a następnie gładko przeszedł 
do tematu jutrzejszej wizytacji. Niektórzy 
byli wyraźnie poruszeni tą nowiną. Ko-

Komendant
dokończenie ze str. 27
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mendant poinstruował wszystkich ogólnie, 
jak powinni postępować, czyli że powinni 
odpowiadać na ewentualne pytania zwięźle 
i nie mówić nic o sprawach, których nie 
byli świadkami, a także, by oszczędnie i z 
rozsądkiem wypowiadali się o tym, czego 
byli świadkami. Podkreślił prestiż, który 
daje im ich służba i możliwość jego utraty, 
gdyby doszło do zamknięcia aresztu w nie-
honorowych okolicznościach. Nie rozwijał 
się zanadto, bo wpływ strażników na wyniki 
nadchodzącej kontroli był raczej niewielki i 
wystarczyło, by wiedzieli o niej i zachowywa-
li się poprawnie. Zakończywszy przemowę, 
przywołał do siebie Szczerbatego i jeszcze 
jednego zaufanego funkcjonariusza, dosyć 
inteligentnego i wygadanego chłopaka. Dla 
nich miał zadanie specjalne. Polecił im od 
rana dyżurować przy wejściu i przyprowa-
dzić inspektora pod drzwi jego gabinetu. 
Udzielił im też szczegółowych instrukcji, 
jak się zachowywać, by zrobić dobre wraże-
nie i jak odpowiadać na pytania, jeśli takie 
padną po drodze. Nie wierzył jednak, by to 
mogło coś pomóc. Całkiem prawdopodob-
ne, że inspekcja stanowi tylko formalność, 
uzasadnienie dla przewidzianego zamknię-
cia tej placówki. Nie znaczy to jednak, że 
należy działać tak, jakby było to pewne. 
Komendant był człowiekiem czynu i wie-
dział, że fatalizm nie prowadzi do niczego 
dobrego. Módl się, jakby wszystko zależało 
od Boga i działaj, jakby wszystko zależało 
od ciebie – całkiem trafna maksyma. 

*
Sytuacja od początku nie rozwijała się 

po myśli komendanta. Młody inspektor już 
przy wejściu odesłał jednego strażnika do 
jego gabinetu z informacją, że zamierza 
go odwiedzić dopiero za kilka godzin, zaś 
Szczerbatemu kazał się zaprowadzić do 
archiwum aresztu (czyli zarazem do se-
kretariatu) i stamtąd grzecznie polecił mu 
wracać do swoich obowiązków. Komendant 
był nieprzyjemnie zaskoczony. Zgodnie z 
etykietą wojskową (urzędniczą zresztą też) 
gość z ministerstwa powinien najpierw 
zgłosić się do szefa danej placówki, a jego 
obecne postępowanie można by uznać 
za przejaw braku szacunku. Niedobrze 
wróżył fakt, że pozbył się asysty strażników 
i pracował samodzielnie – to można zin-
terpretować jako świadomy wyraz złej woli. 

Komendant chętnie zająłby się swoją 
pracą, ale w gruncie rzeczy nie miał obec-
nie nic do roboty. Taki stan utrzymywał 
się zasadniczo od wielu tygodni, a winni 
tego byli różnej maści reformatorzy, któ-
rych reprezentował teraz młody kontroler. 
Pozbawili go faktycznie pracy i wygląda 
na to, że pozbawią go jej także formalnie. 
Możliwe zresztą, że to nie będzie najgorsze. 
Miał dosyć pieniędzy, by przez długi czas 
żyć na tym samym poziomie nawet, jeśli 
zostanie całkowicie odsunięty. Grozić mu 
jednak mogą konsekwencje wykraczające 
poza sferę zawodową. Nerwowo przecha-
dzając się po gabinecie, przystanął na 
chwilę przed portretem udekorowanego 
orderami mężczyzny w garniturze.

– I co? – rzucił cicho – Tak wyglą-
da wdzięczność za lata rzetelnej służby? 
Chciałeś zrobić porządek w tym kraju, a 
na starość pozwalasz, by znowu wszystko 
się rozpieprzyło?

Szybko umilkł, bo czuł, że mówienie 
do obrazu jest żałosne. Obecnie nie miał 
większego wpływu na swoją sytuację, musi 
zaczekać na rozmowę z inspektorem. 

Jak mu doniesiono, po około godzinie 
gość zakończył przeglądanie papierów i 
skontrolował kantynę. Osobliwe, ale zara-
zem wiele mówiące – sporządzał on szcze-
gółowy protokół dotyczący funkcjonowania 
zakładu, a więc był pedantem. W kantynie 
chyba nie znajdzie zaniedbań, ale może 
znalazł już dosyć w kartotekach? 

Następnie dotarła wiadomość o tym, 
że inspektor rozmawia z zatrzymanymi – z 
każdym z osobna. Nie powinno mu to za-
jąć zbyt wiele czasu, bo obecnie było ich 
tylko trzech, kilkunastokrotnie mniej niż 
w bywało czasach świetności tego zakładu. 
Żaden z nich nie był chyba świadkiem ani 
ofiarą większych naruszeń procedur, ża-
den nie mógł usłyszeć o tym od wcześniej 
zwolnionych aresztantów, więc raczej nie 
mieli nic ciekawego do powiedzenia. Mo-
gli oczywiście zmyślać, ale ich rozmówca 
prawdopodobnie odróżni kłamstwo od 
rzetelnej relacji, w przeciwnym wypadku 
bezsensem byłoby pytanie ich o cokolwiek i 
kontroler musi być tego świadomy. Chyba, 
że poszukuje po prostu dodatkowych prze-
słanek uzasadniających powziętą wcześniej 
decyzję. Takie pesymistyczne przypusz-
czenia gnębiły komendanta, gdy strażnik 
pojawił się w drzwiach jego gabinetu, by 
zaanonsować w końcu oczekiwaną wizytę.

Komendant pospiesznie usiadł przy 
biurku i władczo polecił, by zaproszono 
gościa do pokoju. Wstał ponownie, gdy 
inspektor podszedł do biurka, by uścisnąć 
mu dłoń.

– Witam serdecznie naszego niespo-
dziewanego gościa! – rzucił z dobrze uda-
waną swobodą, a wręcz radośnie – Proszę 
siadać. Czemu ministerstwo znów postano-
wiło nas zaskoczyć?

– Bez przesady z tym zaskoczeniem, 
jestem pewien, że pogłoski o moich odwie-
dzinach tutaj dotarły do pana z pewnym 
wyprzedzeniem, panie komendancie – in-
spektor, również ze swobodą, rozsiadł się 
na krześle.

– No cóż, rzeczywiście, ale z bardzo 
niewielkim wyprzedzeniem. Może się pan 
czegoś napije?

– Nie, dziękuję, piłem już kawę w 
kantynie.

– Może coś mocniejszego?
– Nie wie pan, komendancie, że picie 

alkoholu w pracy to poważne wykroczenie?
Komendanta przygnębiła ta odpo-

wiedź i chłód wyczuwalny w tonie inspek-
tora. Formalista i biurokrata, niechętny 
wobec propozycji przełamania lodów. Czyli 
wiadomo, czego się spodziewać.

– Może przejdziemy do sedna sprawy 
– zaproponował ponuro – Jakie są wyniki 
pańskiej kontroli? Jak ocenia pan funkcjo-
nowanie mojego aresztu?

– Przypuszczam, że domyśla się pan 
tego, komendancie. Pański areszt ma 
niestety dużą liczbę... wypadków śmier-
ci wśród zatrzymanych. To właśnie jest 
powód mojej wizyty. Kilka z tych spraw 
wygląda nieciekawie w aktach, inne można 
uznać za należycie wyjaśnione. Niemniej, 
ostatnio nastąpił wzrost zainteresowania 
opinii publicznej różnymi patologiami w 

państwowych urzędach i pojawiły się idące 
za tym naciski na ich wykorzenienie. Wie 
pan na pewno, że zakłady takie, jak pański, 
przeznaczone są przez czynniki decyzyjne 
do likwidacji.

Komendant w sumie aż do teraz tego 
nie wiedział, ale od wczoraj mógł się do-
myślać.

– Muszę pana poinformować, że 
oficjalna decyzja administracyjna będzie 
nakazywała zwolnienie ostatnich zatrzy-
manych i zamknięcie aresztu do końca 
następnego miesiąca. Personel dostanie 
skierowania do nowych miejsc pracy z moż-
liwością odrzucenia skierowania i zwyczaj-
nego zwolnienia ze stanowiska. Nie dotyczy 
to jednak pana, panie komendancie. Dla 
pana mamy ofertę specjalną.

– Niech pan ze mnie nie kpi! – wy-
buchnął komendant – Nie będę tego tole-
rował. Niech pan przejdzie do konkretów!

– Nie ma potrzeby się unosić. Zdaje 
się, że źle mnie pan zrozumiał. Owszem, 
ten areszt musi zostać zamknięty. Nasi 
przełożeni zaczynają pojmować, że dzia-
łalność takich placówek przestała być ak-
ceptowalna, to część większych przemian 
społecznych i ustrojowych, które zapewne 
śledzi pan od dawna z uwagą. Nie znaczy 
to jednak, że rząd okaże się niewdzięczny. 
Przez lata służby zasłużył się pan dla po-
rządku i stabilności w naszym kraju.

– Ach tak? – komendant przeżył 
pierwsze pozytywne zaskoczenie od daw-
na – Mam rozumieć, że nie będę kozłem 
ofiarnym w waszej walce z wypaczeniami i 
nadużyciami?

– Nie będzie pan, panie komendancie. 
Niemiłe przypadki, jakie zaszły tu podczas 
pańskiego kierownictwa, nie powinny być 
roztrząsane przed sądem, a już na pewno 
nie w gazetach. Pamięta się natomiast o 
pana osiągnięciach w dziedzinie pozyski-
wania ważnych informacji, szybkim tempie 
pracy i oszczędnym, wydajnym zarządzaniu 
zakładem, który pan nadzorował. 

Komendant niezbyt ufał w szczerość 
(zasłużonych rzecz jasna) pochwał, za to 
szybko pojął znaczenie wzmianki o gaze-
tach. Wiedział, że w prasie działy się ostat-
nio dziwne rzeczy, czego przykładem był 
wczorajszy artykuł o jego areszcie. Skoro 
taki artykuł przeszedł i przechodziły też 
wywiady z rodzinami terrorystów, niedługo 
mógł ukazać się wywiad ze zwolnionym 
komendantem specjalnego aresztu wydo-
bywczego, który został obwiniony przez 
decydentów za szereg okropnych nadużyć i 
chciałby wyjaśnić, że ci decydenci sami nie 
są bez winy. Dlatego też komendant przyjął 
wyciągniętą ku niemu rękę. Honorowe 
zwolnienie ze służby, odprawa w wysokości 
trzech miesięcznych pensji i przeniesienie 
do wydziału śledczego policji. Będzie się 
tam zapewne użerał z najgorszymi męta-
mi, przy których polityczni wichrzyciele 
to ludzie salonów. Może to i lepiej? Od-
wilżowe reformy zaszły daleko, ale nie aż 
tak daleko, by liberalne pismaki użalały 
się nad gangsterem, złodziejem, gwałci-
cielem, pederastą czy innym odpadem 
społecznym, który dostał nieco za mocne 
lanie od policjantów. Do takiego upadku 
państwa raczej nie dojdzie zbyt szybko. 
Komendant widział przed sobą jeszcze parę 
lat spokojnej służby. v
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Bartosz Konopnicki

Zmagania

 
Zmagam się w relacjach z panem od kierownicy 
i panią od zagmatwanych słów 
 
ty zmagasz się z panią od precyzyjnych układów 
i panem od niemiłosiernych tabelek 
 
nie zmagamy się ze sobą 
 
pan od śrubek i lekkiego oddechu 
powiedział że musimy unikać stresu 
 
dlatego milczymy do siebie 

Bogdan Łoś

Zimno. Ślizgawica. 
Ciepło, ciepło, gorąco. 
 
 
Na gigancie pomiędzy fochami 
ostrym startem czułości zawodów 
po muldach pochyłych 
na styku łokci 

wolność braterstwa niczym krzyk 
Muncha na mecie 

chrupiemy się kochając 
kiedy miłość rządzi i kruszy
p(ł)ozami tarcia 
zamieszaną fuck-tury szklankę -        

rozdziela mleko
w goło-ledź.
                    
 
* Munch (j. ang. = chrupać) 

Jacek Wilkowski
 
Ogień liryczny 

kiedy w łóżku jesteś przyzwoita 
idą spać moje demony 
i jak dziecko zasypiam 
wraz z nimi 

kiedy w łóżku jesteś dowcipna 
kurczą się moje końce 
i niezdarność mam  
źrebięcia 

kiedy w łóżku stopy masz zimne 
wstydzę się i romantycznych 
do pieca wrzucam 
poetów 

Jarosław Kapłon

cud

najbardziej lubię pochmurne dni 
takie w których nic się nie dzieje 
kiedy leżę obok ciebie miłość 
ma wtedy konsystencje pajęczyny 

czekam a ofiary nie ma jedynie 
deszcz wisi w powietrzu 
jestem nagi i mokry burczy mi w brzuchu 
przełykam ślinę jak kolejny sen 

po tobie kotka wbiega na łóżko 
ociera się o mnie jest pełna czułości 
aż mruczy w niej to całe kocie 
życie krągłe instynktownych zachowań 

od pewnego czasu porzuciła myśl 
o łowieniu myszy a ja o chodzeniu do pracy 
więc głodujemy może zamiast deszczu 
spadnie manna z nieba albo rzeka ryb 

Marlena Smoleń

po[ ]między

między nami może bardziej między
słowami naszymi czułam miłe pauzy dużo
znaczące dla nas wtedy gdy jeszcze nie
umieliśmy oszczędniej i ciszej o wielkich
sprawach między palcami czas nam się
przelewał nie żal nam wtedy go było
przecież jeszcze tyle minut że aż godzin
w każdym razie czasomierz na nadgarstku
szwajcarską precyzję pamiętam najbardziej
drążyłam wzrokiem tarczę nadawałam
wskazówkom pędu upajając się tym jak
trwonimy nasz czas z osobna przestrzeń
pomiędzy nami między globem a kosmosem
trzepotaliśmy kikutami skrzydeł obiecałam
wtedy księżyce gwiazdy papierowe z ikei
na tyle mnie stać na ciepłą zupę i śliczne
stworzonko między nami coś było między
wierszami szkoda że nie w środku nie w
domach naszych bezpiecznych między było
ryzykowne zawsze pomiędzy czasem
jeszcze zawiewa mi do środka z tego
pomiędzy-przedsionka biorę ze spokojem
miotłę i wymiatam dokładnie zakamarki
kosmiczny pył

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

przedwiośnie 

wolałabym 
żebyś wrócił na brzeg  
i uwierzył w te jedyne usta
 
może otworzymy nowy sezon  
po tej stronie łóżka 
którą odstąpiłam bez żalu 
jak kawałek plaży
 
odgarniam piasek i twoje włosy  
kiedy kołyszesz się jak piórko  
i każdy odpływ fal 
oddaje zagubionemu miastu  
dostęp do sonetów rybitw 
abyś zwiedzał dzielnice 
pełne dziwnych kolorów  
i kaleczył stopy o rafy 

Natalia Grudzień

***

Dzień rozcieńczał się
w wilgotnej nocy 
pozostawiając na niebie słońce
na pięciolinii niepokoju

Zatrzymywało się tylko na moment
i nikło w trakcie pauz

Czas rzędnął
zanurzony na przystanku 

Obiecał
będzie

Tramwaj przejeżdża 
potrącając słońce na
torach

Wkoło sypie się cisza
jej płatki
oślepiają
widać zaledwie
Nic
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dokoñczenie na str. 32

Wojna oczywiście jeszcze trwa. Kiedy 
się zakończy nie wiadomo. Sokrates rze-
kłby: Scio me nihil scire. (Powiedziałby to 
oczywiście po grecku, nie po łacinie). Ja 
też nie wiem, ale scenariuszy jest kilka. A 
oto jeden z nich, pisany w chwili, kiedy 
wojna się toczy w najlepsze. Przedstawi-
ciele obecnej władzy w Polsce i osoby z 
nią się identyfikujące, być może z racji 
dostępu do informacji z pierwszej ręki, 
snują dla Ukrainy odważne środkowoeu-
ropejskie plany. Profesor Przemysław Żu-
rawski vel Grajewski proponuje otwarcie 
Ukrainie drogi do Inicjatywy Trójmorza 
(IT). Przypomnijmy, że IT jest formatem 
współpracy 12 państw wschodniej flanki 
Unii Europejskiej. Państwa Trójmorza 
współpracują w zakresie rozbudowy infra-
struktury transportowo-komunikacyjnej 
na osi północ-południe, tranzytu surow-
ców energetycznych i energii elektrycznej 
oraz rozwoju cyfryzacji w trójkącie ABC 
(Adriatyk, Bałtyk, Czarne Morze). Pro-
fesor Grajewski uważa, że złożony przez 
Ukrainę wniosek akcesyjny do Unii Eu-
ropejskiej blokowany będzie skutecznie 
przez najbogatsze państwa unijne. Samo 
jednak złożenie przez Ukrainę wniosku 
akcesyjnego do UE miało sens, bo stanowi 
dla Warszawy i Kijowa okazję, by zacieśnić 
współpracę i otworzyć dla Ukrainy per-
spektywę pełnego członkostwa w Inicja-
tywie. Ukraina otrzymała zaproszenie na 
pierwszy szczyt Trójmorza w Dubrowniku 
w roku 2016. Wówczas jednak obóz pre-
zydenta Petra Poroszenki zorientowany 
był na niechętne wtedy jeszcze Trójmorzu 
Niemcy i Ukraina nie skorzystała z okazji. 
Obecnie Niemcy są oficjalnie partnerem 
strategicznym Trójmorza, ale rzeczywiste 
stanowisko Niemiec wobec konfliktu 
ukraińsko-rosyjskiego skłania Ukrainę 
do współdziałania z Polską, tym bardziej, 
że to współdziałanie wspierane jest przez 
USA i Wielką Brytanię. Ścisłą współpracę 
z Inicjatywą zadeklarował premier Denys 
Szmyhal już w Karpaczu (09.09.2021). 
Podkreślić należy, że Ukraina od pewnego 
czasu uczestniczy w licznych przedsięwzię-
ciach w ramach Trójmorza. Potwierdzone 
to zostało w wydanym podczas niedawnej 
wizyty Prezydenta RP na Ukrainie wspól-
nym oświadczeniu głów państw, że Polska 
wspiera pogłębienie współpracy Ukrainy z 
Inicjatywą Trójmorza. Mimo, że formalnie 
Ukraina nie może bez członkostwa w UE 
wstąpić do Trójmorza, to gesty polityczne 
UE pod adresem Kijowa stanowią, zda-
niem profesora, okazję do uchylenia tej 
zasady. Wniosek o nadanie Ukrainie statu-
su państwa kandydującego do Unii stanąć 
może już na szczycie UE (25-28.06.2022). 
Sprzyjać to powinno samodzielnym działa-
niom Polski i Ukrainy w Inicjatywie Trój-
morza. Natomiast najbliższy szczyt IT w 
Rydze (20-21 czerwca) (czyli przed szczy-
tem UE), na którym zapaść może decyzja o 
zaproszeniu Ukrainy do IT, postawi Radę 
Europejską przed faktem dokonanym i nie 
wykluczone – sądzi Grajewski – że UE taki 
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Trójmorze i Europa Środkowa po wojnie rosyjsko-ukraińskiej

krok poprze. (Przemysław Żurawski vel 
Grajewski, politolog, Uniwersytet Łódzki 
– „Otwórzmy Ukrainie drogę do Inicjatywy 
Trójmorza”, 05.05.2022, TVP Info).

Zawsze sądziłem, że polityk, który 
nie ma wizji przyszłości powinien udać 
się do lekarza. Za polityka co prawda się 
nie uważam, ale odważę się zerknąć nieco 
w przyszłość. 

Stany Zjednoczone od dziesięcioleci 
starają się nie dopuścić do zbytniego 
zbliżenia między Francją, Niemcami a 
Rosją (okres populistycznego i chaotycz-
nego Donalda Trumpa był tu pewnym 
wyjątkiem, bo  przeciwnikiem dla niego 
była, podobnie jak dla W. Putina, Unia 
Europejska. Przyjacielem miała być Rosja, 
a wrogiem Chiny). Obecnie prezydent 
Joe Biden, ku zaskoczeniu całego świata, 
potrafił w krótkim czasie doprowadzić do 
zjednoczenia Zachodu, a Francja i Niemcy 
dowiadują się powoli, co prawda bez szcze-
gólnego przekonania, że uzależnienie 
energetyczne i surowcowe od Rosji jest dla 
nich niekorzystne. Powoli nabiera kształtu 
poprawiona polityczna definicja Europy 
Środkowej; obecnie od północy Norwegii 
do Grecji, między Niemcami a Rosją, Wło-
chami i Turcją. Do tak rozumianej Europy 
Środkowej dołącza obecnie aplikująca o 
przyjęcie do Unii Europejskiej Ukraina. 
Ukraina ma też zamiar dołączyć do Trój-
morza. Świadomość wspólnoty interesów 
tak zakreślonego regionu rodziła się co 
najmniej od momentu powstawania na 
Bałtyku połączeń energetyczno-surowco-
wych między Rosją a Niemcami. Obecnie 
podobne znaczenie dla integracji Środ-
kowej Europy ma fakt zamiaru akcesji do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji i 
Finlandii. Wszelka integracja Środkowej 
Europy jest w Ameryce mile widziana, 
bo oddziela od siebie Zachód Europy i 
Rosję. (Trójmorze, Grupa Wyszehradzka, 
integracja środka Europy w NATO – tzw. 
wschodnia flanka, B9). Stany chcą „wy-
przedzić” Unię Europejską jeżeli chodzi 
o przyszłe dobre relacje z Rosją, ale na 
swoich warunkach. Nastąpi to raczej w 
dalszej przyszłości, po zmianie ekipy na 
Kremlu, czemu sprzyja tocząca się wojna 
rosyjsko-ukraińska. Po zakończeniu „nie-
wygranej” wojny, społeczeństwo rosyjskie 
pogodzić się będzie musiało z faktem, że 
aktualna krwawa polityka neoimperial-
na Rosji jest jedną wielką mrzonką. W 
tej chwili trudno nawet wyobrazić sobie 
przyszłe pojednanie ukraińsko-rosyjskie, 
które dla pokoju w naszym regionie jest 
niezbędne. Proces ten trwać może kilka 
dziesięcioleci. Może się okazać, że po jego 
pomyślnym zakończeniu zintegrowana 
Europa Środkowa nie będzie już Stanom 
tak niezbędna, jak obecnie, co nie ozna-
cza, że stanie się wrogiem Ameryki. Przy 
czym zbliżeniu Ameryki z „ inną” już Rosją 
powinna towarzyszyć równoległa, postę-
pująca integracja zjednoczonej Europy 
Środkowej w ramach Unii Europejskiej. 

W rezultacie powstałaby wspólnota od 
Vancouver do Władywostoku, oczywiście 
pod amerykańskim przywództwem. Tak 
przynajmniej wyobrażają sobie przyszłość 
niektórzy amerykańscy wizjonerzy. I to 
wydaje się, przynajmniej w tej chwili, 
prawdopodobne. O takiej wspólnocie 
pisał m.in. Zbigniew Brzeziński, który w 
dalszej perspektywie widział Rosję, już 
bez Ukrainy, w orbicie Zachodu. Uważał 
on, że bez Ukrainy Rosja przestanie być 
wielkim mocarstwem  (przy czym nikt 
nie przewidział ogromu zbrodni po -
pełnianych na Ukrainie przez Rosjan). 
Czy powstanie takiej wspólnoty byłoby w 
interesie Polski i Europy Środkowej. Od-
powiedź brzmi – w zasadzie tak, ale pod 
warunkiem, że Polska i Europa Środkowa 
nie da się „wypchnąć” z Unii Europejskie. 
Warto przypomnieć, że Z. Brzeziński 
uważał, że Polska powinna utrzymywać 
przyjazne stosunki z Niemcami, a więc 
i z całą Unią Europejską. Na drodze do 
wspólnoty od Vancouver do Władywosto-
ku  powstawać będą liczne przeszkody. 
Najpoważniejszą z nich może być powrót 
do władzy w Stanach Zjednoczonych Do-
nalda Trumpa lub podobnego do niego 
populistycznego polityka. Nasuwa się też 
pytanie, ile czasu potrzeba by zabliźniły się 
rany na Ukrainie po obecnym konflikcie z 
Rosją. Zresztą samo zakończenie konfliktu 
nie rozwiązuje jeszcze sprawy. Potrzebny 
będzie traktat pokojowy gwarantujący 
granice Ukrainy nie tylko z Rosją, ale z 
wszystkimi sąsiadami Ukrainy. Na prze-
szkodzie stanąć tu mogą z kolei skrajnie 
nacjonalistyczne siły zarówno w Rosji, 
jak i na Ukrainie jeżeli będą wysuwane 
żądania terytorialne. (Nie wiadomo, czy 
poważnie należy traktować mapy Ukrainy 
pojawiające się w Internecie, na których 
w skład Ukrainy wchodzi Kubań i Kozacy 
Kubańscy oraz wschodnie obszary Polski. 
Czy jest to rosyjska propagandowa pro-
wokacja czy też rzeczywiste „marzenia” 
nacjonalistów ukraińskich?). W każdym 
razie w chwili obecnej społeczeństwo 
polskie wykazuje wyjątkowy instynkt sa-
mozachowawczy przyjmując do swoich 
domów miliony uchodźców z Ukrainy. 
Mamy wyjątkową szansę na pojednanie 
naszych obydwu narodów. I oby tak się 
stało! Potrzebna jest dobra wola z obydwu 
stron, bo relacje polsko-ukraińskie to 
wyjątkowo delikatna materia. I tu mała 
dygresja. 5 marca bieżącego roku amery-
kański Sekretarz Stanu Anthony Blinken 
spotkał się z ukraińskimi uchodźcami w 
miejscowości Młyny (niedaleko Przemy-
śla), w której znajduje się grób Mychajła 
Werbyckiego (1815-1870), twórcy muzyki 
do ukraińskiego hymnu narodowego. 
Werbycki urodził się 4 marca i bardzo 
często na początku marca odbywają się w 
Młynach uroczystości na jego cześć, nie-
kiedy z udziałem polskich i ukraińskich 
oficjeli. Łatwo było o wykorzystanie tego 
miejsca i wizyty Blinkena do urządzenia 
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jakiejś prowokacji. Na szczęście, z tego 
co wiem, nic takiego się nie wydarzyło. 
Zresztą, podobnych historycznych miejsc, 
także polskich na Ukrainie, jest wiele i 
wydaje się, że przy zachowaniu taktu i 
wzajemnego szacunku należy na sprawę 
spojrzeć w duchu pojednania. Jest to 
ważne m.in. dlatego, że liczba Ukraińców 
w Polsce osiągnie prawdopodobnie ok. 3 
milionów (czyli 10% mieszkańców Polski). 
Wielu z nich pozostanie w Polsce na stałe, 
w tym młodzież wykształcona na polskich 
uczelniach, a w dalszej perspektywie 
przyjmie polskie obywatelstwo. Ukraińcy 
uczestnicząc w polskim życiu publicznym 
będą mieli wpływ na kształt i treść naszego 
życia politycznego, tak jak np. ukraińska 
diaspora w Kanadzie ma wpływ na politykę 
wewnętrzną, a przede wszystkim zagranicz-
ną tego państwa. (Mówię to z autopsji, 
bo w Kanadzie przypatrywałem się temu 
przez 4 lata). Od zjawisk, które już teraz 
należy pilnie obserwować w Polsce i w 
regionie zależy przyszłość bezpośrednich 
relacji polsko-ukraińskich, a także tych w 
kontekście Unii Europejskiej oraz regionu 
Europy Środkowej. Pan Prezydent Woło-
dymyr Zełeński wspomniał stosunkowo 
niedawno, że właściwie granica polsko-
-ukraińska nie istnieje, ale była to praw-
dopodobnie tylko poetycka metafora na-
wiązująca do serdecznego przyjmowania w 
Polsce ukraińskich uchodźców. Niemniej 
jednak nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że Trójmorze i Europa Środkowa wraz 
z Ukrainą to już zupełnie nowa jakość. 
Stwarza ona zagrożenia, ale i szanse. Nie-
dawne odsłonięcie Lwów na Cmentarzu 
Orląt we Lwowie (20 bm.) oceniane jest 
najczęściej jako ważny moment i krok, 
który cementuje wzajemną przyjaźń. Nie 
dajmy się zatem nikomu skłócić!

A historia mknie na naszych oczach! 
W dniach od 6 do 7 czerwca 2022 roku 
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 
odbędzie się II Samorządowy Kongres 
Trójmorza, Forum Gospodarcze. Pod-
czas Kongresu poruszone zostaną tematy 
ważne dla współpracy państw z obszaru 
Inicjatywy Trójmorza w obliczu konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie. Obrady toczyć się 
będą w blokach tematycznych: infrastruk-
tura transportowa, sieć regionów Trójmo-
rza, energetyka, nauka cyfrowa, fundusze 
europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, 
w ramach którego odbędą się seminaria, 
spotkania B2B (między podmiotami 
gospodarczymi), wizyty studyjne służące 
nawiązaniu kontaktów biznesowych. (Na 
I Kongresie, 29 do 30 czerwca 2021 roku 
podpisana została Deklaracja Lubelska, 
która stanowi podstawę trwałego i sta-
bilnego partnerstwa samorządów poło-
żonych na obszarze objętym Inicjatywą 
Trójmorza). W skład Rady Programowej 
Kongresu wchodzi wspomniany wyżej pro-
fesor Przemysław Żurawski vel Grajewski, 
wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. 
Na Pierwszym Panelu pt. Inicjatywa Trój-
morza – Ukraina, wyzwania współpracy, 
prelegentami będą: wiceminister spraw 

zagranicznych Paweł Jabłoński, Ambasa-
dor Andrij Deszczyca, Ambasador Mark 
Brzeziński. Odnotować trzeba, że jakkol-
wiek strategicznym partnerami Trójmorza 
obok Stanów Zjednoczonych są także 
Niemcy i Unia Europejska, to w programie 
Kongresu znajdujemy udział tylko amery-
kańskiego ambasadora. Przy okazji warto 
przypomnieć, że ambasador Mark Brze-
ziński w przesłuchaniu przed Kongresem 
Amerykańskim zapewniał, że głównymi 
celami jego misji w Polsce będzie dalszy 
rozwój stosunków amerykańsko-polskich 
oraz Inicjatywa Trójmorza, ale wojna 
rosyjsko-ukraińska spowodowała, że dla 
Trójmorza olbrzymiego znaczenia nabiera 
sprawa Ukrainy. Historia przyśpiesza! Na 
Kongresie przewidziane są wystąpienia: 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, premiera 
Mateusza Morawieckiego, ministra Jacka 
Sasina oraz ministra Spraw Zagranicznych 
Zbigniewa Rau.

Jeżeli chodzi o polskie partie politycz-
ne, to tylko Konfederacja wyraźnie nie in-
teresuje się współpracą środkowoeuropej-
ską. Dlatego zastanawia czy samorządowcy 
i działacze polityczni reprezentujący inne 
niż PiS poglądy zostali zaproszeni na II 
Kongres. A może nie są nim zaintere-
sowani? Trzeba przyznać uczciwie, że II 
Kongres na swym portalu oczekuje także 
na ich zgłoszenia i na ich propozycje 
dotyczące wizji przyszłości dla naszego 
regionu i Europy. W mojej osobistej wizji 
miejsce zintegrowanej Europy Środowej 
i Trójmorza  jest w Unii Europejskiej. 
Trójmorze nie jest alternatywą dla Unii 
Europejskiej! v

Nie mogę dokładnie i precyzyjnie zdefi-
niować, co mi nie pasuje w tych „akantowskich” 
wierszach – jakieś zaćmienie. Posłużę się więc 
przykładem. Gdyby teraz do Redakcji nadeszły 
teksty w rodzaju Kwiatów polskich Tuwima, liryki 
Mickiewicza, czy nie daj Boże Roty Konopnic-
kiej, to zapewne zostałyby odrzucone, jako 
zbyt proste i naiwne, zbyt sentymentalne, zbyt 
romantyczne.

Rzuca się też oczy ubóstwo językowe tych 
„akantowskich” tekstów – jakby wszyscy autorzy 
mieli do dyspozycji ten sam, wąski zestaw słów 
i określeń. Stąd ich narzucające się podobień-
stwo formalne. Ta sama, sucha kostyczność – 
intelektualizm bez indywidualnego przeżycia, 
doświadczenia (wewnętrznego), uczucia, to 
od razu musi go tak przetworzyć, „przemielić” 
przez „maszynkę” intelektu, że nic z tego nie 
wychodzi. 

Jakby wszyscy pisali według jednego, 
formalnego szablonu. Gdyby zebrać wiersze z 
jednego tylko numeru, przemieszać, usunąć na-
zwiska autorów i dać osobie postronnej do prze-
czytania z zapytaniem: „Ilu autorów napisało te 
wiersze?”, to myślę, że miałby poważne kłopoty i 
może wymieniłby dwóch lub trzech, a przecież 
wiadomo, że w każdym numerze prezentuje się 
co najmniej kilku autorów, czasem nawet do 
dziesięciu. Tak więc brak rysu indywidualnego 
czyni je eo ipso podobnymi.  

Autorzy wierszy w „Akancie” piszą tak, 
jakby przed nimi nie było całej literackiej i kultu-
rowej spuścizny; od Kochanowskiego, poprzez 
Janickiego, Morsztyna, Krasickiego, poprzez 
poetów Oświecenia, Romantyzmu, Młodej 
Polski, Baczyńskiego, Dwudziestolecia, do Bo-
rowskiego, Słomińskiego, Staffa, Żuławskiego, 
aż do Herberta, Miłosza, Różewicza. 

Piszą tak, jakby narodzili się wczoraj – 
obudzili się rano i zaczęli pisać „od nowa”, na 
nowo, po swojemu, bez świadomości tego, co 
było przed nimi.

Żadnych odniesień, odwołań, przywołań, 
subtelnych aluzji, zero porównań – zamknięcie 
w swoich prywatnościach jak w jaju – odwołują 
się już tylko do siebie samych, swoich skrom-
niutkich doświadczeń i wąskich horyzontów.

Ale może rzeczywiście ich przeceniam 
i za wysoko stawiam poprzeczkę; może oni 
rzeczywiście nie mają o tym wszystkim pojęcia? 
A bogactwo literackie i językowe z którego mo-
gliby czerpać nie jest im znane [internetowa 
standaryzacja źródeł].

W istocie wychodzi poezja zamknięta, wą-
ska, jakby odcięta od swej tradycji i przeszłości 
– liczy się tu i teraz i na tym się bardziej uniwer-
salny [kontekst] horyzont jest im obcy. Więc, 
w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, że 
wszyscy oni piszą tak samo i o tym samym.

Oczywiście, wiersze są poprawne warsztato-
wo, ale czy tylko o to nam chodzi, czy to jest cel i 
szczyt naszych marzeń i ambicji – poprawność? 
„Bez serc, bez ducha…” [prorocze].

Cherlawe stelaże języka markujące poezję; 
aluminiowe rusztowania słów [niezbyt wysokie] 
podtrzymujące wątłą myśl, refleksję – ubó-
stwo środków wyrazu [prostota tak, ale brak 
przesady], poezja „postindustrialna”. Strzępy 
relacji – najczęściej niedokończone, cherlawe, 
„białe ciałka” – anemia, atrofia, afazja, szarość 
i mrok.     v
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Każdy choć raz skłamał. Ze strachu, z 
miłości, dla zysku, z żądzy władzy - maleńkiej 
lub nad tłumem. Każdy choć raz okłamał 
innych lub samego siebie. Są zresztą tacy, 
co kłamią, bo lubią kłamać. Szczególnie na 
temat swych zalet. Jak poznać, że ktoś kła-
mie? Nawet wariograf jest zawodny. Tylko 
z baśniowym Pinokio sprawa jasna, bo od 
mówienia nieprawdy nos mu się wydłuża. 
Do tego kłamstwo kłamstwu nie równe. Pi-
sarz kłamie, by fikcją ukazać prawdę. Aktor 
kłamie rolą na scenie i dostaje za to brawa. 
Polityk kłamie, by zawładnąć masami dla 
ideowego dobra lub zła. Kryminalista, by 
się wzbogacić. Hipokryta, by uporczywie 
podtrzymać dobrą opinię o sobie. A tchórz 
kłamie, by umknąć konsekwencjom nawet 
za najdrobniejsze przewiny. Są też kłam-
stwa powszednie, gdy wygodniej skłamać, 
niż objaśniać skomplikowane fakty. Można 
kłamać nawet ciszą, gdy przemilcza się praw-
dę. Jednak prawda trudna, bolesna, bywa 
niszczycielskim żywiołem. Wtedy kłamstwo 
wyda się mniejszym złem. Milej, prościej żyć 
w świecie kolorowanym kłamstwami niż w 
czarno-białym prawdy. Uczeni twierdzą, że 
tylko niemowlę nie kłamie. Dorośli mają 
ograniczony wybór. Bo móc nie kłamać, to 
moralny luksus i wolność prawdziwa. v

Tadeusz Oszubski

Kłamstwu zadać kłam

Stała niezgrabnie przy studni w poszarpa-
nym swetrze. Nakazywała synowi, aby nabrał 
wody. Nie posiadała już zbyt wiele siły, aby 
dźwigać jarzmo codzienności. Natomiast jej 
język wytrwale nadawał, komentując otacza-
jącą rzeczywistość. Co w tym złego, skoro wieś 
tak malownicza i spokojna, a sensacji w niej 
brakuje. Trzeba ją w nią ubrać, choćby okrasić 
zbędną refleksją. Dobry i prosty sposób, aby 
nadać rzeczom treść, to o nich opowiadać 
dodając znaczenia. A może i ciężkości słowom 
tak, aby trwogę wzbudzić.

Ona niczym wiejska filozofka jednak 
spostrzegawcza zawsze. Wie czym zaskoczyć 
i o czym zagadać. Lubi odpierać argumenty 
w dialogu, choćby ze swoim synem. I tak 
pochyliwszy się nad betonowym zbiornikiem 
wodnym, jakby coś chciała ujrzeć podjęła dia-
log, który z perspektywy innej osoby mógłby 
zostać nazwany monologiem.

– A widzisz, Franek. Śmiali się z nas są-
siedzi, że studnię trzymamy do tej pory przy 
domu, zamiast ją zasypać. Nie przewidzieli tak 
jak my, zresztą, że się może przydać – podra-
pała się po brodzie i kontynuowała dalszą wy-
powiedź czyniąc to w niepełnym zamyśleniu.

– Ach, jak dobrze, że jej nie zaślepiliśmy 
– westchnęła z dumą w głosie.

Bo w pobliżu nawet strumienia nie ma. 
W czym uprałabym i nakarmiła całą rodzinę?

– Mamo, przecież dowożą raz w tygodniu 
wodę do wsi, aby każdy jakoś przetrwał – pod-
sumował smutny fakt, który przemawiał do 
każdego człowieka już od jakiegoś czasu. A on 
przypominając o nim przełamał swoją ciszę.

– A śmiali się, śmiali Franiu, że my tacy 
zacofani. Zakładali te fotowoltaiki i solary. A 
my zawsze w tyle, bez tych nowości. A teraz na 
cóż im one skoro prądu nie ma? – spojrzała 
na skarbnicę wody, z której właśnie unosiło się 
wypełnione nią wiadro. Jakże mi smutno i żal 
wielki mnie ogarnia, kiedy widzę za czym tak 
zabiegają i gonią. Teraz może inaczej spojrzą 
na wszystko. Trochę przystopują. A gdyby tak 
spoglądali trochę dalej lub rozejrzeli się wokół 
siebie dostrzegliby dużo więcej. – Na chwilę 
zamarła po skończonej wypowiedzi chcąc 
nadać jej głębi.

– Takie jest życie moje drogie dziecko, a 
człowiekowi to się zaraz wydaje, że przeskoczy 
wszystko. Tak się po prostu nie da... Jesteśmy 
nieustannie poddawani jakiejś próbie. A ta 
może okazać się większa. Nie warto śmiać się 
z drugiego człowieka. I wywyższać się zachłan-
nością. To takie nietrwałe – dodała kończąc 
swoją wypowiedź. 

Spoglądała na reakcję swojego syna, któ-
ry dalej milczał. A tymczasem z zza krzaków 
wyłonił się starszy pan, którego zdradził stary 
skrzypiący rower. Jakby blacha na koło zacho-
dziła. Tak dziwnie trochę skrzeczał.

– Dzień dobry, sąsiadom! – krzyknął 
tak wyraźnie, jak na swój wiek i po dawnemu 
podnosząc kaszkiet z głowy uroczyście się 
przywitał.

– A dzień dobry, dzień dobry! – podwoiła 
swoją wypowiedź Zofia zwracając grzeczność.

A skąd tak wracasz Ginek? Czyżby w 
domu nudno było ci siedzieć?

Ano, przecież wiesz jak jest. Prądu nie 

ma, to i serialu nie obejrzysz ani wiadomości. 
A książek już nie poczytam, bo wzrok za słaby i 
światła brak. W dzień natomiast zawsze jest coś 
do zrobienia na polu. A teraz gdzieś trzeba się 
podziać. Tym bardziej, że wieczór coraz bliżej.

Widząc w tym starszym człowieku bez-
radność, którą niepotrzebnie wywołał los, 
postanowiła go jakoś pocieszyć. 

– A  może wpadłbyś tak do nas. To poga-
damy sobie. Odkąd cywilizacja nas opuściła, 
to człowiek do człowieka jakoś tak lgnie – 
uśmiechnęła się zapraszając go szczerze. 

– A żebyś Zosiu wiedziała. Ty masz przy-
najmniej do kogo gębę otworzyć. A ja... no 
cóż, chyba tylko do siebie. Posmutniał nagle 
starszy człowiek.

Podczas tej luźnej pogawędki chmury 
coraz bardziej zdawały się zasłaniać niebo. 
Czyżby chciały zagonić towarzystwo do 
domu, skoro takimi uprzejmościami się wy-
mieniali? Deszcz niewinnie zaczął kroplami 
dotykać ich ubrań i gdzieniegdzie odkry-
tej skóry, która prosiła o wodę. Obecnie 
tak niezbędną. Natura jest blisko, o czym 
wcześniej oznajmiła synowi. Wystarczy się 
tylko rozejrzeć wokół siebie i dostrzeże się 
dużo więcej. A Pan Bóg postanowił zbliżyć 
człowieka do człowieka. Deszcz to jego łzy. 
Stwórca płacze z żalu nad nędzą ludzką czy 
może losową zgryzotą? 

Ogrzej mnie, proszę ogrzej miłością swą..., 
unosił się głos ze słuchawek, które Franek 
próbował wetknąć do uszu. Discman, który 
znalazł wraz z bateriami przypominał mu 
o muzyce, która zamilkła wraz ze światem. 
Dawnym światem. Ta cisza jest po to, aby usły-
szeli siebie w środku albo głos człowieka, z 
którym wreszcie można się spotkać. Ocieplić 
swoje stosunki i powspominać dawne czasy 
ze szklanego ekranu. W których mówili, że 
moda powraca. Szkoda, że nie wspomnieli o 
czasach. Miniona epoka pojawiła się i stała 
się teraźniejszością. Może obecne pokolenie 
słabo zna historię, ale jej wymiar stoi tuż za 
progiem. Pierwszy krok już poczynił. 

Izba, do której udali się wszyscy, faktycz-
nie się nią stała. Co prawda nie przypominała 
w niczym tej sprzed stu lat. Jednak coraz bar-
dziej się do niej upodabniała. Duch tamtych 
czasów zaczął ją wypełniać. Zmywarka, która 
stała się zabytkiem z dnia na dzień zaczęła 
niepotrzebnie zajmować miejsce w kuchni. 
A kuchenka indukcyjna, która wydawała się 
niezbędną wygodą, okazała się meblem bez 
znaczenia. Za to wieczór zapowiadał się długi 
i obfitujący w różne dyskusje. Tak bardzo po-
trzebne dla tych dni pełnych niezadowolenia 
i gdybań o dalszych losach ludzi. A może i 
ludzkości. Do wsi agregaty z prądem jakoś 
nie dotarły. Bezradność kazała potrząsać nie 
jednym ramieniem każąc zastanawiać się nad 
tym co dalej.

W przedpokoju leżało w widocznym 
miejscu żelazko parowe. Nikt go nie używał. 
A zaledwie miesiąc temu kurier go dostar-
czył. Nie wiedział, jak wszyscy, że okaże się 
zbędne. Wykonywał po prostu swoją pracę. 

Nostalgia, która coraz bardziej przybli-
żała do nocy przybierała na sile. A Zofia nie 
tracąc czasu pofatygowała się do spiżarni po 

nalewkę. Trzymała ją na specjalne okazje. A 
taka właśnie nastała. Choć nie radosna, lecz 
szukająca pocieszenia. 

– Domowy specjał, który przyniosłam 
sama wykonałam – oznajmiła sąsiadowi. Nie 
mam jednak nic do niego. Żadnej zagrychy 
niestety nie podam – odrzekła zakłopotana 
gospodyni domu. Chyba że sam chleb bez wę-
dliny – stwierdziła ponownie bez entuzjazmu. 
Po czym odrzekła na swoje usprawiedliwienie 
– mąż wytargał z kuchni lodówkę. Nie jest 
już do niczego potrzebna. Zawalała miejsce, 
jak większość gratów. Mówiąc to nalewała do 
kieliszków napój o bordowym zabarwieniu. 

– To wypijmy za to co było i na pewno 
nie wróci. Epoka kamienia łupanego zbliża 
się nieuchronnie – zadrwiła z tego, co nie-
uniknione się wydawało. 

Może coś nowego zajmie miejsce tego 
co było – powiedział z nadzieją w głosie 
Ginek. Ale zanim to nastąpi, to najpierw 
musimy się zmierzyć sami ze sobą. Próbu-
jąc odnaleźć się w tej nowej przymusowej 
rzeczywistości. Chyba tylko chaos poukłada 
nasze dni. A my w nim odnajdziemy siebie 
jakich nie znaliśmy. A jakich poznali nasi 
przodkowie dążąc do tego, co my niedawno 
straciliśmy.

Wieczór szybko przesunął wskazówki 
zegarków na baterie, które jeszcze chodziły. 
Rozgrzał słodkim trunkiem gorącą, lecz 
pełną trwogi i niepewności, dyskusję Zofii 
z Ginkiem, której przysłuchiwał się jej mąż 
z synem. Pożegnał gościa co zawitał, kiedy 
jeszcze jasno było. 

Utulił do snu, który dawał szansę marzyć 
i rozświetlać rzeczywistość, która mrokiem 
się okryła. v

Inga Wręczycka Lankamer 

Moda powraca, ale czasy również
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Ariana Nagórska

Samiec Alfa

Czemu ten pies gryzie wszystkich?
– Żeby mu nie kradli z miski!
Przecież wciąż ma pustą miskę.
– Bo na swoich też szedł z pyskiem.
 
 

Doświadczone-wyzwolone

Czemu tylko stare owce
szły z baranem na manowce?
– Bo w ich wieku z płci popędu
nie ma już ryzyka błędu!

Grzegorz Parowicz

Fraszka o Fraszce

Gatunek wspaniały,
luźna tu wymowa.
Ku poprawie humoru,
dobry to towar.
Korzenie ma w Grecji,
przed naszą erą.
Nie zapomnij o puencie,
prawi Symonides z Keos.

Grzegorz Zientecki

AFORYZMY    

- Wyczerpać się można tylko w wielkości. 

- Pierś, która nosi ordery ma głuche serce. 

- Biblia jest księgą ludzkiej słabości. Dlatego wyjaśnia wszystko. 

- Czasem bardziej przeraża mnie inercja Boga niż działanie człowieka.

- Gdybyśmy tak zliczyli, ile w uśmiechu losu pojawia się drapieżnych zębów! 

Krzysztof Pałgan

***

- Mędrzec to człowiek, który posiadł zdolność ukrywania swojej niewiedzy.

Krzysztof Pałgan

Miłość bałwana

Marzył bałwan o śnieżynce
I puszystej z nią pierzynce,

W mroźnej pogodzie,
Przy obopólnej zgodzie
W całości bez mała
Złączyli swe ciała,
W lodowe wieczory 
Szeptali amory

Przez całą zimę tak stali, 
W miłości swej wytrwali, 
Aż zazdrosnej wiosny promienie 
Strawiły kochanków istnienie. 

Maciej Rybicki

Gołąbki po krakowsku

Poczciwe krakowskie gołębie 
niejedną skrywają głębię
no bo popatrzcie proszę
taki gołąbek we Włoszech
nazywa się Colombo
daje to niezłe combo
bo – mówiąc bez inwektyw
niby zwyczajny gołąb
a sławny jest detektyw.
Więc jak się Rynek krakowski
od tych gołębi kłębi
to mimo pewnej troski
że przez to jest zasrany
w aspekcie kryminalnym
bynajmniej nie banalnym
rzec można jest zadbany.

Marek S.Podborski

Para liże

para metry

para dyg mat
ko para
para no i dalna
para fraza
para petów
w Para gwaju

para da da para

para soli 
ka para
para bolą
w para laksie
z para grafem
para fia lnym

Zbigniew Pawłowski (Igła)

Jeszcze troszkę
 
 
Moim spełnieniem obżarstwo dziś wyśmiać 
Bo w karnawale ponad miarę jemy 
Nagle ot w brzuchu wszelkiej strawy przystań 
Mimo że cierpieć niestety będziemy
 
Pączek więc wpadnie zaraz po schabowym 
Nagle zostanie ogórkiem przykryty 
Pas popuszczony dla większej swobody 
A człek szczęśliwszy bo ponad stan syty
 
Brzuszek pęcznieje ruszają biogazy 
Umysł jeść nie chce lecz wzrok folgę daje 
Ręka więc sięga jeszcze ze dwa razy 
Bo w karnawale to jest obyczajem

SATYRA

Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Lite-
rackiego „AKANT” i Wydawnictwo AUTOR 
ogłaszają IX edycję konkursu  na fraszkę , 
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje 
Wierzchowskim”.

Utwory powinny nawiązywać do twórczości 
literackiej Leszka Wierzchowskiego, autora 
m.in. pięcioksiągu fraszek :”Manifest erotyczny”, 
”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik zakocha-
nych”, „Erotyczne przymiarki” i „Sztuka pieszczot”.

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

Najlepsze fraszki, aforyzmy  i  limeryki   będą  
na bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”, 
a laureaci otrzymają nagrody.

Konkurs potrwa do 31 października 2023 roku.

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Wydawnictwo AUTOR

IX EDYCJA KONKURSU 
pt. Inspiracje  Wierzchowskim
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Znajdź dla siebie odosobnione miej-
sce, włącz muzykę, blues może jazz, a 
następnie skup uwagę na płynących dźwię-
kach, bo każdy jest fragmentem słyszanej 
kompozycji. Dlaczego w ten sposób? Tak, 
jak dźwięki malują, tak słowa, połączone 
w całość, tworzą obraz, wizualizują go, 
począwszy od kontur, kończąc na całym 
przekazie.

Nietypowo na początek, ale o zbiorze 
wierszy SłAWOMIRA KUźNICKIEGO, 
Kontury, który ukazał się nakładem Wy-
dawnictwa Forma oraz Fundacji Literatura 
im. Henryka Berezy w 2018 roku, należy 
mówić przez pryzmat pojedynczych słów 
tworzących przekaz. Na słowach trzeba 
przede wszystkim skupić uwagę, by nie 
przeoczyć najmniejszego szczegółu, a twór-
ca nie ułatwia zadania. Niczym tytułowe 
kontury, są one zarysem, a jednocześnie, 
obrysowują, tworzą całokształt. Wiersze, 
w tym tomie, są mocno skondensowane, 
momentami odnosi się wrażenie, że to 
tylko rzucane pojedyncze hasła, z których 
trzeba złożyć całość. Takie słowne puzzle 
bez naprowadzającego obrazka. Są to jed-
nak pozory, stworzone, by dać czytelnikowi 
czas, bo choć „dzień jak co dzień / martwy 
wieczór /…/ prawda jest okiem”1, które 
może zobaczyć więcej.

Podmiot Kuźnickiego, już na samym 
początku, pozwala dostrzec, że otoczenie 
nie funkcjonuje jak powinno, a wokół 
panuje ogólne zniechęcenie do podjęcia 
działania naprawczego. Zwraca uwagę na 
silne przedostawanie się innych ideolo-
gii do świata, w którym nauczył się żyć i 
ostrzega:

„oszczędzajmy na każdym 
niezbędnym słowie
i pogratulujmy sobie:
będzie pod górkę”2

Nie dąży jednak do utwierdzenia 
w tym przekonaniu, wręcz przeciwnie, 
niczym zawodowy brydżysta, próbuje wy-
musić działanie:

 
„to imperatyw 

powodowany impasem”3,
by nastąpiło coś znaczącego, by zmie-

nił się sposób myślenia najmniejszej jed-
nostki, by dostrzegła ona swoją siłę:

„… kiedy tak
na siebie patrzy
to widzi
że jest w nim coś
wyjątkowego”4

wówczas ma szansę spojrzeć poza 
siebie. Pojawiają się więc moralia, bo „nie 
znasz dnia ani godziny / kiedy gówno 
przyjdzie /…/ a ty skulisz się w sobie / i 
mu polejesz”5by wzmocnić motywację do 
działania. W ten sposób człowiek może 
stawić czoła i pokonać wiele przeciwności. 

Nie bez powodu pojawiła się, w tytule 
jednego z wierszy, biała mysz. Potocznie 
uznawana za omam jest równocześnie sym-
bolem siły pochodzącej z żywiołu, jakim jest 
burza, a jej zęby, postrzegane jako błyska-

Sylwia Kanicka

Poszukując drogi do lepszego jutra

wice, pokonują wszystko (takie nawiązanie 
do wierzeń słowiańskich i aryjskich). Jej 
obecność w utworze Kuźnickiego to dwa 
obrazy. Ogromna świadomość podmiotu, 
który chce zmotywować do działania, by 
nie trzeba było czekać na to, co znane już 
w historii:

„życie po korei
niemy nie nasz

masz nie po kolei w języku
język mówi język
ciebie nie mówi nikt”6

oraz, właśnie, siła pojedynczej jednost-
ki. Niestety bohater wierszy szybko zauwa-
ża, że żyje w świecie, w którym, dopóki nie 
nastąpi zwrot w postrzeganiu i działaniu, 
występować będzie „cykliczna sytuacja /…/ 
bóg honor hipokryzja”7. Kuźnicki ukazuje 
postawę człowieka, który znalazł się w ma-
chinie i, jako jedno z jej ogniw, przywykł 
do działania według schematu:

„zęby się myje rano
wieczorem i po posiłkach”8,
całkowicie się w nim zatracając. To 

właśnie ten skomplikowany aparat, w któ-
rym przyszło żyć podmiotowi, ma zostać 
poruszony i zmieniony.

Poeta, wchodząc w różne obszary 
życia, zaczyna od tego, jakby globalnego, 
stanowiącego podstawę, z drugiej strony 
zdecydowanie pokazuje, że nawet ta glo-
balizacja zależna jest od pojedynczej jed-
nostki, być może nic nie znaczącej myszy. 
Wprawdzie myśl „wychodzi z tego miasta 
/ na którego rogatkach / czai się zło”9, to 
jednak zmiana sposobu myślenia jednego 
ogniwa, może zmienić cały proces, zmo-
tywować do działania bez zaślepienia, bo 
przecież „rzeczywistość / jest odwrotna”10. 

Wiersze to trasa, którą bohater po-
konuje, odkrywa powoli i nie jest, z tego 
zdemaskowania, zadowolony. Ta podróż 
nie przynosi mu radości, pogłębia jedynie 
przekonanie, że „dopiero nasze kości / 
opowiedzą to wszystko / przyszłym pokole-
niom”11. Podmiot dostrzega szarość wokół. 
Rodzi się pytanie, czy jego celem jest wywo-
łanie przygnębienia? Kuźnicki przedstawia 
negatywne sytuacje, nie ukrywając, że wy-
stępują na co dzień, a jego bohater idzie ze 
spuszczoną głową. Taka postawa podmiotu 
wskazywać może brak zainteresowania 
wobec zróżnicowanych, istotnych, spraw 
społecznych, politycznych, językowych 
i moralnych, jednak przez pryzmat tej 
obojętności ukazane jest ciągłe zmuszenie 
małej jednostki do podjęcia działania, 
do wewnętrznego uwolnienia emocji: 
 „szczyty parują

może wyparuje i ja”12,
dzięki którym możliwa będzie obudo-

wa machiny zwanej światem. Smutek bijący 
z wierszy ma wywołać sprzeciw i dodać siły, 
by iść i zawalczyć o swoje racje.

Poeta stosuje ukryte przesłanie, które 
podczas czytania wychodzi na wierzch, 
„zatruwa rzeki / przebija opony / tłucze 
szkło”13 dobijając się do odbiorcy. Chce 
odrzucenia ogólnego przyzwolenia na 

to, co dzieje się źle. Możliwe to będzie, 
gdy pojawi się brak akceptacji, ze strony 
jednej małej jednostki, mogący wywołać 
poruszenie wśród kolejnych, które razem 
głośno powiedzą:

„wtedy nagle słyszę wszystko 
czarno na białym”14.
Oczywiście musi pojawić się głos sprze-

ciwu wspomnianej machinie. Będzie ona 
robiła wszystko, by powstrzymać takie dzia-
łanie, nawet posuwając się do zastraszenia:

„bądź grzeczna
dziecino
bo przyjdzie jack kevorkian 
i zrobi ci zastrzyk 
ze śmierci”15,
gdyż wie, że w obliczu determinacji 

kolejnych trybików będzie bezsilna.

Czytając książkę poetycką Sławomira 
Kuźnickiego, która do łatwych lektur nie 
należy, można odnieść wrażenie, że jej 
przesiąknięcie szarością, tak w otoczeniu 
jak i w postaci samego bohatera, nie może 
zwiastować niczego pozytywnego. A jednak 
„wiersz / jest / procesem”16, jak czytamy 
w utworze „Sławomir K”, tak samo, jak 
wszystko co się dzieje. Ten proces wystarczy 
jedynie zapoczątkować i w niego uwierzyć. 
Dalej będzie on rozwijał się sam i głośno 
powie:

„a ty jedź z tym koksem
dalej po bandzie
sobie na pohybel”17,
Dostrzeże się wówczas ten poetycki 

wydźwięk, dzięki któremu nie dojdzie do 
sytuacji, gdy „… serce rozpadnie się / na 
miliony metalowych kulek / jak łożysko 
piasty”18, a zmieni jedynie działanie całej, 
wciągającej człowieka, machiny. 

Sławomir Kuźnicki napisał te wiersze 
w sposób bardzo przemyślany, a ich skon-
densowanie miało zwrócić uwagę przede 
wszystkim na egzystencję człowieka. Można 
z całym przekonaniem powiedzieć, że mu 
się udało. v

Sławomir Kuźnicki, Kontury Wydawnictwo Forma, 
Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Szczecin 
2018, ss. 48

Sławomir Kuźnicki (ur. w 1978r) – poeta, 
krytyk, tłumacz, adiunkt w Instytucie Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Wydał 
tomy wierszy: „Już nie zielone” (2002), „Drzwi 
przez głowę (2003), „Geometria wody” (2010) 
oraz monografię: „Margaret Atwood’s Dysto-
pian Fiction: The Fire Is Being Eaten” (2017).

Przypisy:
1 Sławomir Kuźnicki, Kontury, Wydawnictwo Forma, 

Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Szczecin 
2018,  Biegnij, s. 7

2  Tamże, Piękni trzydziestoletni, s. 11
3  Tamże, Odmowa dostępu, s. 9
4  Tamże, Ciąg dalszy, s. 28
5  Tamże, Zsynchornizujmy zegarki, s. 14
6  Tamże, Biała mysz, s. 16
7  Tamże, Świniobranie, s. 12
8  Tamże, Palarnia, s. 43
9  Tamże, Dobro, s. 41
10 Tamże, Mind the gap, s. 10
11 Tamże, Wydma, s. 37
12 Tamże, Sudety Blues, s. 22
13 Tamże, Dobro, s. 41
14 Tamże, Muzak, s. 21
15 Tamże, Folklor, s. 38
16 Tamże, Sławomir K, s. 45
17 Tamże, Ja was też, s. 46
18 Tamże, Dr Feelgood, s. 18
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Z końcem października 2022 roku 
wyszła książka poetycka KATARZYNY 
JAROSZ-RABIEJ, promocja której zgro-
madziła wiele osób w zielonogórskiej 
bibliotece im. Cypriana Kamila Norwida. 
Najnowszy zbiorek wierszy zatytułowany 
Zmyślone miasto to już ósmy tom poetycki 
w dorobku pisarki, a dziesiąta książka 
w karierze 76-letniej autorki, wciąż jed-
nak młodej duchem i aktywnej twórczo. 
Pisarka bowiem obok działalności w 
zielonogórskim oddziale Związku Litera-
tów Polskich i w Stowarzyszeniu Jeszcze 
Żywych Poetów udziela się artystycznie w 
kabarecie „Monte Verde” i w amatorskim 
teatrze „Czego Nigdy” działających przy 
Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku.  

Na zbiór liryków Zmyślone miasto zło-
żyło się 49 tekstów, w większości opatrzo-
nych dedykacjami dla członków rodziny 
– matce, trzech synom i trzem siostrom, 
wnukom oraz wielu przyjaciołom i zna-
jomym aktorom, literatom czy wydaw-
com. Znalazło się także kilka utworów 
poświęconych zmarłym osobom, bliskim i 
ważnym w życiu poetki, jak aktor Zdzisław 
Grudzień, historyk i germanista dr. hab. 
Jerzy Piotr Majchrzak i poeta Mieczysław 
J. Warszawski. 

Nowy tom zielonogórskiej poetki 
utrzymany jest w konwencji wspomnie-
niowej i melancholijno-refleksyjnej, w 
realistycznym obrazowaniu, w ciepłym 
tonie, w przyjacielskiej, czy nawet ro-
dzinnej atmosferze. W klimacie familij-
no-towarzyskim, w którym poetka czuje 
się najlepiej i lubi najbardziej, stąd, 
zachwycona widokiem bliskich jej sercu 
czytelników, nie mogła powitać ich ina-
czej, jak głębokim westchnieniem: „Boże, 
jak ja kocham ludzi!”

Książkę otwiera wiersz poświęcony 
matce, w którym autorka opisuje jej uro-
dę i pracowitość, spolegliwość i cichą, 
spokojną kobiecą naturę. Kolejne liryki 
„Dom”, „Ulica”, „Dawna Zielona Góra” 
czy „Dawno w Zielonej Górze” nawiązują 
do wspomnień z okresu dzieciństwa i mło-
dości, do lat szkolnych i czasu beztroski 
spędzonego na ulicy Jeleniej w Zielonej 
Górze, gdzie poetka się wychowała i do-

Robert Rudiak

Zmyślone miasto i prawdziwi ludzie w poezji Katarzyny Jarosz-Rabiej

rastała. W wierszu „Dom” czytamy:
Chałupa na Jeleniej pod trzynastką
Mieściła w sobie niedostatki
Tamtych lat
(…)
Okno z widokiem
Na przydomowy ogródek
W którym ojciec hodował króliki
Często zachodziło parą

Szmer, gwar miejskich ulic i jeżdżą-
cych dorożek oraz liczne rekwizyty w po-
staci szafy, stołu, łoża, ławeczki, kanapy, 
garnków, pieca, gąsiora z winem, kotła do 
prania, przydomowego ogródka, hodow-
lanych zwierząt i wysokich drzew – orze-
chów i topoli, wypełniają karty poetyckie 
Katarzyny Jarosz-Rabiej. Poetka pisze: 

Pamiętam plumkające w gąsiorze wino
Wielkie łóżko ze śpiącą w nim szóstką 
dzieci
Szafę na ubrania i okrągły stół
Przy którym odrabiałam lekcje
Słyszę jeszcze stukot końskich kopyt
Wspominam dorożki z kimającymi na 
koźle
Dorożkarzami wożącymi do chrztu moje 
siostry i braci
Krzątającą się wokół chałupy matkę 
(wiersz „Dom”)
Powroty do dzieciństwa i okresu lat szkol-
nych, wspomnienia domu, rodziców i 
rodzeństwa, to częsty motyw w wierszach 
zielonogórskiej poetki. W utworze „Daw-
no w Zielonej Górze” mówi:
Dzieciństwo beztroskie
Zawdzięczamy tobie Matko
Jeszcze na Jeleniej pod trzynastym
Po nocach ślęczałaś dłubiąc igłą
(…)
Opowiadałaś bajki na dobranoc
Klęczałaś przed świętym obrazkiem
Mówiliśmy na głos „Ojcze nasz…”
Mieliśmy spokojne sny
(…)
Byliśmy ubodzy ale z zasadami
W HONOR AMBICJĘ SKROMNOŚĆ
Wyposażył nas ojciec

Rodzinny gród Bachusa poetka 
wspomina jako „małe, poniemieckie mia-

steczko” pełne winnic i ogrodów, uliczek 
i podwórek. Jawi się on jej jako miejsce 
idylliczne, bajeczne i natchnione. Swoją 
Itakę w wierszu „Dawna Zielona Góra” 
wspomina następująco:
Miasto winnic
Domków wrośniętych w ziemię
Ogrodów
Uliczek i ulic po których turkotały do-
rożki
Podwórek
Ludzi z różnych stron kraju i świata
Kościołów sklepików sąsiadów zwierząt
W tym cudownym miejscu zaraz po wojnie
Osiedlili się moi rodzice

Ukochane, winniczne miasto to 
przeważnie kilka ulic, gdzie toczyło 
się młodzieńcze życie poetki, jak Jele-
nia, Krakusa, Lisia, Zamkowa, Srebrna 
Góra, Chopina, Aleja Niepodległości, 
Plac Słowiański i miejsca tak bliskie jej 
sercu, jak deptak, winnice, stary rynek 
wokół ratusza. Ale miasto to nie tylko 
jego magiczna urbanistyka i położenie, 
świąteczny nastrój  Winobrania, ale 
przede wszystkim ludzie, którzy je przez 
lata tworzyli, wpływając twórczo na jego 
klimat, rozwój i kulturę. Stąd tak wiele 
znanych osób przewija się przez karty 
poetyckie tomu Zmyślone miasto. Odnaleźć 
tu można wielu wybitnych i ongiś cenio-
nych zielonogórzan, jak malarzy Klema 
Felchnerowskiego, Hilarego Gwizdałę i 
Stefana Słockiego, redaktorów miejsco-
wej gazety Henryka Ankiewicza i Halinę 
Ańską, poetkę Annę Tokarską, pisarza 
Janusza Koniusza, muzealnika Jana Mu-
szyńskiego, redaktora radiowego Toma-
sza Florkowskiego, reżysera operowego 
Ryszarda Peryta, proboszcza Kazimierza 
Michalskiego, fotografa i reżysera Wie-
sława Hudona, publicystę Zdzisława Pio-
trowskiego, czy wspomnianych wcześniej 
– literata Mieczysława Warszawskiego i 
aktora Zdzisława Grudnia. 

Ludzi kultury autorka wspomina, 

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

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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wracając pamięcią do miejsc z nimi koja-
rzonych, np., deptaka wokół ratusza, baru 
„Niger”, czy budynku muzeum, gdzie ich 
często spotykała. W wierszu „W jesiennej 
zadumie” osamotniony podmiot żali się 
na ich brak i uskarża, że już odeszli do 
wieczności:

Teraz idą za mną oba za nogą
Przez ulice Zielonej Góry…
Mijamy deptak
Wleczemy się przez Podgórną
Nie wiem tylko dlaczego
Robi mi się coraz smutniej
A tusz z rzęs
Rozmazuje mi się pod oczami

Funeralno-wspomnieniowy ton po-
brzmiewa jeszcze w wielu miejsca poezji 
Katarzyny Jarosz-Rabiej, która przywołu-
je pamięć babci, ojca, matki, braci czy 
zmarłych przyjaciół. Motyw przemijania 
i odchodzenia ludzi i rzeczy w niepamięć 
poetka chce zatrzymać jak najdłużej, 
stąd w jej wierszach pojawia się mnóstwo 
retrospektywnych wątków i reminiscencji 
z przeszłości. Ewokacja czasu minione-
go, komemoracja, wskrzeszanie zdarzeń 
utkwionych w pamięci wybrzmiewają 
echem melancholii i sentymentu, i jeśli nie 
mówią wprost, to zwykle są obecne niemal 
w każdym tekście Zmyślonego miasta. 

Obrachunek z przeszłością, tęskno-
ta za czasem minionym, szkolną ławką i 
podwórkiem to również moment na przy-
wołanie znajomych, koleżanek i kolegów 
z jednej klasy, ze szkoły, ze wspólnej ulicy, 
jak jazzowej śpiewaczki Urszuli Dudziak 
czy cyganologa i etnografa Adama Barto-
sza oraz tych, co już nie żyją – zasłużonych 

dla polskiej kultury artystów: Peryta i Hu-
dona. Ale to też czas na zatrzymanie się, 
zastanowienie, na spojrzenie wstecz, ale i 
we własną przyszłość, coraz bliższą ziem-
skiego kresu. A sprzyjają temu nastrojowe 
obrazy nadchodzącego wieczoru, deszczu, 
jesiennej zadumy, zimowego spaceru, 
które kreśli poetka. W utworze „Czwartki 
lubuskie” poetka przywołuje literackie 
spotkania i pisarzy, snując żałosną myśl:

Jakoś mi smutno w ten czwartek…
Czuję przejmującą samotność
Wyczekując tych
Którzy nigdy tutaj nie przyjdą
Miejsce w którym było nam dobrze

W wierszu „Pod wieczór” podmiot wyznaje:
Zanim ułożę się do snu
Zmówię „zdrowaśkę” za tych
Których już nie spotkam
Na schodach
Ani w żadnym miejscu Zielonej Góry
Którą tak kocham…

Z kolei w tekście zatytułowanym „An-
gielskie wyjście” rozpamiętuje przyjaciół, z 
którymi razem się bawiła, śmiała, cieszyła, 
a teraz co kilka lat żegna kogoś, towarzy-
sząc mu w ostatniej drodze, wyrażając 
zarazem nadzieję na ich „odnalezienie w 
lepszym świecie”. Poetka konstatuje:

Marzę by żyć jak najdłużej
Wracając z pogrzebów
Bliskich
Będę lepsza – powtarzam w duchu
Czasem się spełniają przyrzeczenia
Czasem…
Życie toczy się

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.

Świat zaczyna się co dzień
Od nowa…

W zamykającym tom wierszu „Kiedyś” 
autorka, przeczuwając własny koniec ziem-
skiej peregrynacji, opisuje swoją teraźniej-
szość wypełnioną rozpaczliwą pustką po 
zmarłych, przekornie zastanawia się nad 
śmiercią, która nieuchronnie, lecz wcale 
nie złowieszczo, zbliża się co dnia:
Kiedyś może nawet niedługo
Będę musiała stąd odejść
Z tych ulic zielonych
Opuścić winne wzgórza
W niepamięć posłać
Dawnych ukochanych
Smutek znienacka 
Osacza mój pokój
Pusty
Choć cały od wspomnień
(…)
Po mnie też kiedyś może
Niebo się rozpłacze 

Ostatni zbiorek liryków Katarzyny 
Jarosz-Rabiej czyta się płynnie, poprzez 
nagromadzoną retrospekcję spaceruje się 
wraz z poetką po ulicach jej rodzinnego 
miasta i odszukuje bliskich jej osób lub 
miejsc. Język poetycki nie jest wyszukany, 
nie ma tu mgławic metafor, epitetów, prze-
nośni czy niedwuznacznych symboli i od-
wołań. Poetka pisze dosłownie, serdecznie, 
realistycznie, nazywa rzeczy po imieniu. 
W swoim poetyckim obrazowaniu jest do 
bólu szczera, ale i łagodna, co zaświadcza 
o prawdziwości jej uczuć i intencji. v  

Katarzyna Jarosz-Rabiej, Zmyślone miasto, Wydawnic-
two Organon, Zielona Góra 2022, s. 66.
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„Chleb od zająca” to nowa książka 
JERZEGO GRUPIńSKIEGO. Proza bio-
graficzna, ale zawierająca sporo poezji 
związanej z miejscem, ludźmi, zdarzenia-
mi, które autor wspomina. Tytuł był dla 
mnie zaskakujący. Zapytana przez poetę, 
czy wiem, co to takiego „chleb od zająca” 
powiedziałam, że pewnie piekarz nazywał 
się Zając. Wkrótce miałam okazję zapytać 
o to samo młodego człowieka, który wy-
chował się na skraju Puszczy Noteckiej i… 
doskonale wiedział! To chleb, który przy-
noszono z pracy, niezjedzony, najczęściej 
z pracy w lesie.

Wczytałam się w książkę Jerzego 
Grupińskiego z dużym zaciekawieniem. 
Wierzyłam, że oto dowiem się, poznam 
jego drogę na sam szczyt przywództwa 
poznańskiej braci literackiej. Nic z tych 
rzeczy. Biograficzne wątki osobiste kończy 
autor na pakowaniu walizki trzynastolatka, 
który ma wstąpić do Małego Seminarium 
Ojców Franciszkanów w Jarocinie. Co wyda-
rzyło się w jego życiu, że wykształcił się na 
polonistę, nauczyciela języka ojczystego? 
Po lekturze domyślam się, że duży udział 
miała tutaj osoba wyjątkowego nauczyciela 
polonisty „Alojzy Bątkiewicz pan poloni-
sta – który na pamięć umie całego Pana 
Tadeusza”.

Po lekturze „Chleba od zająca” zaczę-
łam ją przeglądać powtórnie i „doczytywać”. 
Jestem oczarowana strukturą, budową, tre-
ścią książki, zamieszczoną w niej poezją… 
Jerzy Grupiński rozpoczyna wspomnienia 
opisem widoków miasta i terenów podmiej-
skich widzianych okiem dziecka z pokoju 
na strychu. Z pokoju – wieży, pokoju – 
twierdzy, samotni. „Przez prawie pół wie-
ku wracałem do mej wieży, do pokoju na 
strychu – mieszkać, śnić, patrzeć i pisać”.

Dom
Ale nade wszystko – Ciebie 
domie rodzinny stuletni – pamiętam 

na rynku pod numerem czwartym 
Wysokie schody 
ojcowski warsztat zapach drewna 
w oknie czy kwiat tak kwitnie jasno 
Nie – to żegna mnie matczyna ręka 
I chociaż siwa już głowa 
biegnę z wędką znów przez wysoką trawę 
boso po lekcjach przez most drewniany 
nad Wartę

Sporo miejsca w książce zajmują frag-
menty z pamiętników matki. Niezwykle 
interesujące, sięgające XIX wieku, gdy jej 
ojciec piastował funkcję łowczego w do-
brach hrabiego niedaleko Goraja. Mama 
autora chętnie słuchała opowieści babci, 
które przybliżają czytelnikowi życie w tam-
tych odległych czasach w okolicach leśni-
czówki Smolary. Pamiętniki są prowadzone 
skrupulatnie, ładną polszczyzną. „Cóż się z 
nimi porówna? Blednie moja pisanina…” 
– dodaje skromnie autor.

Domyślam się, że przyszły poeta miał 
dużą więź emocjonalną z matką Pięknie 
zapisał wdzięczność mamie: „Mamo, ty 
mnie obroniłaś na egzaminie z matematy-
ki… umieściłaś w czarnkowskim liceum… 
zabrałaś znów do domu, by skalanego 
kościelną przeszłością przenieść do liceum 
w Szamotułach, gdzie tylu życzliwych na-
uczycieli…”.

„Szukałaś  mnie w tych dniach, 
w  d r o g a c h  i  t r w o g a c h ,  w  k t ó -
r y c h  n i e  m o g ł e m  s i ę  o d n a l e ź ć ” . 
O innych działaniach Joanny, cichej boha-
terki, czytelnik dowie się z kart książki. A 
jednak mówiła swoim dzieciom „wszystko 
zawdzięczamy tatusiowi”.

Ojciec „często milczący, jakby posiada-
jący tajemnicę, której nie chciał ujawnić”. 
Był najważniejszy, tak uczyła mama. Autor 
pamięta nieliczne momenty fizycznej 
bliskości z ojcem, gdy przytulony do jego 
pleców jechał z nim skuterem, gdy milcząc 

Anna Landzwójczak 

Nie blednąca pisanina

siadał w dużej bliskości, aby słuchać razem 
radia Wolna Europa. I dużo wcześniej, gdy 
wysiedleni z Wronek w mroźny dzień je-
chali na wozie w nieznane, ojciec wówczas 
często brał go za rękę i szli obok wozu, żeby 
mniej marznąć.

Wiele kart „Chleba od zająca” zajmuje 
historia rodziny ojca od wieków związana 
z Wronkami. Już w XIX wieku Grupińscy 
zajęli się stolarką. Ojciec autora cały dzień 
spędzał w warsztacie, czasem wyrywając się 
do swoich pasji, rajdów motocyklowych, 
kajakarstwa. Niestety, Jerzemu Grupińskie-
mu nie udało się wysłuchać opowieści ojca 
z kampanii wrześniowej i czasu niewoli. 
Ojciec niewiele mówił, syn nie dociekał. 
Czuję podobny niedosyt; mój ojciec od-
szedł zabierając ze sobą wspomnienia z 
tamtych lat.

Wyłuskuję z tekstu fragmenty do-
tyczące dorastania, dojrzewania. I co tu 
mamy? Wianki na Świętego Jana i „pierś 
dziewczęca – jak ręką w ogień” lub z lat 
wcześniejszych „wysoki, postawny, trzyma 
w palcach grubego, wzdętego moczem 
siusiaka. A więc tak to u dorosłych? I na 
mnie kiedyś ta męska przypadłość?” Ale też 
pojawia się pan B., który rozmawia z chłop-
cami jak z dorosłymi. „Tajemne szczęście 
ciemnej bramy”, z której udało się uciec 
i nad Wartą znaleźć ukojenie.

Czytam z zainteresowaniem wspo-
mnienia autora z czasów po wyzwoleniu, 
pierwszych lat po wojnie. Opis Wronek 
w 1945 roku, wycofywanie się Niemców, 
Rosjanie, ale też straszny widok sylwetek za-
marzniętych Polaków za Śląska walczących 
w hitlerowskiej armii, tłumy niemieckich 
jeńców. Obrazy, które utkwiły w pamięci 
siedmiolatka. 

Powrót do domu, tego, który na czas 
wojny musieli opuścić. To dom, w którym 
czyta się książki. Matka, której nie dane 
było się kształcić, bo była dziewczyną. Nie 
dziwi więc, że sześcioletni Jerzyk czyta, 
trochę pisze, rozpoczyna naukę od razu w 
drugiej klasie. W książce znajdują się rysy 
zapamiętanych nauczycieli. Prócz szkoły 
jest też harcerstwo, zabawy ze swoją „ban-
dą”, oczywiście w wojnę, niebezpieczne, 
kopanie „szmacianki”, a także ministrancka 
posługa w klasztorze franciszkańskim. No 
i rzeka, nad którą autor siada i patrzy w 
wodę, w niebo. Pewnie już tam „piszą się” 
wiersze…

Gdybym wiedział 
nie musiałbym dziś pisać wierszy („Wiersz 
znad rzeki”) 
Dobrze, że poeta wówczas nie „wiedział, 
o czym rozmawiali mężczyźni…” nad 
rzeką. Nie mielibyśmy dziś tylu mądrych i 
pięknych wierszy.
Nie do zawodu Wara mi od warsztatu 
Nie było nikogo w miasteczku 
kto skrobałby wiersze i deski („Hőlderlin”)

Jerzy Grupiński dał nam książkę wyjąt-
kową. Książkę, którą po przeczytaniu się za-
myka, a potem otwiera jeszcze i jeszcze raz. v

 Jerzy Grupiński, Chleb od zająca, Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2022, ss. 160
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Polska szlachta stanowiła dominującą 
siłę polityczną, gospodarczą i kulturową do 
okresu rozbiorów (1772–95). W XIX stuleciu 
postępujące przemiany kapitalistyczne spo-
wodowały, że gołota i część szlachty zaścian-
kowej uległa zdeklasowaniu, a jej zamożniej-
sza reszta stała się klasą ziemiańską. Zatem 
pojęcie ziemiaństwa zrobiło karierę dopiero 
wraz z drugą rewolucją przemysłową, która 
ogarnęła świat. W dawnej Polsce właściciele 
posiadłości ziemskich lub nieruchomości 
miejskich to posesjonaci. Do tych posiada-
czy należała głównie magnateria, szlachta, 
bogaci mieszczanie i część duchownych. W 
miarę rozwoju stosunków kapitalistycznych 
sukcesywnie malała liczba posesjonatów 
wśród szlachty, rosła zaś wśród mieszczan. 
Stąd generalnie ziemiaństwo można podzie-
lić na dwie odrębne kategorie: 1) posiadaczy 
o proweniencji szlacheckiej, 2) posiadaczy 
bez takiej proweniencji. Wszak jakiś bogaty 
przemysłowiec mógł sobie nabyć dworek i 
słuszny kawał ziemi, ale autentycznego rodo-
wodu szlacheckiego kupić nie mógł. 

Peerelowski Słownik języka polskiego 
znaczenie terminu «ziemianin» wyjaśniał 
następująco: „właściciel majątku ziemskie-
go, obszarnik, dziedzic”. Eksplikacja ta 
obejmowała ekstensją obie w/w kategorie, 
ale była skądinąd obciążona ideologicznie: 
słowo «obszarnik», w epoce hegemonii 
marksizmu dialektycznego, było ewidentnie 
określeniem pejoratywnym. Również wyraz 
«dziedzic» mógł brzmieć lekko kpiąco i 
pogardliwie. Na szczęście demony epoki 
minionej przepadły w mrokach przeszłości, 
więc sztucznie napiętnowane słowa odzyskały 
dawny zdrowy blask. W tej odświeżonej at-
mosferze kulturowej książka pt. Ziemianie w 
tyglu historii autorstwa MARII MAGDALENY 
TRZASKOWSKIEJ mogła stać się prawdzi-
wym bestsellerem. (Rzeczywiście, w kręgach 
miłośników historii, wśród członków różnych 
stowarzyszeń inteligenckich, ziemiańskich 
czy kombatanckich, wśród samorządowców 
i bibliotekarzy ponad półtysięczny nakład 
rozszedł się błyskawicznie, a to przede wszyst-
kim za sprawą licznych spotkań autorskich).

Książka Ziemianie w tyglu historii jest jak 
dobry edukacyjny film: nierzadko skom-
plikowane losy jednostek są tutaj przedsta-
wione na tle dziejów Polski, a nawet świata. 
Horyzont czasowy obejmuje bez mała 200 
lat: okres popowstaniowy, I wojnę światową, 
odzyskanie niepodległości, wojnę polsko-bol-
szewicką (1919–1921), międzywojnie, II woj-
nę światową i epokę PRL-u. Odstępstwa chro-
nologiczne tłumaczą się potrzebą klarownej 
narracji w danym momencie wspomnień. 
Należy dodać, że autorka umiejętnie kreśli 
kontekst historyczny i serwuje zwykłemu czy-
telnikowi komentarze objaśniające nie gorzej 
od profesjonalnego historyka. Przy czym b. 
wyraźnie widać, że M.M. Trzaskowska jest 
gorliwą patriotką, praktykującą katoliczką, 
propagatorką wartości najwyższych i najbar-
dziej fundamentalnych. 

Pisarka pochodzi z rodziny ziemiań-
skiej. Jako seniorka rodu dokładnie opisała 
dzieje pięciu pokoleń rodziny: po kądzieli 

Stanisław Chyczyński

Ziemiaństwo w kotle dziejów

– Bobrowskich h. Jastrzębiec (z Zielonej) 
i po mieczu – Marchwickich h. Ostoja 
(z Brzeźna Wielkiego). Najwięcej uwagi 
poświęciła swojemu ojcu, Zdzisławowi Fr. 
Marchwickiemu, oraz matce, Halinie z 
Bobrowskich, primo voto Marchwickiej, 
secundo voto Obertyńskiej. Rzecz jasna nie 
mogło zabraknąć innych postaci: antenatów, 
rodzeństwa, krewnych i powinowatych. Jak 
widać, przedstawione w sadze familie repre-
zentują ziemiaństwo pierwszej kategorii, czyli 
wywodzące się ze szlachty. Ludzie ci odegrali 
ważne role w ówczesnym społeczeństwie, 
dlatego we wspomnieniach autorka opiewa 
ich hart ducha, wierność Ojczyźnie i bohater-
skie czyny. Zresztą opowieść nie sprowadza 
się wyłącznie do autorskich wspomnień, ale 
potwierdzona została mnóstwem dokumen-
tów: nowocześnie opracowanymi drzewami 
genealogicznymi, fragmentami listów, ar-
chiwalnymi (czarno-białe) i współczesnymi 
(wielobarwne) fotografiami, fotokopiami 
kart pocztowych i maszynopisów, cytatami 
z notatek służbowych etc. Edycja uzbrojona 
została również w przypisy, bibliografię, 
indeks osób, a nawet… w tabelę z wykazem 
miejsc pochówków. Każdy rozdział stanowi 
jakby autonomiczną część, gdyż opowiada 
losy kolejnej osoby z jednej lub drugiej ro-
dziny, dlatego monografię tę można czytać 
także „na wyrywki”. Niewątpliwie taka „luź-
na” konstrukcja całości ułatwia stopniową, 
nieciągłą lekturę. 

Niesamowity efekt tytanicznej pracy 
kronikarza. Przyznać muszę, że autorka na-
szpikowała narrację taką ilością rodzinnych 
faktów, nafaszerowała opowieść taką liczbą 
środowiskowych dygresji, nagromadziła w 
30-u rozdziałach takie multum informacji, 
że przygodny czytelnik łatwo może się w 
tym wszystkim pogubić. Poważne zapozna-
nie się ze splotem skoligaconych rodów 
wymaga od nas dobrej pamięci i ciągłej 
koncentracji uwagi. Dla studenta histo-
rii, badającego powikłane, tragiczne losy 
polskiego ziemiaństwa, książka może być 
przysłowiową kopalnią wiedzy lub cennym 
źródłem konkretnych świadectw przeszłości. 
Natomiast dla opisanych rodzin Bobrow-
skich, Marchwickich, Wernerów, Pisańskich, 
Suskich, Trzaskowskich etc. książka będzie 
specyficznym pomnikiem wybranej grupy 
społecznej, skazanej – przez zaborców, 
bolszewików i hitlerowców – na całkowite 
zniszczenie i zapomnienie, na niebyt. Jak 
wiadomo, rodziny ziemiańskie współtworzyły 
kulturę narodową, były nośnikiem pamięci 
historycznej i tradycji patriotycznych, były 
więc depozytariuszami polskości, tedy w 
pierwszym rzędzie znalazły się na celowniku 
wrogów naszego państwa. 

Ziemianie w tyglu historii zostali napisani 
językiem stricte realistycznym, tradycyjną pol-
szczyzną, bez porywów poetyckich i zapędów 
literackich (tzn. bez silenia się na modną 
oryginalność). Może dlatego dzieło to czyta 
się lekko, spokojnie, z przyjemnością. Pośród 
legionu nieznanych postaci raptem spotyka-
my znajomego… Zbigniewa Szwaję, wspólni-
ka i przyjaciela autorki, uwiecznionego na 

paru zdjęciach i w kilku momentach gawędy. 
Przed laty autor Mojego hardego upodobania 
często brylował na łamach „Akantu”, komple-
mentując Stefana Pastuszewskiego i bydgoski 
miesięcznik. Postanowiłem to wypunktować, 
bo jakże szybko zapomina się tych, którzy 
odeszli. A Pani Marii Magdalenie szczerze 
gratuluję wspaniałego debiutu książkowego. 
Brawo! v

Maria Magdalena Trzaskowska „Ziemianie w tyglu histo-
rii”, wyd. LT, Łomianki 2021, ss. 528   
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