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Jerzy Utkin

Tadeusz Zawadowski

magia fotografii

ROK 2016
Danielowi Balukiewiczowi,
mojemu pierwszemu przewodnikowi
po świecie fotografii

zostaniemy na zdjęciach magia fotografii
czas pędzący na oślep zatrzymać potrafi
na ułamek sekundy sto dwudziesta piąta
stop klatka i nic więcej gdy po nas posprzątać
będzie trzeba bo tyle z życia pozostanie
ile może pomieścić naszych bliskich pamięć

to był czas umierania. muzycy pisarze i aktorzy
zbierali się w stada i kołowali nad moim domem. później
rozkładali skrzydła i odlatywali na nieznane
estrady sceny czy stronice książek. rozsuwałem kurtyny przekładałem
stronice ale ich już tam nie było. znowu
mnie wyprzedzili. pozostawały tylko strzępy piosenek
ról dramatycznych do odegrania i odwieczne
znaki zapytania. na niebie samoloty kreśliły
białe smugi jak rozłożone skrzydła aniołów.

zastaniemy na zdjęciach w kadrze uchwyceni
nawet kiedy nasz obraz zdąży się już zmienić

Jerzy Grupiński

w tych którzy zechcą zajrzeć za bramy cmentarzy
nie umiejąc odtworzyć rysów naszych twarzy

Obietnica

zostaniemy na zdjęciach w rodzinnym albumie
gdy porwie nas za sobą czasu wartki strumień

Jeszcze przyjedziesz
gdzieś na półce szepcze
szeleści folią Twa „astra” niedopita
firmowa kawa dobra na żołądek i serce
Zatrzyma się przed furtką
długi i szary „fiat”

uwieczni nasze życie choć nie jest to łatwe
fotograf mistrz w swym fachu rysujący światłem

Aleksandra Brzozowska
Z lęku
Od ściany do sufitu
od rannych złudzeń
do mamień nocy
drętwieją ramiona
i męczy
piskliwość myśli

Stefan Pastuszewski
Wolno i marynistycznie
za burtą jest dużo swobody
wszystko jest
tylko nie ma kierunku
czemu kłamiesz?
przecież płyniesz dokąd chcesz

wzrok jest skupiony
na tym co w dole
bo w górze tak pusto
milczą bogowie
i tylko ten wysiłek
by wzbić się
i nie spaść
w paszczę Otchłani
jej oddech
miesza się
z moim...

Oceniamy satyrę
Od stycznia 2019 roku jury społeczne
oceniać też będzie satyrę, ale w systemie
kwartalnym.
Oto skład jury: Małgorzata Górzyńska,
Radosław Marzec, Aleksandra Wolak,
Edward Zegarliński, Andrzej Żurek.

Katarzyny Michalska

Zazielenią się nam pola oziminy
klinga ostra powietrza
aż po horyzont otworzy płuca
i ciężko zlegnie daleki pagór
opity wiosenną mżawką
Ktoś stanie
Zapatrzy się
i nagle zbyt głośno powie
jakby chciał dodać sobie odwagi
„czas na wiersz”
Ktoś zamilknie bo zapomniał tekstu
Szelest
ktoś w kieszeni zgniecie kartkę
Jeszcze otworzą się słowa i oczy
przez trawę i tłustą skibę
pójdą Edyty czerwone buty
i Twoje za duże stopy
jakby chciały połknąć zagarnąć świat
Skowronek się uniesie – bijące serce
dźwięczny i lekki
---------------------------------------------------------Wiersz pamięci Tadeusza Stirmera
Malinowa
maj 2014

Nie w domu
To wcale nie musi być
Słodka pomarańcza
Ani gorzki grejpfrut
ani co tam nie chcesz
Nie musisz jej kupować
Nic a nic przepisywać na papierze
U rejenta własności nie potrzebuje
Choć może i dobrze by
Było jej coś dać!
Jeśli chcesz mieć lepiej
Nie w domu przecież
te święte góry zdobywać
Będziesz!
A żona poczeka!!!

Werdykt
Z numeru 13/273 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Rafał Jaworski
Męczennicy (s. 20)
- Maria Bielińska – Tadeusz Zawadowski
TO CO UTRACONE (s. 20)
- Grzegorz Misiewicz – Ariana Nagórska
Wygodna mobilność (s. 20)
- Teresa Nowak – Tadeusz Zawadowski
TO CO UTRACONE (s. 20)
- Sabina Rasz – Tadeusz Zawadowski TO
CO UTRACONE (s. 20)
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Włodzimierz Michalak

Gryps (1)
„a kiedy umrą Ci, którzy przeciwko nam świadczyć
mogą będziemy mogli wreszcie swobodnie i z dowcipem mądrzyć się i puszyć i nikt nas nie będzie już
oskarżać bo to nie wypada starszego pana o skurwysyństwo i starszej pani o kurestwo podejrzewać
trzeba mieć dowody a ostatni dowód umarł właśnie w czwartek”

(opowiadanie spisane na podstawie pamięci o
tamtych wydarzeniach z grudnia 1981 roku,
imiona i nazwiska zostały zmienione)
Po obiedzie niektórzy wyciągnęli się
na łóżkach. Przy stole pod oknem dwóch
rozkładało szachy, ktoś pisał list na kolanie,
były szef Komisji Interwencji spacerując po
celi, nucił jakąś religijną melodię a Bogdan
poszedł do kibla.
Paweł należał do tych, którzy leżeli na
łóżkach. Posiłek nie rozgrzał go dostatecznie, więc dodatkowo przykrył się swoim długim płaszczem i próbował czytać wyszperaną
wczoraj w więziennej bibliotece „Kronikę”
Galla Anonima:
„Było ich dwóch. Jeden, zwrócony do
niego plecami i drugi, daleko, na skraju
przecinki, na koniu, niewielkim, ale silnym
i ćwiczonym dobrze, bo stal spokojnie, na
każdy ruch jeźdźca czujny i jemu powolny.
Dobrze mieć takiego konia. Arno postanowił zdobyć go. Ale najpierw weźmie tego z
przodu, którego pochylone plecy stanowiły
dobry cel dla strzały. Najpierw ten z przodu, potem jeździec. Dwie strzały. Pierwsza
śmierć musi być szybka...
Spojrzał w prawo, jego dwaj towarzysze,
z boku, tam gdzie kończyła się przecinka
mogli tylko wzrokiem dodać mu wsparcia.
Źle wyszli w nieznanym terenie. Teraz
każdy ich ruch byłby słyszalny daleko a na
odsuwanie gałęzi, które zalegały tę część
korytarza dla zwierzyny, na to nie było czasu.
Pomocni mogliby być jedynie wtedy, gdyby
po pierwszej strzale jeździec zorientował się,
że wróg jest w pobliżu i wybrał akurat tę drogę ucieczki - do przodu, w stronę brodu na
rzece i głównego wodopoju w tej okolicy. To
było jednak najmniej prawdopodobne...
Dwóch jest na Trzaskach a jeden za
tobą. Na tego uważaj. - powiedział jeździec
do towarzysza pochylonego na skraju przecinki. - Przejdź przed drzewo, abyś miał je za
plecami, na lewej łopatce. Kołysz się lekko,
nie będzie mógł strzelać. Będzie musiał próbować cię podejść. Wtedy bądź czujny.
Jak to? Powiedział? - kronikarz spojrzał
na księcia, który naśladując mowę pomorską, woja na koniu zagrał. - Książę wybaczy...
Nie poluję, ale bywam na polowaniach.
Przecinka na długość strzału z luku, szeroka na ćwierć... Szeptem nie doniesie, więc
krzyczał a nie powiedział!
Powiedział. - uśmiechnął się książę pewny siebie. Wstał, sięgnął po kawałek drewna
z kopy ułożonej przez służebnego. Lubił
sam dokładać do ogniska. – Powiedział !
Sam tego nie rozumiałem, ale zróbmy tak...
Usiądź po drugiej stronie, ale twarzą do
mnie. Nie plecami!
Kronikarz wstał niechętnie. Plecy go
bolały i każdy niepotrzebny ruch wzmagał

tylko ból. Zielarz mówił, że wiatr zimny
go owiał w czasie snu a i loże musiało być
nierówne... Bzdura! Nie ma na starość
lekarstwa. Ale że biskup był w pobliżu, to
przyznał mu się, że pokuty nie uczynił, duchem słaby. To nie było mądre. Biskup zaraz
to wykorzystać chciał wobec księcia. Nie
podoba mu się ten pomysł, by kronikarza
mieć, by spisywać...
Nie plecami! Twarzą, twarzą powiedziałem! - glos księcia nie był już tak miły!
- Znowuż się zamyślił!
-Ano!
Z Twoim ano obudzim się martwi rano!
- mruknął książę. Siadaj... Dobra, siedzisz.
Widzisz mnie?
Tak, panie.
Jeślibym niespokojnie, o tak, poruszył
się a ty byś wiedział, że to coś znaczy, to
byłaby to mowa?
Książę wyprostował się, wsparł na suchej gałęzi, której czubek opalał w ognisku
i lekko wznoszącym ruchem lewego barku
skręcił głowę odrobinę za siebie. Mogło to
przypominać naturalny ruch prostowania
kości. Ale mogło też stanowić umówiony
jakiś znak. Czemu nie?
Rozumiem, książę. - powiedział kronikarz. - Oni w ten sposób rozumieli się
bez słów!
Ale książę tylko niecierpliwie wrzucił
gałąź do ognia:
Ty za mądry jesteś! - warknął. - Ja musiałem walki stoczyć, by to zrozumieć, ludzi wytracić, z krwi babom się tłumaczyć i ubytek
w drużynie opłacać, nowych ludzi szkolić,
a ty mitu od razu! Ano bez słów! Przez was,
mędrkowie, którzy bajki opowiadacie, że
duchy przodków Pomorzanom pomagają,
że straszy, łaszy i w ogóle...
To nie ja! - powiedział cicho kronikarz, ale nie na tyle cicho, aby książę go
nie usłyszał.
Wiem! Biskup tak gada! On bardziej
kształcony, co?
Książę wie, że nie!
Wiem! Nie musisz mi przypominać...
Książę sam...
Oj, niedobrze powiedział! Bolesław
zerwał się i jak szary wilk dwoma susami był
przy kronikarzu:
Nie waż się!
Z jelenim rogiem pod brodą można
tylko oczami zamrugać, że książę ma rację i
on, kronikarz, się nie waży! Nic a nic się nie
waży! Lekki jak piórko jest, nic nie waży!
Książę zaśmiał się. Lubił tę wesołość u
kronikarza.
-No!
Ale szarpnął go jeszcze i mnich przez
chwilę mógł poczuć się jak w dzieciństwie,
kiedy ojciec porywał go do siebie, na ramiona, ale tym razem daleki był od radości...
Bał się, że Bolesław wrzuci go do ognia.
Wprawdzie kara nieodpowiednia, ale kto
księcia z tego powodu potępi? Biskup na
pewno nie! Jeszcze sam jakie drewienko za
kronikarzem w ogień by wrzucił.
Co ujrzałeś w moich oczach?
Śmierć!
To Bolesław lubił. Przestraszyć i usły-
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szeć, że się ktoś go boi. Czasem to mu wystarczało. Ale czasem... Na myśl o Zbigniewie,
biednym ślepcu...
Skoroś nie widział, że ze mną nie wygrasz, to i innych rzeczy widzieć nie jesteś
godny.
I ten krzyk.
Musiał być przy tym. Aby opisać ten
krzyk. Opisać to. Ku przestrodze. Czyjej,
skoro biskup wziął papiery na przechowanie?...
....-jest za tobą. Na trzy ręce, na dwie,
teraz...
Arno zobaczył tylko, że człowiek, którego podchodzić musiał, bo wszedł mu za
drzewo i tam obserwował przedpole pochylony do przodu, teraz błyskawicznie zwraca
się przez lewe ramię ku niemu...
Dwaj towarzysze Arno zobaczyli tylko,
że człowiek, który do tej pory zdawał się
wypatrywać coś za plecami jeźdźca, nagle
wykonał zwrot i wbił ich dowódcy róg jeleni
w podgardle od dołu a jego ostrze wyszło
w owym punkcie czaszki, gdzie kości się
schodzą...
Spałował go! - szepnął Runsen w zdumionym podziwie i zaczął się wycofywać.
Hamsun nie powiedział nic. I on
wyczuł, że nic tu po nich, ale miał dziwne
wrażenie, że ta decyzja powinna była zapaść
szybciej.
Jeźdźca przed nimi już nie było. Nie
chciał uwierzyć, że pierwszy raz w życiu nogi
się pod nim ugięły...
Miękko... - chciał powiedzieć Runsenowi, ale ten nie patrzył na niego. W jego oku
tkwiła jedna strzała a druga świsnęła tuż nad
nim i wbiła się w pień sosny, trzecia...
Straciłem trzech najlepszych zwiadowców tak jak bym stracił trzy kury! Ot, tak!
- wyliczał książę. - Rozumiesz, kronikarzu!
Ile to ja już z nimi? Dziesięć lat? Arno był
moim nauczycielem! Moim nauczycielem.
Zabili książęcego nauczyciela! Najlepszego
z najlepszych. I to ot tak, prawie bez walki!
Co tam prawie! Bez walki dał się spałować!
On! Możesz sobie więc wyobrazić, kronikarzu, jak sprawni byli tamci dwaj! Jak szybcy!
I jak się porozumiewali! Boja sprawdziłem.
Zza tego drzewa nie mógł widzieć Arno!
On mógł go zabić tylko jeśli mu ktoś mówił,
gdzie jest wróg! A jak mógł mu ktoś mówić,
skoro był od niego prawie ćwierć strzału z
łuku!? Co? Kronikarzu mój mądry!? Musiałby krzyczeć! A krzyku nie było słychać.
Nasi krzyk by słyszeli. Rozumiesz, z jakim
wrogiem mamy do czynienia?
Najgroźniejszym.
Właśnie.
Co zrobisz panie?
Kronikarz nie musiał pytać.
Nosił w sobie to zdanie, które później
przeszło do oficjalnej, tysiącletniej już niedługo historii Państwa.
„a ziem Pomorzan, po których Bolesław, książę piastowski, przeszedł, nikt już
potem nie odbudowywał” - i tak chyba je
przyjdzie mu zapisać.
Bo zdania, że „a wszystkich ludzi, których tam zastał wtedy i potem, wyłapali tak,
aby nikt nie opowiedział, co było tu, jak
żyli i jakim zwyczajom swoim i wierze swej
czynili” zapisać nie będzie mu wolno. To
już wiedział.
- Moje czyny, kronikarzu spisujesz! powiedział raz książę, kiedy miejscowego
dokoñczenie na str. 4
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Gryps
dokończenie ze str. 3

jednego, który kamienną chrzcielnicę do
pojenia swoim krowom postawił, kronikarz
o czyn ten pytał. - Haniebny! Napiszesz „haniebny”. Nie ma znaczenia, czy człek
ten wie, co uczynił, czy też zdatne mu się
to naczynie wydało...
I tu książę skrzywił się, rozumiejąc,
że sam bliski był usprawiedliwienia tego
człowieka, chrzcielnicę naczyniem nazywając...
A dla mnie to cenzurą, mruknął Paweł
do siebie i... się obudził. Czytał to, czy mu
się śniło? Niewielka książeczka Biblioteki
Narodowej Ossolińskich leżała na jego
piersiach. Bardzo romantycznie, tylko trochę zimno, stwierdził w myślach i poprawił
płaszcz, którym się przykrył. Śniło mu się!
Ale miałby początek powieści, gdyby miał
coś do pisania. Jeśli jutro znowu wezwą go
na „rozmowy” poprosi o jakiś zeszyt. Nie!
Nie poprosi. Wykorzystają to przeciwko
niemu. Będą chcieli coś w zamian. A co
mu się śniło?
Ale już było po śnie. Już uleciał. Już go
nie pamiętał. Trudno. Może się przypomni.
Przecież kilka razy śnił o długim szeregu
ułanów, którzy szykują się do szarży po
wielkiej, zielonej przestrzeni. Ułanów w
mundurach armii polskiej z 1930 roku!
Tak jest we śnie, że zna tę datę, wie, że to
są ułani. Nie umiałby ich jednak opisać.
Ciekawe. Może na podobnej do tej podstawie wielu ludzi wierzy w reinkarnację? Hm,
musi się dowiedzieć, czy wśród toruńskich
naukowców jest jakiś filozof. Póki co wie,
jak wyglądają ich nagie tyłki, bo to była
wielka sensacja w łaźni, podawana z ust do
ust, że toruńscy profesorowie biorą prysznic. Też mi wydarzenie! Przecież logiczne,
że ani żadne muzy czy też bieluśkie aniołki
nie czyszczą ich profesorskich ciał. Niby
logiczne, ale sam z ciekawością zerknął na
to zjawisko, chociaż nie ma pewności, czy ta
grupka stłoczonych grubasków rzeczywiście
była profesorami z UMK. Ziewnął.
Było cicho, jedynie z góry, bezpośrednio nad nim i z boków od czasu do czasu
dobiegało skrzypienie sprężyn, gdy ktoś
zmieniał pozycję.
Zwolna jednak ponad to zwykłe, popołudniowe ich jęczenie, wybiło się inne,
częstsze, niecierpliwe, jakby leżący tam
człowiek nie mógł zasnąć lub spał dręczony
jakimiś koszmarami.
Paweł przerwał czytanie, które tak czy
siak mu nie szło i spojrzał w stronę, skąd
dobiegały te irytujące dźwięki. Tam, po
skosie naprzeciwko, w kącie celi było łóżko,
którego piętro należało do Jacha, grubo
ciosanego chłopaka z szeroką, czerwoną
od wiatru twarzą.
Najpierw zobaczył jego wielkie stopy
w czarnych, grubych skarpetkach, kawał
wypiętego na resztę sali tyłka w świecących
już starością spodniach, fragment potężnych pleców a potem dłoń, której palce
wystukiwały jakiś nerwowy rytm na ścianie.
Chwilę później Jachu przekręcił się na
plecy, westchnął dramatycznie i podniósł
gwałtownie na łokciach, jak człowiek, który
nagle postanowił coś zrobić, ale...
...ale tylko rozejrzał się po sali i Paweł, obserwując go z ironią znad książki,
spostrzegł jak kolega ziewa donośnie i

demonstracyjnie wszystkich tym ziewnięciem omiata a ponieważ nie zauważył, by
na kimkolwiek zrobiło to wrażenie, jego
twarz zastygła w grymasie znudzenia i niedokończenia.
Trwającą ciszę przerywał nadal tylko
stukot szachowych figurek i, niestety w
zupełnie innym rytmie, melodia nucona
przez byłego szefa Komisji Interwencji.
Jachu, którego oczy, po akcie ziewania, jak radary penetrowały celę, dostrzegł
w pewnym momencie, że Paweł go obserwuje i puścił do niego porozumiewawczo
oko, potem przetarł dłonią twarz jak wycieraczka samochodową szybę i zasłonił
się łokciem w geście rozpaczy. Nuuuda...
Paweł odpowiadając gestem na gest, zwyczajnie wzruszył ramionami. Jachu skrzywił
się tylko jak mężczyzna nad pustą szklanką
i padł z powrotem na łóżko, aż jęknęło, i
Paweł już pomyślał, że tamten dał za wygraną i chciał wrócić do lektury, ale to nie
było mu dane:
- Ty, Rybka, - Jachu głośno zwrócił się
do kolegi z przeciwległego po skosie, górnego łóżka. - Wiesz, szkoda, że nie jesteś ze
złota, to byś nam trzy życzenia spełnił.
Odpieprz się od niego. Nie żartuje
się z nazwisk. - doleciał głos Bogdana,
który cieszył się ogólnym poważaniem za
rozwagę i spokój jaki wykazywał. Ale tym
razem, miejsce z którego chciał przemówić
Jachowi do sumienia, było ze wszech miar
nieodpowiednie. Chyba to zrozumiał, bo
szybko dorzucił: - Daj mi się w spokoju
wysrać.
A bo mnie wkurwia, jak gada, że on tu
niewinnie siedzi.
No przecież nic nie mówi. To ty
zacząłeś! - ale tu Bogdan usłyszał ciche
parsknięcia pozostałych, gdyż natychmiast
któryś dorzucił półgłosem: No a ty jesteś
w trakcie!
Naprawdę jego zduszony oczywistym
wysiłkiem głos nie wpływał korzystnie na
powagę. Tej sytuacji.
Ale za to wczoraj mówił i przedwczoraj
też, po prawdzie to dzisiaj jeszcze nie, ale
zaraz powie. - ironizował Jachu i widział po
zwracających się w jego stronę twarzach,
że nie jest na złej drodze. Coś się wreszcie zaczęło dziać. Odczekał chwilę, jakby
spodziewając się jeszcze jakichś słów ze
strony Bogdana, znacząco pokazał ruchem
głowy w kierunku zasłony oddzielającej
pozostałych od tego, co było ubikacją, że
spodziewa się jednak odzewu, więc zapadła
krótka, pełna wyczekiwania chwila ciszy,
nawet szachy nie stukały i nikt już niczego
nie nucił, ale... Ale daremnie!
Usłyszeli tylko, jak Bogdan „zmiękcza”
za kotarą w dłoni kawał gazety. Starał się
to robić delikatnie, ale w tej krótkiej ciszy,
jaka zapadła, był to po prostu hałas. To
odebrało Bogdanowi zupełnie ochotę do
rozmowy. Papieru toaletowego nie było.
Jachu, nie doczekawszy się riposty
z ubikacji, uznał się za zwycięzcę i wziął
inicjatywę w swoje ręce:
...więc wracając do tych trzech życzeń...
Rybka do tej pory leżący bez słowa
na swojej pryczy nad Pawłem, poruszył się
gwałtownie, podniósł pewnie, bo materac w
środkowej części wygiął się do dołu, i wpadł
tamtemu rozzłoszczony w słowo:
...bo siedzę niewinnie. - jego głos, jak

zawsze, kiedy się denerwował, był nieprzyjemnie wysoki. - Nigdzie nie należałem i
nigdzie nie rozrabiałem.
Gra mogła toczyć się dalej. W różnych
wydaniach, ale powtarzało się to każdego dnia. Wszyscy wiedzieli, że Jachu po
prostu gada ot tak, żeby gadać. Cisza go
męczyła, niepokoiła, nie wiedział, co z nią
zrobić. Nie rozumiał jej. Gadał więc, by ją
od siebie odgonić, gadał dla, po swojemu
pojmowanej, rozrywki. I choć to może
było w nie najlepszym wydaniu, uchodziło jednak płazem. Wszyscy z wyjątkiem
Rybki przechodzili nad tym do porządku
dziennego, ale ostatecznie żaden z nich
nie był też celem Jachowych żartów. Rybka
natomiast brał to za każdym razem poważnie a od dwóch czy trzech dni reagował z
coraz to większą nerwowością. Uważał się
za poważnego naukowca i chciał być tak
traktowany. Już drugiej nocy ucieszył się,
gdy Jachu zapytał go, jako zoologa oczywiście, z wyczuwalną przez wszystkich, z
wyjątkiem samego pytanego, ironią, o to,
jak „to robią” konie czy jaszczurki. Gdyby
jeszcze Jachu nie powiedział tego owym
znanym, przyduszonym tonem kabaretysty,
ale zrobił to tak doskonale, że wszyscy jakby
usłyszeli Laskowika! Wszyscy, oprócz Rybki,
który zaczął im wyjaśniać po kolei, z zagajeniem, ze słowem wstępnym i w końcu z
popularnonaukowym podłożem, bo wziął,
oczywiście, jak sam zaznaczył, pod uwagę,
„że ma do czynienia z ludźmi o bardzo
różnym stopniu wykształcenia” i jakby nie
słysząc, a może rzeczywiście nie usłyszał,
tego lekkiego pomruku, świadczącego, że
niektórzy poczuli się tym określeniem urażeni. Ktoś wypomniał im luki w wiedzy!
Dopiero przy piątym czy szóstym razie
Rybka zorientował się, że żartują z niego. A
i to dopiero po tym, gdy Jachu przerwał mu
naukowy wywód i, dusząc śmiech, zapytał:
A rybki jak to robią?
Wtedy obrażony, zamilkł. On tak się
starał a ci prawie posikali się ze śmiechu.
A komunę lubisz? - Jachu ciągnął swoją
zabawę dalej.
Nie. - krótko, ale zdecydowanie zaprzeczył Rybka.
No widzisz. Nagadałeś coś pewnie i
ktoś cię zakapował. To wystarczy.
Gówno wystarczy. Pół Polski albo i
więcej musieliby wsadzić.
Pewnie tak, ale nie pół Polski zostało
zakapowane, tylko obywatel Rybka wpadł
bezpiece w sieci.
Odpierdol się od mojego nazwiska! Rybka chciał być brutalny, ale jego cienki
głosik tylko rozśmieszył paru chłopaków.
Znaleźli się jednak i tacy, szczególnie przy
stoliku szachistów, którzy zrozumieli, że
chłopak naprawdę ma tego dość. Z kilku
miejsc odezwały się głosy:
Jachu, daj mu wreszcie spokój.
Racja, daj mu żyć...
Zapadła cisza. Szachiści wrócili do gry,
ktoś nucił znowu coś pod nosem i Paweł
był po chwili prawie pewny, że przy tych
dźwiękach, usiłujących ustalić podobieństwo między zaczynającą się wydobywać
parą z czajnika a religijną muzyką, on
zagotuje się pewnego dnia i jeśli puszczą
mu te dźwięki w pokoju przesłuchań, to
zacznie śpiewać. Odłożył książkę na bok.
To nie ma sensu!
cdn.
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dów - czy tabletów, mieli w sumie podobne
marzenia do naszych. Chcieli dobrze, spokojnie przejść przez życie.

Victoria w 20 minut
Niedzielny spacer zawsze wyprowadza
mnie na świeże powietrze. Do zrealizowania
tej przechadzki nie potrzebuję nawet spragnionego tlenowego szału psa – wystarczą
wygodne buty i podstawowa orientacja w
terenie. Osobisty, kiepski, wewnętrzny GPS
sprowadza mnie nieodmiennie w okolicę
poznańskiego Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Jego górująca nad okolicą sylwetka
przyciąga moją uwagę, wzrok skanuje swoistą
monumentalność dzieła. Nadstawiam ucha,
uruchamiam wewnętrzne czułki badacza
amatora. I choć wokół pomnika bezustannie krążą samochody, od czasu do czasu
wydaje mi się, że słyszę urwane pokrzykiwania powstańców, szczęk broni, wystrzały
z armat, dźwięk sypiących się w tumanach
kurzu cegieł, kroki maszerujących. Mam
wrażenie, że gdybym tylko dotknęła dłonią powierzchni pomnika, poczułabym na
niej także pod opuszkami pot walczących,
ręce poplamiłabym krwią rannych. Może
więc powinnam wyjść z postawy biernego
obserwatora, gdzieś biec, komuś pomóc…
Rozglądam się wokoło, ale żadna z przechodzących obok mnie osób nie wydaje się
doświadczać tego, co ja. Przechodnie pędzą
z lewa na prawo i z prawa na lewo, zapatrzeni
gdzieś w nieistniejący punkt w oddali, dorośli
zatopieni w swoich wielopłaszczyznowych
problemach, a młodzież żeglująca w swoich
smartfonach. Czy nikt z nich naprawdę nie
słyszy rozpaczliwego krzyku powstańców?
Czy rzeczywiście poziom smogu w naszym
mieście jest tak wysoki, że nikt nie czuje w
powietrzu zapachu krwi? Przez chwilę mam
ochotę przeprowadzić wśród przechodniów
sondę, sprawdzającą stan wiedzy dotyczący
Powstania Wielkopolskiego, ale szybko zarzucam ową szaloną myśl. Pewnie przechodnie
uznaliby, że jestem kimś na wzór akwizytora
i błyskawicznie by przede mną uciekali. A ja
chyba nie chciałabym ich gonić.
Nagle na niebie słychać charakterystyczny szum przelatującego samolotu. Automatycznie podnoszę głowę, znów próbując
poczuć to, co mieszkańcy Poznania podczas
Powstania Wielkopolskiego. Dla nich samolot mógł oznaczać odwetowe naloty niemieckie – największy strach tamtych dni. No tak,
przypominam sobie, że ta obawa nie brała się
z niczego – wystarczyło 20 minut szturmu, by
powstańcy 6 stycznia 1919 roku opanowali
port lotniczy na Ławicy. A potem obawiali
się odwetu niemieckiego.
Samolot swobodnie znika gdzieś za koronami drzew, ustają jęki rannych powstańców, opada bitewny pył. Oddycham z ulgą,
a gdzieś z głębi historii oddychają już bez
strachu oraz napięcia także i oni – powstańcy.
Widzę jak ich sylwetki rozpływają się we mgle,
bledną, zanikają.
Przenikanie rzeczywistości. Samolot zamiast grzechotki.
Pergaminowe przekładki kartek kremowego bristolu, krzywo naklejone przez
ciocię przy pomocy gumy arabskiej czarnobiałe zdjęcia dzieciństwa. Przeglądam właśnie
album w ciemnozielonej okładce z olimpijskimi kołami, otrzymamy na kolonii – jak
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głosi napis, w dawnym DDR. Przyprószone
pudrem czasu kadry, zatrzymana w kształcie
prostokątnego obrazka niecodzienna codzienność. Spoglądam na kilkumiesięczną
dziewczynkę z czujnym noskiem, która z
powagą wpatruje się w obiektyw aparatu.
Choć sprawdzam kartka po kartce, nie ma
fotografii, na których niemowlę by spokojnie
spało. No tak, przypominam sobie, że przecież rodzinne legendy wyjaśniają powód takiego stanu rzeczy: dziecko nie chciało spać,
szczególnie w nocy, więc rodzice wymyślali co
tylko mogli, by mała zmrużyła choć na chwilę
oczy. Wypróbowane mieli trzy metody, które
zwykle okazywały się niezawodne: włączony
odkurzacz (czyli lubiany przez dzieci tak
zwany „biały szum”), szeleszcząca, papierowa torebka i odgłosy… lecącego samolotu.
I o ile dwa pierwsze elementy można było
zastosować przy noworodku stosunkowo
prosto, o tyle z tym samolotem mógłby być
pewien problem… W końcu lotnisko na
Ławicy przed przemianami ustrojowymi w
naszym kraju nie było wykorzystywane aż na
tak wielką skalę, jak obecnie. Ławica wówczas
nie dysponowała tak bogatą ofertą połączeń
jak w XXI wieku.
To ja jestem ową dziewczynką, którą
od urodzenia uspokajał startujący, a potem
lecący samolot. Urodziłam się przecież 4
kilometry od lotniska na Ławicy. Wyłaniający
się znad dachu sąsiada „pysk” wzbijającego
się do lotu samolotu, uznaję za jeden z obrazków - ikon mojego dzieciństwa. Dźwięk jego
silników po dziś dzień zawsze działa na mnie
uspokajająco, nieomal kojąco. Wychowywałam się w sąsiedztwie lotniska w czasach, gdy
samoloty – „metalowe ptaki”, jak je nazywają
miłośnicy lotnictwa, nie startowały regularnie co kilka, kilkanaście minut. Trzeba było
je cierpliwe wyczekać, wychwycić chciwym
uchem te znajome dźwięki. Należały one
zresztą do mojego osobistego kanonu podstawowych dźwięków otoczenia. Nie kojarzyły
mi się z niczym niepokojącym. Wojna, naloty?
– Czytałam o tym wiele lat później na kartach
podręczników z historii. Nie są częścią mojej
prywatnej biografii. Uczucie strachu, przerażenia - odczytuję tylko poprzez poznawanie
książkowych, cudzych losów, przyszpilonych
pieczołowicie jak motyl na druciku w albumie entomologa. Wodzę opuszkami empatii
po okaleczonych słowach, rozmazywanych
pojęciach, wewnętrznych napięciach, niedookreśleniach, niedomówieniach. Ostrożnie,
jak lekarz, staram się wyczuć puls podskórnych rytmów zdarzeń. Z pewnym trudem
dekoduję pisarską mapę, pełną ukrytych
szyfrów, zaminowaną wyrazami - pułapkami.
W szkole uczę się wierzyć, że świat naprawdę
funkcjonował przed moim narodzeniem.
Dwie wojny światowe nie rozgrywały się w
sceneriach w barwach czarno-białych, ale
nasączone były takimi samymi kolorami, jak
współczesność. Bitwy i potyczki wojskowe
nie były dla żyjących wówczas osób kolejną
grą komputerową - czy nową aplikacją w
telefonie komórkowym. A i ludzie nie byli
tacy od nas różni, choć przecież nie znali
hedonistycznych przyjemności, związanych
z użytkowaniem laptopów, smartfonów, iPa-

Refleksy pamięci. Filtrowanie wspomnień.
Domowe zajęcia, szermierka z rzeczywistością. Banalne dni inkrustowane diamentami dobra. Codzienność przy kubku herbaty z
zabawnym napisem i popękanymi labiryntami wnętrza. Nasączam działaniem przestrzeń
wokół siebie. Naraz udaje mi się usłyszeć
przelatujący samolot. To ten do Frankfurtu
na Menem. Podróż trwa około godziny i
20 minut, obejmuje średnio 676 kilometry
trasy. Zastanawiam się czy wśród pasażerów
tego samolotu znajdzie się choć jeden,
który usłyszał kiedykolwiek o odwetowym
bombardowaniu innego Frankfurtu – tego
nad Odrą, ze zdobytych przez powstańców
wielkopolskich samolotów. Wydarzenie to
zapisało się pod datą 9 stycznia 1919 roku.
Piloci lecieli wówczas do Frankfurtu nad
Odrą około 75 minut.
Czas wygładza troskliwie fałdy, plisy
historii, prostuje zmięty materiał opatrunków, odgradza się od przeszłości twardymi
zrostami blizn. Jednocześnie ów czas zaciera
ostre kanty wspomnień, odważnie szlifuje
obrazki wyjęte z półek pamięci, zeskrobuje
nierówności – niedomówienia, wątpliwości,
wieloznaczności. Nakłada na przeszłość
kolejne filtry, które modyfikują prawdziwe
obrazy. Proces wietrzenia skał pamięci
postępuje z każdą chwilą, obrazy z wolna
matowieją, utleniają się. Fakty rzeczywistości
mieszają się z onirycznymi wizjami jak farby
na palecie artysty malarza. Sztukmistrze słów
prezentują nam takie triki, by jak najszybciej
wyprowadzić nas na bezdroża pojęć. Uwięzieni w kolejnych pętlach działań, nie zadajemy
sobie trudu, by zetrzeć gąbką brud i kurz z
przedniej szyby naszych oczu: bo nam się nie
chce, bo się rozmaże jeszcze gorzej, bo nie
mamy czasu… To prawda, nie mamy czasu.
To on ma nas… w garści.
Czy sześciu pilotów lecących nieomal
sto lat temu do Frankfurtu nad Odrą, aby go
zbombardować 36 bombami o masie 900 kilogramów, mogło przypuszczać, że kiedyś do
innego Frankfurtu – tego nad Menem, latać
będą samoloty pasażerskie? Takie, za których
sterami siedzą spokojni piloci, a pasażerowie
nie myślą o wojennej zemście? Czy wiedza ta
pomogłaby ówczesnym pilotom – sierżantowi
Wiktorowi Pniewskiemu, Józefowi Mańczakowi, Zygmuntowi Rosadzie, Damazemu
Kortylewiczowi, Wojciechowi Białemu oraz
Janowi Kasprzakowi wykonać zadanie dość
precyzyjnie, czy też wręcz przeciwnie – zupełnie by ich pozbawiła możliwości racjonalnej
oceny sytuacji? Nie można ich żywych o to zapytać, a groby milczą kamienną ciszą. Gdzieś
nade mną znów przelatuje samolot z Ławicy
do Frankfurtu nad Menem. Połączenie to
funkcjonuje od roku 2009. Może uda mi się
oderwać wzrok znad komputera i spojrzeć w
górę, ponad dachy domów okolicy. Nie, już
wiem, że w żaden sposób nie spojrzę w oczy
współczesnych pilotów, by wyczytać w nich
odpowiedzi na pytania, które chciałabym
zadać innym pilotom, w innym czasie. Może
uda mi się jednak choć cichutko wyszeptać
miniaturowe słówko „dziękuję” - dla tych
sześciu odważnych, którzy nie żądali dla
swego czynu uznania, postawienia przed
nimi wielkich, nadmuchanych patosem
dokoñczenie na str. 6
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pomników. Byli tak skromni, że udawało się
im ukrywać przed powszechną świadomością
i wiedzą mieszkańców naszego kraju przez
prawie wiek. Najwyższy czas byśmy oczyścili
ich z kurzu historii, zdjęli z nich pajęczyny
zapomnienia i zetlałe płótno obojętności.
Łamiąc przecież dyscyplinę - wyszli ze swojej
strefy komfortu, narazili życie - podejmując
szybką, odważną decyzję.
Nalot zaskoczył Niemców, zupełnie się
go nie spodziewali. Dotychczas Frankfurt
nie doświadczył tego rodzaju zniszczeń.
Tymczasem sierżant Pniewski otrzymał reprymendę ze strony komendanta Adama
Poszwińskiego, gdyż nie skonsultował owego
nalotu z powstańczym dowództwem, Okazało
się także, że po niemieckich nalotach na Ławicę wysłano do Berlina notę protestacyjną.
Sierżant Wiktor Pniewski i na ten argument
miał ciętą ripostę. Uznał bowiem, że polski
nalot był o wiele dobitniejszy niż jakakolwiek
nota
Zeppeliny nad miastem. Obrazki futurologii.
Z uwagą wpatruję się w fotografie z
przeszłości. Świat zatrzymany w kadrze w kolorze czarno-białym, ale także w eleganckiej,
staroświeckiej sepii. Zastanawiam się, jakim
szokiem musiało być dla widzów oglądanie latających sterowców, skonstruowanych przez
Ferdynanda von Zeppelina w roku 1900.
Dziwny, sztywny szkielet charakterystycznej
konstrukcji, poruszany przez śmigła o napędzie silnikowym. Ten nietypowy wynalazek
sunął ponoć z prędkością 27 kilometrów na
godzinę. Próbuję wyobrazić sobie poruszające się wysoko, gdzieś za oknem, ogórkowate
w kształcie sterowce. Widok nadal, nawet
po tylu latach od ich skonstruowania, byłby
bardzo futurologiczny, wręcz niepokojący.
Może dlatego, że kształtem przypominają
przesuwającą się ponad miastem bombę,
która w każdej chwili może zrujnować osiedla, domy jednorodzinne, spokojne życie?
Ta niby – bomba dodatkowo porusza się w
poziomie, zamiast w pionie, co czyni jej ruch
jeszcze bardziej niekonwencjonalnym.
Co czuli ludzie, przyglądający się żeglującym po niebie zeppelinom w początkach
XX wieku? Z pewnością byli poruszeni
niecodziennym tworem, naruszającym ich
przestrzeń powietrzną, ale jeszcze nawet
się im nie śniło o okropieństwach I wojny
światowej. Może więc nie obawiali się tak zagadkowej, latającej machiny. Po rozpoczęciu
I wojny światowej nikt już nie mógł mieć złudzeń, naloty bombowe pozbawiły ludzkość
resztek wiary w pokój. Osoby doświadczone
wojenną traumą z pewnością odczuwały więc
niepokój, dostrzegając na niebie „bombowy”
kształt zeppelina. Choć on sam w sobie nie
był przecież groźny, jego budowa musiała
nasuwać na myśl szok wojny.
Pamiętam i swoje zaskoczenie, gdy
pewnego słonecznego dnia z okien jednego z wieżowców na Ratajach zauważyłam
sunący po niebie sterowiec. Żeglował w
moim odczuciu niespodziewanie nisko nad
ziemią i… Tak, wciąż fascynował i niepokoił.
Jego kształt oraz gabaryty nadal wzbudzał
należny mu szacunek. Nie sposób było przy
tym nie dostrzec, że był to charakterystyczny
sterowiec reklamowy jednego z serwisów

aukcyjnych. Zauważyłam go nie tylko ja
jedna - na sąsiednich balkonach gromadzili
się podekscytowani jego majestatycznym
pięknem samozwańczy widzowie, pokazując go sobie palcami. Kto mógł chwytał za
telefon komórkowy lub aparat cyfrowy, by
uwiecznić wydarzenie i wrzucić je zaraz na
Facebooka czy Instagrama, może ktoś je
„zatweetuje”, podkreśli znakiem hashtaga.
Zastanawiałam się ilu spośród tych balkonowych gapiów zna historię związaną z okresem
Powstania Wielkopolskiego. To przecież
w nieistniejącej obecnie hali Zeppelina na
Winiarach znalezionych zostało ponad 200
(inne źródła wykazują, iż 300) samolotów –
wśród nich Albatrosy B.II, LVG C.V i AEG
C.IV, Fokkery klasy D.E, Rumplery klasy C,
DFW C.V i Halberstadty klasy C1, Hannover
CL. II (elementy wyposażenia, kadłuby oraz
poszczególne części), a także właśnie trzy…
balony obserwacyjne (według innych źródeł
było ich kilkanaście). Balony z przodu były
typu MN, a z tyłu – Drachte. Utworzono z
nich 1. Polową Kompanię Aeronautyczną.
W czasach nam współczesnych można
przejść aleją Solidarności w Poznaniu, by
zauważyć ukryte pomiędzy trawą i miejską
roślinnością resztki ówczesnej hali Zeppelinów. Spoglądając na te wystające z ziemi
fragmenty, trudno wyobrazić sobie to miejsce
sto lat temu. Umysł się buntuje, oczy patrzą i
nie widzą, myśli rozbiegają się w popłochu…
Próba wyobrażenia sobie takiego balonu
nad miastem spełza na niczym. Przed oczy
wyobraźni cisną się za to niepytane i nieproszone wizje z powieści Stanisława Lema
i Juliusza Verne’a, czytanego obowiązkowo
kiedyś w szkole podstawowej. Przeze mnie
zresztą – czytanego z przyjemnością.
Lot w czasie i historii. Wywoływanie wspomnień na kliszy pamięci.
Blade, sobotnie popołudnie. No tak,
brak mu rumieńców zapracowanego tygodnia, Maszerując od strony ulicy Bukowskiej
– dochodzę do pomnika nieopodal dawnego terminalu lotniska Ławica. Upamiętnia
on historyczną, zwycięską bitwę właśnie o
ten port lotniczy. Postawił go Klub Seniorów Aeroklubu Poznańskiego. Przez chwilę
wpatruję się w pomnik tak mocno, jakbym
chciała, by wyświetliły się na nim bitewne
sceny tamtych czasów. Może nawet wyobrażam sobie, że pojawia się na nim ekran z
projekcją filmu o tych wydarzeniach.
Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddziałom powstańczym w ciągu
zaledwie kilku dni udało się opanować
cały Poznań. To bardzo podnosiło morale
walczących. Niestety, wciąż niezdobyte było
lotnisko Ławica, ważny punkt strategiczny,
ostatni bastion oporu Niemców. To tam
stacjonował niemiecki Zapasowy Oddział
Lotniczy numer 4 (Flieger Ersatz Abteilung
Nr 4), liczący około 200 lub 300 żołnierzy.
W czasie wojny na tym terenie Prusacy
naprawiali samoloty, uczyli także pilotażu.
Ciekawostką może być fakt, iż wojskowe
lotnisko w podpoznańskiej wsi Ławica – Die
Fliegerstation Posen-Lawitz zostało uruchomione w roku 1913. W jego uroczystym
otwarciu wziął udział sam cesarz Wilhelm
II Hohenzollern. Budowa lotniska została
sfinansowana z dobrowolnych składek społeczeństwa, które zbierało je jako odezwę na
apel gazety „Posener Tageblatt”.
Początkowo Naczelna Rada Ludowa

nie godziła się na atak na lotnisko. Twierdziła, że poniesie to za sobą zbyt wielkie straty
w ludziach i sprowadzi niebezpieczeństwo
nalotów odwetowych niemieckiego lotnictwa z głębi Rzeszy. Tymczasem jednak
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej
Zaboru Pruskiego byli zdania, że zdobycie
lotniska na Ławicy jest kluczowe dla sukcesu
Powstania Wielkopolskiego. Szybko się też
okazało, że plan jego zdobycia był przez
Polską Organizację Wojskową opracowany
jeszcze przed… wybuchem jakichkolwiek
walk. Organizacja była też zdania, że nie
można biernie czekać na jakiś ruch ze strony
Niemców, którzy mogą chcieć wykorzystać
samoloty z Ławicy do ataku na miasto lub
podjąć próbę wywiezienia cennego sprzętu
lotniczego w inne, bezpieczniejsze miejsce.
Teorię ową poparł właśnie sierżant Wiktor
Pniewski, były podoficer niemieckiego lotnictwa. Nie miał wątpliwości, że w sytuacji,
gdyby Niemcy zdecydowali się na ataki
lotnicze Poznania, Polacy muszą dysponować własnym lotnictwem nie tylko do
obrony, ale również działań o charakterze
odwetowym.
Decyzję o ataku na Ławicę podjął kapitan Mieczysław Paluch nocą z 4 na 5 stycznia
1919 roku. Poparł ją głównodowodzący wojsk
powstańczych – major Stanisław Taczak.
Współcześni mieszkańcy Poznania doskonale
znają to nazwisko, trudno bowiem poruszać
się po centrum miasta i nie znać jednej z
jego kluczowych ulic: Taczaka. By zdobyć
lotnisko oraz halę Zeppelinów, sformowano
oddział złożony z trzech kompanii pierwszego batalionu Służby Straży i Bezpieczeństwa,
którymi dowodził Bronisław Piniecki, plutonu strzelców koronnych ppor. Kazimierza
Ciążyńskiego, plutonu artylerii z dwoma działami polowymi kalibru 8 centymetrów, kilku
oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej, a
także oddziału sanitarnego. Ppor. Andrzej
Kopa objął dowództwo nad oddziałem. Opracowując plan ataku, wzięto także pod uwagę
wiedzę znajdujących się wśród powstańców
pilotów – wspomnianego już sierżanta Wiktora Pniewskiego, kpr. Jana Marciniaka oraz
ppor. nawigatora Jana Stempniewicza.
Noc z 5 na 6 stycznia 1919 roku. Polski
oddział około godziny 2.00 wyrusza w stronę
Ławicy. Szybko decyduje się na genialne
posunięcie – odcina dopływ prądu do stacji
oraz łączność telefoniczną. Lotnisko zostało
otoczone z trzech stron. W okolicy stacji kolejowej na Woli ustawiono armaty, zdobyte
31 grudnia 1918 roku w wyprawie na poligon
w Biedrusku. Polska kawaleria ostrożnie patroluje teren, by w razie konieczności odciąć
niemieckiej załodze lotniska drogę jakiejkolwiek ucieczki. Wysłano parlamentariuszy
do niemieckiego komendanta Ławicy płk.
Fischera z propozycją kapitulacji. Niestety,
pułkownik Fischer nie docenił tego gestu,
a wręcz wysunął własne, dość absurdalne
żądania: umyślił sobie bowiem, że jego załoga będzie mogła wyjść z lotniska nie tylko z
bronią, ale również z pełnymi honorami. Na
takie warunki strona polska w żadnej mierze
nie chciała się zgodzić. Konsensusu nie
udało się zatem wypracować. Cóż, pozostał
argument ostateczny: walka.
Atak na lotnisko rozpoczęto o godzinie
6.30. Oddane zostały cztery strzały armatnie,
ale tak, by w żaden sposób nie uszkodzić
cennych dla naszej strony samolotów. Jeden z
pocisków trafił jednak w wieżę kontroli lotów,
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tym samym niejako „dezaktywując” znajdujący się tam ciężki karabin maszynowy. Wspierana ciemnością – do ataku ruszyła również
polska piechota. Choć może to wydawać się
wręcz niemożliwe, lotnisko zostało opanowane w ciągu kilkunastu minut. A dokładnie…
20. Umożliwiły to same oddziały niemieckie,
które dość szybko skapitulowały, pomocni
okazali się także pracujący w bazie Polacy.
Powstańcy stracili jednego żołnierza, kilku
zaś było rannych. Po stronie niemieckiej
były dwie ofiary śmiertelne oraz kilkunastu
rannych. Tym samym powstańcy zdobyli
jedno z największych lotnisk w regionie – i
to dodatkowo z całym wyposażeniem. Strona
polska weszła w posiadanie około 70 samolotów, w tym blisko 50 gotowych do szybkiego
wykorzystania. Większość z nich stanowiły
samoloty rozpoznawczo-bombowe typu LVG
C.V (prędkość 170 km/h, udźwig bomb do
115 kilogramów, uzbrojone dodatkowo w
dwa karabiny maszynowe). Oczywiście polski
sukces to również zdobycie hali Zeppelina na
Winiarach – tam w posiadanie powstańców
weszło około 300 rozmontowanych samolotów (według innych źródeł – 200). Szacuje
się, że wartość łupu wyniosła około 200 milionów marek niemieckich. Tym samym był
to największy łup wojenny, zdobyty w jednej
akcji przez Wojsko Polskie.
Na gniewną odpowiedź ze strony niemieckiej nie musieliśmy długo czekać. Okazało się bowiem, że jeszcze tego samego dnia
samoloty niemieckie, które wystartowały z
Frankfurtu nad Odrą, zbombardowały oddziały powstańcze pod Nakłem. Dodatkowo
w dniach 7 i 8 stycznia zbombardowana została także Ławica (po naszej stronie poległ
jeden żołnierz, a kilku zostało rannych).
Do drugiego nalotu byliśmy lepiej przygotowani. Powstańcy z przeciwlotniczym karabinem maszynowym trafili bowiem jeden z
niemieckich samolotów – typ Gotha G.IV,
ten zaś zapalił się i wylądował awaryjnie
pomiędzy Międzyrzeczem a Gorzowem, a
potem został spalony przez własną załogę,
która najwyraźniej nie chciała, by dostał
się w nasze ręce. Niemieccy piloci zostali
uwięzieni w cytadeli.
Mieszkańcy Poznania poczuli jednak
po niemieckich nalotach uzasadnioną panikę, obawiali się dalszych ataków lotniczych
na miasto. Dowództwo powstańcze zdecydowało się więc podjąć działania, które miały
na celu zapobiegnięcie kolejnym atakom:
uwięziło dowódcę niemieckiego V Korpusu Armijnego – ówczesnego generała von
Bock-Pollacha. Jednocześnie wystosowało
względem strony niemieckiej obietnicę, że
zostanie on uwolniony, jeśli tylko ustaną ataki lotnicze na Poznań i jego okolice. Powstał
również pomysł odwetowego zbombardowania Frankfurtu nad Odrą. Pomysł skutecznie
zrealizowano, a samoloty z biało-czerwoną
szachownicą sześciokrotnie przeleciały nad
niemieckim miastem. Te chwile triumfu już
na tych kartach przeżyliśmy, zostały wcześniej przeze mnie opisane.
Maszyny gotowe do lotu oznaczono
biało-czerwonymi emblematami. 22 stycznia
1919 roku generał Józef Dowbor Muśnicki
przekazał obowiązki dowódcy wielkopolskiego lotnictwa pułkownikowi Gustawowi
Macewiczowi. On to przeprowadzał selekcję
zdobytego sprzętu i zorganizował od lutego
do sierpnia 1919 roku cztery znakomicie
wyposażone Wielkopolskie Eskadry Polne.

Jedna z nich została skierowana do Galicji, natomiast 2. Eskadra już w kwietniu
w okolicach Klęki wspierała wojsko wielkopolskie (wykonywała przede wszystkim
loty rozpoznawcze – sprawdzała, czy strona
niemiecka przestrzega ustaleń rozejmu i
czy niebezpiecznie nie koncentruje wojsk).
Następnie pułkownik Macewicz, który był
jednocześnie generałem brygady Wojska
Polskiego, wysłał do Warszawy 30 samolotów
(w tym 9 myśliwskich). Miały tam przejść
remont w Centralnych Warsztatach Lotniczych na Polu Mokotowskim. Warto przy
tym pamiętać, iż do momentu opanowania
Ławicy i hali Zeppelinów na Winiarach – na
terenie naszego kraju zdobyto jedynie 217
kompletnych samolotów, należących do 25
typów. Były wśród nich samoloty produkcji
austriackiej, niemieckiej, węgierskiej oraz
francuskiej. Około 100 spośród nich było
wywiadowczych, 70 szkolnych, 10 myśliwskich i około 20 wcześniej wycofanych. Jak
podają źródła – jedynie 21 było gotowych
do natychmiastowego poderwana się z płyty
lotniska.
Zdobyty na Niemcach sprzęt lotniczy
był wykorzystywany także później - między
innymi w walkach o Lwów, przy potyczkach
z bolszewikami w roku 1920, a także w
pierwszym powstaniu śląskim. Poznań stał
się od tej chwili jednym z ważnych centrów
polskiego lotnictwa. To w naszym mieście
do roku 1935 stacjonowały wszystkie polskie
Fokkery (od połowy lat 20. XX wieku wykorzystywano je jako samoloty szkolne).
Projektor zgasł. Skończyła się wyświetlać przed moimi oczyma historia poznańskiego lotnictwa. Pomnik upamiętniający
zwycięstwo polskie w bitwie o Ławicę powtórnie skamieniał, zamilkł. Jeśli chcę
jeszcze coś zobaczyć, muszę pojechać aż
do Warszawy tuż pod Grób Nieznanego
Żołnierza. Co uważniejsze oko zauważy,
że na jednej z tablic upamiętniono te tak
ważne dla Wielkopolski wydarzenie: „POZNAŃ – ŁAWICA 28 XII 1918 – 6 I 1919”.
Lakoniczny napis musi wystarczyć za tomy
opracowań, kartki opowieści, nieudolną
wyobraźnię. Musi wykarmić głodne wiedzy
przyszłe pokolenia.
Cmentarz w Lusowie. Przenikanie światów.
Otwieram furtkę cmentarza w Lusowie
i wędruję wzdłuż murku przy płocie, gęsto
porośniętego mchem. Głęboka zieleń
tym bardziej podkreśla rozkład, rozpad,
kruchość życia. Jeszcze kilka kroków i podchodzę do grobu generała Józefa Dowbora
Muśnickiego. Prosta płyta, stosowny napis:
„Służył wiernie Bogu i Ojczyźnie”. Wśród
najważniejszych dokonań życia i to najistotniejsze dla mieszkańców tego terenu: „Głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego
1918/19”. Na grobie świeże kwiaty, widać –
ktoś pamięta, przyniósł, pomyślał. Zapalam
znicz i cicho szepczę, by nie usłyszał mnie
nikt postronny: „To za Ławicę”.
Naprzeciwko cmentarza przy ulicy
Ogrodowej, od roku 2008 funkcjonuje
Muzeum Powstańców Wielkopolskich im.
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
(wcześniej, bo od roku 1996, zajmowało
jedną z sal pobliskiej szkoły podstawowej).
Generał w latach 1920 – 1937 mieszkał w Lusowie, może jeszcze ktoś go pamięta... Choćby z opowiadań lokalnej starszyzny. Wolnym
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krokiem maszeruję na miejsce wiecznego
spoczynku swego dziadka Ignacego i babci
Leokadii. To dzięki dziadkowi poznałam historię generała Dowbora Muśnickiego, koleje jego losów. W dzieciństwie otrzymałam od
dziadka w prezencie samodzielnie zrobione,
drewniane samoloty, przyozdobione w biało-czerwoną szachownicę. Pamiętam nawet
koła, zrobione z niewielkich pokrywek od
słoików typu „twist”. Lekcja historii przez
zabawę. Zapamiętana, odrobiona.
Wychodzę z cmentarza mając poczucie,
że wszyscy wieczyście odpoczywający tam
zmarli, zostają pod dobrą opieką. Dziadka
Ignacego, babcię Leokadię i setki innych
grobów strzeże przecież odważny generał
Józef Dowbor Muśnicki. Czuwa nad spokojem cmentarnym, pilnuje świętej ciszy. Nic
im nie grozi, on dba o naszą Wielkopolskę
najwyraźniej także obecnie, z otchłani zakrytej tajemnicą wieczności.

Krzysztof Nurkowski

List do Jorgosa Skoliasa
Kim jest ten mężczyzna Szanowny
Panie Jorgosie, który peroruje z jednym
z kelnerów greckich na wyspie Santorini,
w wiosce Perivolos? Mężczyzna ów, ubrany w t-shirt, King Crimson Word Tour
2016, niechybnie, „łacinnik”, opowiada
o muzykach greckich mieszkających w
kraju między Bugiem a Odrą. Kelner,
słucha opowieści o wielkich muzykach
greckich, żyjących i mieszkających w Polsce, słucha historii najnowszej swojego
kraju, a Polak snuje dzieje powojenne
Europy, opiewa losy naszych krajów, gdzie
historia polityczna miesza się z kulturą i
muzyką. Wspomnia o Panu, o Antymosie
Apostolisie, chyba o Jordisie Savandallisie,
perkusiście, częstochowskiej grupy jazzowej Tie - Break, który kiedyś studiował na
kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.
Z wrażenia zapomina o Milo Kurtisie,
choć spotkał go ostatnio na Powązkach,
przy okazji pogrzebu trębacza Tomasza
Stańki. Kelner nazwiska pozapisywał w
podręcznym notesie, który służy do wypisywania rachunków restauracyjnych.
Ryba miecznik, nie mylić z miecznikiem
rosieńskim z powieści sienkiewiczowskiej
„Potop”, smakowała tym bardziej... Miejscowe wino, burzy międzykulturowe zapory, stwarza harmonię między apollińskim
ładem dawnej Hellady, a dionizyjskimi
i afroamerykańskimi synkopowanymi
dźwiękami, pulsującymi w uszach rozmówców.
Grek obiecał wyszukać wszystkie greckie nazwiska na You Tube...
Polak, Panie Jorgosie, przeprasza, w
kalejdoskopie zdarzeń, nazwisk, dziejów,
popełnił czeski błąd. Chodziło o perkusistę Tie-Breaku... To nie Jordis Savandallis,
ale Sarandisa Juwanudis... czeski błąd
Polaka, popełniony na greckiej plaży...
Czarny, polawinowy i powulkaniczny
piasek na miejscowej plaży, nie może być
usprawiedliwieniem.
Dionizos vincit!
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Anna Mila Milewska

Adam Drożyński

Dzień ósmy

Bóg chrześcijan

Anna Budzyńska-Cicha
Bóg chrześcijan
jest Bogiem życia
i młodości
Nie rozmnaża telewizorów
ani domów na przedmieściach
Ignoruje cały misterny system
kolejek do lekarza-specjalisty
a nawet - rzecz dziwna
zabrania pacjentom rozmów o uzdrowieniach
Sam godzinami mówi o miłości,
człowieku
I tym o czym mówić się nie powinno
a na koniec wstaje z grobu
Popis młodzieńczej buty
którą każdy szanujący się człowiek
powinien skwitować troskliwym parsknięciem
delikatnym ruchem głowy
Nieśmiertelni nigdy nie zrozumieją
że życie to agonia

Ciała niebieskie
Korze Jackowskiej
Koro…
Księżyc zbliża się
do Wenus.
Ona zimna
wobec zalotów.
(Ja w oknie stoję).
Nisko, nad widnokręgiem
rozbłysk światła
przeszywa czerń nocy.
Księżyc wędruje
do Jowisza.
Pozostawia po sobie
smugi iskier.
(Ja w kolczugach traw)
Ciała niebieskie
nie ze mną tańczą.
Proszę Perseusza /jeśli włada
nocą/,
by przeniósł mnie
na Andromedę,
lub Kasjopeję,
bo
tylko tam
Koro...
mogę Ciebie spotkać.

dnia ósmego
stworzył Bóg
zamknięte drzwi
i brudnego człowieka
za drzwiami
wtedy dopiero powstał świat
tak naprawdę
za plecami naszych małych
światów – nieczynnych budek
telefonicznych
chowa się ukradkiem
dzień ósmy
nieubłagany
i prosty aż do bólu

Andrzej Piontek
PEWEXODUS
Byliśmy wtedy mięsem dojrzewającym
Matka dla nas stali w kolejce
Trzy dni po magnetofon
A ojciec hen hen jechali
Po zegarek z kalkulatorem
Na którym łatwo było
Obliczyć że piętnaście lat później jako
Mięso dojrzalsze

Irena Batura
Anielka

Nagle i podniośle
W pełnym słońcu
Ruszymy w kierunku lotnisk

Mówiono o niej
Czarnocionka
a przecież miała męża
Czarnotę – bednarza
Nie było dla niego roboty
Wszyscy już mieli beczki do kapusty
i w każdej wsi był wytwórca
Umarł

Najpierw domy ulice
Potem miasto
Wszystko coraz bardziej mikre
W drodze do Republik Pewexu
Ponad chmurami
W siódmym niebie
Jedliśmy ciastka

W chatynce nad potokiem
mieszkała z kurami

Bolki z kremem

Zimową nocą dziadek
przewracając się w łóżku
mruczał
- Ktosik kradnie słome
chyba Janielka
łostowcie jo
łodrobi
kury wygrzebały ji
słome z posłanio
Odbite odciski w śniegu
prowadziły w Potoki
- Po co sprowdzać
przeciyż to Janielka
chłop jej łumar
łona robotno
no nic nie wychodzi
byle były jojka
na opendzynie potrzeb
bielmo mo na łoku
narośl na dziunśle
ale człowiek
i to robotny
22 listopada 2016

Barbara Dombrowska-Pietrzykowska
Oko w oko z Michałem Archaniołem
strach
pomiędzy spojrzeniami
oplata mózg
jak klatkę z niedźwiedziem
głosem
Rys. Marek Chaczyk

wydostać się
przez gąszcz zdarzeń
wpół drogi do światła
by nie spaść jak głaz
z nitek głosu
wiersz- w obłoki
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Stanisław Szwarc

Chciałam napisać wiersz. O przodkach
nie tylko swoich.

Dziesiąty Pierścień Dąbrówki
Wielce zasłużony dla poznańskiej
kultury Jerzy Grupiński od lat organizuje
w prowadzonym przez siebie Klubie Literackim Dąbrówka turniej jednego wiersza
„O pierścień Dąbrówki”. Siedemnastego
listopada w Piątkowskim Centrum Kultury
turniej został przeprowadzony już po raz
dziesiąty. W jubileuszowym konkursie
wzięło udział aż trzydziestu ośmiu poetów
reprezentujących Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich, Związek Literatów Polskich a
także niezrzeszonych.
Jury w składzie Stefan Pastuszewski
oraz poznańscy poeci Jolanta i Stanisław
Szwarcowie miało więc trudne zadanie.
Ostatecznie pierwszą nagrodę – rzeźbę
„Pierścień Dąbrówki” autorstwa poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika
otrzymała Ewa Moskalik za wiersz „Rozejm”.
Dzięki licznym ofiarodawcom przyznano aż jedenaście wyróżnień, a otrzymali je: Piotr Bagiński, Łucja Dudzińska,
Edyta Kulczak, Róża Lakatosz, Jolanta
Pawełczyk, Tomasz Rębacz, Andrzej
Sikorski, Katarzyna Stefańska-Mrozik,
Agnieszka Szemiot, Andrzej Szmal, Barbara Tylman.
Ponadto kierowana przez Łucję
Dudzińską Grupa Literyczna Na Krechę
przyznała swoje wyróżnienie Andrzejowi
Sikorskiemu, Kielnia Tadeusza – nagroda
upamiętniająca przedwcześnie zmarłego
poetę Tadeusza Stirmera została wręczona Maciejowi Porzyckiemu, a poetka i
plastyczka Jolanta Ciecharowska wręczyła
swój obraz Małgorzacie Mylce.
Jurorzy zwrócili także uwagę na wiersz
Stanisława Chutkowskiego poświęcony
ofiarom zamachu w Paryżu.

Andrzej Szmal
Z krainy ostatnich ptaków
jemiołuszki drozdy
jesienią szalone
że tyle ich
i tyle jarzębiny
i tyle nieba
że nawet w oknach
aż świat się na nich nagle
rozbija
zostaje
parę piórek

Tomasz Rębacz
* * *
Słowa mogą biegać
na krótkich średnich i długich dystansach
wszystko zależy od treningu
i predyspozycji języka
tylko zwycięskie sięgają po laury
inne zapomniane
jak smutny stadion o świcie
gdzie mgła zamiast tłumów
dojrzewa do krzyku

Piotr Bagiński
Nietolerancja
Zabij go! Zabij go!! Zabij!!!
Krzyczała kobieta.
Był czarny jak murzyn,
kosmaty jak ortodoksyjny Żyd
Lubię pająki –
sympatia do nich skutecznie
zapobiega delirium.
Jednak zabiłem.
Kiedy przy mnie zasypiała
wszedł jej mąż.
Był długonogim brunetem.

Ewa Moskalik
Rozejm

Edyta Kulczak
* * *

Na barykady dnia
opadł ciszą zmierzch
ptak zasnął
na najdalszej gałęzi

jem z Johnem szynkę parmeńską
pleśniowy ser oliwki popijając winem
przybieramy na wadze
John lubi też pojedynkę rosół od mamy
prosta z garnka lub odgrzewany ze słoika
i przybiera na wadze
chodzi na siłownię (po angielsku GYM)
by trenować swoje mięśnie
przybiera na wadze

Biegniemy w noc
utartym szlakiem
do siódmego nieba
Rano razem
sypiemy ziarno
WYRÓŻNIENIA

O babciach opatulonych w czarne
wełniane chusty i ich pociesznym
dreptaniu. O dziadkach nie mogłam nic
bo z fotografii zapamiętuje się przeważnie
sumiaste wąsiska. Chciałam o matkach
które dla dzieci zawsze jak kwoki
ojcach niekiedy pod wpływem
i o rodzinach rozproszonych po świecie
pod zmienionym nazwiskiem.
Zamierzałam napisać o pewnej dojrzałej
kobiecie ubranej nie w markowe ciuchy
lecz
w wytarte dżinsy i pikowaną kurtkę.
I o jej dziwactwie. Bo z głową w chmurach
unikała spojrzeń ludzi mijanych po drodze.
Nie zapamiętując twarzy na zawsze straciła
najważniejsze obrazy swojego życia.
Ostatecznie jednak nie napiszę nic.
Może uczyni to jakiś poeta.

Maciej Porzycki
Do utraty tchu
Jean-Luc Godard 1959

NAGRODA

Odwieszamy na kołek księżyca
procę języka
usuwamy z pamięci
odłamki słów
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często przygniata mnie całym ciężarem
czuję się jak bakteria beztlenowa
bynajmniej nie na Mont Blanc
córka wydłubuje mnie z zakamarków
i ogląda w słońcu
Barbara Tylman
* * *

Nawet jak się spręży
powietrze nie spełnia
oczekiwań rzeźbiarza
byle gwiazdka zostawia
odciski dłoni lub ramion
na innej płaszczyźnie
kule czy ptaki
jedynie przeszywają
więc guzik zostaje
dane wzięte z powietrza
wciąż nie stwarzają
podstaw do stwierdzenia
a jednak próby całe
to gwałtowne wymachiwanie
jakby nam brakowało
gdy zapiera dech
trzeba mieć gest
Stanisław Chutkowski
Idzie ciemność
ofiarom zamachu w Paryżu
13 listopada 2015
nad Paryżem
zapaliło się niebo
łuna niesie krzyk
krew płynie brukiem
człowiek
zszedł do rynsztoka
słychać płacz Sekwany
znad grobu krzyża
wynurza się ciemność
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Stefan Pastuszewski

Siekiera się złamała...
– Kurna! Siekiera się złamała! – zaklął
pan Władysław, z triumfem uczestnika pechowego zdarzenia wznosząc do góry stylisko bez
obucha. – Wczoraj założyłem nowe stylisko i
już po nim… Co się dzieje? Wszystko przeciwko nam!
– Ani to piątek, ani trzynasty... – dziwił się
na głos Andrzej, przestępując z nogi na nogę
i, jakby z lękiem, rozglądając się wokół.
– “Ósmy dzień po śmierci. Oktawa” – pomyślałem. – “Jeszcze wędruje. Nie chce odejść. Wciąż
chce być z nami”.
Rzeczywiście nie składało się od samego
rana. Andrzej zaspał i spóźnił się pół godziny,
pan Władysław zapomniał przygotowanego
wieczorem paliwa do piły. Samochód musiał
więc dwa razy wracać z trasy.
– Trzy, cztery drzewa utniemy i trzeba
będzie napędu szukać. Kurna! Jeszcze nigdy
to mi się nie zdarzyło – lamentował.
– Co za dzień?! – westchnął Andrzej i zaczął bez celu biegać między sosnami szczelnie
obrośniętymi poszytem przeróżnych krzaków.
Zreflektował się jednak po chwili i zawołał,
jakby w formie wytłumaczenia się z tego bezsensownego biegania:
– Ale ciasno! Trzeba przerzedzić! Na
słabsze wejdą szkodniki, a potem one zarażą
resztę. Najwyższy czas!
Dzień był wilgotny, szary, grudniowy. Nie
było śniegu. Pojechaliśmy do prywatnego lasu
Andrzeja ciąć drzewo na opał. Pan Władysław
obsługiwał piłę, Andrzej obcinał gałęzie, a
ja układałem obałki w sągi. Przy drodze i w
widocznych miejscach, a zacząłem od kępy
brzóz na skraju.
W pewnym momencie ktoś do mnie
zadzwonił na telefon komórkowy, nie pamiętam już kto, a potem – po krótkiej chwili – z
kieszeni, do której włożyłem telefon wydobył
się jakiś jęk, bardziej okrzyk bólu niż wrzask.
Błyskawicznie wyjąłem komórkę. “Plus GSM
Mąkowarsko PLN 10.85 odblokuj” – pisało na
ekranie.
Momentalnie odblokowałem połączenie. Nic. Jęku już nie było.
– Gdzie jesteś? – zapytałem szeptem.
– Tu – tak, to był głos Anny.
Mówiła stłumionym szeptem. Ten jęk
też był jej.
Tak właśnie jęczała umierając. W jej
głosie była przede wszystkim nuta skargi, a
skarga to przecież rodzaj wezwania do bycia
razem, to wychylenia się w kierunku drugiego
człowieka, prośba o obecność.
Przytuliłem policzek do najbliższej
brzozy.
– Dobrze, że jesteś – wyszeptałem.
– Jesteśmy – dodałem po chwili, czując
właśnie tak.
– Za późno – powiedziała.
– Wiem, ze już za późno. Wiem, że
mogłem z tobą być więcej, bardziej. Wiem,
to moja wina. Dręczę się tym cały – w tych
kilku słowach wypowiedziałem to wszystko,
co tkwiło we mnie od jej śmierci.
– To nic nie da – Anna zawsze była
mądra.
Mądra i ciepła. Mówiła rzeczy trudne
takim tonem, że nie raniły. Dlatego też miała
tylko przyjaciół, ale tylko mnie wybrała. Bo

to przecież kobieta wybiera. Mężczyzna daje
jej miłość, ale kobieta wybiera mężczyznę do
miłości. Jest więc i w tym pierwsza.
– Co więc mogę zrobić? – zapytałem.
– Nic. Ja też nic nie mogę zrobić – znów
w jej głowie pojawiła się nuta skargi. – Ale chcę
jeszcze trochę pobyć z wami. Z tobą...
– Ja też chcę pobyć – czułem jak łzy
napływają mi do oczu, jak cały las jeszcze
bardziej szarzeje, zlewa się w jeden wielki,
szaro-wilgotny ekran czy raczej odstręczającą
niczym mysia sierść, ścianę.
– Nie płacz – zaczęła mnie pocieszać, chyba też łykając łzy, bo przecież nie raz podczas
naszej znajomości były takie chwile, podczas
których trzeba było łykać łzy.
– Mnie będzie dobrze – dodała.
– Na pewno będzie dobrze! – potwierdziła po chwili, chcąc nawet jakby samą siebie do
tego przekonać.
– To dobrze – powiedziałem.
– Kurna! Wiory zablokowały łańcuch!
– głośno, na cały las, poskarżył się pan Władysław. – Co za dzień!
– To ty tak szkodzisz – powiedziałem,
ocierając brudną, bo cały czas nosiłem ścięte
obałki, ręką oczy.
Na pewno rozmazałem brud po całej
twarzy i wyglądałem żałośnie niczym chłopiec,
który przed chwilą skończył chlipać.
Anna jakby się uśmiechnęła, w każdym
razie wyczułem to w jej głosie, a znałem jej
głos jak mało kto.
– Tylko zło zwraca na siebie uwagę,
dobro jest oczywiste i przechodzimy nad
nim do porządku dziennego. A jak inaczej
miałabym o sobie dać znać, jak nie szkodząc?
- wyjaśniła.
– Mnie nie szkodzisz, tylko innym –
stwierdziłem.
– Ja bym ciebie nigdy nie skrzywdziła! –
powiedziała to z takim żarem, tak wychylając
się w moją stronę, że ze wzruszenia znów
zaczęło mnie ściskać w gardle.
– Anna, Anna... – nie byłem w stanie wykrztusić z siebie niczego innego.
Dłonie moje głaskały gładką korę brzozy jakby
były to biodra i uda kobiety.
– Będziesz o mnie pamiętał? – usłyszałem
z wnętrza pnia.
– Anna, Anna... – tylko na to było mnie
stać.
– Muszę już iść – stwierdziła, jakby chcąc
mnie do czegoś sprowokować.
Zawsze, gdy coś jej się u mnie nie podobało, to
zapowiadała odejście.
– Dokąd? – zapytałem, wciąż jeszcze
sparaliżowany bólem.
– Daleko.
– Co to znaczy?
– Nie wiem.
– Przecież już jesteś daleko. Jesteś a jakby
ciebie nie było.
– Jestem w naturze. Mam w niej swoją
cząstkę i swoją energię. Dzięki niej mogę
się z wami kontaktować, lokując ją tu a nie
gdzie indziej. Szkodząc – jak to mówisz – i
pomagając. Mogę więc w pewien sposób do
was wyjść.
– Czyli tu znów będziesz? – z radością
uchwyciłem się tej zapowiedzi.

– Tak długo tu będę, jak długo będziesz
o mnie pamiętał. Pamięć to nie jest tylko figura stylistyczna w mowach pogrzebowych, to
przede wszystkim forma współistnienia ludzi.
Jak miłość. Nie chciałeś bądź nie mogłeś mnie
kochać, więc chociaż pamiętaj.
– To jest znacznie trudniejsze. Tak bez
ciebie... – poskarżyłem się.
– Na pewno. A czy nie należy się tobie
pokuta za to, że mnie porzuciłeś w najpiękniejszym momencie ?
– Musiałem.
– Może i musiałeś... Skoro jednak jesteś
człowiekiem obowiązku, skoro słowo musisz
jest dla ciebie najważniejsze, to teraz musisz
pamiętać. Musisz! To już niczym nie grozi. Nikomu nie wejdziesz w drogę. Nikt się z ciebie
nie wyśmieje. To będzie sprawa tylko między
nami, między mną a tobą.
– Tak. Właśnie pamięcią będę ciebie
kochał – w końcu zacząłem pojmować na
czym ma polegać ta nowa forma naszej współegzystencji.
– Kochał...? – w głosie Anny pojawiła się
radosna wątpliwość.
– Kochał! Kochał! Kochał! – krzyczałem
na cały las tak głośno, aż się zaczęły sypać się
na głowę obumarłe igiełki sosen.
– Co się z tobą dzieje? – zawołał z daleka
Andrzej, przerywając machanie jedyną, zdatną do użytku siekierą. .
– Nic! – odkrzyknąłem radośnie. –
Wszystko – dodałem już sam do siebie. I do
Anny.
– Nie filozofuj, bo robi się podejrzane.
Jak coś jest, to jest i nie potrzebuje słowa do
pomocy.
Ale, ale... – zapytała po chwili milczenia. – Czy ty będziesz tu przyjeżdżał? To aż
35 kilometrów.
– Będę! – zapewniłem gorliwie, wciąż
jeszcze pozostając w stanie nieprzytomnej
euforii.
– Kiedy mogłeś przychodzić, to nie
przychodziłeś, a teraz... – znowu w jej głosie
pojawił się cierpki żal, jaki wylewał się zawsze,
kiedy spotykaliśmy się przypadkowo, a były to
przypadki częste, bo widocznie Pan Losów
tak chciał.
– Będę tu jak najczęściej – wciąż miałem
w sobie dużo, aż za dużo jak na jej spełnienie,
dobrej woli.
– Wiesz... – rzekła po chwili zastanowienia. – Spotykać się też będziemy w miejscach,
w których się spotykaliśmy. Wiesz, które to
miejsca?
– Wiem. Będę tam często przychodził i
będę pamiętał – zapewniałem.
– A pamiętasz ulicę Jasną, choć było
wtedy na niej ciemno i zimowo, i kiedy
włożyłam swoją rękę do twojej kieszeni, a ty
powiedziałeś, że są to ptasie pazurki, takie
zimne? Czy wiesz, że nawet tu czuję ciepło
twojej dłoni…
– Tak rzadko nasze dłonie się spotykały – w
głosie Anny znów tliła się nuta żalu.
– Tak – powtórzyłem jak echo.
– Tak mało – powtórzyłem jak echo.
– Możesz innej mówić, że ją kochasz, ale
nie waż się powiedzieć, w przypływie euforii,
w którą tak często wpadasz, że tylko ją kochasz.
Mnie też tak nie mówiłeś. Nikomu tak nie mów!
Bo miłość jest wielka, nie da się jej ograniczyć.
Można się nią dzielić jak opłatkiem i chlebem.
Tylko dzieląc się tą miłością, pamiętaj, że ona od
nas pochodzi. Od Nas z dużej litery. Bo miłość
ma swoje źródło. Nie powstaje z niczego.
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– Dobrze – wtórowałem.
– Nasza miłość jest dlatego największa,
bo jest wciąż otwarta na nieskończoność. Jest
w niej, a raczej było, tylko pragnienie i jest
pamięć. Nie ma w niej środka czyli spełnienia.
Szczyt jest wciąż...
– Przed nami – dodałem.
– Za nami – powiedziała ze smutkiem.
– Przed nami! Przed nami! – upierałem
się, nie zdając sobie sprawy z absurdalności
tego stwierdzenia. Rzeczywiście, znów byłem
w chwilowej, ulotnej jak wiatr, euforii.
– Golono – strzyżono – zakpiła, uśmiechając się, bo przecież dobrze znałem jej głos
w każdej sytuacji: radości, smutku, gniewu,
żalu, kpiny...
– No niech już będzie poza nami– dodała jakby na pojednanie. – Ten szczyt, do
którego nie doszliśmy, zanurzony jest – jak
w chmurach – w Bogu, w którym wszyscy się
kiedyś spotykamy – Anna lubiła góry i często
powoływała się na nie, aby coś wyjaśnić.
Może i wyjaśniła, ale całe moje jestestwo
było przeciwko temu. Wszystko bym dał (znów
ta cholerna euforia!), aby Anna była tu cały
czas. Teraz to już na pewno bym ją dotknął.
Kiedyś, z poczucia obowiązku wobec żony nie
dopuszczałem do tego, a teraz... Tego dotąd
nie było. Pamięć wzmagała pragnienie.
Długo jeszcze, przekomarzając się jak
zwykle, rozmawialiśmy ze sobą. W końcu przystałem na jej odejście, pytając jednak:
– Czy mogę o tym napisać?
– Rób ze mną co chcesz – odpowiedziała
ciepłym, cichnącym niczym odgłos odjeżdżającego pociągu głosem. – Zawsze robiłeś
ze mną co chciałeś. Czyli nic… W głosie jej
pojawiła się nuta skargi.
– Zostań! Zostań jeszcze! – zawołałem,
lecz w tym momencie ciszę wypełnił warkot
uruchomionej wreszcie piły.
– Jest, kurna jedna! – zawołał radośnie
pan Władysław.
Anna, odchodząc, uszkodziła jeszcze
płot, oddzielający las od drogi. Drzewo obaliło
się bowiem nie tam, gdzie wszystko wskazywało na to, że się obali. Gałęzie sosny były
bowiem po jednej stronie i swym ciężarem
zmieniły tor wypadku.
Pan Władysław ciął zapamiętale, jakby
chciał odrobić zaległości narosłe w związku z
pechem, który go od rana doświadczał.
– To przeze mnie – mówił z obsesyjną
niemal nutą w głosie, gdy drzewo, zamiast
łamiąc swoje i sąsiednich drzew gałęzie, przelecieć między innymi drzewami, splątało się
koroną z sąsiednimi i trzeba było je ciąć po kawałku, od dołu, co nie było zbyt bezpieczne.
W pewnym momencie jedna z sosen
zaczęła spadać wprost na mnie, ale tak powoli
i tak wyraźnie sygnalizując swoje zamiary,
jakby to Anna rzucała we mnie śnieżką. Bez
zapalczywości, z przekory, dla żartu...
–Fuk! – zawołałem, gdy ogromny pień
wyrżnął w ziemię kilka metrów ode mnie, bo
bez żadnego problemu zdołałem usunąć się
mu z drogi.
– Co mówisz? – zdziwił się Andrzej, w
moim sąsiedztwie odrąbujący gałęzie.
Miałem nadzieję, że dopiero teraz do
mnie podszedł i niczego dotąd nie słyszał.
Takich rzeczy bowiem nikt inny oprócz siebie
samego nie zrozumie.
***
Nigdy bym o tym nie napisał, gdyby się
nie zdarzyło.

str. 11

Sławomir Krzyśka

VI Festiwal Poezji Słowiańskiej
VI Festiwal Poezji Słowiańskiej, który
powstał z inicjatywy Ryszarda Grajka, odbył się w dniach od 11 do 14 października
2018 roku w Czechowicach-Dziedzicach,
pod patronatem Mariana Błachuta burmistrza Czechowic-Dziedzic i Związku
Literatów Polskich Oddział w Katowicach.
Organizatorami Festiwalu byli Miejski Dom
Kultury w Czechowicach-Dziedzicach i
Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział
w Bielsku-Białej.
W Festiwalu uczestniczyli poeci z zagranicy: Misza Bronshteyn z Rosji, Antonin
Gorchev z Bułgarii, Renata Cygan z Anglii,
dr Lanka Siva Rama Prasadz Indii, Zuzana Kuglerová, Ondrej Kalamári Miroslav
Kapusta ze Słowacji, Joanna Kalinowska z
Włoch, Romuald Mieczkowski z Litwy oraz
Věra Kopeckáz Czech. Polskie środowisko
poetyckie reprezentowali autorzy wierszy z
Warszawy, Krakowa, Inowrocławia, Śląska
i Podbeskidzia. Byli to: Renata Batko, Marian Lech Bednarek, Juliusz Bolek, Marta
Majorka-Chociłowska, Bogusława Chwierut,
Danuta Chyła, Ola Cichy, Barbara JanasDudek, Jacek Dudek, Urszula DżyżdrzykDziudziel, Maria Grabowska, Ryszard
Grajek, Jerzy Granowski, Jerzy Handzlik,
Edyta Hanslik, Agnieszka Herman, Elżbieta
Holeksa, Urszula Maciejewska-Immamura,
Agnieszka Jarzębowska, Robert Kania, Wacław Kostrzewa, Krzysztof Krzempek, Alicja
Kuberska, Mariusz Kusion, Andrzej Macura,
Stanisław Malinowski, Adam Marek, Renata
Morawska, Wacław Morawski, Krystyna Krzyżanowska-Nastulczyk, Urszula Omylińska,
Zuzanna Orzeł, Jan Paliczka, Jan Picheta,
Ewa Pleszczyńska, Sława Sibiga, Danuta
Skwarczyńska, Gabriela Kiełczewska-Słowikowska, Leszek Sobeczko, Honorata
Sordyl, Wanda Dusia-Stańczak, Zuzanna
Truchlewska, Juliusz Wątroba, Ewa Witke,
Zofia Zarębianka, Piotr Zemanek, Izabela
Zubko, Barbara Gruszka-Zych.
W pierwszym dniu Festiwalu zaprosze-

ni goście spotkali się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Wilamowicach, gdzie
odbyła się inauguracja VI Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Spotkanie inaugurujące
Festiwal prowadziła Ewa Witke, poetka z
Pszczyny. Kulturę i język wilamowski bardzo
ciekawie przybliżyła zaproszonym gościom
Justyna Majerska. W spotkaniu tym uczestniczył burmistrz Wilamowic Marian Trela.
Tradycyjnie już w drugim dniu Festiwalu poeci spotkali się z młodzieżą Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii SkłodowskiejCurie w Czechowicach-Dziedzicach, które
prowadziła Barbara Gruszka-Zych. W Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej na
spotkaniu prezentował poetów Jan Picheta.
Młodzież, która uczestniczyła w tym spotkaniu, przedstawiała także wiersze wybrane
przez siebie polskich poetów z ostatniego
stulecia. Natomiast w Książnicy Beskidzkiej
w Bielsku-Białej zorganizowana była Sesja
Literacka „Wokół Zbigniewa Herberta”.
Rozmawiali na temat jego twórczości prof.
dr hab. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Marek Bernacki z Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Tegoż samego dnia po południu w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz
w Bielsku-Białej zorganizowano spotkanie
pt. „Konfrontacje poetyckie”, które prowadziła Iwona Kusak. W czasie ich trwania, w
antraktach, odbywały się występy wokalne
młodych artystów z Kubiszówki.
W trzecim festiwalowym dniu poeci
prezentowali swoje wiersze na Szyndzielni
przy pięknej jesiennej pogodzie. Później w
tym dniu w Miejskiej Bibliotece w Tychach
w Miediatece odbyło się spotkanie poetyckie
poświęcone haiku. W tematykę spotkania
wprowadzały Sława Sibiga i Agnieszka Kijas.
Krótki wykład „Piękno po Japońsku” przedstawiła prezes Towarzystwa Polsko-Japońskiego Urszula Maciejewska-Immamura. Kilkunastu uczestników spotkania przedstawiło
się w oryginalnych strojach gejszy i samuraja. W ostatnim dniu święta
poetów przed południem odbył
się spacer w Ogrodach Kapiasw
Goczałkowicach-Zdroju, a późKsiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
niej w Miejskim Domu Kultury
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
w Czechowicach-Dziedzicach
i artyku³ów biurowych.
odbyła się Gala zamykająca VI
Festiwal Poezji Słowiańskiej,
którą prowadziły Barbara Gruszka-Zych i Barbara Bielaczyc. Na
zakończenie poeci spotkali się
przy lampce wina.
VI Festiwalowi Poezji Słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach towarzyszyły następujące wystawy: fotowspomnienia z
odbytych wcześniej Festiwali,
poetyckie zdjęcia z gór autorstwa Dawida Grajka „Beskidzki
raj na ziemi”, ekspozycja wydawZapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
nictw poetów uczestniczących
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej w Festiwalach. Natomiast w
Tychach przedstawiła wystaksiêgarni.
wę „Cień papieru” – techniki
www.ksiegarniapalucka.pl
mieszane, kolaż, Gabriela Słowikowska.

str. 12

Akant 3(274)2019

Rafał Jaworski

„Piekło Boga nie wymaga przepychu ognia…” (2)
dokończenie z poprzedniego numeru
Dodajmy: jeśli każdy stan może być
zniesiony przez przeciwstawny, żaden stan
i zapewne żaden czyn nie ma absolutnego
istnienia, a nawet sensownego zaistnienia.
To się kłóci logicznie z teorią odbić.
Wydumane krainy, ludzie których
nie było, których poglądów nie zapisano
w żadnej Księdze były żywiołem Borgesa.
„Dla jednego z tych gnostyków wszechświat
widzialny jest złudzeniem lub – ściślej sofizmatem; lustra i ojcostwo są nienawistne,
gdyż zwielokrotniają go i powiększają”pisze w opowiadaniu „Tlon, Uqbar, Orbis
Tertius.” Gnoza fascynowała mnie od
młodości i pewnie gdybym żył w epoce
Walentyna i Karpokratesa byłbym w kręgu
ofitów czczących rajskiego węża; lub nawet
wymyślał inne starannie konstruowane
herezje. Zapewne daleko byłoby mi do
enkratytów, o których Epifaniusz, Biskup
Salaminy zmarły w 404 roku po Chr., pisał
w sposób bezpośredni: „twierdzą, że istnieją dwie pewne zasady, a potęga szatana jest
przeciwstawna dziełom Bożym i Bogu nie
jest podporządkowana (…) Bez ogródek
określają szatana jako twórcę małżeństwa…”. Manicheizm – pokusa pokoleń,
św. Augustyn latami wydobywający się z
tych uwikłań – takie skojarzenia nasuwają
się automatycznie. Po latach myślę, że jedno zdanie, które przeczytałem w „Trzech
wersjach Judasza”, wzmiankę o wielkich,
wszetecznych herezjarchach wywołało u
mnie aktywne zainteresowanie chrześcijańską gnozą. Tu znowu wraca konkretne
echo lektury „Al-Mutasima” (nie wiedzieć
tego „Dobrego” czy „Złego”). Jest to odbicie bardzo dalekie, czyli „Zły” Al-Mutasim
był jednak dość daleko, a wywarł pewien
wpływ.
W „Notatce o Walcie Whitmanie”, Borges pisze, że literatura, która przetrwała w
wielkości swego stylu i wymowy, i w pamięci
pokoleń, brała za swą treść jakieś patetyczne tematy czy wprost ryty; np. Milton wybrał „najdawniejszy z grzechów i Raj”. Czy u
Borgesa jest jakiś motyw o cechach monumentalnej nieprzemijalności? Nie potrafię
go wytropić wobec tylu rozwidlających się
ścieżek, które funduje swemu wiernemu i
usiłującemu myśleć czytelnikowi. Nie lubię
wyliczanek, dam sobie spokój. O cechach
geniuszu Borgesa nie będę rozprawiał; to
oczywistość. A grzebanie się w klasyfikowaniu zostawmy śledczym od przestępstw
czasu i prokuratorom występku zbytniej
wiedzy. Ktoś kto napisał:
„ (…) W krysztale snu dojrzałem majaczące
Niebo i Piekło obiecane:
Kiedy Sąd Ostateczny rozbrzmi w ostatnich
trąbkach
i zniknie tysiącletnia planeta i nagle zamrą, o
Czasie, twoje ulotne piramidy,
barwy i linie przeszłości
nakreślą w mroku
uśpione, znieruchomiałe, wierne i niezmącone
oblicze
(może ukochanej, a może twoje)
i oglądanie z bliska
tej nieustającej, niedotykalnej, niezniszczalnej
twarzy

będzie dla potępionych Piekłem,
dla wybranych Niebem.”
jest poza wartościowaniem i szufladkowaniem krytyków, w konkurencji literackości jego twórczość nie ma znaczących
rywali. Cytowany fragment pochodzi z
„metafizycznego” okresu jego twórczości, bo trzeba sobie uzmysłowić, że jego
sceptycyzm i fascynacja myślą Berkeleya
i Schopenhauera, nie zbliżały go do mistycyzmu typu buddyjskiego czy choćby
chrześcijańskiego, do którego miał dystans.
W wersji poetyckiej explicite wyraził to w
wierszu „Świt” „… Zaciekawiony znużoną
ciemnością/ i przestraszony groźbą świtu/
odczułem znów straszliwe przypuszczenie/
Schopenhauera i Berkeleya,/ które głosi,
że świat/ jest działalnością umysłu,/ snem
dusz,/ bezpodstawnym, bezcelowym, bezwymiarowym.” Ale Borges kończy wiersz
stwierdzeniem, że świat się jednak uratował, uratował w świcie, bo „światło płynie
wymyślając brudne kolory”. Tak więc
zaprzeczył fundamentalnemu przesłaniu
Schopenhauera, że „świat jest moim wyobrażeniem”. Ten wiersz Argentyńczyka,
który przełożył Andrzej Sobol-Jurczykowski, został zamieszczony w styczniowym
numerze „Poezji” z roku 1977. Współżyję
z nim blisko czterdzieści lat. Ten zeszyt
„Poezji” przemierzył ze mną tułacze drogi
Polski przemysłowej epoki soc-realizmu.
Jest równie sterany przemieszczaniem i
uporczywością cząstkowych czytań, jak i
ten wyżej przywołany tom Lowrego, który
spoczywa na regale mojej małopolskiej
„rezydencji” pamięci. Oderwane okładki
„Poezji”, klejony i uparcie uciekający
głównemu tekstowi grzbiet zeszytu, są świadectwem, choć świadectwem właściwie nie
wiadomo czego: - zainteresowania, pewnej
intelektualnej infekcji, natręctwa woli? Ten
numer był (jest) dla mnie istotny, oprócz
Borgesa, dużo Ezry Pounda; ponadto Elza
Lasker-Schuler, Gaston Bachelard, Gottfried Benn, Ferlinghetii, Allen Ginsberg.
Numer miał (ma) podtytuł „Norma dnia
i pasja nocy” i zawiera też parę ukłonów
prorosyjskich, ale w mniejszym stopniu
pro sowieckich (jak to w tamtych czasach
musiało bywać).
Trzeba dodać, że lekarstwem na cierpienie, które zalecał Schopenhauer jest
sztuka jej pochłanianie i tworzenie. Nie
będę rozjaśniał tych niuansów woli i zasłon,
bo nie piszę o bardzo życiowo pospolitym
gdańszczaninie XVIII-ego wieku, a jednocześnie niezwykle wpływowym myślicielu
od „Aforyzmów o mądrości życia”. Pospolitość codzienności nie była udziałem Borgesa. Miał swój honor i uzasadnioną dumę.
Oprócz labiryntów miał też wprasowane
w siebie symbole, które znoszą zawiłość
postrzegania, redukują fałsz myśli.
Uderza prostota. Czasem
uderza jedno zdanie, które budzi nadzieję
jasności wobec wielości traktatów filozofów i teologów: „Piekło Boga nie wymaga
przepychu ognia…”, albo inny cytat ten,
który otwiera słynnego „Golema”: „Jeśli

(jak w Kratilosie twierdzi Grek)/ nazwa
jest archetypem rzeczy, to w literach Nil
w słowie Nil cała jest.” Ostatni cytat, który
przywołałem z czystej przekory, jest świadectwem, że jestem platonikiem i wyznaję
realizm pojęciowy.
Nigdy nie interesowały mnie i nie
potrafią zainteresować opowiadania typu
„Człowiek z przedmieścia”, jakieś sztuczne
relacje osadzone w realiach (?) argentyńskiego półświatka i społecznych dołów,
gauczowskie genezy zasad współżycia na
pampie czy mityczne założenia Buenos
Aires. Są to relacje klerka, który nie zna
prawdziwego oblicza tego specyficznego
środowiska i oprócz argumentu siły i pamięci, stara się odnaleźć tam kręgosłup
honoru i wyjątkowości. I specyficznej godności. Podobne środowiska zapoznałem
wiele lat temu i tych perełek smaku nigdy
nie odnalazłem, choć do więźniów, dla
których bywałem przełożonym, nie mam
żadnych zastrzeżeń, jak wszyscy ludzie byli
tylko ludźmi i tego nie kryli (nie byli to
przestępcy w białych kołnierzykach łkający
w światłach kamer). Opowiadania Borgesa,
w jakiś sposób łotrzykowskie, mające coś z
Queveda, czytałem niejako z rozpędu, dla
zaliczenia wytworów kunsztu werbalnego,
np. w tekście „Ogród o rozwidlających się
ścieżkach” interesowały mnie orientalne
detale, a nie wydumana sztuczność atrakcyjnej akcji. Prawdziwego czytelnika, który
dąży do rozświetlenia „jadra ciemności”
przyciągają rzeczy inne, te które zbliżają
słowo do serca i woli; prostota, za którą
kryje się głębia poznania, kotwiczenie tegoż poznania i konsekwencje dla prostego
aktu wyboru.
Ważne dla czytelnika, który czyta nie
tylko dla samej rozkoszy czytania, a także
dla walorów gnozeologicznych i brzemiennych we własnych drogach, jest wyciąganie
wniosków i odczytywanie zaszyfrowanych
wskazówek. Naiwne to bywa kiedy się szuka
między przewracanymi kartkami dogmatów etycznych i filozofii kapitalnej, ale
każda droga do pogłębienia odczuwania
uniwersum jest dobra, choć może wróżyć
bezsensowne błądzenie.
Anty-peronizm Borgesa, postawy antytyrańskie zaowocowały w okowach żelaznej
konsekwencji poparciem gen. Augusto
Pinocheta w zdławieniu komunistycznego
dyktatu, które wobec Chile szykowała Moskwa Breżniewa i Hawana Fidela. Borges
konserwatysta, z faktu przynależności
do Partido Censervador i z przekonań, był
zawsze zaangażowany w sprawy swego
kraju. Parę dni przed nieuchronnie przegranymi dla patriotów wyborami zgłosił
się do Centrali w/w partii w celu złożenia
akcesu wstąpienia w szeregi jej członków.
Usłyszał: „Ależ my nie mamy żadnych szans
na zwycięstwo”. Na takie dictum Borges
odpowiedział: - „dżentelmena obchodzą
tylko sprawy przegrane”. Takie postawy,
przed laty, też mnie interesowały, a świadczą wybornie o formacie osoby, która w
ten sposób odpowiedziała. Borgesowi, po
dojściu do władzy Perona, zaproponowano
stanowisko „kontrolera handlu drobiem
na miejskim targu”. Propozycji nie przyjął,
bo „nie czuł się kompetentny”. Wszystko
to było jeszcze o.k. w opinii światowego
lewactwa, aż do momentu kiedy nie poprał „misji” Salvadore Allende; to przelało
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czarę osamotnienia na rojnym medialnie
folwarku cywilizacyjnej fali. Propozycji
chleba z masłem od wroga nie przyjął; a
nasz Zbigniew Herbert czekał na lepsze
czasy jako chronometrażysta w fabryce
zabawek. To trzeba dopisać na marginesie
losów osób średnio pokornych. Niezbyt
uległy był przed wieloma wiekami przed
Chrystusem, Heraklit z Efezu, „idol” Borgesa często przywoływany przez niego w
jego wierszach i w esejach. W „Liście do
Dariusza”, króla Persów, który zaprosił go
do swego Imperium, napisał m.in.: „Wszyscy ludzie żyjący na ziemi trzymają się z dala
od prawdy i sprawiedliwości i z powodu
haniebnej niewiedzy kierują się chciwością i żądzą sławy. Ja natomiast, unikając
wszelkiej niegodziwości i pychy (…) wolę
zgodnie z swoimi poglądami poprzestawać
na małym.” Taka odpowiedź może być
również odebrana jako akt ekstremalnej
pychy, że się wie i poprzestaje „na małym”.
To pogarda dla Dworów i wschodniego
przepychu, i bez problemu można ją
przenieść w stosunku do współczesnych,
opiniotwórczych salonów.
Jorge Luis Borges jako „Współwinny”
z mocy stania się kimś (tytuł wiersza, którego fragment przytaczam poniżej), potrafił
się tłumaczyć, wrócić do człowieczeństwa
w postaci podstawowej, a jest to spowiedź
ponad-wyznaniowa, spowiedź literata-poety
z powołania, pełna szczerości i wskazuje
gdzie kończy się słowna gra, igranie kontekstami, a zaczyna się somatyczny ból
człowieka:
Krzyżują mnie, a ja muszę być krzyżem i
gwoździami.
Podają mi kielich, a ja muszę być cykutą.
Oszukują mnie, a ja muszę być kłamstwem.
Podpalają mnie, a ja muszę być piekłem.
Muszę schlebiać i dziękować, co chwila.
Żywię się wszystkim co popadnie. (…)
Nie liczy się moje szczęście ani nieszczęście.
Jestem poetą.
„Jestem poetą” - w tych frazach
rzadko tłumaczonych (tu przez Krystynę
Rodowską), zawiera się nuta osobista,
jednocześnie uniwersalna dla wszystkich
nadwrażliwców. Jest w tym przypisanie sobie, tradycyjne, ustawicznie ośmieszane w
naszych warunkach zdanie, że poeta cierpi
za miliony. I nie ma od tej funkcji żadnej
instancji odwoławczej, jeśli nie zechce się
tego miana zmazać. Z kolei w „Sztuce poetyckiej” Borges relacjonuje proces tego
specyficznego poznawania świata jakim
jest proces poznawania wierszem: „Patrzeć
na rzekę czasu i wody/ I pamiętać, że i
czas to rzeka,/ Widzieć, że giniemy jak
rzeka, I że twarze mijają jak woda.// Czuć
że przeddzień jest również snem/ Który
śnił że nie śni, i że śmierć/ Której lęka
się nasze ciało, to ta śmierć/ Każdej nocy,
która zwie się snem. (…)” Dalej jest o
Ulisessie i sztuce, która jest „Itaką zielonej
wieczności, nie cudów”. Nie sposób w tym
kontekście nie wspomnieć o przywołaniu
w strofie puenty „niestałego Heraklita”.
Obserwujemy stałe zauroczenie snem, czasem. Mamy znów anglikańskiego biskupa z
Oxfordu XVIII-ego wieku i gdańszczanina
od „Aforyzmów o mądrości życia”. Brak
jest w tym tekście koncepcji „wiecznego
powrotu” bliskiej autorowi przytoczonych

wersów. Heraklit „szukał samego siebie”
jako pierwszy filozof i obywatel Miasta
bez granic. Droga Borgesa do „samego
siebie” była inna, jest inna dla każdego
osobnika, który chce ją rzetelnie przebyć.
Żywiołem głównym dla Heraklita był jednak, mimo jego wariabilizmu, ogień, który
kojarzy się symbolicznie i automatycznie
z piekłem chrześcijańskim, dantejskim.
Borges woli rzeki i płynność myśli, nie jest
gwałtownikiem płomieni, choć w najlepszym opowiadaniu Borgesa, w „Kolistych
ruinach” ogień jest dominującym żywiołem, konstytuującym poznanie, że jest się
snem, który śni ktoś inny.
Zakończę to ekstrawertyczne, a jednocześnie chyba, co nieco, introwertyczne
„soliloquium”, cytatem z wiersza Mistrza z
Buenos: „Niech się inni chełpią stronami,
jakie napisali;/ mnie dumą napełniają
te, które czytałem.” Powtórzę za Mentorem: - tak, ja nikt, jestem dumny z mej
uległości wobec słowa płynącego z innego
kontynentu, a tak bliskiego uniwersalnej
kulturze. Sprawy słownej toksykologii, czy
też badań histopatologicznych okresów
zdań, przyswojonych zbyt dosłownie, pozostawiam bez drażniącego komentarza
- ja nikt. Ja - nawet nie czeladnik smaku,
zostałem zauroczony stylem, a ten urok
rzucił się na sprawy dla egzystencji zasadnicze. Nie szkoda utraconego czasu, niech
się staje radość z jałowego błąkania się po
labiryntach ludzkich myśli.
Myślę o przemianach naszej historii,
jej wzlotach i upadkach, o Pieśni „Bogurodzica” śpiewanej pod Grunwaldem i jako
hymn koronacyjny Jagiellonów i może
już ostatnich Piastów, taborze sędziwego
hetmana Żółkiewskiego cofającego się
spod błot Cecory, o historiozofii Norwida,
„Genezis z Ducha” Słowackiego, o Panu
Cogito, który w „brudnym świcie” wołał do
Potwora: - wyjdź podły tchórzu. Wracam
do korzeni i wbrew wielce oświeconej,
elitarnej nienawiści do nich, lansowana
„pedagogika wstydu” jest mi niezmiernie
obca, wydaje się koszmarnym snem dla
zbiorowości, w której przyszło mi trwać i
przyjdzie ostatecznie dogorywać, jednać
się z Odkupicielem.
Autor „Księgi piasku”, w trakcie
jakiejś rozmowy-wywiadu, oświadczył, że
nie znajduje żadnego, indywidualnego
przesłania dla innych ludzi i że z trudem
kierował własnym życiem, jakby niosły go
„obce” fale. Ale to chyba takie zmrużenie
oka przebiegłego literata, który nie chciał
być ani filozofem, ani guru nowej herezji,
której fundamentem miał być sen i labirynt, niepoznawalność i przekleństwo luster i kopulacji, które mnożą cierpienie.
- Mescal – powiedział Konsul u Malcolma L. Tak by zapewne powtórzył na
wstępie do tych rozważań, ale nie ma
tutaj wyrazistego barranca, choć zdechły
pies znajdzie się zawsze i może okazać
się człowiekiem ze świecznika. Na moim
biurku jest tylko piwo marki „Żubr”.
Metaforyzacja każdego fragmentu życia
człowieka może go wyprowadzić na drogę
bez wyjścia, drogę mescalu, teatralizacji
autentycznych ran, uwiedzenia niepoznawalnym, na kocie łby drogi Staszka.

marzec-kwiecień 2018

str. 13

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Zapewniamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê i analizuje.
KPK organizuj¹ równie¿ spotkania autorskie. KPK
szczególnie interesuj¹ siê literatur¹ wspó³czesn¹,
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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
- Okuniewicz, LV 4630 Malta,
KPK – Ma³ta, Jadwiga
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 – £ohiszyn, Janina Bogdanowicz, 		
225740 £ohiszyn, ul. Dzier¿yñskiego 29,
Pinski rajon, Briestskaja ob³ast, Bia³oruœ - Bie³aruœ
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 Wincenty Siewruk
24 7800 Narowla
ul. Kommunisticzeskaja 33, 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
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Adam Decowski
FRASZKI

Leszek Wierzchowski
FRASZKI

SOLIDARNY
Aby nie być anty
także robił kanty.
KUNKTATOR
Woli nie wiedzieć
po której stronie się opowiedzieć.
EPITAFIUM DONOSICIELA
Gdy wyszło na jaw,
że teczka jego nie jest pusta
skoczył z mostu,
na zawsze nabrał wody w usta.
SZCZĘŚCIARZ
Jeśli cię żona nagle porzuci
będziesz szczęściarzem, jeśli nie wróci.
MOC KREDYTU
Dożyliśmy takich czasów, kiedy
trwałość małżeństwa gwarantuje kredyt.

SATYRA

Czego oni chcą ode mnie
Kocham Irenkę, Lidię i Zuzię,
Więc czemu ludzi mówią – łobuzie?...
Przestraszony
Tak niewinność jej go peszy,
Że choć chciałaby, to nie zgrzeszy!

Otton Grynkiewicz
Limeryki
W trzeciej osobie

Jest porządna! – jak widzicie:
Gdy oddaje się, to skrycie…

Wielkie pokłady satyry poruszył,
chytry uśmieszek do warg się przytulił
i z satysfakcją cały się napuszył.
Bąkał pod nosem i to, tamto i owo –
nie wyszło spod pióra ani jedno słowo.

Chorobliwie zakochanym

Kowbojka

Miłość to taka choroba duszy,
Że kto się kocha, ciałem świntuszy!

Na spacerze kowbojka z Nebraski
w czasie jazdy wypadła z kolaski.
Korpulentna, w dżinsowej spódnicy
wystraszyła ludzi na ulicy,
bo strzelały na brzuszku zatrzaski.

Porządna

Tortury duszy
Dusza w człowieku się dusi,
Gdy ciało nie chce, a - musi!
Alienacja naszych czasów
Od człowieka do człowieka Siódma góra, siódma rzeka!...
Gdy się człowiek zestarzeje

Mieczysław Wojtasik

Persona na stare lata
Personą dla młodych - non grata!

Fraszki o Marszu Niepodległości
Barwy Marszu Niepodległości
Przypinano mu brunatne tony,
a to był pochód biało-czerwony.

Stulecie niepodległości
Minęło stulecie wolności,
jest radość, niektórych to złości.
Ci zawsze chcą judzić i kwasić.
A pies ich lizał… Grunt to nasi!

DWA Limeryki
Limeryk zagłębiowski

Sławomir Mierzejewski
FRASZKI

W Marszu Niepodległości
Każdy rad i dumny –
zgodni i rozumni.
Stetryczała reszta
kłóci się i beszta.

Leszek Wierzchowski

GROŹBA
Czycha nad nami
Wroga jedność
Czarne ptaszyska
I czerwona gwiezdność.

Leszek Wierzchowski z Zagłębia
Innych poetów przygnębia:
Jego „Manifest erotyczny”
Jest świetny! Jest wprost fantastyczny!Miłości uśmiech i głębia!
Limeryk papuaski
Raz ludożerca wściekły z Papui
Wyzwał współziomków od zwykłych szui.
Za co go - zgodnie ze swym obrządkiem Jak psa wrzucili do kotła z wrzątkiem,
Zaoszczędzając na marakui.

MASOCHIZM
To dręczenie
Na zamówienie.

Mirosław Welz
Grzegorz Zientecki
Aforyzmy
K Gwóźdź do trumny powinien być zawsze poluzowany.
K Nasze błędy: potomstwo, które nas wychowuje.
K Pokój na świecie może zapanować dopiero wówczas,
kiedy każdy rozbroi swoje obsesje.
K Nawet ten najbliższy niebu liść wraca na ziemię.

Aforyzmy
K Można być dobrym sługą zła.
K Grę pozorów wygrywa się czasem.
K Wiersz był napisany w języku polskim, a jednak wymagał tłumaczenia.
K Na nogi staje się głową.
K Jednostka, bez towarzystwa zer, niewiele jest warta.
K W życiu jak w pociągu, najlepsze miejsca dawno już zajęte.
K Ciemnota umysłowa rozwija się w oparciu o najnowsze technologie.
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Dariusz Pawlicki

Krytycznie o krytyce, ale o niezbędności istnienia hierarchii w kulturze
Niektóre książki są niezasłużenie zapomniane, żadna nie jest niezasłużenie pamiętana, Wystan H. Auden, O czytaniu.
I.
Potrzeba napisania eseju (właśnie
eseju, a nie tekstu innego rodzaju) na
temat, którego bardzo skondensowanym
streszczeniem jest powyższy tytuł, tkwiła
we mnie od dawna. I od czasu, jak we mnie
utkwiła (nie wiem jednak, kiedy konkretnie to nastąpiło) wolno, bardzo powoli
kiełkowała. Aż w końcu, zupełnie
niespodziewanie, rozkwitła. Sprawiła
to Przedmowa do wydania niemieckiego
dzieła pokaźnych rozmiarów zatytułowanego Saturn i melancholia. Studia
z historii, filozofii, przyrody, medycyny,
religii oraz sztuki. Otóż natknąłem
się w niej na następujący fragment
odnoszący się do często publikowanego miedziorytu Albrechta Dürera
Melancholia I:
„Historia interpretacji dzieła
Dürera rozpoczyna się od współczesnego artyście Joachima Camerariusa. Po Camerariusie był w XVI wieku
Vasari, a w wieku XVIII Heinrich
Conrad Arend, pastor w Goslar,
oraz Carus i inni romantycy, którzy
rozumieli Melencolia I jako przedstawienie człowieka faustycznego. Swoją
interpretację Dürerowskiego dzieła
przedłożyli między innymi pisarz
Victor Hugo, historycy sztuki Charles Blanc i Ruskin, miłośnik sztuki
Oliver Wendell Holmes oraz malarz
Odilon Redon. Współcześnie mnożą
się wykładnie uczonych. Historia
interpretacji Melencolia I wydaje się
interesująca, ponieważ pokazuje,
jak różnie można zrozumieć jedno i
to samo dzieło. Dlatego mogłaby się
stać paradygmatem krytyki sztuki w
ogóle”. Właśnie, paradygmatem...
Przykładem tego, jak mogą zmieniać
się opinie na temat dzieł kultury, i to
diametralnie, jest, przywoływany zresztą
wielokrotnie, i to właśnie jako przykład
owej zmienności, Vincent van Gogh; za
życia (nie nazbyt długiego, to fakt) nie
sprzedał ani jednego obrazu – zabrakło
kogoś współczesnego jemu, o donośnym
(nie tylko w przenośni) głosie, kto np.
zawołałby: Van Gogh, to geniusz, a jego
obrazy są arcydziełami! Zachwycajcie się
nimi, jeśli wiecie czym jest piękno. I jeśli
tylko stać was na to, kupujcie je!
A gdy w przypadku autora m. in.
Słoneczników, ktoś taki pojawił się (Johanna van Gogh-Bonger i Helene KrӧllerMüller), to po kilkudziesięciu latach, za
jego prace zaczęto płacić ogromne sumy.
I płaci się coraz więcej (rzecz jasna prędzej czy później dojdzie do sytuacji, gdy
większych kwot już się nie uzyska; wtedy
ceny zaczną spadać). Owe sumy zresztą
nijak mają się do artyzmu Goghawianów
czy obrazów innych sławnych malarzy ‒ to
znaczy do piękna utrwalonego farbami

zentujących wszelkie dziedziny, których
działalność przypadła na czas – oczywiście
umowny - trwania danej epoki. Bardzo
Pojawienie się Kogoś, kto stwierdzi, często owe gusty nie są podzielane przez
że Coś jest wspaniałe, i będzie miał Coś epokę ją poprzedzającą, jak też następującą
konkretnego do powiedzenia na temat po niej. Formułując więc opinię na temat,
owej wspaniałości, a także sprawi, że owa przykładowo, jakiegoś utworu literackiego,
opinia dotrze do jak najszerszego grona niezgodną z aktualnie dominującą lub
odbiorców, jest niezmiernie ważne. Ten wręcz obowiązującą oceną, można być
Ktoś może bowiem stać się przewodnikiem zwiastunem poglądu, który będzie obowiąstada. A w stadzie przewodnik jest najważ- zujący w nadchodzącej epoce, ale równie
niejszy. Za nim podążają inni/inne. Odno- dobrze – pozostać niezauważonym. Ową
nieprzewidzialność, co do akceptacji bądź odrzucenia ocen można
by przyjąć za coś jak najbardziej
oczywistego, normalnego, gdyby jednak równocześnie nie miało się do
czynienia z ocenami niezmiennymi,
ponadepokowymi (nie wiemy jednak czy wiecznymi), co najwyżej nie
podzielanymi przez inne kręgi kulturowe. Rzecz jasna nie raz dochodziło
do tego, że ludzkość ‒ oczywiście ta
jej część zainteresowana tymi kwestiami ‒ niektóre spośród tych wielkości traciła z pola widzenia. I to nie
wyłącznie wtedy, gdy dochodziło do
upadku takiej czy innej cywilizacji.
Ale często z powodów, które można
by nazwać prozaicznymi. Przykładem
tego drugiego może być Johannes
Vermeer; ceniony za życia, lecz
rychło po śmierci zapomniany. Niewielka liczba obrazów przez niego
namalowanych (autorstwo niektórych spośród nich jest, mniej bądź
bardziej, problematyczne), najczęściej nie podpisanych, rozpłynęła się
po zbiorach prywatnych. I choćby z
tego powodu nie były one znane osobom tworzącym ówczesne listy malarMelancholia I, Albrecht Dürer skich wielkości. To zaś sprawiło, że
Vermeer pogrążył się w malarskim
niebycie. I dopiero po około 180
si się to w tym samym stopniu do owiec, jak latach wydobył go z niego jeden człowiek.
i do ogromnej większości ludzi. I dotyczy w A mianowicie Étienne-Joseph-Théophile
takim samym zakresie np. literatury, roz- Thoré, pisujący pod pseudonimem Wilhelm Bürger. I odtąd obrazy Holendra
maitych sztuk, jak i polityki, ekonomii.
są przedmiotem westchnień bardzo wielu
osób. Nie mam wątpliwości co do, że nawet,
*
Bardzo wielu krytyków pisząc (kolej- gdyby Vermeer nie znajdował się nigdy we
ny) tekst krytyczny, jest przekonanych, że wspomnianym niebycie, to jeśli ten czy ów
to, co mają do przekazania, ostatecznie przewodnik stada nie zwróciłby uwagi na
wyjaśni wątpliwości dotyczące wymowy jego prace, członkowie stada by się nimi
jakiegoś okrzyczanego dzieła plastycznego nie zachwycali. Mało tego, nie zwracaliby
czy literackiego. I że komu jak komu, ale na nie uwagi.
im uda się zakończyć, wręcz uciąć wszelkie
Wiele jest przykładów na to, że co
dyskusje na ten temat. A to przez obalenie,
punkt po punkcie, argumentów stojących epoka literacka czy malarska, to inna ocena
na straży, takiej czy innej, dotąd obowią- wartości tego samego, konkretnego dzieła.
zującej tezy. Wykażą przy tym, dodatkowo, Czy wobec tego nie jest to wystarczającym
naiwność bądź błędność, a niekiedy i ab- powodem, aby sformułować następującą
surdalność, obowiązujących wcześniej, na tezę: jeżeli punkt widzenia zależy od epoki,
to czy każdy człowiek nie ma prawa fordany temat opinii.
Oczywistością (chyba) jest stwierdze- mułować swej opinii na temat takiego czy
nie, że każda epoka daje wyraz charakte- innego utworu literackiego, muzycznego
rystycznym dla siebie gustom odnośnie bądź pracy plastycznej, niezależnie od
sztuki, muzyki, literatury (jest to estetyczny tego, co na ten temat będą mówiły czynniki
relatywizm odnoszący się do rozmaitych opiniotwórcze, owi przewodnicy stad, i to
rodzajów twórczości), a doprecyzowując: zarówno odnośnie dzieł współczesnych, jak
dzieje się tak odnośnie twórców repredokoñczenie na str. 16
na płótnie. Są jedynie ich zamiennikami,
oczywiście umownymi.

str. 16
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Krytycznie...
dokończenie ze str. 15

i powstałych w przeszłości? W dalszej części
niniejszego eseju udzielę odpowiedzi na
powyższe pytanie.
Nie stawiam znaku zapytania odnośnie
sensu pisania recenzji, gdyż piszący je mogą
po prostu czuć taką potrzebę, choćby ze
względów finansowych. Nie jest też moim
celem dyskredytacja np. historii literatury.
Pokazywanie bowiem, kto na kogo miał
wpływ, wskazywanie na nadzwyczajną żywotność pewnych toposów, charakteryzowanie i nazywanie szkół pisarskich, prądów
literackich, może być interesujące i mieć
znaczenie. Zwracam jednak uwagę na użyte
w poprzednim zdaniu słowo „może”.
Byłoby dobrze, gdyby czytelnicy rozmaitych recenzji, nie poprzestawali na tym,
ale sięgali po zrecenzowany utwór bądź
przynajmniej poznawali inne opinie na
jego temat. Ale najlepiej, gdyby zaznajamiali się wyłącznie z samym utworem! Tak
jednak dzieje się rzadko. Najczęściej bowiem odbiorcy, tych czy innych wytworów
kultury, mają kontakt z recenzjami na ich
temat. A te z reguły nie mają postaci pogłębionej i krytycznej oceny, ale krótkiej i
jednoznacznej opinii. Przy czym niezwykle
często ich lektura poprzedza odbiór owych
wytworów bądź jedynie do przeczytania recenzji sprowadza się „relacja” z nimi. Kiedy
są one pozytywne może dojść do kupienia,
albo pożyczenia książki, pójścia na wystawę
itd. Choć oczywiście zdarzają się i tacy,
którzy postąpią na przekór. Lecz gdy pozna
się tekst/utwór, a także to, co napisano na
jego temat, najczęściej, niestety, oceny/
wrażenia/opinie dostępne w rozmaitych
mediach, zaczynają pełnić funkcję własnych. Dzieje się tak, chociażby, dlatego,
że tak jest… łatwiej. Nie trzeba poświęcać
czasu, i nie tylko jego, na zdefiniowanie,
choćby szkicowe, indywidualnego poglądu.
Niejednokrotnie w grę wchodzi też chęć
uniknięcia ośmieszenia się, szczególnie,
gdy brakuje wiary we własne oceny. To w takich sytuacjach często przytacza się poglądy
recenzenckich sław, owych przewodników.
Stworzona zostaje w ten sposób okazja do

Mecenas Bydgoskiej Kultury

wykazania się, jeśli nie znajomością samego
dzieła, to, choćby, głośnych przemyśleń na
jego temat; do pokazania przy okazji, że
jest się na bieżąco z giełdą recenzencką.
Zwłaszcza, gdy owe przemyślenia są błyskotliwe, albo, mniej bądź bardziej, kontrowersyjne. Lecz może pojawić się wówczas
pokusa do zaprezentowania jakiejś opinii
jako własnej.
(Chlubnym wyjątkiem jeśli chodzi o
formułowanie własnych opinii, są „oglądacze” filmów. Są oni zdecydowanie bardziej
skłonni do formułowania indywidualnych
ocen. Może wynika to z tego, że film jako
młoda, w porównaniu np. z literaturą,
dziedzina kultury, nie obrósł ogromem
wiedzy. Nie jest też traktowany tak bardzo
poważnie.)
Ale z poprzestawaniem na zaznajamianiu się z owymi cudzymi myślami, jak też
przyjmowaniem ich za własne, w najlepszym razie ich interpretowaniem, wiąże
się bardzo poważne niebezpieczeństwo.
Polega ono na braku potrzeby formułowania indywidualnych ocen, przedstawiania
stojących za nimi racji. Także na tym, że
nie ma miejsca na uczenie się krytycznego/
samodzielnego myślenia, albo, że wprost
przeciwnie – następuje jego oduczanie
(się)! Na dodatek istniejące gotowe interpretacje/omówienia utworów niejednokrotnie usypiają wrażliwość czytelników
(podobnie rzecz ma się z miłośnikami
malarstwa, muzyki itd.). Jakby mało było
tego, uważam, że krytyka literacka (jeszcze się wzdragam, aby napisać: wszelka)
najczęściej zagaduje literaturę. Sprawia, że
nie jest ona „widoczna” zza sterty tekstów
jakie na jej temat napisano. Do tego jest
wręcz pasożytem, żeruje na niej. Nie może
bowiem istnieć bez literatury. Natomiast
odwrotna sytuacja jest jak najbardziej
możliwa. Mało tego, mając na uwadze wymowę mego eseju, uważam, że jest wręcz
wskazana.
Wspomniany powyżej proces, Susan
Sontag, krótko i niezwykle trafnie, a zarazem obrazowo, tak oto przedstawiła w
Dziennikach: „Czytanie recenzji zapycha
kanały, przez które napływają nowe idee.
To kulturalny cholesterol”.

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

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

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

Gdy własne opinie na temat jakiegoś
dzieła/zdarzenia kulturalnego stoją w
jaskrawej sprzeczności z poglądami wyrażanymi przez osoby reprezentujące środowiska opiniotwórcze, może to pogłębiać
niewiarę we własny osąd/smak. Ale chęć/
potrzeba wyartykułowania indywidualnego
zdania, a w razie konieczności bronienia
jego, jest wyrazem samodzielności, niezgody na bycie owcą. Choćby dlatego,
że w każdym człowieku, bez względu na
wykształcenie, pozycję społeczną, daje o
sobie znać, a przynajmniej „drzemie”, w
różnym natężeniu, poczucie piękna (jestem o tym przekonany). Potrzeba jego
obecności w bliższym i dalszym otoczeniu
należy do powszechnie odczuwanych przez
ludzi potrzeb (do tych innych należy m. in.
poczucie sprawiedliwości). Lecz poczucie
wartości/ważności własnych przekonań w
tym zakresie, nie rozbudzi się, a potem nie
rozwinie, gdy nie będzie okazji do prezentowania, choćby drugiemu człowiekowi,
własnych racji w postać werbalnej. I to nie
sprowadzających się do, prawie nic nie mówiących, jednozdaniowych sformułowań, w
rodzaju: To jest piękne/To jest brzydkie/
To jest interesujące.
*
Jeśli chodzi o krytykę, to wystawianie w recenzjach bądź obszerniejszych
opracowaniach swoistych ocen, to jedno.
Czym innym, ale niezwykle ważnym, jest
to, co wspomniana Susan Sontag zawarła w
poniższym zdaniu pochodzącym z eseju o
znamiennym tytule - Przeciw interpretacji:
„Od dziesięcioleci krytycy literaccy
uważają, że ich rola polega na przełożeniu
danego fragmentu wiersza, dramatu, powieści czy opowiadania na coś innego”.
Tak więc, ci którzy owych dzieł nie
potrafili stworzyć, jednocześnie mają tyle
tupetu, że reszcie ludzkości wmawiają, że
tylko oni w pełni pojęli idee w nich zawarte. Normalni, że tak ich nazwę, czytelnicy
nigdy nie są tak zarozumiali. W eseju O
czytaniu Wystan H. Auden na temat krytyków tak napisał:
„Jeden Pan Bóg wie, jak głupi bywają
pisarze, lecz nie zawsze są oni tak głupi,
jak przypuszcza pewna kategoria krytyków.
Mam na myśli tych krytyków, którzy ganiąc
jakieś dzieło czy fragment, nie dopuszczają
nawet takiej możliwości, że autor wiedział
dokładnie, co chciał powiedzieć”.
*
W tym, co powyżej napisałem o krytyce
i krytykach, zawarłem jedynie poważne wątpliwości, co do ich roli, znaczenia. Także
cytaty, które wykorzystałem, temu miały
służyć. Ale George Steiner w eseju Wtórne
miasto, w którym zastanawia się nad tym czy
literatura, muzyka, sztuka mogłyby rozwijać
się, wręcz istnieć, gdyby nie towarzyszyła im
krytyka, ocena, interpretacja, zawarł Coś
więcej niż (moje) powątpiewanie. Napisał
bowiem i takie zdania:
„Nie przetrwa żadna bezmyślna literatura, sztuka lub muzyka. Twór estetyczny
jest w najwyższym stopniu inteligentny.
[…] Brzmi to okrutnie, lecz zdaje się, że
krytyka ma wartość wtedy jedynie, gdy
mistrzostwo odpowiadającej formy jest
porównywalne ze swoim przedmiotem”.
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To fakt, że we Wtórnym mieście nie
padają jednoznaczne oceny w rodzaju:
Krytyka jest stratą czasu/jest uzurpacją/nie
ma sensu! itd. Niemniej istotne wątpliwości towarzyszące mi przed przeczytaniem
tekstu G. Steinera, zostały za jego sprawą
jeszcze pogłębione. Ich tropem będę więc
podążał dalej.
Gdyby w ocenianiu np. utworu literackiego czy to beletrystycznego, czy eseistycznego, więcej było kryteriów mających,
choćby, znamiona obiektywności (więcej
niż np. poprawność językowa. Ale i ona jest
współcześnie niejednokrotnie pomijana w
imię inwencji twórczej), można by mówić
o pozytywnej/twórczej roli krytyki. Skoro
jednak tych kryteriów obiektywnych jest
tak niewiele (może nie ma ich wcale?), a
w budowaniu hierarchii na potrzeby teraźniejszości główną rolę odgrywają czynniki
subiektywne, często wręcz pozaliterackie
w postaci, chociażby, interesów wydawców
(przykładem są recenzje z obstalunku),
związków towarzyskich (działanie np. na
zasadzie: dziś ja o Tobie pozytywnie, a Ty o
mnie jutro), to może najwyższy czas zacząć
zwracać znacznie mniejszą niż dotąd uwagę
na recenzje i recenzentów? Moim zdaniem
- najwyższa czas! Z tym, że równocześnie
wskazane byłoby uczynienie kolejnego
znaczącego kroku. Ale o nim będzie mowa
w części następnej.
II.
Wśród wielu współczesnych środowisk
funkcjonuje pogląd, że zjawiska związane
z kulturą nie powinny podlegać ocenom
wartościującym. Ich zdaniem wszystkie
owe zjawiska zasługują na uwagę i każde z
nich jest ważne. To dlatego, że, jak twierdzą wyznawcy tych poglądów, nie sposób
dokonać takowych ocen… obiektywnie (o
trudnościach w tym względzie, kilkakrotnie
była mowa powyżej). A obowiązujący ciągle
kanon, np. w stosunku do pojęcia piękna,
uważają za wynikający wyłącznie z tradycji.
Dlatego są zdania, że o tradycji należy zapomnieć. Natomiast w grę powinien wchodzić wyłącznie subiektywizm w najczystszej
postaci. Przedstawiciele owych środowisk
będą z całym przekonaniem dowodzić,
przykładowo, że instalacja, jaka bądź, ale
chociażby w postaci brył lodu powoli się
roztapiających, uzupełniona prelekcją wyjaśniającą symbolikę kryjącą się za tym „wydarzeniem”, wnosi w duchowość człowieka
ten sam (przynajmniej) wkład, co Dawid wyrzeźbiony przez Michała Anioła (kryterium
piękna w wypadku owych brył zamarzniętej
wody zostanie przeze mnie dyskretnie przemilczane). Będą wyrażać słowa uznania
dla nowatorstwa zaprezentowanego przez
Johna Cage’a w Krajobrazie urojonym nr 4.
Ten „utwór muzyczny” został napisany na
12 radioodbiorników włączanych w ściśle
określonych przez autora momentach.
To, co słyszą słuchacze każdorazowo uzależnione jest od dnia, godziny i rozgłośni.
Według więc wspomnianego „kryterium”
wartość muzyczna owego „dzieła” Cage’a
jest równie istotna, jak, chociażby, Mesjasza
Georga Friedricha Händla, dzieła od przeszło dwóch i pół wieku współtworzącego
wspólnotę ducha.

III.
Wyraziłem wcześniej słowa krytyczne
pod adresem krytyki, lecz muszę w tym
momencie zauważyć, że jestem jednak
świadomy tego, że w znacznym stopniu
to właśnie ona służyła i służy budowaniu
hierarchii w ogólnie pojętej kulturze. To
znaczy, wskazywaniu dokonań bardziej i
mniej istotnych, jak też bezwartościowych,
dla rozwoju literatury, muzyki, plastyki itp.
(dokonania w dziedzinie techniki, nauki są
czym innym. Choć hierarchie i w ich przypadku, lecz nie tak spektakularnie, ulegają
zmianom). Jak więc połączyć krytykowaną,
nie tylko przeze mnie, krytykę ‒ w tej postaci, z którą mamy niestety do czynienia ‒ z
budowaniem hierarchii uważanej przeze
mnie za nieodzowną? Tym łącznikiem
może być, a mówiąc zdecydowanie – winien
być… odbiorca tego czy innego przejawu/
wykwitu/emanacji kultury. Nie kto inny,
ale właśnie On. Lecz od razu zaznaczę:
nie każdy! Jedynie ten, który nie boi się
(dosłownie) podejść krytycznie bądź entuzjastycznie do usłyszanego, obejrzanego,
przeczytanego dzieła. Także taki, który, gdy
będzie odczuwał taką potrzebę, przeczyta
recenzje, ale przeczyta je krytycznie; nie
traktując zawartych w nich treści, jako
prawdy objawionej. Będzie konfrontował
bowiem poglądy recenzentów z własnymi.
A te własne zaprezentuje także wtedy,
mało tego – szczególnie wtedy, gdy będą
one sprzeczne z dominującymi poglądami;
zwłaszcza, gdy stać będą za nimi środowiska
opiniotwórcze. Ale, co ważne, operując
argumentami na rzecz prezentowanego
przez siebie poglądu, równocześnie pozostanie otwartym na argumenty drugiej
strony. A w związku z tym nie będzie, z
założenia, odrzucał możliwości zostania
przekonanym do racji wcześniej nie podzielanych przez siebie.
Odbiorca kultury, jakiego mam na
myśli, a którego pokrótce scharakteryzowałem powyżej, istnieje, jest jednak bardzo
nielicznym zjawiskiem. I na tym polega
problem!
Gdyby jednak sytuacja ta się zmieniła,
a o tym marzę, hierarchia w literaturze,
podobnie jak w muzyce, sztuce, filmie,
uniezależniona od osób będących dotych-
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czasowymi przewodnikami stad, tworzyłaby
się więc w rezultacie wzajemnych oddziaływań między utworami, to znaczy między
ich autorami, ale na oczach widowni, którą
tworzyliby Odbiorcy będący rodzajem sędziów. Wspomniane oddziaływania miałyby
postać, bezpośrednich bądź pośrednich,
odniesień do konkretnych tekstów; zapożyczeń z nich, to znaczy np. rozwijania
tematów i wątków, polemizowania bądź dostarczania kolejnych argumentów na rzecz
stawianych tez, posługiwania się cytatami,
wykorzystywania imion bądź nazwisk postaci funkcjonujących w historii literatury,
jako odwołania do konkretnych postaw/
zachowań, systemów wartości. Tak więc pisząc o idealnym odbiorcy kultury, mam na
myśli nade wszystko odbiorcę samodzielnego. Takiego, który za sprawą efektów tych
swoich przemyśleń, bierze udział w tworzeniu hierarchii dzieł i twórców w obrębie
różnych dziedzin kultury. Uczestniczy w
tym procesie obok ludzi, którzy, z racji posiadanych narzędzi, jak też wiedzy, choćby
nauczycieli, redaktorów, także krytyków
zawodowych, czynili to dotąd. Bo to oni
śledzą powstawanie, rozwój i obumieranie
szkół, kierunków; wpływy jednych twórców
na drugich, oddziaływanie rozmaitych
„izmów” na siebie itd. Owego wymarzonego
przeze mnie odbiorcę, mającego dopiero
zaistnieć w zdecydowanie większej liczbie,
nazywam: Nadodbiorcą. I nie ukrywam,
że pokładam w nim wielkie nadzieje. (Nie
pozostawiam w ukryciu również tego, że
tym określeniem świadomie nawiązuję do
Friedricha Nietzschego; przede wszystkim
do jego koncepcji Nadczłowieka, jednostki zdecydowanie twórczej, starającej się
maksymalnie wykorzystać dany sobie czas. I
nie mającej przy tym nic wspólnego ze strywializowaną, wręcz zwulgaryzowaną wersją
tego pojęcia, która, niestety, funkcjonuje
w społecznym obiegu. Choć w Nietzscheańskim Nadczłowieku budzi mój sprzeciw
to, że bez wahania poświęca on innych dla
osiągnięcia swych konkretnych celów. Stąd
też nie mogę się zgodzić z opinią, że jest
on „wizją człowieka duchowo pięknego”,
jak napisała Hanna Buczyńska-Garewicz w
Człowieku wobec losu.)

Fot. Olga Balkiewicz

str. 18

Akant 3(274)2019

Halina Endraszka
Kresy-utracony świat
Ojczyzna moja z nostalgii,
Z urywków wspomnień
Z dzieciństwa.
Pamiętam sosnę
Na brzegu jeziora,
Co ramionami
Wiatr chwyta.
Pochylona poszukuje
Lustrzanego odbicia,
Wypatruje obłoków
W przepastnej głębinie.
Tajemnicze moczary.
Woalem mgły spowite.
Rozsypane korale
Czerwonych żurawin
Na aksamicie
Bagien omszałych.
Świst kosy
Ścinającej kłosy
Omdlewające z upału.
Śnieżyce, zawieje
Co wilkiem wyją,
Drogi zasypują,
Słyszę miarowy turkot
Kół drewnianych,
Wesołe rżenie koni,
Stukot kopyt
Na ubitej drodze.
Kraina senna
Surowością dziką,
Mgłą zauroczona
Zagubiona w grząskich bagnach,
W piaszczystych pagórkach.
Odchodzą ludzie
Zmieniają się zwyczaje,
Tylko przyroda
Taka sama
Niezmiennie trwa.
A we mnie
Z dawnych czasów
Pozostał szum lasu,
Powiew wiatru
Od jezior.

Łukasz Komsta
***
nie zapytam nikogo, jaka jest, tym bardziej nie zapytam jej samej, jakby z nią było
to nie wypada, prócz tego
każdy ma swoją wersję tej fantazji
to tylko chwile spojrzeń bez słów
na odległość, słuchanie echa serca
w jej interpretacji, to wspólne granie ról
w jednym performance, to upływ czasu
z gonitwą myśli, wszak kiedyś
w końcu ta randka nadejdzie
bez rozmów, bez pytań, bez powrotu

Aleksandra Sołtysiak
Prawda
Nie wikła się w trójkąty
cierpliwie spogląda pod opadające powieki
powleczone zimną powłoką
do ostatniego westchnienia
posłuszna własnej konieczności
zrywa się do ucieczki za każdym razem
gdy tylko poczuje bliskość TAMTEGO stanu ducha
uroniła łzy w wodach płodowych
na skutek splotu płomieni pamięci
przepastne komnaty sumienia
wypełniają uczucia których nie czujemy
odarte ze słów liter dźwięków
uwerturą zabrzmiały synapsy
wielomówny język wyłuskuje pojękiwanie
chciałby oddać wszelkie przenośnie
chwiejące się kruchością przyrzeczenia
za jeden uśmiech
ziarnko prawdy

Jerzy Kaśków
Tato
mnie nie bił Był
nieobecny;
to rodzaj życiowego zwęglenia,
bił się w pierś że nie jest lepszy od innych Był
mi drogowskazem biczem prowadził
żeby wymóc na mnie wysiłek i życie znaleźć
poza nim Ciemność
jest wystygła urocza w swojej chwale Tato
jest dobry kiedy śpi
milczenie jest jego
więzieniem
Boli miłość
dziękuję za wszystkie
lekcje za grzechy które
popełniłem
żeby zrozumieć, iż byłeś dla mnie dobry

Halina Alfreda Auron
Próba czasu
przy furtce - ławeczka
z dzikim winem
porośnięta mchem
wśród podlaskich samosiejek
- owoc ludzkich pogaduszek
w dźwiękach harmonii
ławeczka z półcienia
przy zachodzie słońca
niczym zjawa
. . . ociepla się w pustce milczenia
2.11.2017 r.
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Jerzy Grupiński

Po brukach po kocich łbach mego wiersza wciąż chodzą Żydzi z naszego miasteczka
Między granicznym murem, oddzielającym nas od spokrewnionej rodziny Mozolewskich - a chlewikiem, wisiała „sztanga”,
gruby metalowy pręt, na którym trzepaliśmy
dywany. To jedyna pozostałość po sklepie
Hermanna Podolskiego, który sprzedawał
ubrania „ze sztangi”, tzn. gotowe, kompletne.
Urodziłem się więc w żydowskim domu (Rynek 4), który dziadek Józef odkupił w 1922
roku. Rodzina była wierna mojżeszowej tradycji. Kobiety nosiły peruki. Ściśle przestrzegano szabatu. W ten dzień rano przychodziła
Polka – służąca, tylko po to, by przyłożyć
zapałkę, zapalić (czynność zakazana) ogień
w piecu. Na paradnych drzwiach do salonu
(do pokoju stołowego – jak mówiliśmy)
znajdowały się litery Dziesięciorga Przykazań,
które dziadek po zasiedleniu usunął.
Z omawianej tu książki dowiadujemy
się, że wroniecka, żydowska społeczność
wydała w XIX i XX wieku wiele światowych,
wybitnych osobistości, spełniających się na
terenie naszego kraju, jak i Europy. Są w tej
elicie wybitni pisarze religijni, natchnieni
komentatorzy pism kabalistycznych, społecznicy, rabini, wydawcy, wynalazcy, uczeni.
Wymieńmy tu przynajmniej rabina Isidora
Lipschütza, prof. Adolfa Pinnera europejskiej sławy chemika oraz znanych lekarzy z
rodziny Zondków – profesorów medycyny na
europejskich katedrach. Autorzy pomieścili
w książce, obok znanych już dokumentów,
relacji, materiałów ikonograficznych wiele
nowych, odkrywczych tekstów i zdjęć. Materiały te wspiera bogaty zespół przypisów,
szczegółowych odnośników, bibliografia
pozwalająca nazwać książkę monografią w
zakresie podjętego tematu.
Wśród zamieszczonych materiałów,
sporne odczucia budzą wspomnienia Bernice Fishman pt. „Samotny płomień”. Zaskoczony czytam na str. 11
Szczególne podziękowania należą się prof.
Marysi Galbraith za zakupienie USC Shoah
Foundation w Los Angeles dwóch testimoniałów:
Lucie Gabriel z d. Treitel oraz Bernice Fishman z
d. Graudenz dla Muzeum Ziemi Wronieckiej.
A więc takie rzeczy się kupuje, by je opublikować, upowszechnić? Budzi szacunek i
podziw odwaga i wola walki o przeżycie małej
Bernice – Broni z d. Graudenz... Jej relacja
przesłonięta cierpieniem, traumą i latami,
które minęły... Daleka od obiektywizmu.
Trudno zgodzić się z rozsianymi licznie w
tekście zdaniami, w których autorka pisze,
że Polacy na równi z Niemcami prześladowali, wyniszczali Żydów w lata okupacji.
Te niesprawiedliwe przekazy, na szczęście,
łączy autorka z licznymi relacjami, z których
wynika, że jej najbliżsi i część dalszej rodziny – wszyscy uratowali się dzięki bezinteresownej (a niestety, czasem i interesownej)
pomocy Polaków, ryzykujących życie za
pomoc Żydom. Tak, byliśmy jedynym krajem
w Europie, w którym za tę pomoc karano
śmiercią. Licznie występują więc w opowieści
Broni (potwierdzając historyczną prawdę),
ci którzy ratowali, pomagali: rolnicy, siostry
zakonne, leśnicy, bezimienni ludzie polskich miast, miasteczek. Tłumaczka tekstu
i redaktorzy omawianej tu książki, poczuli

się zmuszeni zmuszeni są do zamieszczania
przypisów, prostujących relację:
Opinia niezgodna z prawdą historyczną.
Polskie Państwo Podziemne instytucjonalnie nie
odpowiada za Zagładę Żydów na ziemiach okupowanej Polski w latach 1939-1945.
Opinia niezgodna z prawdą historyczną.
To właśnie Rząd Polski w Londynie, poprzez
Radę Pomocy Żydom (Żegotę), ratował żydowskich
współobywateli, z kolei poprzez Armię Krajową
wykonywał wyroki śmierci na szmalcownikach i
mordercach Żydów, wreszcie zbierał dowody zagłady Żydów, które później Jan Karski przekazał
rządom Anglii i USA.
Pierwsze zdania wspomnień Bernice
Fishman to obrazy agresji „narodowych”
elementów wobec żydowskich współmieszkańców Wronek, w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny. Oczywiście, znane
są i historycznie potwierdzone akty przemocy, pikietowania żydowskich sklepów,
propagandowych akcji „Nie kupuj u Żyda”.
Sądzę jednak, że więcej w tych działaniach
było „na pokaz”, więcej taniego teatru niż
autentycznej pasji. W miasteczku znali się
wszyscy „od małego”, byli wzajemnie od siebie uzależnieni, w każdym znaczeniu tego
słowa. Bronia – Bernice przyznaje:
Mój ojciec nie był przerażony tymi zdarzeniami. Pikietujący byli jego przyjaciółmi i sąsiadami.
Urodził się i dorastał pośród nich. Przecież nie
skrzywdziliby ani jego, ani jego rodziny. Kłócił się,
że ma tyle samo klientów teraz, co przed demonstracjami, z tą różnicą, że teraz korzystali z tylnego
wejścia do sklepu.
Przypuszczam, że większość „narodowców” po zdjęciu organizacyjnego stroju,
chyłkiem szła „do żyda”, bo tu było taniej
i wybór towaru większy. Na tę dwoistość
zachowań dobrym dowodem są zamieszczone wspomnienia z dzieciństwa mieszkańca
Wronek, który opowiada o takim uczestnictwie z rówieśnikami w Święcie Szałasów,
spożywaniu słodkich, rytualnych ciasteczek
(kugel), o pięknej grze skrzypka Hamela i
podniosłym śpiewie psalmów. Ten sam wronczanin wspomina, jak to będąc chłopcem,
namówiony przez „narodowców” wtoczył do
eleganckiego sklepu Zondków na Rynku,
wielki okrągły kamień. „Na synagodze” jednak, a więc na wronieckim kahale, lokowano,
zabezpieczano sumy – jak w banku, by potem
je wypłacać, uzyskiwać procenty.
W 1872 roku kupiec (Robert?) Mottek z Wronek był jednym z dwunastu wierzycieli wronieckich
franciszkanów, którym pożyczył na dokończenie
budowy klasztoru 500 tal.
Jak w tym kontekście pamiętać opowieść, którą przekazał mi Stanisław Mozolewski, o wronieckich cyklistach, którzy
objeżdżali okoliczne synagogi i kamieniami
rzucali w okna bóżnic? Ale czytam też, że
syna Josepha, zwanego Bubi (występuje w
mym wierszu jako amator polewki, wchłanianej w gościnnym domu Mozolewskich),
uczył na Borku konnej jazdy emerytowany
polski oficer, Kawaler Virtuti Militari – Adolf
Prawdzic Karłowski (grób na wronieckim
cmentarzu).
Podczas prezentacji omawianej tu książki w Muzeum, powrócono to sprawy pięknej,

kutej XIX – wiecznej bramy zdobiącej ongi
uliczkę prowadzącą z ul. Poznańskiej do
synagogi a przeniesionej przez Janusza Łopatę do Muzeum Górków w Szamotułach...
Ten zabytek koniecznie winien wrócić do
Wronek. Ma on i swe znaczenie symboliczne.
Uliczkę wiodącą do synagogi, tradycyjnie
nazywano złotą, świętą drogą, także (przez
nawiązanie do Starego Testamentu) „igielnym uchem”.
Czytałem uważnie omawiana publikację
i trudno nie zapisać pytań: czy z tekstów wynika – kto był inicjatorem budowy lapidarium?
Kto zainicjował powołanie Stowarzyszenia
Lapidarium Żydowskie we Wronkach? Kto
zbierał, gromadził, składał na swojej posesji ułamki macew i zabezpieczał je przed
przewiezieniem do lapidarium? Tych pytań
mogłoby być więcej... I prowadzą one do
Piotra Pojaska, pracownika Muzeum Ziemi
Wronieckiej, którego charakterystyczna
postać każe mi przypuszczać, że jest nowym,
współczesnym wcieleniem żyjącego przed II
wojną we Wronkach – sędziego Tadeusza
Dutkiewicza, bibliofila, kolekcjonera dzieł
sztuki, społecznika. Piotr Pojasek jest redaktorem omawianego tu tytułu, on też dobrał
ilustracje. Pod jego pióra wyszła przeważająca część materiałów zgromadzonych w
książce.
Publikacja „Żydzi we Wronkach i Wartosławiu” zawdzięcza swe powstanie także
licznym osobom prywatnym, jak i przedstawicielom stowarzyszeń, instytucji, władz...
Sfinansowana ze środków Stowarzyszenia
Lapidarium we Wronkach, przy dofinansowaniu Gminy Wronki, zawdzięcza zapewne
środki na swe powstanie także decyzjom burmistrza Mirosława Wieczora i wiceburmistrza
Roberta Dorny, który – jak czytam – był przy
pierwszych rozmowach powstającego Stowarzyszenia. Nie obyło się i zapewne, bez przychylności dyrektora Wronieckiego Ośrodka
Kultury – Michała Poniewskiego.
Uznanie budzi staranność wydawnictwa,
jego wystrój edytorski będący dziełem (jak i
poprzedni zeszyt) Anny Michalak, świetny
papier. Dzieło nazwane skromnie zeszytem
nr 3, robi wrażenie w dobie migotań ekranu,
fejsbuka. Na 320 stronach, ważne, często
po raz pierwszy udostępniane fotografie,
dokumentacja generacji wronieckich i wartosławskich, żydowskich rodzin. W książce
znajdziemy też genealogie, mapy, plany,
„Listę dusz Żydów...” z około roku 1848 (rok
urodzin, zawód). Także i współczesne materiały ikonograficzne, dokumentujące między
innymi budowę lapidarium na Zamościu.
Są i firmowe wieszaki z żydowskich sklepów.
Książkę zamyka (jak symbol) zdjęcie Kapłana
ks. prał. Augustyna Jaskulskiego, proboszcza
w Biezdrowie koło Wronek, autora gramatyki
języka hebrajskiego, podręcznika uchodzącego za najlepsze XIX – wieczne kompendium
w tym zakresie.
Odnotujmy na koniec autorów tego wydarzenia – pięknej książki, z noty redakcyjnej
strony przepisując:
„Żydzi we Wronkach i Wartosławiu,
historia dziedzictwo pamięć”
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Krzysztof Stanisławski
Infekcja
U naszych okien - neonów pstry zamęt O ciężarze właściwym
- lżejszym niż powietrze Ośmielone
tysiącami polubień serfują do kolejnegoświęta Oddechu
chemicznej syntezy trzymającej w objęciach To
co podane - mrozi czujność
rozpala pamięć pręży pychy kark – zmrok zewnętrzny
wewnętrznym się zdaje Zbyt jasnej
abstrakcji
Usidlającym pozorem dobroci – przetrwało
pasemkocienkie Może nazbyt syte
- staje się duszą i życiem
towarzystwa Smugi jasne krople ciepłe W natłoku martwych
natur kolejno
– bez pośpiechu Zanurzone przesunięte wydobyte Miejsca
które po nas wystygły - historii
wielu
schemat Opłotki w chwastach – psy przy łańcuchach
obszczekują drogę Ty stoisz w oknie
okno stoi w tobie W oku
jak szkiełko które pękło - kolorowe wstążki puzderka
zapachy płowe Ochlapana naprędce
szarym wapnem - snu grota Pokalany głaz
oszpecony kamień Zabrakło miejsca na kolejne
zdanie
o stojącej wodzie Lepkiej myśli
przyklejonej zgodą - do metafor środka Wzburzony potok
rwie i huczy – topi ciężki
zegar Upragniony deszcz – zawsze
teraźniejszy Nieciekawy śladów - Już chyba czas
odnaleźć winę Naszą - nie do odpuszczenia Zaplątaną
w w pewność
- cichą zwyczajną Aż nałogową
Powszednią
Przekracza strachu bramę - wspomnieniem po sobie
samej
Dla Pana Stefana Pastuszewskiego

Damian Krzemiński
O szkodliwych niedźwiedziach Jana na Wigilię
Pyta się i zwraca się Iza do Jana:
Czy odsłonić Ci może moje kolana?
Na to Jan do Izy: lgne do Twego serca.
Gdy Jana smartfon puszcza esy w hercach.
Nie chce przerwać, włączyć ni zatrzymaj, ni stop,
Aż telefon czeka na Jana szybkie drop.
Telefon nie wytrzymuje swego ruchu,
Jan: po naprawie będzie zdrów i przy uchu.
Powraca do tematu Erosa, Izy
Gdy Ciebie widzĘ mam w oczach rzewne łzy.
Chce być przy Tobie i nigdy nie opuścić.
Dziś wigilia, Jan idzie karpia udusić.
Bo jak roku każdego, Jan ma swoje dni,
Buduje, mieszka, myśli i rąbie pięć pni.
Drwal z niego, potęga, powali misia,
nie zrobi to jutro, zrobi to już dzisiaj.
Niedźwiedź mu zjada Karpie, Śledzie, Dorsze
I puszcza esemesy Duszę gorszące.
Niedźwiedzie mkną na sawannę i żar słońca.
Wolą znosić suszę niż szacha od gońca.

Rafał Jaworski
* * *
Jerzemu Fryckowskiemu

Janusz Orlikowski
O myślach słów kilka
myślom trzeba dać się wymyślić
bo przecież: ale wymyśliłeś
mówi się określając bzdurę
nie ma – innych poczynań
nawet tabletka działa przecież po czasie
chwila po chwili a najlepiej w ciszy
przez Himalaje złego ducha dni
a na myśli tabletki przecież nie ma
tylko czas działa jak antybiotyk – pomaga
i uśmiech który to przyśpiesza
bakterie grypy myśli
go nie znoszą
tylko pamiętać trzeba
że myśli muszą się wymyślić
i bzdura musi pojąć
że jest bzdurą

Hubet Czarnocki
***
Ona mnożyła światło
przez nieskończoność,
więc zdejmowałeś je
z powietrza.
To była prosta opowieść
przetkana przecinkami
jej stóp.
Tylko się zaznaczyła
w encyklopedii zapachów,
wpisała do księgi
rekordów blasku.
Dobrze pamiętasz jak
mgliła się w oddali.
Dlaczego do dzisiaj
ją piszesz.

Poeta zdradził
W służbie ciemności wiąże w weselny bukiet
jasne sploty metafor wybiela pawiment na który padły srebrniki
Poeta zdradzał w sobie poetę
aby poetą być uznawalnym
Prawda nie ma znaczenia
Znaczy się sprawne słowo
za którym czai się moc nagród
twarde okładki
Poeta zdradził poezję
Jemu wydaje się że jest prowadzony
przez Gwiazdę która wiodła Magów
do Betlejemskiej groty
Kocha wigilijne klimaty
Dobrze mieć
wyśmienite samopoczucie
w „dobrym” towarzystwie
Jest to jakieś rozwiązanie
- nawet subiektywnie moralne
Płynąć
zawsze do właściwej
strony nurtu
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Mateusz Skrzyński

Pocałunek

SIECl

Dzień urodzenia był
dla mnie wyrokiem śmierci
Ten trucicielski zapach morwy w nocnym
sadzie w Orańczycach a potem życie jak
koszmarny
sen z teatrem jak z czarnego kabaretu
z pisaniem jak z wyrokiem na siebie
Z wódką w podłych knajpach
w szpitalach jak w dantejskim piekle
I tak przez osiemdziesiąt lat umierania
bo dzień urodzenia w Orańcycach
był moim pocałunkiem śmierci

Marek S. Podborski
WSPÓLNOTA
Nasze myśli zawrotne
nasze torsy wydatne
nasze domy samotne
nasze żądze przepastne
Nasze lęki wyniosłe
nasze racje prywatne
nasze dzieci wyrosłe
nasze włosy podatne
Nasze deszcze ofiarne
nasze dłonie intratne
nasze gwiazdy polarne
nasze żądze przepastne

Victor Ficnerski

Czy to nie szaleństwo myśleć
że ułoży się po twojej myśli?
Czy Hemingway tak myślał?
pewnie nie, skoro
strzelił sobie w łeb
ale z pewnością coś mu wyszło
dlatego go pamiętają
może zafundował sobie dziurę w głowie
bo nawet jak wychodzi to nigdy nie wiesz
czy to właśnie tak jak tego chciałeś.
Właściwie zawsze możesz
się trochę poszarpać
nikt ci tego nie zabroni
wtedy zobaczysz jaki pająk
do ciebie wyjdzie
a jakiś wyjdzie
na pewno.

Mdłości
i nosić to ciało
to zardzewiałe rusztowanie
te 5 kilo nadwagi
które przyprawia cię o mdłości

Małgorzata Kulisiewicz
Ślady

i wybudzać je z rana
i obmywać
i utrzymywać
w zwarciu
suche pory skóry

Marek Podborski

Ośnieżone szczyty mkną,
jak baranki po niebie,
biały puch muska twarz,
na gałązkach sople światła.
Zimowe słońce króluje
na srebrnej patelni czasu,
schodzi ku nam jasne oblicze zimy.
Na śniegu ślady po Bogu,
jego odbicie w nas.

a potem pod wieczór
kochanie
to co będziemy robić
sobie nawzajem
to okrutne

BALAST
Przyznaj się
nie masz wyjścia
musisz się przyznać
do drzazg cudowności

to naprawdę niedorzeczne

Nie zanurzyłem tej nocy
w beszamelu
dla efektu rozprysku
miliona dni świetlików

Stanisław Chyczyński

Spoglądam
przez zabite okno
nie-ważka nić istnienia
i moje tła konstrukcje
kruche jak wafle

KONFEDERATOM BARSKIM CHWAŁA
Na jednym z wielu pól, dziś polem chwały zwanym,
Jedni ponieśli śmierć, drudzy odnieśli rany.
Xiążę Sapieha padł szablami rozsieczony,
Marszałek Orzeszko – pod kopytami koni.
W pospolitym lesie, od lat Grobami zwanym,
Trzystu znalazło dom – wspólny, pod korzeniami
Starych zbolałych lip. Pilnuje ich archanioł
Z mieczem płomienistym, ze skrzydłami u ramion.
Święty Michał depcze leżącego już diabła,
Jakby zło wcielone nagła niemoc dopadła.
Szkoda, że tego dnia był czym innym zajęty,
Gdy pod Lanckoroną zagrały pistolety…
Czas próby znów bliski. Patrz, coraz głupszy naród.
Trzeba budzić dzwony – wołać tamtych z Baru!…
(sierpień 2018)

Sławomir Krzyśka
***
Wyrasta z ziemi psalm
jazzowy standard prośba
nieme wołanie pokuta
Usta zabrane przez wiatr
błądzą
głaskane cieniami uczuć
W ramionach odległe dni
śpiew nocy
dźwięk poranka
Za oknem krople snów
zabrane
przez oddech wspomnień

Skutki uboczne
dotkliwych mantr maszyn
jak gdyby nigdy nic
czy nie masz wrażenia
że nie mieszczą się w głowie
Same czyste słowa
Sama chmur rozległość

str. 22

Akant 3(274)2019

Jerzy Beniamin Zimny

Wybudzenie
Zawsze zastanawiałem się, jak to jest,
kiedy człowiekowi urywa się film? Czy w
tym stanie traci pamięć po wybudzeniu,
czy wie, gdzie znajdują się jego przedmioty
osobiste. Nie pamiętam, kiedy odeszła ode
mnie świadomość, ostatnim zapamiętanym momentem były elektrody zaciskane
na moich kończynach. Wybudzenie z
uśpienia odbywało się w tajemniczych oparach, coraz bielszych aż chmurki ustąpiły
i ujrzałem twarz kobiecą proszącą o mój
uśmiech. To w celu sprawdzenia nerwu
twarzy, uśmiechnąłem się i wykonałem
polecenie zajęcia miejsca na wózku, którym odwieziono mnie do sali, gdzie dwie
miłe panie pomogły mi zająć wygodne
miejsce w łóżku.
Dopiero teraz uświadomiłem sobie,
że jest już po wszystkim, tylko parcie
na pęcherz było coraz większe. Jednak
kaczka, której chciałem uniknąć, była mi
w tej chwili pomocna, skinąłem na żonę
rozmawiającą z pielęgniarką. Bez krępacji
wsunęła mi pod pościel to bardzo pomocne naczynie i natychmiast poczułem ulgę.
Ale nie do końca, ponieważ na leżąco nie
sposób się całkowicie wypróżnić, wstałem
z łóżka o własnych siłach i udałem się do
łazienki. Po wyjściu usłyszałem okrzyk
zdziwienia wyrażony przez pielęgniarkę:
- Co pan ma na plecach, na prawym
ramieniu?
Dopiero teraz zauważyłem, że mam
na sobie koszulę szpitalną do zabiegów,
szybkim ruchem zdjąłem z siebie to
zgrzebne płótno, ku wielkiemu zdziwieniu
ujrzałem barwną ikonkę: twarz tajemniczą, z okryciem na głowie, z wyraźnym
torsem zakończonym jakby pępowiną, z
boku dwie wyraźne sylwetki pochylonych
aniołów z długimi brodami. Cały wizerunek we wszystkich odmianach czerwieni,
fioletu, czerni, błękitu, bardzo wyraźne
wszystkie elementy, jakby wyszły spod
mistrzowskiego pędzla.
Nie wiedziałem, co odpowiedzieć
pielęgniarce, żona zaniemówiła, pacjent

leżący obok poradził, aby użyć aparatu
w komórce i dokładnie sfotografować
koszulę. Pielęgniarka stwierdziła, że
czegoś takiego jak długo tutaj pracuje
nie widziała. Szkoda, bo trzeba mienie
szpitalne zwrócić.
Do wieczornego obchodu byłem
tak nakręcony, że biegałem po salach z
chorymi. Taki mimowolny wolontariusz,
nawiedzony raczej samarytanin. Nie wiem,
skąd tyle sił we mnie wstąpiło, może środki
wspomagające, a może siły nadprzyrodzone
powiodły mnie w obszary ludzkiego cierpienia. Trudno mi zrozumieć moje zachowanie w szpitalu, kiedy inni po zabiegach
leżeli plackiem, mnie łóżko odpychało,
nie czułem zmęczenia, nie czułem braku
snu, a powinienem, żona, widząc moje zachowanie, zaczęła podejrzewać najgorsze.
Po dwóch godzinach wróciła do domu, a
ja potulny jak baranek wróciłem do łóżka,
pielęgniarka czekała już z kroplówką.
Cztery młode lekarki pojawiły się na
naszej sali podczas wieczornego obchodu,
byłem ciekawy przebiegu operacji, szczegółów zwłaszcza, bo ikonka na koszuli nie
dawała mi spokoju. Jedna z lekarek asystowała przy moim zabiegu, opowiedziała
mi cały jej przebieg ze szczegółami, a na
koniec, będąc już w drzwiach, coś sobie
przypomniała:
- A wie pan, w trakcie zbiegu, do sali
operacyjnej wszedł nasz zmarły w styczniu
kolega. W płaszczu zimowym, z teczką
jak zawsze to czynił, wszedł, rozejrzał
się, przeprosił nas wszystkich i wrócił z
powrotem na korytarz. Przez zamknięte
drzwi, wyobraża pan sobie? Wybiegłam za
nim, ale tam nikogo nie było, siedząca na
korytarzu młoda kobieta przysięgała, że
nikt nie wchodził do sali. Co pan na to?
Bo my dotąd nie możemy pojąć w sposób
racjonalny tego zdarzenia.
- To kółko się zamyka, teraz wiem,
skąd się wzięła na koszuli ikonka. Nie ma
dwóch zdarzeń przypadkowych, jedno
drugie tłumaczy nie gorzej, aniżeli do-

świadczenie naukowe.
Lekarka nie pojęła, w czym rzecz,
dopiero jak pokazałem jej koszulę, zbladła, potem jej twarz zrobiła się czerwona,
długo przyglądała się obrazkowi, po czym
rzekła:
- Nie podejrzewam pana o jakieś
sztuczki, jeśli połączyć te dwa fakty, to trzeba się mocno zastanowić nad ich znaczeniem. Mnie, lekarce, nie przystoi wyciągać
wniosku, ale pan może coś z tym dobrego
zrobić, jeszcze raz wyrażam swoje wielkie
zdumienie, takie rzeczy nie zdarzają się
często. I z pewnością nie jest to cud, bo w
szpitalu cudów nie ma, chyba, że stoją za
tym siły nieziemskie. Nie powinnam tego
mówić.
Przespałem całą noc bez przebudzenia, rano dał mi o sobie znać głód, jadłem
śniadanie powoli, ograniczając ruchy
szczęki, już bez tego napięcia, jaki mi
towarzyszył wczoraj, z ciekawości ruszyłem
potem na obchód.
Było już po porannym obchodzie,
przed salą opatrunkową kolejka, pacjenci
po zabiegach siedzieli spokojnie, wpatrując
się w głąb korytarza, skąd nadchodzili ludzie nie tylko w białych kitlach. Zerknąłem
w duże lustro, wyglądałem jak kosmonauta:
głowa w bandażach, spod opatrunku przy
szyi wystawał długi wężyk, prowadzący do
zbiorniczka wypełnionego moją krwią.
Dopiero teraz zrozumiałem, ile utraciłem
krwi przez cały pobyt w szpitalu. Krew nie
woda, potrafi się odtwarzać i jeszcze zalewać niekiedy człowieka dla jego dobra.
Spotkać w takim miejscu kolegę po
fachu i po poezji to trzecie zdarzenie
wymagające wyjaśnienia. Idzie w moim
kierunku Jurek Szatkowski, w siwej brodzie, wraca skądś po badaniach, idzie i
zderzamy się bardzo wytwornie, klasyczne
„przepraszam”, banalne „nie zauważyłem” i
zupełnie uliczne „uważaj pan”. Przez chwilę zamurowani wpadliśmy sobie ponownie
w objęcia, ale już czulej, wyrażając wielkie
zdziwienie: „cztery lata bez kontaktu” i nagle nasze drogi się skrzyżowały w miejscu,
gdzie krzyż jest nie tylko symbolem. Kolega
nie mógł opanować łez, ja nie wiedziałem,
co zrobić ze zbiorniczkiem, po-stawiłem go
na parapecie, i odwzajemniłem koledze
uścisk powitalny.
- Ty tutaj, od kiedy?
- Dzisiaj wychodzę, miałem badania,
ale obyło się bez ingerencji do organizmu.
Okazało się, że mijaliśmy się w czwartek przed salą operacyjną, mnie wywożono
po zabiegu, on w śpiączce transportowany
był na badanie specjalistyczne, pielęgniarki nie mogły go dobudzić po zastrzyku
uspokajającym. Szczegóły tej poetyckiej
mijanki przedstawiła mi Bożena nazajutrz.
Opowiedziałem koledze o wszystkim, co się
wydarzyło, widziałem w jego oczach wiarę
i coś jeszcze bardzo tajemniczego, długo
milczał, ale patrząc mi w oczy, wykrztusił
z siebie:
- To nie jest przypadek, to nie są
zdarzenia kontrolowane przez ziemskie
mechanizmy, odtąd jesteś dla mnie więcej
niż brat, chociaż tyle nas dotąd dzieliło.
Najwyższy czas wszelkie animozje puścić w
zapomnienie.
Wróciłem na salę i zapadłem w sen
aż do kolacji.
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Janusz Orlikowski

Gdy rzeczy władają
I
„Mieszają się bez różnicy wszędzie, gdzie
jest jakaś potrzeba i obowiązki; są jakoby bez życia, jeśli są bez mątku i poruszenia: <in negottis
sunt negotii causa>; szukają zatrudnienia jeno
dla samego zatrudnienia. To nie tyle znaczy, by
chcieli kędyś iść, ile że nie zdolni są ustać w miejscu; ni mniej ni więcej jak kamień, wzruszony ze
swego położenia, nie pierwej się zatrzyma, aż się
stoczy na ziemię. Zatrudnienie jest dla pewnego
rodzaju ludzi oznaką zdatności i rozumu; duch
ich szuka spokoju w chibotaniu się, niby dzieci w
kołysce.” pisze Michel de Montaigne w tekście O oszczędzaniu woli, jednym z ostatnich
swego życiowego działa Próby.
Niby można powiedzieć: niech sobie
tacy są, co mnie do tego? Mnie to nie dotyczy. Tylko, czy tak jest w istocie? Spójrzmy.
Przecież istotą obecności tego rodzaju ludzi
jest to, że nie działają w próżni i aby mogli
wytwarzać ten ciągły magiel potrzebni im są
inni, którym niekoniecznie ten sposób na
życie jest miły. Mają nie te same priorytety,
albo nawet wręcz te, ale horyzonty ich realizacji zupełnie inne. Nie odpowiada im taki
rodzaj działania, który nie ma w zamiarze
dostrzec celu, a owi ludzie czynią tak, jakby
go w ogóle nie było. Ma się wrażenie, że
pożytkują ku temu wszystkie swoje siły. W
istocie są „(...) jak kamień, wzruszony ze swego
położenia, nie pierwej się zatrzyma, aż się stoczy
na ziemię.” Czyli, jak rozumiem, aż działanie
przestanie być możliwe. Aż wyczerpią się
wszystkie sposoby, aby działanie kreować.
Tylko gdy kamień wędruje w dół, są w
swoim żywiole.
Zatem, w gruncie rzeczy, interesuje
ich nie kończąca się ilości działań i prób
ich realizacji, ale tak by nie zostały zrealizowane bo to powoduje, że pojawia
się pustka, bez działania przestrzeń, a to
wieje dla nich wręcz grozą. Sądzę więc,
że można tu powiedzieć o chaosie; i to
takim wszechobecnym, czyli dotyczącym
sposobu działania, jak i końcowego efektu.
A jak wspomniałem ci ludzie nie działają
w próżni i aby mogli wciąż zapełniać tą
domniemaną pustkę, to nie – działanie
muszą wciąż wytwarzać atmosferę obecności w tym drugiego człowieka, tam go
angażować. Bez niego pozór ich czynów
nie ma barwy, gdyż nie ma kogoś kto by
ich w tej fikcyjnej działalności utwierdzał,
a taką rolę widzą dla innych. I nie ważne
czy ci inni to akceptują, czy nie.
Ta postawa u źródła jest niemożliwa
do zrealizowania. Po pierwsze dlatego, że
jak już przed chwilą wspomniałem: ktoś
może tak nie chcieć i ma do tego prawo,
po drugie może chcieć, tylko nie tak. A
po trzecie wreszcie, gdy powiedzmy w taki
sposób chce, czyni to wtedy w sposób nie
kończący się. Co to znaczy? Przypomina
dziecko (lub nim jest), które jeśli dostanie palec, chce całą rękę. I ten rodzaj
ludzi chce mu ją dostarczyć, a gdy ono to
otrzyma domaga się nogi, itd. I po czasie
ci ludzie już nie wiedzą czego „to dziecko”
chce, a oni i tak starają się tego niewiadomego, dostarczyć. Tylko czego?... „Dziecko” instynktownie wie, że dane działanie

pozbawione jest celu, najczęściej samo tak
czyni; od dorosłych jakby intuicyjnie „wymaga” czegoś właśnie innego, pokazania
celu. Jest też możliwa czwarta „sytuacja”,
zgoda potrzeby i działania, jakby dostrojenie przysłowiowych dwóch połówek jabłka,
ale to zdarza się niebywale rzadko, prawie
w ogóle. A najczęściej by wymagało całkowitego ubezwłasnowolnienia od tego typu ludzi. To nie przeszkadza, niestety, im myśleć
inaczej, najczęściej odwrotnie, czyli że to
oni właśnie czują się ubezwłasnowolnieni.
I są, tylko nie od person swych działań, a
od samych działań.
Są uzależnieni od dziania się rzeczy.
To nie oni władają rzeczami, a rzeczy
nimi. Wystarczy, że cokolwiek się zadzieje
w otoczeniu, nie ważne czy bliższym czy
dalszym, a wiadomo im bliżej tym lepiej, już
pierwsi nadstawiają uszu, już oni są w tym,
już czują się w odpowiedniej racji. Mają
wrażenie, że poprzez swą szybką reakcję
będą po pierwsze pierwsi na stanowisku,
a po drugie, skoro byli pierwsi to do nich
należą pierwsze skrzypce w tym zdarzeniu,
w dzianiu się. Nie przychodzi im do głowy,
że może być inaczej. I dzieje się na ogół na
opak. Zamiast zamierzonego pojawia się to,
czego się nie chciało.
Pisze Montaigne: „Nigdy nie poprowadzimy dobrze rzeczy, która nas posiada i prowadzi”. Nie mogą dobrze dziać się rzeczy,
które nie my ich, a one nas posiadają. Bo
przecież wtedy, to one mówią co i jak, a
nie my.
Dobrze, tylko dlaczego one mówią dla
nas źle? Myślą ci ludzie. Dlaczego dzieją
się zawsze w kontrze? Przecież by mogło
być tak, w tej czy innej sytuacji, by mogło
wyjść, pisząc kolokwialnie, na moje. Co też
rzeczom na tym zależy? Dlaczego dzieje
się inaczej?
Rozstrzygnięcie jest niebywale proste.
Ano z tego powodu, że stoją na stanowisku,
że dobro dziania się rzeczy zależy tylko i
wyłącznie od nich; i bez nich dobrze być
nie może. Nie dopuszczają innej myśli,
musi być tak jak oni chcą, bo tylko to jest
dobre. Nie zdając sobie sprawy dopuszczają się stanąć na miejscu – Boga. A on z
pewnością tego nie lubi, co daje jasno do
zrozumienia.
Pisze Montaigne: „Zarozumiałość i upór
to nieomylne oznaki głupoty. Ten lub ów wyrżnie
nosem o ziemię sto razy w ciągu dnia: nic to!
Na nowo dosiada swych aksjomatów, równie
stanowczy jak wprzódy.”
Ci ludzie nie widzą innej możliwości,
poza którą oni sami widzą. Zawładnięci
rzeczą, wciąż myślą że mogą nią władać, a
w istocie jest odwrotnie. Ronią w związku
z tym nieuzasadnione niczym pretensje, że
wszystko dzieje się nie tak.
Skąd jednak ten upór i ta zarozumiałość? To pochodna jedynego „prawa”,
które nimi włada, że tylko ważne jest ich
działanie i ono wciąż musi się dziać. Że
życie dzieje się bez celu. Przecież to nie
prawda, mówią, cel wyznaczam ja. I tu się
gubią.
Ileż złych przymiotów dla tych ludzi.
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Że uparci, zarozumiali, widzący tylko własne ego, nie postrzegający innych, zapatrzeni w siebie. Uważają, że widzą innych,
a tak naprawdę widzą tylko samych siebie.
Ale co dobrego możemy o nich powiedzieć? Czynią to wszystko dla innych, taką
mają myśl i taką nadzieję. I jest to sytuacja
patowa.
Jak to możliwe? Przecież u podstaw
ich działania jest: czynienie drugim dobra,
by dobrze było i mnie. Każdy ruch wobec
tego się dzieje, ma o tym mówić. Mieszają
się do wszystkiego z przeświadczeniem nie
takim, żeby było gorzej ale, aby było lepiej.
Tylko, że oni o tym lepiej tylko „wiedzą”.
Są na tyle przekonani o własnej nieomylności, że wymagają ten sposób działania bez
skrupułów. A dokładniej skrupuły traktują
jako kartę przetargową, która i tak, według
nich, ma poświadczać ich dobre działanie.
A jeśli coś dzieje się nie tak, to nie ich
wina, a tych drugich. Dotąd o tym będą
wspominać i pozornie argumentować, aż
oni mają w to uwierzyć.
Władani zatem przez rzeczy i przekonani o własnej racji żyją wśród nas. Cóż
możemy im powiedzieć?
Że jest inaczej? To ich nie przekona.
Każde działanie skwitują według nich
lepszym, bo to proponowane mogłoby
doprowadzać do końca niezgodnego z ich
zamierzeniami.
II
Gdy rzeczy władają diabeł się cieszy.
Cieszy się dlatego, że może być w swoim żywiole, który udaje mu się przekazywać bez
większego oporu osobom, które mu ulegają. Stwarza mu dobre warunki, czyli własne
ich przekonanie – to przecież najlepsze, że
to co czynią jest jedynie właściwe. Czy może
być coś lepszego? Z pewnością nie.
Ale – w każdym człowieku pojawia się
w końcu pytanie: ku czemu ma to prowadzić? Gdy kamień spada w końcu na ziemię.
Turlał się turlał, ale w końcu doturlał. I co
teraz, co z moim działaniem? Coś takiego
się w końcu musi się pojawić. Nagle jestem
w bez działaniu, nagle wszystko się zatrzymało. Nie wiem dlaczego, ale tak się stało.
I nie wiem co mam z tym zrobić.
Czasem wtedy pojawia się iskra, która
się przebija, lub zauważamy że chce się
przebić, która coś mówi. Jakieś drobne,
choćby tylko. Jakaś, by wydawało się choćby
drobna – wiadomość? Można ją stłamsić
lub dać jej działać. Można powiedzieć, że
to bzdura, lub pomyśleć inaczej.
A jednak to się pojawiło: dlaczego? W
tym pytaniu dzieje się rozstrzygnięcie. Dla
osób choćby trochę myślących, może pojawić się niepokój i – dlaczego to się zdarzyło? Dlaczego pojawia się coś, co jest wbrew
temu w co wierzyłem, że jest dobre?
Przecież wszystko szło zgodnie z
moimi myślami, byłem w nich, a one we
mnie. Działo się wystarczająco atrakcyjnie
i wszystko było O.K. Dla mnie. I okazało
się, że jestem w tym, a jakby mnie nie było.
Nikt mi nie sprzyja. Pytam więc: dlaczego?
Dlaczego tu nikogo nie ma. Chciałem
czynić przecież wszystkim dobrze. Nagle
okazuje się, że to wszystko, co wokół siebie
wytwarzałem to może być – nie to.
Ktoś podsunął mi książkę i powiedział abym przeczytał krótki rozdział pod
dokoñczenie na str. 24

str. 24

Akant 3(274)2019

Anna Kapusta

Gdy rzeczy...
dokończenie ze str. 23

tytułem Fałszywe problemy. Przeczytałem i
stwierdziłem, że to bzdury. Bo jakże potraktować poważnie słowa: „ Każdy problem
sprowadza się ostatecznie do wyobrażenia, jakie
mamy odnośnie do określonej sytuacji. Sama
sytuacja – niezależnie od jej natury – nie jest
problemem; to moje zapatrywanie na nią stanowi problem.” Autorem jest Pablo d`Orsa,
tytuł: Biografia milczenia, z podtytułem:
Krótki esej o milczeniu. A dalej są słowa:
„Wystarczy więc nie konstruować idei na temat
rzeczy lub sytuacji, aby żyć w poczuciu pełnego
szczęścia. Sekret skrywa się w przyjmowaniu
rzeczy takimi, jakimi są ,a nie takimi, jakimi
chcielibyśmy, żeby były.”(podkreśl. J.O.). I to
mnie zastanowiło. Wzbudziło niepokój.
Wyobraźmy sobie dalej tę sytuację.
Że tych ludzi zainteresuje pozycja hiszpańskiego, katolickiego księdza z Biografii
milczenia. Sama w sobie, z jej przesłaniem
może okazać się zbyt trudna, to znaczy odbiegająca od tego gdzie ci ludzie w sensie
swej obecnej sytuacji są. Medytacja, milczenie, to przecież zupełnie nie ta bajka. Tym
niemniej pewne słowa, myślę że te które
podkreśliłem mogą coś spowodować.
Pozytywnym szokiem również mogą
okazać się te, które pojawiają się w rozdziale Zakochani z dramatu. Tam czytamy: „Na
nasze nieszczęście wszyscy za bardzo lubimy dramaty. Nudzimy się, gdy w naszym życiu zaczyna
brakować dramatycznych wydarzeń! Wymyślamy
więc problemy i trudności, aby przyprawić nimi
naszą biografię, która bez nich wydaje nam się
płaska i i szara. A przecież to, że nie możemy
już wykonywać określonych zadań, nie musi być
problemem; może być wybawieniem”.
Ci ludzie czytają to z pewnością z
niedowierzaniem, ba – z jakimś poczuciem odkrycia stworu nie z tej ziemi, jeśli
oczywiście od razu tego nie odrzucą. Nie
bądźmy jednak pesymistami. Tak, to twór
nie z tej ziemi. To zupełnie coś innego niż
to, czym dotychczas się posiłkowali.
O jakie wybawienie tu chodzi? I czy
ono mi sprzyja? Tylko, czy jest właściwe?
Takie pytania zadają miejmy nadzieję ci
ludzie i którzy postawiony problem mają w
swym teraz wewnętrznym rozdarciu.
Dotychczas wszystko było takie, a przynajmniej miało być, jakie było przez tych
ludzi wyobrażone. Teraz ma być takie, jakie
jest i ma być, niezależnie od tego co o tym
myślą. W słowach to niby drobna zmiana,
w znaczeniu – zasadnicza. Pozostaje kwestia
jak się do tego przekonać? I kiedy jest to
możliwe?
Tylko wtedy, gdy zapomnimy o sobie.
Nas nie ma, są tylko dziania się rzeczy.
Tylko wtedy możemy nimi władać. Jak
możliwe jest dzianie się rzeczy bez nas? Ano
możliwe. Wystarczy się przekonać. Może
nie od razu wszystko będzie takie. Czas jest
tu niebywale istotny. Ale, krótko mówiąc,
coś w tym jest, władam sprawami, gdy nimi
nie władam, by można powiedzieć.
Ot sens naszego dobrego bytu. Wydaje
się nie do pojęcia, a jednak możliwy. Gdy
się poczeka. Nie trzeba nam, aby kamień
stoczył się na ziemię i abyśmy wtedy poczuli
się bezradni. Na toczący się beznamiętnie
kamień warto odpowiedzieć, o ile to możliwe. Aby rzeczy przestały nami władać.

Sztuka kontaktu - praktyka obecności
Kontakt oraz obecność w kontakcie tu i
teraz to dwa pojęcia, które – w najróżniejszych
kontekstach rozwojowych – robią od lat zawrotną karierę. I jak to z takimi popularnymi hasłami bywa, najczęściej stają się one sloganami.
Bo niby są one ciągle w zasięgu naszej uwagi,
ale jakoś tak potykamy się o nie bezmyślnie i
pędzimy dalej. Chcę się podzielić z Tobą ćwiczeniem z kontaktu, które nazywam praktyką
obecności i wykonuję je wtedy, kiedy tylko się
da. Czyli codziennie, bo codzienność to czasoprzestrzeń dla rozwoju (bogatsza niż niejedna
oferta warsztatowa).
Bądź w kontakcie, zauważaj!
Zaplanuj któregoś dnia, że od rana do
wieczora będziesz obserwować wybrane cechy
i zachowania wszystkich napotykanych osób.
Na przykład zwracaj uwagę na to, w jaki sposób
ludzie się dziś uśmiechają i jak okazują Ci złość.
Może to być też inny zestaw obserwacyjny, wszystko według Twojego pomysłu. To połowa ćwiczenia, bo znacznie ważniejszą jest jego druga
część, a mianowicie zauważanie, jak Ty reagujesz
na te zaobserwowane uśmiechy i sygnały złości
(lub innych emocji). Stawiaj sobie pytania: jak
to na mnie działa, co to ze mną robi i co ja z tym
robię wtedy, kiedy obserwuję sytuację? Kluczem
do zadania jest moment, który ja nazywam
okienkiem zauważania. Chodzi właśnie o tę
chwilę, jaka następuje pomiędzy zarejestrowaniem przez nas cechy lub zachowania danego
człowieka, a naszą reakcją. Okienko zauważania
to taki przełącznik pomiędzy bodźcem a reakcją,
czyli miejsce na nasze zatrzymanie, oddech i
refleksyjność. To, co zauważone, już nie miota
nami. Zauważone, to złapane i przejęte. To jest
podstawa sztuki kontaktu.
Zauważaj, a będziesz zauważany!
Sztuka codziennego kontaktu jest częścią
szerszej perspektywy praktyki świadomej obecności. Być w kontakcie, to znaczy być obecnym,
a być obecnym to umieć zauważać rzeczywistość
taką, jaką ona jest w sytuacji jej wydarzania się.
Już po kilku obserwacjach wybranych osób, ich
cech i zachowań, dostrzeżesz bardzo prostą regułę przepływu uwagi pomiędzy obserwowaną
osobą i jej obserwatorem (Tobą). Zobaczysz,
że poświęcenie komuś uwagi przez obserwatora, skutkuje obejmowaniem go uwagą przez
osobę obserwowaną. Uwaga za uwagę. Uwaga

to taki krążący dar, który zawsze jest zwrotny.
Zauważaj, a będziesz zauważony. Osoby poświęcające uwagę innym są lepiej pamiętane i
postrzegane jako życzliwsze oraz wartościowsze.
Sprawdziłam to. Doświadczyłam prawdziwości
tej zasady w bardzo konkretnej sytuacji, kiedy
kasjerka w banku, po pracy i po tak zwanych
„godzinach”, zadzwoniła do mnie z informacją,
że chętnie odda mi od razu zapomnianą przeze
mnie książkę. Umówiła się ona na jej odbiór
specjalnie, obdarzając mnie komentarzem, że
„głupio by jej było trzymać w niepewności tak
życzliwą osobę”. Czując się zauważoną nawet w
tak rutynowym, formalnym kontakcie, odpowiedziała mi własnym zaangażowaniem. Tak działa
praktyka obecności. Zauważony, zauważy także
nas. To siła kontaktu.
Praktykuj obecność!
W kilku różnych tradycjach medytacyjnych mówi się o najbardziej wymagającym
wymiarze twórczej obecności w świecie, jakim
jest de facto skuteczne zarządzanie uwagą na
co dzień. Oczywiście pisma specjalistów od
medytacji nie operują tym słownictwem z zakresu zarządzania sobą (czyli najważniejszym
zasobem w naszym życiu). Także w każdej z
oficjalnie uznanych szkół i orientacji terapeutycznych wątek uwagi poświęcanej zaangażowanemu kontaktowi z rzeczywistością, a więc
okolicznościami, ludźmi i faktami, na które
chcemy mieć wpływ w naszym życiu, sprowadza
się do treningu umiejętności dostrzegania
szczegółów, a następnie abstrahowania z nich
adekwatnych dla nas rozwiązań. Bo nie ma
w życiu scenariusza dobrego dla wszystkich
i w każdych okolicznościach. Wspólnym
mianownikiem dla rozwiązywania życiowych
problemów jest zawsze uwaga i świadoma
obecność z nią związana. Można się jej nauczyć
i korzystać z jej skutecznych strategii. Patrząc
wnikliwie, bez uprzedzeń i z zawieszeniem nieużytecznych schematów z przeszłości, jesteśmy
w stanie nauczyć się widzieć osoby, sytuacje
i sprawy tak, „jakby widziane one były przez
nas po raz pierwszy”, jak to określa jedna ze
strategii psychoterapii Gestalt. Sztuka kontaktu
to zwyczajny i codzienny trening obecności.
Nie ma w tej praktyce oczekiwania na cud ani
innych, komercyjnych obietnic bez pokrycia.
Jest za to wysiłek w kontakcie, zaangażowana
obecność i gotowość do ponawiania realizacji
celu. To praca na tu i teraz.
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Rafał Greczko
Udaje, że kontroluje wszystko

Jerzy Utkin
bezkarnie

Uśmiechy i rozmowy przy kolacji
starannie wyreżyserowane przez
Boga. Mało, wszystkiego
jest za mało - ale
za wiele żądam, czy nie mogę
mieć tego znaku ostatecznej porażki
poniesionej w dzieciństwie?
Ludzie mają inne problemy
i są one poważne.
Ich rany są prawdziwe,
są pęknięciem w kosmosie,
dlatego jest o czym pisać.

żądza mordu lśni w oczach lecz strzelać do ludzi
to zbyt wielkie ryzyko lepiej rąk nie brudzić
za to całkiem bezkarnie strzelać do zwierzyny
można nie widząc przy tym żadnej własnej winy
mordowanie ludności zwłaszcza w czas pokoju
pociąga konsekwencje ale gdy uboju
nastaje pora w rzeźni albo w leśnej głuszy
posokę można przelać aby lżej na duszy
zrobiło się a przy tym rosło przeświadczenie
że mimo krwi na dłoniach wciąż czyste sumienie

Wojciech Kawiński

ma się bo to są tylko bezmyślne zwierzęta
o których już po chwili mało kto pamięta

Różnice

łatwo więc rozładować rosnącą frustrację
dyrektor oraz prezes zawsze mają rację

Dzień, wyczerpany jest
każdy jego gest –

więc im się nie podskoczy chociaż źle się życzy
ale trzeba potulnie iść na krótkiej smyczy

Noc, na parę godzina stara
senność, w czarnych okularach

przy nodze komendanta lub ordynatora
bo na słowo sprzeciwu nigdy nie jest pora

Świt, świeżość przenikliwa
która z a kilka chwil inaczej się nazywa –

odpowiednia choć trochę potrzeba odwagi
by krzyknąć co sił w płucach patrzcie król jest nagi

Zmierzch, szaro-różowe zmęczenie
plecy pochylone, rdzewienie –

za to na łowach w lesie nie w obrzydłym mieście
panem życia i śmierci tchórz staje się wreszcie

Rok, jeszcze jeden obrót
wokół osi, powrót
Przewidywalnych nie-przewidywań
krzywa faktów, jakaś perspektywa –
I znów, błądzenie pośród dat
z pamięcią, wędrującą wspak -

Waldemar Jagliński
Coś z Dicka – finał albo jedynie

Ryszard Długołęcki
Rozmowa
Gdzie mój dom stary?
- Tam – gmach stanie.
Gdzie moi bliscy?
- Nie masz - bliskich.
Gdzie moja młodość?
- Kurz jest na niej.
Gdzie przyjaciele?
- W mroku wszyscy.
Gdzie moja miłość?
- Tam, gdzie oni.
Gdzie troski, radość?
- Były - chwilką.
Gdzie moje plany?
- Nic ci po nich.
Gdzie dni codzienne?
- Masz ten tylko.
Gdzie góry moje?
- Wciąż – tam – stoją.
Gdzie me nadzieje?
- Są – złudzeniem.
Gdzież mam się podziać? - Chwyć dłoń moją.
Gdzie mnie prowadzisz? - W zapomnienie.
*

*

*

tak więc twierdzisz Phil że wracamy z gwiazd
jako biblijni starcy a nawet Chrystus
albo trójocy z elektroniką zamiast mózgu
wracamy z przyszłości nierozpoznani
i spotykamy czcicieli –można by rzecw osobach nas samych
Pascal powiedział- cała historia
to jeden nieśmiertelny człowiek
który nieustannie się uczy
nasze dzieci- ognie świętego Elma
którym wznosimy świątynie
(rzeczywiście człowiek pierwotny i telewizorto szara kosmata istota
kłaniająca się mówiącej formie prostopadłościennej)
i to wszystko również twój wybór Philip
lecz Nadzieja oświetlałaby wówczas
jedynie boga-człowieka
a nie Adama czy Ewę
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Dominik Zawistowski, Stefan M. Żarów

Podniebne inspiracje
Stefan M. Żarów – animator kultury,
poeta, publicysta i eseista, wiceprezes Zarządu Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.
Były długoletni wiceprezes Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, działacz Stowarzyszenia Twórców
Kultury „Sęk” oraz współtwórca Mieleckiego
Klubu Młodych Pisarzy. Współautor wielu
wydawnictw w tym monografii „Przestrzenie
Wyobraźni”. Debiutował w 1984 r. Wierszem „Nokturn”. Autor tomików poezji: Spotkania w rejsie, Na krawędzi rozciągłości, na
Styku cieni, Itaka Odyseusz, na Skraju podróży,
Inez, Kurtyna kolorowych szkieł.
Jaką funkcję posiada książka na przestrzeni
dziejów?
Książka drukowana, zaś wcześniej
rękopiśmienna powstająca w skryptoriach,
powielana przez kopistów wpisana jest w
rozwój cywilizacji. Jest motorem napędowym
cywilizacji. Przekaz pamięciowy taki, jaki
znamy chociażby z Iliady czy Odysei Homera
obarczony był wieloma niedoskonałościami,
uwarunkowany ludzką pamięcią. Ponieważ
pierwotnie nie było innych źródeł komunikowania się poza ustnym przekazem, więc
pojawienie się tabliczek glinianych, zwojów
papirusowych, później książki pisanej, a
następnie wynalezienie druku spowodowało
upowszechnienie dostępności do wiedzy na
niespotykaną przez tysiąclecia skali. W Europie ten znaczący przełom zawdzięczamy
oczywiście Gutenbergowi około 1450 roku i
od tego datowałbym schyłek średniowiecza
i przekroczenie progu nowożytności, jako
krok milowy ku nowoczesności. Poprzez
druk rozwój cywilizacji przyspieszył na niespotykaną dotychczas w dziejach ludzkości
skalę.
Czy słowo pisane było niebezpiecznym
orężem?
Książka stanowiła niebezpieczeństwo
porównywalne z dzisiejszą komunikacją
elektroniczną. Co prawda odchodzimy od
klasycznego pojęcia wydawania książki.
Dzisiaj funkcjonują również nośniki elektroniczne takie jak: ebooki czy audiobooki.
Niemniej jednak książka drukowana jest
nadal bezpieczną, trwałą w swej formie. Jest
przekazem myśli, poprzez bezpośrednią
możliwość zapoznania się z jej treścią, bez
użycia często zaawansowanych i na ogół
niebędących jeszcze w aż tak powszechnym
dostępie czytników.
Jak zaczęła się Pana przygoda z literaturą,
z książką i poezją. Jak to wyglądało z Pana
perspektywy. Co było magnesem, który tak
przyciągał i spowodował Pana zainteresowanie tym tematem?
Opisałem to w dwóch opublikowanych
esejach Pamięć - nieistnienie i konieczność
rekonstrukcji, zaś wcześniejszy, z przed
kilku lat nosi tytuł Kategorie tworzenia.
Może w skrócie, co jest istotne dla twórcy?
Przede wszystkim język. To wspaniałe

narzędzie komunikacji. W tym przypadku
chodzi o żywy język mowy poetyckiej. Druga
ważna rzecz to słuch. Słuch twórcy jest dość
istotny. Jest on ważny nie tylko dla muzyka,
ale również dla poety. To słuch absolutny.
„Ważne jest poczucie rytmu. Odwołuję
się w tym miejscu do Hansa von Baltazara wybitnego filozofa i kardynała, który
powiedział, że myśliciel, a wiec w pewnym
znaczeniu i również poeta, który nie jest
obdarzony słuchem ludzkim oraz słuchem
kontemplacji - modlitwy nie tworzy prawdy.”
Z drugiej strony odpowiedzialność poety za
słowo, wspomnę badania Edwarda Lorentza
tzw. efekt motyla: „W tytułowej anegdocie
trzepot skrzydeł motyla, np. w Ohio, może
po trzech dniach spowodować w Teksasie
burzę piaskową. Przykładami efektu motyla
są zjawiska meteorologiczne.” Przekładając
to na język literacki dochodzimy do wniosku, że słowo również ma ogromną siłę
oddziaływania.
Jaka jest kolejna kategoria?
Zaliczam do niej świadomość. Miałem
przyjemność w swoim dotychczasowym
życiu poznać wielu wybitnych ludzi, w tym
szczególnie wspominam znajomość z ks.
prof. Włodzimierzem Sedlakiem. Podczas
rozmów poruszaliśmy wiele zagadnień natury filozoficznej i antropologicznej. Jestem
przekonany, że w gruncie rzeczy jesteśmy
energią - swoistym kondensatorem - Homoelektronikus. Nasza świadomość to rodzaj
zasobu energetycznego. Nasze biologiczne
odejście i związane z tym perturbacje to asymilacja z energią wszechświata. Świadomość
to również radość jak i cierpienie o którym
wspomina z kolei Max Scheler. Można je
potraktować jako pierwszą kategorię egzystencjalną. Ma to duży wpływ na nasze
zachowanie i postępowanie.
Czy jest jeszcze jakaś ważna kategoria?
Dość istotną jest również tajemnica.
Kazimierz Hoffman, obecnie nieco zapomniany polski poeta, uważał, że poeta jest
„piszącą ręką Boga”. Ktoś powie „masz talent
od Boga”, co brzmi dość pejoratywnie, ale
można również potocznie powiedzieć „Bóg
dał mu talent”, co oznacza, że rola twórcy
musi być naznaczona taką formą. Uważam,
że odbieramy informacje, które wysyłane są
wokół nas i nadajemy im formę słowa.
A jak według Pana rodzi się wiersz?
Odwołam się do dość potocznego
stwierdzenia, dzisiaj klasycznego w swej
formie, niemniej jednak obrazującego
mechanizm powstawania wiersza: wena –
muza - poeta. Pozostawmy przeszłości muzę.
Jednak powstaje pytanie, czym jest wena?
Czy jest istotną formą przekazu wyrazu
emocjonalnego, transu, w który wchodzi
poeta? Bo poeta musi wejść w indywidualny
rodzaju transu, który nazywam -tchnieniem
energii twórczej.
Czyli to wszystkie kategorie?
Reasumując, zbiór tych wszystkich ele-

mentów: język, słuch, świadomość, tajemnica precyzują zakresy działalności poety. Jest
jeszcze jeden obszar, do którego poeta
często powraca. Jest to powołanie. Poeta
musi mieć powołanie.
A jak Pana zdaniem objawia się powołanie?
Czy powołanie objawia się w jeden sposób?
Czy może, dla każdej osoby jest to coś innego?
Sądzę, że forma odczytania tego powołania w sobie samym jest już dość istotna.
Zadajmy sobie pytanie: czy „Poeta” to jakaś
profesja? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że
nie! To jest misja, którą powołani uprawiają,
wykonują, poświęcają się jej. Dla wielu może
to być pierwszą kategorią w jego życiu, lub
drugą. Dla mnie jest to drugą lub równoległą
do pierwszej - zawodowej.
Gdzie Pan znajduje czas na pisanie i czym
ono dla Pana jest?
Piszę wszędzie, jeżeli tylko pozwalają
na to warunki - czas i miejsce nie ma tutaj
istotnego znaczenia. Istotnym warunkiem
jest oczywiście wówczas wewnętrzna potrzeba.
Urządzeniami, które najczęściej obecnie służą
za platformę zapisu są: smartfon czy tablet. W
przeszłości był to zapis odręczny, czyli pióro
czy długopis i późniejsze przepisywanie na
maszynie, aczkolwiek tym narzędziem posługiwałem się biegle od czasów szkoły średniej.
Rozpoczynałem moje pisanie w pomieszczeniach cichych, spokojnych. Nie ukrywam, że
do dzisiaj preferuje pisanie wieczorem czy
w porze nocnej. To czas, gdy otoczenie zewnętrzne jest przytłumione, a głos wewnętrzny
jest dla mnie bardziej słyszalny. Czy tworzenie
jest dla mnie swoistym wentylem bezpieczeństwa? Być może tak. To również może być
forma jakieś terapii, oby nie uzależnienia
(śmiech). Niewątpliwie jest potrzebą przekazu
myśli ukierunkowaną na potencjalnego czytelnika. Taka jest rola poezji, po którą sięga
się z wewnętrznej potrzeby.
Czy ma Pan jakiś symbol, element, który na
stałe związany jest ze źródłem Pana twórczości?
Dla mnie takim istotnym elementem
jest przydrożna dziko rosnąca w pobliżu
mojego rodzinnego domu dworska grusza,
która w mojej twórczości urosła do rangi
mitu. Ta grusza, pomimo, że uległa materialnej destrukcji cały czas istnieje w mojej
pamięci, jest symbolem, do którego często
się odwołuję w swojej twórczości. W tej części miejscowości, z której pochodzę zwanej
Kolonią, zamieszkiwanej od pierwszych lat
dwudziestego wieku przez osadników z innych
terenów, starsi mieszkańcy posługiwali się
jeszcze archaiczną mową zawierającą naleciałości z innych języków, w tym w dużej części
z języka niemieckiego. Ten konglomerat
antropologiczny niewątpliwie miał wpływ na
moje spostrzeganie i ogląd rzeczywistości.
Jak odbiła się na Pana twórczości Pana kariera
zawodowa?
Praca zawodowa nie ma i niemiała bezpośredniego wpływu na formę i tematykę
mojej twórczości.
Ile uczniów w tym czasie Pan „odchował”?
W mojej pierwszej kilkunastoletniej
pracy dydaktyczno - wychowawczej kilkuset,
za których odpowiadałem bezpośrednio,
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dodając do tego oddziaływanie pośrednie
podczas pełnienia innych funkcji administracyjnych. Jest to pokaźna grupa wychowanków.
Co Pana inspirowało podczas wykonywania
tej wielokrotnie niełatwej pracy?
Myślę, że poza przygotowaniem
zawodowym pomocna była moja osobowość. Otwartość na drugiego człowieka, poświęcenie mu uwagi, pochylenie się nad jego problemami. Te relacje były najistotniejsze, obarczone
dużą dozą zaufania z obydwóch stron.
Jak to wygląda dla Pana z perspektywy
czasu?
To zamknięty rozdział, profesja,
którą wykonywałem z pasą i pełnym poświęceniem. Często we wspomnieniach
wracam do tamtych czasów i tamtych
doświadczeń.
A co jest dla Pana kołem ratunkowym w
codziennych obowiązkach?
Poezja
Czy znajomi pytają o Pana twórczość?
Tak, pytają mnie o wiersze. Czy to są
moi wychowankowie? Tak, również i oni.
Co w Pana karierze było kolejnym przystankiem, który rzucił nowe światło na kwestie
twórczości?
Wymienię trzy fakty z życia. Zetknięcie się w połowie lat siedemdziesiątych z
Tadeuszem Śliwiakiem, ówczesnym kierownikiem działu literackiego w krakowskim
Życiu Literackim, poprzez zainteresowanie
moimi wczesnymi wówczas wierszami, znakomitego poety Wiesława Kulikowskiego.
Niewątpliwie wrocławskie środowisko akademickie z jego bogatym wówczas życiem
kulturalnym - pierwsze publiczne prezentacje swojej twórczości oraz późniejszy pobyt
w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych i
w pułku lotniczym, gdzie zauważono nie
tylko moje techniczne predyspozycje ale
również artystyczne. Kiedy się tam pojawiłem oprócz swoich codziennych obowiązków służbowych, wykorzystano moją
obecność dla propagowania literatury poprzez organizację spotkań czy organizację
konkursów czytelniczych. Mam z tamtego
okresu wiele dyplomów i pamiątek, ale

również związanych z tym wspomnień.
Często wyjeżdżałem do szkół na spotkania z
uczniami, jak również na obozy harcerskie
czy młodzieżowe, nie tylko z okazji wojskowych świąt czy rocznic, ale również, a może
przede wszystkim, jako młody dobrze się
zapowiadający poeta w pięknie skrojonym
lotniczym uniformie (śmiech).
Jaka literatura jest dla Pana inspiracją?
Często w moich publikacjach odwołuję się do realizmu magicznego. Wywarł on
ogromny wpływ na mnie w okresie szkoły
średniej, kiedy po raz pierwszy zetknąłem
z literaturą iberoamerykańską. Wydawnictwa te były wówczas szeroko dostępne
na rodzimym rynku. Nadal odwołuję się
do tej literatury, w tym szczególnie do
autora Sto lat samotności noblisty - Gabriela
GarcíaMárqueza, jak również - Miguela
Ángel Asturiasa z jego Legendy gwatemalskie, późniejszego noblisty, którego również czytałem z rozrzewnieniem. Także
twórczość Jorge Luisa Borgesa i jego Zoologia fantastycznanie uszła mojej uwagi. To
rdzenne kanony realizmu magicznego,
który osiągnął swoje apogeum w literaturze tamtego obszaru, konglomeratu
nacji, mitów i wierzeń indiańskich, niezwykłego bogactwa świata fauny i flory. To
wpłynęło na odrzucenie surowego świata
realizmu, poszukiwania poetyckości w
życiu codziennym, odnajdywaniu sensu
tajemnicy. Wszystko to posłużyło do odkrywania głębszej, empirycznie sprawdzalnej rzeczywistości niezwykłych aspektów.
Nasuwa się pytanie czy nurt ten należy
jednak interpretować w kategoriach ontologicznych czy jako technikę mającą
na celu osiągnięcie efektu estetycznego?
Uważam jednak, że ma on nadal w sobie
coś tajemniczego, co inspiruje twórców i
czytelników.
Czy Pana twórczość zawsze cechowała się
takim bogactwem jak teraz?
Przez lata pisałem skondensowane
dosyć szkieletowe wiersze (śmiech). Z
czasem przybrały bardziej rozbudowaną
treść. Wynika to z oczekiwań współczesnego czytelnika ukierunkowanego na
obrazkową formę przekazu. Niemniej
nadal cechuje je specyficzna forma przekazu z nieodłączną obecnością sacrum i

Fot. Olga Balkiewicz
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niezłomnym poszukiwaniem sensu życia
oraz próbą budowy więzi pomiędzy codziennością, a wyalienowaną duchowością
współczesnego człowieka.
Dobry wiersz to?
To wiersz natchniony, a zarazem
komunikatywny, taki, który pozostaje w
pamięci czytelnika.
Dobra książka to?
To książka, którą czyta się do końca.
Jeżeli cofnął by się Pan w czasie do momentu zwrotnego związanego z Pana twórczością, to co by Pan sobie powiedział?
Zrób to samo, idź swoją własną
drogą. To jest autokreacja, ciąg zdarzeń
począwszy od kształtowania się specyficznej wrażliwości estetycznej w pierwszych
latach życia tak niezbędnej w twórczości
poetyckiej. Spuentuję za Jerzym Ficowskim - myślę, że wydeptałem w poezji jakieś
własne ścieżki, po których nikt za mną nie
chodził. Czy one zarosną trawą, czy okażą się
potrzebne, nie wiem…(śmiech).

Janusz Gryz

Pudełko
Pudełko jest tekturowe, mocne.
Mocna jest też jest jego twarda pokrywka
nasuwająca się szczelnie, z westchnieniem
na sztywne, grube boki. Na przykrywce
dziewczynka w żółtym blezerze, półleżąc
na trzcinowym fotelu jak na odwróconym
kapeluszu wietnamskich chłopców rozmawia przez telefon, pozoruje rozmowę
trzymając z zamierzonym wdziękiem w długich palcach ebonitową czarną słuchawkę.
Drugą rękę ma opuszczoną z zaplecionymi
machinalnie w czarny sznur palcami, która
zwisła nad aparatem stojącym na stalowej
nóżce.
Aparat ów posłusznie waruje, polśniewając swymi obłymi bokami i niklowanym
kastetem tarczy. Nogi dziewczyny, z których
jedna wyciąga się jak struna wzdłuż pokrywki, odziane są w ceglastoczerwone rajstopy
przylegające do ciała jak druga skóra. Na
pudełku tym, nie potrzeba czytać holenderskich napisów, którymi ze wszystkich stron
jest ono opatrzone, aby domyśleć się, że
zawierało ono rajstopy. Dizajn wskazuje na
to, że pochodzi ono z czasów mojej młodości i tak mi się spodobało, że wyprosiłem je
od siostry mojej żony. Wcześniej należało
do dziewięćdziesięcioletniej cioci, która
trzymała w nim swoją biżuterię z Jablonexu.
W pudełku tym były: liczące więcej niż pół
wieku bransoletki, broszki, klipsy, korale,
pierścionki… Przeczuwając zbliżającą się
śmierć, ciocia postanowiła rozdać rodzinie
to, co miała jak: płaszcze, żakiety, suknie,
bluzki, książki, bibeloty…
I to, co przeżyte, wszystkie szczęśliwe i
nieszczęśliwe chwile. To co już minęło na
zawsze, a do czego tak przyjemnie tęsknić,
zamyka się dla mnie w tym pozbawionym
nominalnej funkcji pudełku, wypełnionym
teraz długopisami i ołówkami, narzędziami
mojej niewymuszonej pracy.
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Anna Błachucka

Grzechy główne
Tym razem grzechy główne Kościoła.
Wybrałam się w godzinach dopołudniowych
do muranowskiego kina na film Smarzowskiego „Kler”. Sala prawie pełna, z racji
pory dnia wypełniona starszymi osobami. W
całkowitej ciszy widownia chłonie kolejne
obrazy filmu. Tytuł nasuwa uogólnienia,
ale cytat z Ewangelii św. Mateusza „Strzeżcie
się fałszywych proroków, którzy przychodzą
w owczej skórze, ale wewnątrz są wilkami.
Poznacie ich po ich owocach” odsłania intencje reżysera.
Wypunktowane grzechy Kościoła nie
zaskoczyły mnie. Pożądanie władzy, pieniędzy
seksu przez ludzi jest znane, wiadomo też, że
te sfery ludzkich pragnień ocierają się o korupcję, alkoholizm, zachłanność, rozwiązłość i
pedofilię. Skala tych zjawisk jest przerażająca,
ale wielokroć dla mnie niepokojąca, bowiem
obejmuje duchownych. To grupa ludzi,
którym powierza się dzieci. Niepokoi w tym
filmie bezkarność i dulszczyzna. Kościół
powinien być wdzięczny Smarzowskiemu za
ten film. Jest problem. Trzeba o nim mówić
i podjąć logiczne działania.

Tuż za oknem
Tuszowanie spraw przez zwierzchników
to potęgowanie winy Kościoła. Duchowni,
nauczyciele, lekarze, jako ludzie świadomi
swojego powołania i misji powinni być podwójnie karani za pedofilię.

Tych pokrzywdzonych, podejrzanych
ale i sprawców nieszczęść. Seminarzysta żali
się księdzu Kukule, że „Kościół to niby wspólnota, ale jak przychodzą kłopoty do nie ma
do kogo gęby otworzyć”.

Społeczeństwo przyzwala na romanse
księży, na posiadanie przez nich nieformalnych rodzin, rozumie słabostki, zamiłowanie
do wygody i luksusu. Księża, zakonnicy nie
spadli z Kosmosu, wywodzą się spośród nas,
przejmując nasze zalety, ale i wady. Z racji
szczególnej misji, jakiej się świadomie podejmują, winni jednak być od swoich wiernych
lepsi, mądrzejsi, bardziej powściągliwi i
rozważni. Nie są. Swoją władzę wykorzystują
perfidnie, niczego sobie nie odmawiając.
Nie znam badań jaki procent pedofilów jest
wśród lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy,
artystów czy pisarzy i jak na tym tle wypadają
duchowni. Nie wiem, czy jest ich więcej, czy
mniej niż w innych grupach ludzi posługi
społecznej, ale nie zgadzam się na bezkarność i na zamiatanie spraw pod dywan.
Koniec filmu opanowało niewypowiedziane cierpienie dzieci i dorosłych.

Uważam, że jest o czym rozmawiać
i z kim rozmawiać. To, że Bacha fałszuje
nieudolny, zmanierowany grajek, nic Bachowi nie ujmuje. Fałszującego usuwa się
z orkiestry Nasza wiara uczy przebaczania,
zna zadośćuczynienie i zawsze zwraca się
ku pokrzywdzonemu. „Co Wy, na Boga,
robicie?”. Niechże to zdanie wypowiedziane
przez ofiarę przemocy w stronę arcybiskupa
Mordowicza stanie się zaczątkiem myślenia
i rozmów o celibacie, o służbie ludziom, o
szukaniu prawdy o sobie samym.
Może w tym filmie wątków zbyt wiele,
tak jakby reżyser chciał wyliczyć wszystkie
grzechy Kościoła, ale sprawy te niech już oceni każdy widz z osobna. Film zrealizowano
w Czechach, zapewne nie było możliwości
nakręcić u nas. Nie jest łatwo uderzyć się w
piersi i powiedzieć „Moja wina”.
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Tektoniczny uskok milczenia i mowy (1)
I
Ex lingua res novae
Rozważanie roli języka, operowanie nim
jako poręcznym instrumentum a zarazem
unoszenie się ponad jego wszechstronnością
wszędobylstwem, wydaje się teomorficzną
megalomanią, wdzieraniem się tam, gdzie
bez transcendentalistycznej różdżki nie
mamy co szukać. A jednak intelektualne
kwerendy Bergsona czy Nitzschego pokazują
nadludzkie możliwości człowieka. Wzlecieć
ponad świat wydawało się niemożliwe, lecz
konstrukcja takich skrzydeł, aby nie będąc
ptakiem szybować tak wysoko, że wszechświat
wydaje się małym… Człowiek z jaskini nie
marzył o niczym innym jak tylko o wyjściu
poza siebie, bo własne wnętrze zamykało
przed nim wszelkie obiectum, ba zamykało
przed nim jego samego, zawężając zewnętrzność do konieczności i unikursalnego biegu
przez życie. Jaspers zrównuje rozmiary świata
z aktem namaszczenia jego elementów przez
język, który poszerza i ogranicza zarazem.
„Tylko to, co zyskuje język, jest rzeczywiście
obecne, ujawnia się, wychodzi na światło
dzienne i zarazem wprawiane jest w ruch.
[…] Z tego, co po prostu inne, nieme, rozumiem to, co przemieniam w język. Sprawiam,
że ożywa i zaczyna jakby samo przemawiać”1.
Język, studząc usta wachlarzem o baśniowych
barwach probabilizmu, otwiera szeroko świat,
znacznie szerzej, niż realizował dotąd tę misję
wzrok czy inne zmysły, czy myślany obraz. Zazgrzytały wrzeciądze ludzkiej mowy. Otwarła
się brama świata nie tylko rzeczywistego, ale
przede wszystkim rozlicznych wyobrażeń
kompensujących długotrwałe zamknięcie
człowieka w sobie. Wyobrażam sobie oczarowanie doznane przez pierwszych ludzi, którzy
ujrzeli rzeczywistość w jej multyplikacyjnych
możliwościach. Mówili zapewne bez przerwy,
bez znaczenia, czy było to konieczne czy nie.
Smakowali piękno mowy.
Jednakże zdobyczą człowieka mówiącego nie było tylko otwarcie możliwości
smakowania świata w przeświadczeniu o
wolnej selekcji. „Dokonaniem języka jest
zarazem objawienie i przekazanie tego, co
istnieje. Język umożliwia przechowywanie”2.
Kolejne dobrodziejstwo spłynęło więc na
człowieka. Nie ulegajmy atoli pozajęzykowym
mechanizmom wznoszenia. Są niepewne
jak wosk w Ikarowych skrzydłach. Za każde
beneficjum płacimy cenę antagonistycznej
możliwości. Również za pamięć. Tyleż rodzi
egzystencjalnego szczęścia, ileż bólu. Owszem, ta domena języka potrafi układać i
prasować zdania, aby lokować je w niszach
naszego umysłu. Czy wielka summa zalet języka nie staje się matematyczną nicością? Już
samo pytanie przekonuje, iż język w czasach
kamienia łupanego nie był niezbędny, tym
bardziej nie mógł przedwcześnie ulokować
się w świadomości niemego człowieka. Przeto nie współczesnym odczuwaniem uzusu
języka powinniśmy się kierować w eksploracji
tych zdarzeń pradawnych i nieodnotowanych
najmniejszym znakiem stamtąd, a tylko wyobraźnią. Choćby nauka wpiła się w język
igłami najprzemyślniejszej metodologii, nie
uszczknie ani jednego słowa z prehistorycz-

nej mowy, z pierwszej lokucyjnej eksplozji.
Czy mogę posuwać się drogą intuicyjną,
drogą imaginacji tego, co jest przedmiotem
i środkiem dociekań? To pytanie już padało
i pojawi się nieraz. Umaję je tylko bardziej
osobistym kwieciem: czy wolno mi podejmować problem naruszany przez naukę tylko
napomknieniem? Stoją co prawda za mną
nie lada mistrzowie, podpowiadają, lecz
sami obawiają się kroku w stronę tego, co
tyleż pewne, ileż zwiewne i ulotne jak ptasie
pióro. Wiemy zatem, że ech zarania mowy
ludzkiej nie wysłucha nasze ucho, ale też za
lingwistyczny aksjomat należy uznać istnienie
takiego początku.
Podstawą mowy jest zdanie, językowa
cellula, obiekt zamknięty i niezależny, obrazujący pojedynczą myśl. „4.21 Najprostsze
zdanie – zdanie elementarne – stwierdza
istnienie pewnego stanu rzeczy”3. Kiedy to
jedno elementarne zdanie znalazło ujście,
świat wypełnił się zdaniami. Oczywista,
wchodziły one w alianse i rozbraty z innymi. U zarania wystarczyło jedno zdanie,
łączące świadomość i świat napięcie, żeby
człowiek wyfrunął z samotnej szarej dziupli
instynktu i z zewnątrz ujrzał kolory swoje
i świata. W skład zdania wchodzą nazwy,
czyli słowa oznaczające przedmioty. „4.22
Zdanie elementarne składa się z nazw. Jest
związkiem, splotem nazw.”4 oraz „3.3 Tylko
zdanie ma sens; tylko w kontekście zdania
nazwa ma znaczenie”5. Analiza semantyczna
i syntaktyczna podstawowej jednostki języka,
nazwanej przeze mnie cellulą, rozbiór na
poszczególne fragmenty, nie ma żadnego
znaczenia dla sensu wypowiedzi. Myśleć
głęboko nie znaczy więc poddawać analizie
słowa, lecz sens zdania. „4.024 Rozumieć
zdanie, znaczy wiedzieć, co jest faktem, gdy
jest prawdziwe. (Można je więc rozumieć
nie wiedząc, czy jest prawdziwe)”6. Uwaga w
nawiasie jest niezbędna, żeby zmieścić w niej
pogląd o probabilistycznej rozszerzalności
języka, o kreśleniu dróg życiowych wyborów
bez baczenia na życie, tylko na marzenia, i
o dystansie dzielącym język i to, co przezeń
nazywane.
Podobnie mówi Foucault: „Zdanie jest
tym dla języka, czym reprezentacja dla myślenia: jego najogólniejszą i zarazem najelementarniejszą formą, po jego rozbiorze bowiem
nie mamy już do czynienia z dyskursem,
ale z jego elementami na kształt surowego
materiału”7. Cellula, po prostu komórka. Ma
swoje wnętrze, ale znajomość jądra, jąderka,
mitochondrii czy aparatu Golgiego niczego
nie zmieni w podstawowej roli, jaką odgrywa
całość komórki. To dzięki całości istnieją
części. Nie odwrotnie! Nullum membrum
contra cellulam. Nullum nomen contra
sententiam. Niczym jest słowo bez otoczenia
słów. Jedna nazwa nic nie znaczy. Mało tego:
jest niemożliwa do pojęcia. Rzeczywistość
jest barwna jak krzyżacki czub i dla jej opisu
konieczne są zdania, najmniejsze jednostki
porywające ze stagnacji pojedyncze stany
rzeczy. Samoprezentacja myśli zwana przez
Foucaulta reprezentacją to pomysł ukierunkowany wittgensteinowsko ku zdaniu wpasowanemu w myśl, które myśl sama zapisała na
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swej skórze.
Powróćmy do prapytania. Co rozpoczęło ludzką mowę? Niewątpliwie owo łącze
„być”, zwłaszcza w ekspozycji pierwszoosobowej, miało szansę rozpocząć marsz języka. To
zaiste ostoja zdania. Ma prawo i możliwość
powiedzieć, co chce. A w historycznym
aspekcie, to ono połączyło pierwsze, niewymuszone nazwy w całość. Nawet w pojedynkę
coś znaczy. Mówi chociażby o obecności w
czasie i przestrzeni, otwiera je jak Odyseusz
Eolowy worek. „Czasownik »być«, mieszanina atrybucji i stwierdzenia (afirmacji),
rozdroże dyskursu o pierwszej i radykalnej
możliwości mowy, jest pierwszym i najbardziej fundamentalnym inwariantem zdania”8
Kusi, żeby zakrzyknąć „jestem!” z wszystkimi
niedopowiedzianymi przez to słowo znaczeniami. Zakrzyknąć w stronę przeszłości, żeby
echo rozbiegło się w Górach Kantabryjskich.
Poezja tego słowa-zdania kryje się w jego metaforycznej potędze, która nie tylko okrywa
sobą cały świat, lecz także chwyta jego krańce
i obraca ku sobie. Jestem! – rozlega się, by
powrócić echem świata.
„A więc nie nagromadzenie słów prowadzi do utworzenia specjalnych grup słownych
zwanych jakby kto może chciał twierdzić
dla krótkości - »zdaniem«, lecz odwrotnie,
zdanie, jako jednostka sensu i twór – w
stosunku do słów – całkowicie nowego rodzaju, posiada w sobie pewne uczłonowanie,
które ostatecznie pozwala na wyróżnienie w
nim poszczególnych słów, jako względnie
niesamodzielnych jego składników”9. Podobnie do Ingardena twierdzili Humboldt
i Wittgenstein. Powtórzę więc za mistrzami:
jedynym tworem samoistnym i sensownym
jest zdanie.
„Jestem!”, nieodparta pokusa eksploratorów prapoczątku, uwodzi prostotą
wypowiedzi i głębią ukrytego w tym zdaniu
świata. Homo sapiens zwracał się ku temu,
co na zewnątrz, lecz nie dopełniłby miary
dyskursu zawartego w zdaniu, gdyby nie
posłyszał w swej wypowiedzi responsu, który
powiadał o nim i o zdaniu jako o takich samych częściach świata jak dzikie zwierzę czy
firmament niebieski. Narodził się człowiek
jako subiectum. Tak wybrzmiała po raz
pierwszy poezja otwartego kosmosu i otwartego umysłu. „Zdanie i dyskurs pojawiają się
wówczas, gdy stwierdza się między dwiema
rzeczami związek orzeczenia, gdy mówi się,
że to jest tym. […] Cała istota języka zbiega
się w tym szczegółowym słowie [być]. Bez
niego wszystko pozostawałoby w milczeniu,
a ludzie, jak niektóre zwierzęta, daremnie
próbowaliby korzystać z głosu, bo żaden z
wydawanych przez nie okrzyków nie stworzyłby nawet pierwszego ogniwa w wielkim
łańcuchu mowy”10. Foucault unika poetyckiej
treści, lecz nie unika poetyckiej formy. Przeto
jego głos brzmi podwójnie, jakby jedna jego
strona przychylała się do wizjonerskiego zdecydowania, a druga ciążyła ku ziemi. Ruki po
szwom, mówiono w armii carskiej. Francuski
myśliciel lubi granie, brzegi, krawędzie i
szwy. Staram się iść po jeszcze innej stronie.
Nie postponuję pomysłu mistrza; wybieram
inną drogą.
„Bez desygnowania bytu nie ma języka,
tak samo jak bez języka nie ma czasownika
»być«, który jest skądinąd jego częścią”11.
Trudno zaprzeczyć. Ale należy pamiętać, że
bytem jest świat i bytem jest ego. Desygnowadokoñczenie na str. 30

str. 30

Akant 3(274)2019

Tektoniczny...
dokończenie ze str. 29

nie bytu polegało więc na połączeniu świata
i ego innym węzłem niż naturalna konieczność, gdzie ego było tylko częścią świata.
Autor „Narodzin więzienia” rozwija swą myśl
jakby ex post. Ze współczesnej perspektywy
rozwoju języka ocenia jego kształt niegdysiejszy. Jest genialny, bo nie wskazując, wskazuje.
„Byt, w imię którego język przekracza znaki,
jest niczym więcej niż bytem myślenia”. Zaiste
możliwości języka, u zarania wyrażające się
gwałtowną jego erupcją, realizują się zawsze
przekraczaniem wyznaczonych granic. Język
rozkwita w sobie nieujarzmioną wiosną rozwoju. Zaiste byt myślenia jest bytem języka.
Każde rozszerzenie dziedziny myślenia czy
nawet obserwacji owocuje pożarem granic
języka, na którego pogorzelisku rozkwitają
świeże anemony mowy, by przemienić się w
ziarna myśli. Myśl i mowa są nierozdzielne.
Owo rozszerzenie myśli – bez mowy stałoby
się w trójnasób spowolnione lub byłoby zgoła
niemożliwe.
„Słowo nie mogłoby »znaczyć« jakiejś
rzeczy, gdyby między tą parą nie istniała
przynajmniej częściowa tożsamość”12. Niebezpieczny precedens. Częściowa tożsamość
nie istnieje, natomiast mogę wyobrazić sobie
tożsamość zamgloną, tę właśnie, która jest
odbiciem ego w zwierciadle świata. Cassirer
akompaniuje swej naturalistycznej śpiewce:
„Związek między symbolem a przedmiotem, który symbol ów przedstawia, musi
być związkiem naturalnym, a nie jedynie
konwencjonalnym. Słowa języka ludzkiego
nie spełniałyby swego zadania bez takich
powiązań; stałyby się niezrozumiałe”13. Odrywanie słów od rzeczy dla zgłębienia obecnej
w naturze struktury nazywania przypomina
średniowieczną próbę ognia i wody dającą
zwycięstwo nad prawdą jej dochodzeniu.
Po wierzchu patrząc, można się doszukiwać
podobieństw między słowem i rzeczą, lecz
zawsze ze świadomością niemożności spenetrowania warstwy podjęzykowej. Pozostaje
więc intuicja. Zaiste daje ona poczucie sensu
naturalistycznej teorii związku słowa i rzeczy,
lecz nie zapominajmy, że większość słów to
abstrakty, które piętrzą się niczym warstwy
sedymentacyjne wyrastające z dna morza.
Powstanie słów wymagało od człowieka odwołania się do własnego umysłu. To on, nie
natura, potrafił tworzyć kategorie i uogólnienia. Ponadto nie w słowie należy szukać
owej „częściowej tożsamości” z naturą, lecz
w zdaniu.
II
Mowa i milczenie
Nawet najdalszy bieg myśli ku horyzontom przeszłości nie odsłoni tej archaicznej
pasji mówienia. Część tej niewiedzy może
wywodzić się z owego pytania zasadniczego,
które nieraz już stawiałem: po co mówić?
Zakłada bowiem ono, że działanie jest sprawniejsze od gadania; przynosi szybki i widoczny efekt. Jednakże milczkiem wykonywane
łupanie kamienia dawało czas na myślenie
o ciemnej niszy istnienia i instynktownym
zamknięciu ego. Te obrazy uczuć, przesłaniane niekiedy czujnym i niepowstrzymanym
działaniem w sferze myślistwa czy seksu,
powracały. Rodziła się mglista świadomość
egzystencjalnej udręki, zamknięcia w sobie,
oraz chęć wyjścia poza instynktowne wybuchy

i obiektywnego spojrzenia w twarz ego. Obrazy zwierząt na ścianach jaskini sprawiały, że
myśl odpływała daleko, nie wiadomo dokąd.
Pamięć notowała tylko obrazy: krew zwierząt,
gładkość skóry kobiety, zapach ogniska…
Ludzkie wnętrze, zamknięte w dybach ananke, nieruchawe, lecz dyszące żądzą secesji jak
wulkaniczny krater. To ono chciało przemówić, by sprzymierzyć się ze światem i by świat
doń też przemówił i pouczył. Atoli presja
rzeczywistości działała jak szpicruta i klapki,
które utrzymują konia w obranym kursie. Ani
kroku w bok. Wstecz albo naprzód. Chód po
unikursalnej linii.
Owiewa i powstanie, i funkcjonowanie
mowy niewątpliwa tajemnica. A jest nią rozumienie tego, co wypowiadają własne usta,
i tego, co wypowiadają czyjeś usta. Być może
problem jest głębszy: jak ruchem warg i języka wprawione w drgania powietrze potrafi
przekazać myśl? To wynalazek (nie będę już
udawał zwolennika naturalistów) epokowy,
po rzeźbie i malarstwie – największy ludzki
wybryk intelektualny. Wybryk? Historycy mówią wciąż o łupaniu kamieni, ale nie łupanie
stanowiło przełom, lecz sztuka. „Wybryk” jest
więc eufemizmem, sympatycznym uśmiechem w stronę historycznej narzędziowni.
Nie etapy mowy ludzkiej tworzą rów mariański poznania, ale jego intelektualne brzegi,
fakt, myśl i zdanie.
„Mówić to przedstawiać przez znaki i
nadawać znakom pewną syntetyczną formę
narzucaną przez czasownik. […] Słowo »być«
tkwi w każdym zdaniu, ponieważ nie można
powiedzieć, że jest coś i w pewien sposób,
nie mówiąc przy tym, że to jest”14. W drugiej
części tej ciekawej wypowiedzi Foucault
powołał się na Destutta, w komentarzu rozszerzając jego myśl: „Ale słowo »jest«, obecne
we wszystkich zdaniach, zawsze stanowi część
orzeczenia, jest jego wyjściem i podstawą,
ogólnym i powszechnym orzeczeniem”.
Parafrazując Homerowy werbalny fryz, rzec
należy, że bez „być” nie wymknęłoby się zza
zagrody naszych zębów żadne słowo.
Jedną z cech języka jest dyskursywność.
Język, jak napomykałem, można przedstawić
jako chmurę przenikającą ludzi do szpiku
kości, choć niekiedy wydaje się czymś zewnętrznym jak igły na sosnowej gałęzi. Kiedy
kończę mówić, nie oznacza, że język oddalił
się, a ja mogę nań patrzeć z zewnątrz. Zawsze
jestem we wnętrzu tej chmury. Dyskursywność mowy opiera się na dwóch filarach:
jeden przypomina kurzą łapkę, na której stał
domek baby-jagi; to oparcie na odniesieniu
do rzeczywistości. Drugi mocuje domek od
wewnątrz; to uspołecznienie języka, hasło
i odzew znane tylko ich użytkownikom.
Oznacza to, że „słyszenie jest dla mówienia
konstytutywne”15. Także monolog, najpotężniejszy propagator mowy, spełnia te warunki.
„Zdanie jest bowiem reprezentacją artykułującą inną reprezentację i dającą możliwość
przesunięcia, które pozwala zarówno na
wolność dyskursu, jak i na odmienność języków”16. Te logiczne uogólnienia pokazują,
jak wiele się dzieje wewnątrz języka, wewnątrz
owej chmury. Jednego język nie potrafi zrobić, przeskoczyć sam siebie, żeby odsłonić i
obejrzeć swoje plecy. Jednakże dzięki swej
reprezentatywności, o której powiada Foucault, zapewnia wolność wyboru tak wielką,
że pozwala podejmować próby przenikania
nazywanej rzeczywistości.
Homo sapiens „wypowiada się nie dla-

tego, że jest zrazu jako coś wewnętrznego
zamknięte wobec zewnętrza, lecz dlatego,
że jako bycie-w-świecie rozumiejąc jest już
na zewnątrz”17. Wydaje się, że Heidegger
analizuje stan obecny, stawanie się języka,
niekoniecznie spójny z początkiem mowy.
Konkludując ku zamierzchłej przeszłości, nie
można wykluczyć, iż był moment, w którym
kosmiczna litania czasu wymodlić chciała u
człowieka wyjście z siebie. To dążenie rzeczywistości do uświadomienia swej istności. Nie
pyszniąc się ludzką powłoką, skromnie rzec
można, że rzeczywistość wykreowała język
ustami człowieka na chwałę swoją.
Mowę cechuje od przed-zarania możliwość milczenia. Albowiem gdyby milczenie
wiązało się z niemyśleniem, oznaczałoby
chwile śmierci pośród pochodu życia. Ktoś
musiałby wlec milczącego przez czas milczenia. Myślimy zawsze. Nie odstępują nas pełne
zdań obrazy. Atawistyczna tęsknota za takim
milczeniem nie istnieje. Obecne milczenie
jest bowiem zdaniem, na podobieństwo tych
wypowiedzianych. To milczenie ziemskie.
Pochylony nad martwym reniferem homo
sapiens milczał. To była jego mowa. Tak komunikował się ze światem; tak demonstrował
siebie światu; tak podpowiadał mu instynkt.
W ten sposób „wypowiadane jest właśnie
bycie na zewnątrz, tzn. aktualny rodzaj położenia (nastroju)”18. Lecz istnieje milczenie
potężniejsze, kosmiczne, o którym powiada
Wittgenstein jako o niemożności wypowiedzenia niewypowiadalnego, choć ludzka
tęsknota i tam sięga, albowiem „sensem
zdania jest jego zgodność lub niezgodność z
możliwościami istnienia i nieistnienia stanów
rzeczy”19, a każdy uważa, że posiadł zdolność
wnikania słowem wszędzie.
Stawanie na owej granicy mowy, bytu
i transcendencji zbytnio nobilituje, choć
w rzeczywistości oznacza w swej bytowości
samoświadomość istnienia. Tej granicy
człowiek nigdy nie przekroczy. Chyba że
przez powrót do milczenia. Ale tylko mowa
potrafi wypowiedzieć jakikolwiek sens. Jak
zrozumieć milczenie? Dopiero uzus języka
eksponuje je w odpowiednim stosunku do
rzeczywistości, jako prostą prostopadłą do
egzystencjalnej treści istnienia. Formą języka
milczenia wydaje się modlitwa, a zwłaszcza
wiara w przymierze z Bogiem. „Położona
jakoś zrozumiałość bycia-w-świecie wypowiada się jako mowa. […] Mowa jest egzystencjalnie językiem. […] Język mówiony
cechują możliwości mówienia i milczenia”20.
Tylko milczenie potrafi przypiąć Ikarowe
skrzydła myślenia. Zasłuchanie, zaczytanie
lub zapatrzenie też jest tak rozumianym
milczeniem.
Język nigdy nie używał suwmiarki czy
mikrometru, by nazwać ścisłość dopasowania
do rzeczy. Pod tym względem był i będzie
podobny do popychanej przez dzieci obręczy; nie sposób przewidzieć jego zwrotów
i zatrzymań. Aktualność mowy jest zawsze
niepewna, zrozumiałość – dwuznaczna. Nieścisłość nazywania przedmiotów i obrazowania faktów sięga prapoczątku. Kategorialne
uogólnienia są nieodzownym pomostem pomiędzy mową a pojmowaniem rzeczywistości.
Nie ma innego języka. „Język jako taki oraz
język w jego stadiach prymitywnych nie jest
ścisły, a nie jest też, w naszym sensie, wyraźny: ścisłość w języku rozjaśnia to, co zostało
powiedziane – jego znaczenie; wyraźność,
w naszym sensie, rozjaśnia moc wypowie-
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dzi, czyli to, jak […] trzeba je traktować” .
Niestety zapomniał język o sobie. Spóźnił
się z reakcją na rzeczywistość. Stał się mową
proroków, a nie prorokowaniem. Zarzuty
poniewczasie. Język nigdy nie miał szans na
osiągnięcie ścisłej miary, bo i rzeczywistość
jest chaotyczna i niedokładna. Skoro nie
można wszystkiego naznaczyć stosownym
słowem, abstrakty są koniecznością. Bez nich
utonęlibyśmy w powodzi słów. Należałoby las
wypełnić pojedynczymi drzewami, lecz jaki
byłby sens lasu?
Niemniej jednak, mimo swych mankamentów, język jest jedynym na tyle sprawnym
medium, że pozwala człowiekowi podejrzewać subiektywizm wypowiadanych racji
lub poznawczych ocen rzeczywistości. Ta
obiektywistyczno-subiektywistyczna chwiejność jest zalążkiem utrwalania w nauce
językowej ścisłości wbrew komunikacyjnemu
rozluźnieniu języka. „Nie jest prawdą, by
same tylko wypowiedzi językowe były traktowane jako prima facie świadectwo istnienia
rzeczywistości, która jest przedmiotem tych
wypowiedzi”22. Mimo wychodzenia myślowego poza język, nigdy nie możemy naruszyć
jego granic, tak, jak nie jesteśmy w stanie
przekroczyć jego logiki. „Skłonni jesteśmy
nie zauważać, że większość rzeczy i większość
domniemanych cech tak zwanego świata
poznajemy przez język i wierzymy w nie w
wyniku projekcji, której punktem wyjścia
jest język. Ludzie bezkrytyczni dochodzą w
ten sposób do teorii języka jako zwierciadła:
traktują elementy języka jako nazwy elementów rzeczywistości, a prawdziwe wypowiedzi
jako odwzorowanie rzeczywistości. Wszelkie
osobliwości języka rzutują oni automatycznie
na świat, dopatrując się w nim koniunkcji i
alternatyw, pojedynczości i mnogości, określoności i nieokreśloności, faktów i stanów
rzeczy – po prostu na tej podstawie, że analogiczne elementy i rozróżnienia występują
po stronie języka”23.
Wnioski Quine’a nie oddzielają języka
od rzeczywistości, ale tworzą z nią dziwny
związek, jakby to, co autor napisał, nie było
książką. Wydaje się, że Quine popada w petitio principii, zapominając, iż założeniem
funkcjonowania języka jest kartograficzna
siatka nałożona na rzeczywistość. Poza linie
jej ok nie sposób wyjść. Ba, tylko po owych
liniach niczym pająk jesteśmy w stanie się
poruszać. Nauka, filozofia czy sztuka próbuje
zacieśniać tę sieć; i jest to jedyna możliwość
dokładniejszego czytania rzeczywistości.
Zwłaszcza poezja potrafi też wykorzystywać
owe oka dla poruszenia wyobraźni. Najwyraźniej amerykański filozof podważa myśl
Wittgensteina, który twierdził: „Logika nie
jest teorią, lecz lustrzanym odbiciem świata”24. Natomiast zasady logiki czerpią pełnymi
garściami z języka, żeby się uzewnętrznić.
„Zdanie pokazuje logiczną formę rzeczywistości”25. W ten sposób jedynie język poświęca
się dla wielu aspektów życia, z zastrzeżeniem
że jego surowym (bezwzględnym) sędzią jest
logika, która, wnioskując z przemilczeń tekstu Wittgensteina, jest matką mowy ludzkiej.
„Logika wypełnia świat; granice świata są też
jej granicami”26. Powtórzę to, com niedawno napisał, lecz w poetyckim natchnieniu:
człowiek brodzi w rzeczywistości po pas, w
języku po szyję, a w logice tonie. Tak łączę
w jedno Quine’owsko-Wittgensteinowski
obraz języka.
cdn.
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Jarosław Seidel

Wychowanie i sztuka
Sztuka jest wielką zdobyczą ludzkości.
Poprzez sztukę człowiek się wypowiada,
komunikując światu swój świat wewnętrzny
– uczucia, emocje, refleksje. I chociaż sztuki
wizualne, czyli plastyczne są jakby najbardziej
spektakularne w swojej formie, to jednak literatura i muzyka docierają do nas najbardziej i
najlepiej. Dlatego osobno należałoby omówić
sztuki plastyczne, literaturę i muzykę. Wszystkie gatunki i rodzaje sztuki dają nam coś,
czego i tak doświadczamy patrząc, słuchając
i dotykając całej dookolnej rzeczywistości –
przeżycie estetyczne. Odczytując z niej piękno, a czasem i brzydotę. Natura sama w sobie
jest piękna. Sztuka zawiera ten sam element
co natura. Mówi się, że sztuka ubogaca duchowo człowieka. Ale jak i dlaczego, skoro na
wyciągnięcie ręki mamy samą naturę? Różnica
pomiędzy oddziaływaniem natury i sztuki jest
taka, że obcując z naturą kontaktujemy się z
Duchem całego Uniwersum, natomiast obcując ze sztuką kontaktujemy się z odbiciem duszy artysty. I tu dochodzimy do zasadniczego
problemu: czy świat mógłby istnieć bez sztuki
i kultury? Z pewnością tak. Wszak jako taki
istniał przez miliony lat. Ale świat współczesny (mówiąc: współczesny, mam tu na myśli
ostatnie kilka tysięcy lat) tak przyzwyczaił się
do kultury i sztuki, że już nie wyobraża sobie
istnienia bez tych atrybutów człowieka, a nawet człowieczeństwa. Oczywiście, są ludzie,
którym wystarcza pełny portfel i smartfon. To
konsumenci. I to cała ich kultura. Ich kontakt
ze sztuką ogranicza się do oglądania telenowel
i reklam w telewizji. To degenerująca część
społeczeństwa – całkiem spora. My, kulturalna
mniejszość społeczna, wiemy, że sztuka oprócz
przeżyć estetycznych ma na nas jeszcze inny
wpływ – uwrażliwia: na nas samych, na świat
i drugiego człowieka – na ludzi. Zacytuję tu
fragment mojego eseju „Poza kontekstem”:
„Istnieje wspólnota krwi, i to jest natura, ale
istnieje też wspólnota myśli i ducha, i to jest
kultura. I jeżeli akceptuję kulturę, to tylko dla
jej wymiaru i aspektu uniwersalnego, wspólnotowego i jednoczącego. To, że człowiek ulega
transcendencji, wykraczając poza samego
siebie zawdzięcza właśnie temu pierwiastkowi
kultury i drugiemu człowiekowi”. To samo
można powiedzieć o sztuce, która jednoczy
ludzi, tworząc z nich wspólnotę ducha.
Pierwszą rzeczą jakiej doświadczył człowiek
pierwotny, był obraz. I był to najwspanialszy i
najdoskonalszy obraz na świecie – obraz natury.

Pierwszym wrażeniem jakie odbiera człowiek,
jeszcze w łonie matki, jest obraz światła. Tak
więc, najpierwotniejszym wrażeniem jakie
odbiera człowiek jest obraz (stąd tak ważna dla
nas jest materia snów, które składają się niemal
z samych obrazów). Z obrazów (i krajobrazów)
składa się cała nasza dookolna rzeczywistość.
Ale nie tylko obraz, bo też dźwięk – poszum
wiatru, głosy, tykanie zegara, wreszcie muzyka.
Dlatego np. poezja odwołuje się do tego co najpierwotniejsze – do obrazu i dźwięku, w postaci
melodyki i rytmu. Rytm, poza dźwiękiem, występuje w naturze, ale jest czymś nieuchwytnym.
Sztuki plastyczne odwołują się do obrazu, czy
to płaskiego, jak w malarstwie, czy przestrzennego, jak w rzeźbie. Muzyka odwołuje się do
dźwięku. Poezja korzysta zarówno z jednego jak
i drugiego. Jak już zostało powiedziane – sztuka
rozwija: zmysł estetyczny, wrażliwość, a przede
wszystkim człowieczeństwo. Czy żeby żyć dobrze
i uczciwie potrzebna jest sztuka? Nie, ale sztuka
nadaje temu prostemu a jakże skomplikowanemu życiu niezbędnej przyprawy. Dopiero
wtedy możemy się delektować (kontemplować)
smakiem życia. Począwszy od sztuki parzenia
herbaty, a skończywszy na Requiem Mozarta
czy rozprawie filozoficznej Stirnera. Niestety,
dzisiejszy system edukacyjny nieprzyzwoicie
zaniedbuje sztukę, zaniedbując tym samym
człowieczeństwo małego i młodego człowieka.
Traktuje sztukę z dużym lekceważeniem, tak
jakby lekceważył istotną część aspiracji młodego
człowieka. Dlatego mamy społeczeństwo głuche
i ślepe, a także nieme. Wytworzyły się wąskie kasty malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, dziennikarzy i
literatów. A gdy normalny, przeciętny człowiek
ma napisać list, to sprawia mu to niebotyczne
trudności, nie mówiąc już o wypowiedzi na
temat obejrzanego filmu, przeczytanej książki,
czy wysłuchanej muzyki. Ubóstwo merytoryczne
i formalne w dziedzinie recepcji i rozumienia (a
także oceny) sztuki jest w naszym społeczeństwie
po prostu katastrofalne.
W tej dziedzinie wracamy do średniowiecza. Na Zachodzie jest jeszcze gorzej. A wszystko
zaczyna się (i kończy) w szkole. Tylko nieliczne
jednostki, którym rodzice zaszczepili miłość do
sztuki, są w stanie odbierać i smakować sztukę
(kontemplować). Czasami zdarza się, że z tych
jednostek wyrasta ktoś, kto sam zaczyna tworzyć.
Tacy ludzie, poprzez swoją sztukę tworzą kulturę
tego kraju. Musimy ich chronić, tzn. tworzyć
im takie warunki, aby ich talent rozkwitał jak
najpełniej i jak najdłużej.

„WYPOCZYNEK NA WSI”
Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący
na Trzy Korony i w drugą stronę do Czorsztyna i Niedzicy.
BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK
HAŁUSZOWA 9,
34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM
TEL. KOM. 784 969 576 ORAZ 692 417 937.
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Andrzej Adamski

Bartłomiej Siwiec

Opowieść o Andrzeju Szwalbe

Po śladach

„Życie na przełomie. Opowieść o
Andrzeju Szwalbe”, autorstwa Krystyny
Starczak – Kozłowskiej to dzieło
wyjątkowe. To owoc ponad sześćdziesięciu
cotygodniowych, kilkugodzinnych, spotkań autorki z bohaterem. To pogłębiona
analiza spojrzenia największego bydgoskiego wizjonera, tytana pracy na rzecz
humanizmu, kultury, wartości.
Pierwsze wydanie książki K. StarczakKozłowskiej ukazało się w 1999 roku, i
właściwie jest nie do zdobycia. Wrażenie
po lekturze owego wydania kazało myśleć o wznowieniu dzieła, o dokonaniu
drobnych korekt oraz o uzupełnieniu
publikacji wypowiedziami o owocach
ogromnego zaangażowania Andrzeja
Szwalbego w życie kulturalne Bydgoszczy, regionu oraz Polski. Może to śmiały
wniosek, ale wypowiedzi wybitnych postaci
świata, szczególnie muzycznego, na taką
śmiałość pozwalają.
Jestem rad, że Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo zdecydowało
się podjąć trud wydawniczy, tym bardziej,
że inicjatywa nie spotkała się na początku
z entuzjazmem. Wdzięczny jestem Annie
Szarapce, której opinia – po lekturze
książki – jakby przechyliła szalę w stronę
decyzji i pracy nad drugim wydaniem
dzieła.
Wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia Instytut Wydawniczy Świadectwo podjął
się, w porozumieniu z autorką, przygotowania książki atrakcyjnej edytorsko, wzbogaconej w liczne fotografie archiwalne ze
zbiorów rodzinnych Andrzeja Szwalbego,
w fotografie ukazujące współczesną Bydgoszcz – jako owoc działań wieloletniego
dyrektora Filharmonii Pomorskiej oraz
film dokumentalny załączony na płycie
CD.
To dzieło może znakomicie spełnić
rolę popularyzatorską idei niesionych
przez Andrzeja Szwalbego, jak i edukacyjną. K. Starczak- Kozłowska eksponuje takie
fundamentalne poczynania jak, ważność
troski rodziców o dzieci, o należyte wychowanie, troskę o etyczne, patriotyczne,
prowadzenie działań, o zakorzenienie poczynań w kulturze, o której św. Jan Paweł
II mówił /UNESCO/, a Jemu dedykuje
autorka swoje dzieło, że „naród istnieje
z kultury” i „dla kultury”. To przebija się
w dziele, i na plan drugi – przynajmniej
dla mnie – schodzą sprawy budowy filharmonii, opery, uniwersytetu,… Człowiek
istnieje z kultury i dla kultury – to życie
Andrzeja Szwalbego, które jest pięknym
Jego świadectwem. Przynajmniej nie jest
to postać święta, bez skazy, ale osoba
kierująca się intencjami szlachetnymi,
pro bydgoskimi, pro regionalnymi, pro
polskimi – służebnie.
„Życie na przełomie” to publikacja o
wielkiej wartości, którą zaliczyć należy do
kilku najważniejszych bydgoskich książek.
Radość jest tym większa, że inicjatywę

Stowarzyszenia Dziedzictwo wsparł Urząd
Miasta Bydgoszczy oraz mecenasi kultury
Remedia, Solbet i MWiK.
Andrzej Szwalbe to człowiek doświadczony dwudziestym wiekiem, bydgoszczanin z wyboru, osoba przepojona
Triadą: prawdą, dobrem i pięknem, które
to wybijają w Jego życiu, mimo obcości
tych cech w otaczającej go rzeczywistości.
Bohater książki mógł być wielkim dygnitarzem, bywalcem ówczesnych salonów,
być posiadaczem nieograniczonych dóbr,
mieć szoferów,…, zasiadać w lożach. On z
kolei uznał Bydgoszcz za miasto „skazane
na wielkość”, troszcząc się każdego dnia
o dochodzenie do wyznaczonego sobie
celu. Był inicjatorem oraz budowniczym
Filharmonii Pomorskiej, inicjował powstanie opery, Biura Wystaw Artystycznych, był
promotorem nauki: BTN-u, uniwersytetu.
On wiedział, że przez kulturę można
wszystko, gromadził: kolekcję instrumentów klawiszowych, nut, płyt gramofonowych, które to stały się największymi
zbiorami w Polsce. Z jego decyzji powstało
wiele rzeźb, pomników, muzycznych gobelinów. Podbydgoski kompleks pałacowo
parkowy w Ostromecku stał się dzięki
jego dalekowzroczności perłą kultury, w
którym tętni życie kulturalne, nie omijając
relaksu oraz wypoczynku rzesz bydgoszczan i nie tylko.
On wołał o konieczności przywrócenia Bydgoszczy utraconej tożsamości,
uczestnicząc w życiu społecznym i samorządowym miasta. Andrzej Szwalbe to
pierwszy, po 1989 roku Honorowy Obywatel Bydgoszczy, który przekonany , po
otrzymaniu owej godności, że jego sposób
myślenia zakorzenił się w królewskiego
miasta, został odsunięty w niebyt. Co uczynił wówczas – trzeba przeczytać.
Nigdy nie zadawalał się płycizną, powierzchownością, stąd np. czytał światowe
dzieła w językach oryginalnych. Od swych
współpracowników wymagał perfekcyjności, repertuar filharmonii dobierał z głębokim przemyśleniem, wydobywając treści
polskie, patriotyczne, wywodzące się z kultury łacińskiej, prezentując dzieła również
w świątyniach, co wówczas było nie lada
trudem. To wielki humanista, którego
zazdrościli Bydgoszczy wybitni luminarze
kultury innych miast, metropolii.
O tym wszystkim wyczytać można w
świetnie przygotowanej publikacja, na
niespełna pięciuset stronach.
Oby wybrańcy, kreatorzy, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, bydgoszczanie,
odkryli w sposobach myślenia Andrzeja
Szwalbego receptę na troskę o naszą małą
ojczyznę.
Krystyna Starczak- Kozłowska, Życie na przełomie. Opowieść o Andrzeju Szwalbe, Wydanie drugie, Bydgoszcz
2018, Instytut Wydawniczy Świadectwo, ss. 474

Radosław Sokołowski, rocznik
1956, jest w poezji debiutantem i jak sam
mówi, wiersze pisze zaledwie od kilku
lat. Nie wiadomo, czy zdecydowałby się
na debiut, gdyby nie wstąpił do prężnie
działającego w Szczecinku Klubu Poetyckiego „Opal”, od lat prowadzonego przez
Krystynę Mazur. Autorka Detoksu wpadła na
pomysł, żeby najzdolniejsi członkowie klubu wydawali książki poetyckie. Pokłosiem
jej pomysłu jest ta publikacja.
Istnieje jeszcze jedno powinowactwo,
które łączy wspomnianą dwójkę. Oto
Mazur kilka lat temu wydała Poemat kresowy, ciekawą książkę poetycką, w której
podmiot liryczny wspomina tragiczny czas
rzezi wołyńskiej. W książce Sokołowskiego
odbywa on podróż w Bieszczady, gdzie
kiedyś mieszkała tytułowa Jaskółka (pierwszy utwór zbioru Diłok zadedykuje mamie
Annie z domu Jaskółka). Dopowiem, że
matka autora padła ofiarą przesiedleńczej akcji „Wisła”, zorganizowanej przez
władze komunistyczne w 1946 r., co, jak
powszechnie wiadomo, miało być zemstą
na miejscowej ludności ukraińskiej, która
sprzyjała UPA.
Książka charakteryzuje się kompozycyjną skromnością, właściwie od tego
pierwszego wiersza, w którym autor wykłada karty na stół i powraca do krainy, którą
zna z opowieści. Jest to podróż realna (wiadomo nawet, że odbywana samochodem),
ale też w przeszłość, do świata dzieciństwa
tytułowej Jaskółki. O jej realności świadczą
konkretne i prawdziwe nazwy geograficzne:
San, Sanok, Diłok, Krywe, Cisna, Zatwarnica, Lesko, Chmiel, Szczołb, Hulskie.
Wydaje się, że kluczowa jest tu miejscowość Krywe, w której kiedyś mieszkało
kilkaset osób, a do czasów współczesnych
przetrwało jedno gospodarstwo, przez lata
prowadzone przez Antoninę Majsterek. Jej
pamięci autor poświęci wiersz Tosia. To w
istocie zapis rozmowy, którą odbywa z nią
jakby pośmiertnie: „Teraz rozmawiam z
Tobą, / gdy patrzysz na swoje Bieszczady.
/ Przyświecę będzie lepiej widać”.
Cóż zatem ciekawego jest w świecie, z
którego ludzie zostali wygnani? Sokołowski
dobrze wie, że pozostały ślady i trzeba je
tylko odpowiednio dostrzec – ten pomysł
podróży po śladach wysuwa się w książce na
plan pierwszy. I jest to niewątpliwą jej zaletą, bo autor umiejętnie potrafi poruszać
się w tych ruinach, wydobyć z nich znaki
dawnej świetności. Tamten świat, nasycony
bogatą kulturą prawosławnych i grekokatolików, został bezpowrotnie utracony,
naokoło tylko gruzy i cienie przodków,
których groby zarosły trawą lub zapadły się
pod ziemię. W raju utraconym odnajdzie
„resztkę dzwonnicy” (Prawie literacki opis
przyrody), „w powietrzu unosi się / smak
przydomowych gruszek” (Krywe), „mijam
ten sam drewniany most, / kluczę wąską,
dziurawą drogą” (Kolejny raz).
W tym świecie, do którego zaprasza
nas autor, duże znaczenie ma przyroda.
Ludzi wszak jest tam jak na lekarstwo,
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prawie wszyscy stali się ofiarami przesiedleń. Po nich jedynie drzewa, krzaki,
mchy i kwiaty – takie same, jak te sprzed
siedemdziesięciu lat. I ta przyroda udanie
koreluje z samą jaskółką, w której ukryta
jest dwoistość znaczeń. Bo ptak ten kojarzy nam się przede wszystkim ze światem
słonecznym, wczesnym rankiem, wiosną,
odrodzeniem natury. Jaskółka jest też zapowiedzią, zwiastunem przemian, wiąże się ze
swobodą, możliwością zmiany. I w tym kontekście ciekawie brzmi drugie słowo tytułu:
„powroty”. Może autor zakłada, że kiedyś
nastąpi taki prawdziwy powrót, nie tylko
turystyczny, że pogranicze polsko-ukraińskie znów zaludni się, przybędzie chat,
gospodarstw i drzew owocowych, a przede
wszystkim pojawią się nowe relacje ludzi
pogranicza, którzy dla dobra wspólnoty
będą musieli stworzyć nowy świat? Obecnie
trzeba przedzierać się przez gęste krzaki,
żeby cokolwiek odkryć. Czasami idzie się
drogą, która prowadzi donikąd, jak w przypadku wierszu o dawno zmarłym wujku,
Janie Jaskółce. Jak powie: „Ślady nigdzie
nie prowadzą, / nie mówią gdzie wysłać
światełko / w listopadowy wieczór”.
Najlepsze w książce są te wiersze, gdy
próbuje odnaleźć nowy ślad, korzystając
przy tym z kolorytu i pejzażu bieszczadzkiej
przyrody, jak choćby w Zdziwieniu: „Obok
mrugających kaczeńców, / ścieżką na wzgórze, idę po śladach. / Skaczę przez potok
przy bobrowej tamie”.
Ale gdy się porywa na taki temat, bardzo ciekawy i w literaturze mało eksplorowany (konkretnie myślę tu o akcji „Wisła”
i jej skutkach), to potrzeba czegoś więcej
niż tylko zgrabnych wierszy o przyrodzie
i poszukiwaniu śladów. Tamtych ludzi
spotkała krzywda. Ta krzywda również spotkała osobę, której autor dedykuje pierwszy
wiersz. A w zbiorze cierpienia jest jak na
lekarstwo. Mało też dowiadujemy się o traumie przesiedlenia, nie mówię już nawet o
transporcie, czyli o wielodniowej wędrówce
przesiedlanych na tzw. Ziemie Odzyskane,
ale o latach spędzonych w innym świecie,
na Pomorzu, które musiało im tamten raj
utracony zastąpić (tylko w krótkim wierszu
Miodobranie pojawi się ten temat).
Do tego dochodzą wiersze, które zupełnie nic nie wnoszą do zbioru, choćby
wiersz o znamiennym tytule Nic. Dowiadujemy się z niego o tym, co wiemy, że w
Bieszczadach można „doświadczyć błogiego lenistwa”.
Poziom tego debiutanckiego zbioru
jest nierówny, ale po stronie tych udanych
wierszy, których z pewnością jest więcej,
dopisałbym San, w którym rzeka, pojawia
się w roli swoistego kronikarza: „Widział /
przejazdy żelaznych kół, / mokre ślady stóp
na gładkich kamieniach. (…) Zapamiętał.
/ dni pożogi i strachu, / odgłosy wystrzałów, krew z poszarpanych ran”.
Gdzieś w tym zbiorze pobrzmiewa to,
że autor jest także balladzistą, pisze teksty
piosenek oraz je wykonuje, a także komponuje do nich muzykę. Ta lekkość jest
wyczuwalna, wydaje się, że niektóre z tych
wierszy można by bez problemu zaśpiewać.
Zresztą na końcu całkowicie odkryje karty
i umieści tekst piosenki.
Czytałem te wiersze i czułem pewien
niedosyt, bo „powrót” to w ogóle w litera-

turze temat-rzeka, znacznie głębszy i pojemniejszy niż San. Tak jest już od czasów
Homera. Pamiętam, że w zbiorze wierszy
o podobnej tematyce (Cno) Alicja Bykowska-Salczyńska za pomocą toksycznego
barszczu Sosnowskiego w wierszu Barszcz
kaukaski wprowadziła trochę niepokoju. To
jeden z wielu pomysłów na ożywienie całości. Ten rodzaj rośliny z rodziny selerowatych, która posiada w sobie toksyczny sok,
odpowiednio wkomponowany w ten sielski,
górski krajobraz, przydałby mu pewnej pikanterii i grozy, nie mówiąc już o tym, że
w wymienionym zbiorze ta roślina porasta
groby zamordowanych, niejako chroniąc
przed pielgrzymkami żywych. Za pomocą
takich właśnie wieloznacznych wyrazów
można by lekko podtruć te wiersze, by nie
były takie lekkostrawne i oczywiste, by nie
były tylko i wyłącznie pracą pamięci, zapisem codzienności czy skrzętnej obserwacji,
ale w sposób mocniejszy mówiły o traumie
tamtejszych mieszkańców. Mówię to po to,
żeby namówić autora, aby w przyszłości nie
bał się przekraczać granic, żeby wyciskał
ze słowa jak najwięcej znaczeń. Z drugiej
strony trzeba pochwalić go za odwagę, ciekawy wybór tematu i konsekwencję, która
w taki sposób zaowocowała niezłą książką.
Sokołowski potrafi w tym bieszczadzkim
uroczysku zbudować interesujący świat i
chętnie do niego powraca.
Radosław Sokołowski, Powroty Jaskółki, SAPIK, Szczecinek 2018.

XIX Agon Poetycki
„O Wieniec Akantu”
Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do swych
symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza osiemnaste zawody poetyckie dla wszystkich
bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na
arenie tematu:

Cokolwiek czy wszystko… Oto jest poezja
Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze,
które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni
nawiązywać będą do tego – określonego w temacie
zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalnokulurowego.
Utwory, nigdzie nie publikowane i nie wysyłane
na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech,
w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem,
należy nadsyłać pod adresem: Redakcja Akantu,
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1 – do 15
stycznia 2019 roku.
Jury przyzna osiem nagród:
Grand Prix 		
I nagroda 			
II nagroda 		
dwie III nagrody 		
cztery wyróżnienia 		

– 600 zł
– 400 zł
– 250 zł
– po 100 zł
– po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z
nagród, dokona również wyróżnienia poprzez
wybór utworów do publikacji w Akancie, a także
w almanachu pokonkursowym.
Wyniki dziewiętnastego agonu ogłoszone zostaną
na łamach miesięcznika Akant w lutym 2019 roku
wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.
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Bernard Najdek

I mamy tę niepodległość
Przyroda i ludzki los.
Na taki temat wypowiedzieli się pisarze, którzy wzięli udział w XIX edycji
konkursu poetyckiego w Barcinie. Ten
konkurs organizowany jest co roku przez
Stowarzyszenie Ekologiczne.
Przyroda jako „postać” w literaturze to temat stale aktualny i wdzięczny. Stale
się pojawia. Dlatego, że wzbudza wyobraźnię i posiada w sobie urok, od którego
nie nożna odejść. Jest bliska dla każdego,
piękno, oryginalne.
Ale był rok 2018. To akurat 100 - lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości
po wielu latach niewoli. Rocznica niezwykle ważna dla Polaków w kraju i za
granicą i należało ją jakoś uświetnić. A
nade wszystko przypomnieć tych, co o tę
niepodległość walczyli. Poświęcali swoje
życie. Toteż dobrze się stało, że ten fakt
został włączony do tematu konkursu,
który dotąd zajmował się przyrodą, choć i
patriotyzmu było w nim wiele. Bo inaczej
- nie noże być.
A jako plon tego konkursu mamy
tomik poetycki pod wymownym tytułem
„Kamień i drzewo, pamięta…..”. Tomik
ten jak zwykle został ciekawie zredagowany, są ilustracje. Mamy w nim ukazaną
przyrodę, jakże nam bliską i wątki walki
o niepodległość.
Na ten konkurs w edycji nadzwyczajnej przysłali swoje wiersze poeci z całej
Polski, a w omawianym zbiorze znalazły się
utwory 38 autorów, w tym autorów w wieku
8 do lat 18. To dobry pomysł, że organizatorzy uwzględniają także wiersze młodych
twórców, którzy… któż to wie, może jest
to dla nich początek przygody z literaturą.
Nieraz tak już było, połączenie przyrody
ojczystej, a więc piękna, z patriotyzmem,
wypadło tu znakomicie.
Oto próbki:
„Krzyże zanurzone w zielonej trawie.
Czasem przeleci nad nimi dzięcioł lub jaskółka”
(M. Cybulska )
„Miech ojczysta mowa tu zagości”
( D).. Filinger )
„ Na leśnej polanie
zbiorowa mogiła bohaterów
z czasów Wielkiej Wojny”
(K. Hencel )
„nawet gdy ziemia, o którą
walczyli została zniszczona
podnosili się i wsiali mówili
Polska to mój Dom”
(P. Zielińska )
Z tych wierszy można wysnuć wniosek:
patriotyzm to coś więcej przeciętność.
Kamień i drzewo, pomięta…, Antologia poezji ekologicznej w 100- lecie niepodległości, red. Janina Drążek
i Mieczysław Wojtasik Barcin 2018, Stowarzyszenie
Ekologiczne, ss. 64

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje

str. 34

Akant 3(274)2019

Jerzy Beniamin Zimny

Pielgrzym teraźniejszości
Niezwykle rzadko trafiają do mnie przekłady z języka ukraińskiego. Poezji będącej
od kilku lat pod wpływem totalnego zagrożenia utraty niepodległości, także klimatu
niespodziewanej, brudnej wojny. Sztuka,
przede wszystkim literatura, nie jest wtedy
obojętna na te wydarzenia.
Uwarunkowania ekstremalne czynią z
poetów trybunów narodu. Tak od pewnego
czasu jest na Ukrainie, czego wyrazem, dowodem są wiersze Switłany Bresławskiej, które miałem przyjemność czytać
w przekładzie Kazimierza Burnata. Poeta
z Wrocławia podjął się bardzo trudnego
zadania, i wywiązał się z niego w stu procentach. Użyłem matematycznego porównania
świadomie, ponieważ tłumaczyć obcojęzyczną poezję, to rozwiązywać pewne, niekiedy
skomplikowane językowo figury stylistyczne
i tworzyć, budować inną, nową składnię w
celu właściwego wybrzmiewania wiersza,
pod względem stylistyki i zachowania treści.
Figury stylistyczne pierwotne - zamieniać
lub uzbrajać w nowe wartości i elementy z
zachowaniem semantyki, a ściślej semiotyki,
a także ontologii i epistomologii, co szczególnie w przypadku tłumaczenia metafor,
symboli i tropów historycznych jest zadaniem
karkołomnym. Odnosi się także do samego
języka, jakim operuje poetka, no i także do jej
polskiego translatora, któremu swoją poezją
zaangażowaną, zadała niemały trud.
Bresławska często tworzy metafory sytuacyjne, co nie ułatwia tłumaczowi zadania,
tropy i symbole mogą mieć zamienniki,
odpowiedniki w kilku językach, sytuacje
metaforyzowane wymagają dodatkowo odpowiedniej składni. W tłumaczeniu poezji,
tłumacz musi mieć poetycką wyobraźnię
obok bardzo ważnej wiedzy kulturowej, i
historii podmiotu, uwarunkowań historycznych na przestrzeni kilku wieków. Z tego
zadania translator wywiązał się znakomicie.
Sukces poety w takim przypadku zależy od
przekładu.
Wiersze pomieszczone w drugim rozdziale książki zatytułowanym: „narodowe pytania” zmusiły tłumacza do zajrzenia głęboko
w historię narodu ukraińskiego, w której wiele elementów do dzisiaj budzi sporo emocji i
niewiedzy postronnych obserwatorów. Także
jest podłożem obecnego, zbrojnego konfliktu w Donbasie. Być może, dlatego czytelnik
w trakcie lektury tomu dowiaduje się czegoś,
o czym dotąd nie wiedział. Rozdział trzeci,
największy, zawiera wiersze jakby wcześniej
rozproszone, z różnych najczęściej redakcyjnych względów Tematyka tych wierszy jest
bardzo zróżnicowana, odnoszę wrażenie, że
są to utwory stanowiące jakiś wybór, albo
pochodzą z dłuższego okresu czasu. Możliwe,
że nigdy dotąd nie były publikowane, trudno
z nich ułożyć jakąś spójną całość, korespondującą z pozostałym rozdziałami książki,
które są monotematyczne i traktują o ścisłym
związku podmiotu z przedmiotami rozważań.
Może dwa ostatnie rozdziały korespondują
z trzecim, bowiem bazują na podobnym lub
takim samym podmiocie lirycznym.
Pierwszy rozdział nieopatrzony tytułem,

poetka poświęciła tematyce wojny trwającej
w Donbasie, wiersze oddają klimat nastrojów
i przeżyć żołnierskich, zwłaszcza matek i
żon, zaniepokojonych losem swoich mężów
i synów. Tutaj metafory sytuacyjne oddają
wiernie obraz wojny, nie tylko na polach
bitew, na tyłach frontu także i to, co ludzie
czują:
Nie ma śniegu/ i nie ma zimy/ jest wojna/,
od której w oczach biało a na duszy czarno/…/
mówi poetka i zapytuje niebo, dokąd ma
iść? /../ Niebo milczy, bo nie ma śniegu/…/
Metafora przejmująca do kości, zima zawsze
kojarzy się ze śniegiem, a śnieg jest symbolem spokoju i pewności, kiedy pada wtedy
właśnie odzywa się niebo, wtedy reaguje Bóg
na wszystko czarne na ziemi. Śnieg przecież
skutecznie przykrywa okropności wojny, jej
skutki, rozoraną ziemie, ślady krwi i szczątki
żołnierskie, ludzkie. Poetka tworzy słowne
obrazy, w taki sposób, że można je oglądać i
dostrzegać nawet najmniejsze szczegóły. Tak
mało w jej wierszach słów a tak dużo odniesień i znaczeń do panującej rzeczywistości.
Bresławska boi się tytułować dramat ludzki,
dramat na Ukrainie, nie chce nadawać potwornościom jakichkolwiek tytułów, wszystko
ma jedno imię - wojna, podmiotem jest naród, a jego protestem - poezja!
„Abonent poza zasięgiem” „paniczne
chwytanie słuchawki”, - to kolejne symbole
tropy użyte przez poetkę, miliony razy powtarzane i słyszane codziennie, połączenia
telefoniczne z żywymi, połączenia z martwymi już, połączenia z samym sobą, jeśli nie ma
w słuchawce nawet sygnału, martwy w uchu
sygnał a potem słuchawka wypada z dłoni
i zaczyna się osobisty dramat. Na podłożu
skutków wojny. A nazajutrz powraca złość i
gniew, też ludzkie odruchy: Chciałabym mieć/
suknię/ jedyną/ na każdą okazję/ A w szafie/
zamiast odzieży/ niech wisi automat. Suknia na
każdą okazję, kiedy okazja jest tylko jedna,
wojna, ale ta suknia musi być uniwersalna
sugeruje podmiot, na wojnie zdarzają się
także chwile piękne, momenty ludzkich
odruchów, zawieszenie broni, wtedy rodzą
się dzieci, młodzi ślubują sobie dozgonność.
Uniwersum sukienki jest w tym przypadku
nieograniczone, na kanwie żołnierskiego
munduru.
Niewątpliwie odrębnego potraktowania, szerszego omówienia, nawet szkicu, eseju
wymagają wiersze umieszczone w drugim
rozdziale. Na „narodowe pytania” trzeba
odpowiadać, kiedy zadają je nie tylko poeci,
ci którzy giną, pytań nie zadają, bo wiedzą,
co im powierzono do rąk. Przyznam, po
dokładnej analizie tekstów dwóch początkowych rozdziałów, uzupełnionych dwoma
ostatnimi, jawi mi się książka niemalże wzorcowa pod kątem zarówno składni, treści i
sytuacji lirycznych podmiotów, Tutaj poetka
wzniosła się na wyżyny swoich możliwości, a
translator miał ułatwione zadanie, ponieważ
o wiele trudniej jest wnikać w przemyślenia i
zamiary podmiotu czynności twórczych. Jego
osobistych spraw i głębokich przeżyć emocjonalnych wszystkich obszarów prywatności.
Narodowe pytania - internacjonalne

odpowiedzi, powinny wybrzmieć mocniej
od rakiet i armat:
/.../ Nie było poetów, ani publiki/
poezjoznawców i krytyków/Zniknęli wszyscy
na tylnym planie/ Za zamkniętymi kulisami/
A na proscenium samotny człowiek z krowami... Kiedyś o Ukrainie mówiło się w Polsce,
że jest żółta jak pszenica i błękitna jak niebo.
Nie jest tajemnicą, że kraj ten był zawsze
spichlerzem Europy. Bresławska pomna tego
porównania, dzisiaj proponuje odwrócenie
narodowej flagi: /.../ niech będzie słońce
nad głową, dnieprzańskie fale pod nogami/.../ A więc, wolność, niepodległość, i
spokój na Ukrainie, i bezgraniczny optymizm: /.../ po wojnie do każdego domu/
bociany przyniosą dziecko?...//
Gorzka to książka i zdeterminowana
przykrymi doświadczeniami poezja, nostalgia
do miejsc sielskich rodzinnych z dzieciństwa,
zazdrość adresowana do narodów, które żyją
w krainie szczęśliwości, jeśli taka jest, współczesna ITAKA, może wyspa otoczona przepastnym oceanem, gdy dla innych jedynym
domem jest „własne serce w żmijowatym świecie”. Trudno o uniknięcie patosu, nie sposób
powstrzymać w sobie bunt i na przemian głęboki żal i rozgoryczenie. Poetka przywołuje
syndrom Hamleta, pochodzącego z kraju,
gdzie obecnie panuje ziemski raj? Znak
zapytania stawiam i traktuję to porównanie,
jako celową prowokację Bresławskiej, wymierzoną w nas, niemych świadków ukraińskiego
dramatu: „okryłam się skrzydłami Feniksa/
gdzie wtedy byłeś. Gdzie byłeś?” Skrzydła
Feniksa spopielone i na powrót odrodzone,
w poezji Bresławskiej na razie, ale czytelnik
obywatel świata powinien wiedzieć, że gdziekolwiek zagrożona jest wolność, zagrożone
jest jego miejsce, żmija pełza, dlatego jest
bardzo skuteczna, przeciw niej słowo, także
broń skuteczna.
Rozdział kończy wiersz nawiązujący do
„Oczekiwania”. Terminu uniwersalnego,
poetyckiego zwrotu odmienianego we wszystkich językach świata. Bresławska zauważyła
coś więcej, nadała oczekiwaniu zupełnie inną
postać, postać monstrum, które jest brzydkie
i chłodne, które wyjada mózg, wypala przestrzeń wokół serca.
Jakże odkrywcza to sekwencja, coś, co
zwykle kojarzy się z dobrem, czymś rozpoznawalnym, u niej stało się turpistycznym
tworem, z którego wyniknąć może jedynie
coś złego, przynoszące złą wiadomość, coś,
co człowieka niszczy psychicznie. Odnoszę to
także do samej poetki, w wierszach widoczne
są jej własne życiowe komórki, zniszczone,
zszargane doprowadzone do granic wytrzymałości psychicznej. Mimo optymizmu,
mimo odskoczni na „spokojne wyspy”, jej
podmiot nigdy nie zazna spokoju. Jak na
ziemi tak i na niebie, w niebie chciałoby się
powiedzieć, odwracając przysłowie podobnie
jak barwy narodowe ukraińskiej flagi.
Wojna i pokój, a także wojna i miłość,
w egzystencjalnym wymiarze empirycznych
doświadczeń i budowlach lirycznych będących efektem twórczej wyobraźni. Jak dalece poetka akceptuje miłość w warunkach
zagrożenia, jak zagrożenie wpływa na jej
postrzeganie świata odległego, świata pozornego spokoju i idylli, której poszukuje w
mitologii greckiej i rzymskiej. Sięga także do
źródeł pogańskich, do bogów słowiańskich,
których cechy posiedli bohaterowie Ukrainy,
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atamani kozaccy. Ta subhistoria mocno jest
zakorzeniona w twórczości Bresławskiej, jednak poetka niczego nie przesądza, nie zadaje
oczywistych pytań, nie poszukuje złotego cielca ani nie poucza czytelnika. Wojnę pojmuje
na swój sposób, a miłość to są jej przeżycia,
bądź tęsknota bardzo dyskretnie ukazywana
w nielicznych wierszach, jakby priorytetem
dla poetki były sprawy ludzkości ważniejsze
od interesów osobistych. Posługa, oddanie, z
dużą rozdzielczością chleba, który dominuje
w jej poezji: zostawiła serce/ na stoliku w
kawiarni/.../ zmarła na języku ciepłym zapachem mleka/ i gorzkim smakiem kawy/ kiedy patrzysz na stolik widzisz tylko filiżankę.
Chciałoby się dodać miłości rozczarowanie,
sercowe rozterki, erotyczne uniesienia, które
poetce się zdarzają, bo przecież jest kobietą,
pisząca kobietą, kumulującą w sobie wszystkie możliwe nastroje.
Dwa ostatnie rozdziały, poetka poświęciła sobie, swojemu niezbywalnemu prawu
kobiety w lustrze. Kobiety z makijażem i bez,
matki i wdowy, kochanki i porzucanej, bo i
takie uniwersalizmy odnalazłem w wersach,
w podtekstach skrywanych między wierszami,
białej i symbolicznej poezji, uciekającej od
narracyjnego języka. Takiej pomiędzy przybosiowskim kamuflażem i Białoszewskiego
języka maltretowania rzeczywistości, w ciągłej
konfrontacji podmiotów z przedmiotami.
Wspomniałem o narracyjności współczesnej
poezji, obowiązującym kanonie od ponad
dwudziestu lat, także w poezji ukraińskich
poetów, z których można wyróżnić Wasyla
Machno, z młodszych poetów Nastasję
Milewską, oraz kilku poetów slamerów. Bresławska podobnie jak Lina Kostenko pozostaje wierna swojej dykcji. Wspomniałem na
wstępie o trybunalnym etosie poety, więc jeśli
Lina Kostenko jest „pielgrzymem wieczności”
to Bresławska może pełnić rolę przewodniczki po teraźniejszości, poszukującej związków
współczesnych wydarzeń z wydarzeniami z
dalekiej przeszłości, które skutkują przez
wieki. Które są przyczyną wielu konfliktów,
nie do końca załatwionych problemów i
spraw. Obie poetki muszą się zmagać z
wymogami współczesnego formatowanego
języka poetyckiego, jednak w ich twórczości
dostrzegam różnorodność technik poetyckich, przywiązanie do klasycznej formy.
Niewątpliwie jest to czynnik pokoleniowy i
przynależność generacyjna. Polskim odpowiednikiem dla Liny Kostenko jest Współczesność, a dla Bresławskiej odwzorowanie
cech języka Nowej Fali, jeśli przyjąć za punkt
rozważań okresy poezji polskiej. Na Ukrainie
były zupełnie inne uwarunkowania w okresie
socjalistycznej świadomości społecznej.
Przekład to jedno, a pierwowzór to drugie, żałuję, że nie znam języka ukraińskiego,
może więcej dałoby się wydobyć z tej kopalni
kulturowej, jaką jest twórczość Bresławskiej. I
niewątpliwie nam polskim poetom powinny
przyświecać związki obu narodów, wiele nas
dzieli, ale więcej nas obecnie łączy, poezja
ukraińska nie kroczy po poboczach Europy,
tak nie jest, jak to niektórym się wydaje. Powinniśmy my poeci nawzajem się przenikać
tym, co tworzymy i dzielić się doświadczeniami, Kresy nadal inspirują prozaików, bo
tam można więcej zobaczyć i przeżyć aniżeli
w Londynie gdzie wszystko jest przewidywalne. Tropy, sytuacje liryczne, tematy i pobrzmiewanie rzeczywistości, jakie wykryłem

w poezji Bresławskiej były jak dotąd mi obce,
co innego czytać i oglądać na ekranie a co
innego przemierzać stepy i ziemię wiorstami,
od Lwowa do Chersoniu. Kiedyś dawno temu
w czasie pierestrojki miałem okazję zobaczyć
te miasta, i zadać wiele pytań przewodnikom, bardzo niewygodnych, bo dotyczących
znaczenia ukraińskich frontów podczas II
wojny światowej, oraz dramatycznych losów
Soboru Sofijskiego w 1941 r. Jak również
przyczyn głodu na Ukrainie w latach 1931-32.
Dzisiaj tematów tabu już nie ma, literatura
się przenika jak mało, który kierunek sztuki,
zwłaszcza poezja, czego jesteśmy świadkiem
tutaj podczas festiwalu „Poezja i poeci bez
granic” czy dostrzegam jakąś granicę dzielącą
moje poetyckie doświadczenia z dokonaniami Świtłany Bresławskiej? Niewątpliwie łączy
nas symbolizm, a więc wspólny nasz patron
Norwid, łączy nas niewątpliwie Przyboś, i w
jakimś stopniu Białoszewski, ale z pewnością
dzieli Roman Honet, ponieważ jest to jeden
z nielicznych poetów, któremu udało się
powiązać poetykę tropów i symboli z poetyką
narracji i lingwinizmu, czytaj szkoła Tymoteusza Karpowicza. Bresławska może nie wie, że
jej poezja dotyka, czasem przenika przez te
trzy wymienione obszary, konkretne rodzaje
poetyk. Przez co nigdy nie będzie wsteczna,
a jeśli bardziej skutecznie wykorzysta język,
jako tworzywo zasadnicze, wtedy nikt nie
odbierze jej palmy pierwszeństwa w nurcie,
który ma szansę trwać wiecznie. Młode pokolenie już ma problemy z percepcją, większość
deklaracji i rzucanych haseł ma znaczenie
krótkotrwałe. Tylko ci, którzy tworzą pod
parasolem klasyki już są nieśmiertelni.
Kończąc ten krótki szkic, rys raczej, odczuwam pewien niedosyt, wynikający z przekonania, że im dalej w las tym więcej drzew.
Poezja Bresławskiej jest takim gęstym lasem,
gdzie każdy obiekt stanowi temat do szerszego rozwinięcia, chciałoby się dalej analizować
każdy rozdział tej książki, i jeszcze bardziej
zgłębiać historię Ukrainy, nie dla samego
procesu poznania, ale dowartościowanie
postaci i dzieł literackich autorów związanych
z tym obszarem kulturowym. Niewątpliwie
nasi wieszczowie, także Sienkiewicz, Bruno
Schulz i wielu innych wybitnych postaci literatury w znacznym stopniu zdeterminowani
byli otoczeniem i jego historią. Historia
żyje w ludziach a najbardziej emanuje w
poezji, prozie i sztukach wizualnych. Poezja
Bresławskiej skupia w sobie słowo, obraz i
dźwięk, wystarczy na głos czytać jej utwory.
Nie wiem ile w tym jest zasługi Kazimierza
Burnata, a ile materii samej poetki? Myślę,
że po równo, ponieważ znam twórczość
tłumacza z Wrocławia, wiem doskonale, jaki
potrafi być oszczędny w słowie, zarzucając
czytelnika pojemnością treści zawartych w
swoich utworach. Lubi „sycić nieznanym”,
i uwielbia grać słowami, podrzucać nimi
jak żongler. Te właściwości dostrzegłem w
wierszach Bresławskiej. Czy skorzystała na
tym jej poezja w polskim przekładzie? Myślę,
że sama nam o tym powie. Z mojej strony
chylę czoła przed tłumaczem, z drugiej nie
zazdroszczę sytuacji lirycznej poetce, w jakiej
się znalazła. Podjęła walkę piórem, w słusznej
sprawie. Słowo zawsze jest domem. Nigdy
symbolem.
Switłana Bresławska, Na linii oddechu, Wydawnictwo
Eurosystem, Wrocław, 2018. przekład z języka ukraińskiego
Kazimierz Burnat
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Mieczysław Wojtasik

Istnienie wymaga pasji
Na pytanie jaka jest osobowość twórcza Eli Galoch i jaka jest jej poezja
niełatwo odpowiedzieć. Świadomość, że
mamy do czynienia z laureatką kilkuset (!)
konkursów poetyckich, z najbardziej prestiżowymi włącznie, jest zaledwie bladym
światełkiem dla pobudzonego krytyka.
Dopiero wnikliwa percepcja wielu zadrukowanych utworami poetki kartek umożliwia w miarę zasadną i wiarygodną ocenę
tego bądź co bądź zjawiska literackiego,
sygnowanego przez poetkę z Turku.
Najbardziej reprezentatywną, godną
wnikliwego omówienia, pozycję stanowi
zapewne zbiorek wierszy pt. Przestrzenie,
będący pokłosiem 46. Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka i
Anny Kamieńskiej w Świdwinie, w którym
to Ela Galoch zdobyła nagrodę główną.
Niewątpliwie jednym z zasadniczych
wątków determinującym klimat i wymowę tej książki jest osaczenie dzisiejszego
człowieka przedmiotami. Mówiąc swoimi
słowami w nastroju okludowanym przez
panią Elę - przedmioty coraz bardziej
ograniczają nam przestrzeń życia. Obstępują, tamują dopływ świeżego powietrza.
Kaleczą wolną wolę i uczucia. Ten ponury
widok poetka uzupełnia słowami: Przedmioty i cudzy zachwyt wiążą, budują klatki,/
wodzą po zakamarkach internetowych społeczności i złomowiskach (s. 7). Stąd tylko krok
ku konkluzji: Człowiek wstąpił na szczyty/
odarty z godności.// Chce tylko brać pełnymi
garściami i przeżywać/ radość egoistyczną (s.
7). Filisterstwo rozpowszechnia się jak
zaraza. Komu potrzebna jest mądrość i do
czego? Od mądrości nawet pstrokaty, błyszczący strój telewizyjnego błazna/ bardziej określa
człowieka (…) Kiedyś istniała jakaś metafizyka: spacery, rozmowy./ Teraz są stylizacje,
celebryci, hashtagi,/ kluby cocomo i papka medialna (s. 8). Pejoratywnymi skojarzeniami
poetka dysponuje swobodnie, przydając
im, niczym żongler, dynamiki i finezji,
nierzadko czyniąc groteskę, np.: w przyrodzie nic nie ginie,/ ludzie noszą cechy zwierząt.
Zwierzęta upadają i stają się ludźmi. (s. 10).
dokoñczenie na str. 36
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Roman Sidorkiewicz

Istnienie...
dokończenie ze str. 35

Albo, z jeszcze większą obrazowością:
Wracamy do neolitycznej przestrzeni. Głowy
lampartów i byków/ wynurzają się z miękkiej
gliny lunaparku. Żyją/ pod pulsującą czerwienią sprayu. (s. 12). Wśród błyskotliwej
retoryki znalazła się też charakterystyczna
dla współczesnych uwikłań śmiesznostka:
-Ikea jest super, tam meble podobają mi się na
równi/ z mężczyznami! (s. 11). Nie sposób
zgubić kolejnej gnomy: Wewnętrzne wędrówki spowszedniały,/ wygrywają krzykliwe
kiecki! Popęd i darwinizm! (s. 14). A droga
wiedzie mnie do przedstawienia większego, nie dzielonego składu wersów. Po to,
aby unaocznić sposoby wiązania motywów,
ich różnorodność, koloryt i wyrazistość,
siłę oraz dynamikę przenikających je kontekstów i wybłysków emocji. (…)
Ludziom spieszy się do urzędów, sklepów i
pustych kobiet.
Ścierają się jak podeszwy butów: bez skupienia,
medytacji, estetyki.
Pośpiech jest rzymskim legionistą. Jadowite
ścieki wpełzają do jeziora,
które już dawno przestało odbijać twarze. Na
kłamstwa nie ma lekarstw.
- Mistrzu, mamy coraz mnie ujęć. Wkrótce
będziemy cię błagać,
abyś wino zamienił w wodę. W zamian skarz
nas moralnością,
zakuj w sumienia. Gest podniesionych dłoni
nie powinien być dwuznaczny. (s. 16).
Ponieważ „Wszystko wydarza się w języku”, zatem: powinniśmy się dowiedzieć jak
zapalać gwiazdy/ i wyruszać po złote runo (s.
19). Musimy przecież zachować tradycję i
dawne obyczaje. I miejsca gdzie: Przyroda
miesza się z misterium, jakby świat/ nigdy nie
uciekł od starych wyznań, kamiennych bożków/
i Światowidów. Przecież, gdy na granicy nocy
poczyna się jasność,/ trzeba śnić z otwartymi
oczami, żeby o życiu/ nie opowiadać z pustych
kartek. (s. 46). Właśnie kartki z drugiej
połowy zbiorku Przestrzenie w większym
stopniu niż wcześniejsze naznaczone są
nostalgią i tęsknotą za wypieraną przez
cywilizację naturą. I za trwonionym
pięknem, bowiem: Błogosławieni/ widzący
szczegóły piękna, biada tym o oślepłych wnętrzach (s. 29). „Szczegóły piękna”, czyli
walory języka umiejscowione w figurach
mniejszych są licznie prezentowane. Porównania, metafory, synekdochy, paralele,
apele liryczne etc.- to pokaźny kapitał
poetycki. Jest też synestezja (odczucie
wrażeń odebranych przez więcej niż jeden
zmysł): Snop miękkiego blasku (s. 69), figura
stylistyczna szczególnie wysoko oceniana.
Spopularyzował ją A. Rimbaud. S. Przybyszewski w synestezji upatrywał wyraz pierwotności sztuki, przejaw „ponadsłowia”
z początków ludzkości. Są też w zbiorku
Przestrzenie utwory o nadzwyczajnej głębi
lirycznej, jak Przed siebie, Wędrówki, Oniemienie itp.

Historia edytorstwa literatury pięknej w Bydgoszczy
Stefan Pastuszewski w swej niezmordowanej pracy twórczej i edytorskiej
stanął ostatnio przed nowym wyzwaniem.
Chodzi mianowicie o tematykę związaną
z edytorstwem literatury pięknej w Bydgoszczy po Październiku 1956 roku aż do
końca żywota Polski Ludowej w roku 1989.
Temat edytorstwa tego czasu jest bardzo
ciekawy ale znany tylko nielicznym. Dobrze się więc stało, że historyk ten znalazł
czas aby upublicznić to zjawisko, które
miało wielki wpływ na rozwój kultury w
grodzie nad Brdą i Wisłą.
Władza ludowa, co by o niej nie powiedzieć, doceniała rolę kultury w życiu
publicznym. Miała ona oczywiście swoje
polityczne cele, ale zbiegało się to zazwyczaj z dążeniami społecznymi do rozwoju
kultury. Bywały często spięcia, choćby
słynny list 34 pisarzy z roku 1964 w sprawie
nachalnej cenzury i braku papieru na cele
wydawnicze. Dużo pisano o tej sprawie w
rządowej prasie, krytykowano pisarzy ale
efekt ich wystąpienia był pozytywny – państwo musiało rozwijać przemysł papierniczy, gdyż rzeczywiście brakowało papieru
w Polsce. Wiem coś na ten temat, gdyż
pracowałem w tym przemyśle.
Literaci, pisarze najbardziej podatni
byli na wpływy polityków i uzależnieni od
nich. Muzycy, malarze, plastycy mogli w
praktyce tworzyć co tylko chcieli. Filmowcy mieli już gorzej, cenzura pilnowała ich.
Nie była jednak dla nich zbyt sroga – na
przykład Andrzej Wajda tworzył to co uważał za konieczne. Tak silną miał pozycję w
kraju i za granicą, że władza ludowa wolała
żyć z nim w zgodzie.Natomiast pisarze potencjalnie byli niebezpieczni – ich teksty
mogły siać ferment polityczny, ideologiczny. Dlatego pilnowano ich a jednocześnie
stwarzano im warunki do pracy. Wszystko
po to, aby skanalizować ich twórczość do
rozmiarów akceptowanych przez władzę
ludową.
Autor z zegarmistrzowską precyzją
opisuje wydawnictwa mające pod „opieką”
kujawsko – pomorskich pisarzy, poetów.
Początki nie były łatwe. Bydgoszcz pozostawała poza zasięgiem wydawnictw lite-

rackich. Do roku 1956 system edytorski
był całkowicie zcentralizowany. Warszawa
decydowała w praktyce o wszystkim. Aby
wydać książkę, autor musiał mieć zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, przekonać cenzurę a wydawcy musieli mieć
zapewniony przydział papieru. Była to
bardzo uciążliwa droga dla twórców. Po
Październiku władza ludowa poluzowała
ten sztywny gorset – utworzono kilka prowincjonalnych wydawnictw, do których
twórcy mieli łatwiejszy dostęp. Bydgoszcz
była jednak dalej niesamodzielna – nasi
twórcy musieli wydeptywać ścieżki do Poznania i Gdyni, a potem Gdańsku. Twórcy
z Bydgoszczy pokonywali te przeszkody
w różny sposób – faktem jest, że pisarze,
poeci zaczęli dużo już wydawać pozycji. I
tak w roku 1962 nasi ludzie wydali aż 14
książek. Dano szanse debiutantom, poczuli się dowartościowani. Znane postacie
z tego okresu mogły odetchnąć z ulgą.
Władze wojewódzkie zarówno partyjne jak
i administracyjne bardzo pomagały miejscowym twórcom. Powstało kilka nowych
instytucji wydawniczych, z których najbardziej znane było Kujawsko – Pomorskie
Towarzystwo Kulturalne.
S. Pastuszewski notuje: „K-PTK przez
cały okres istnienia organizowało w Bydgoszczy
i w terenie dobrzepłatne spotkania autorskie…
mikrobus rozwoził twórców po obszarze całego
województwa, a wracając, zbierał ich, co wielu
literatów traktowało jako sympatyczną, a w dodatku finansowoopłacalną przygodę, tym bardziej, że trzeba było czasem czekać bardzo długo
na przybycie pojazdu. Opóźnienia wynikały
często z nadmiernej gościnności gospodarzy
terenowych placówek kulturalnych..” Czołowy
wówczas pisarz Władysław Dunarowski ,
prezes oddziału ZLP w podobny sposób
opisał znaczenie tej akcji: „ Doceniając
znaczenie upowszechniania literatury jako
czynnikaspołecznego, a także z uwagi na duże
korzyści jakie pisarz odnosi przez kontakty z
czytelnikami, nasi koledzy…odbyli niezliczoną
ilość spotkań na terenie całego województwa.
Domy kultury, świetlice PGR- owskie, wiejskie
klubo – kawiarnie, biblioteki – oto miejsca,
gdzie nawiązujemy kontakty z ludźmi różnych

Do poczynionej oceny wypada mi dodać: Chapeau bas! (Kapelusz z głowy!).
Ela Galoch: Przestrzenie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 78.
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środowisk i zainteresowań kulturalnych.
Zbliżyć tych ludzi do książki, zaznajomić z wybitnymi osiągnięciami współczesnej literatury,
przekazać specyfikę własnej twórczości… oto cel
naszych wyjazdów w teren”
Trzeba oddać sprawiedliwość władzy
ludowej, że prowadziła taką a nie inną
politykę kulturalną. Pisarze byli hołdowani przez władzę dopóty, dopóki jej nie
podpadli. Jak ktoś podpadł to od razu
wyłączony był z ruchu wydawniczego.
PZPR zachowywała kontrolę nad ruchem
wydawniczym. We wszystkich władzach
wydawnictw mieli na ich czele swoich
ludzi.
Decentralizacja wydawnictw edytorskich miała duży wpływ na bydgoskich
twórców. Najgłośniejsza powieść, wydana w
tamtym okresie – „Most Królowej Jadwigi”
Jerzego Sulimy – Kamińskiego mogła łatwo
przebić się w Bydgoszczy. Gdyby władza
ludowa nie zdecentralizowałaby systemu, to
byłoby zupełnie inaczej. Prawdopodobnie
żadne wydawnictwa centralne w okresie głębokiego kryzysu ekonomicznego lat osiemdziesiątych XX wieku nie zdecydowałyby się
na edycje tej niepospolitej książki.
Stefan Pastuszewski odważnie pisze o
ludziach tamtego okresu związanych z literaturą. Nie pomija drastycznych zachowań,
pisze o pewnych tajnych współpracownikach
Służby Bezpieczeństwa. Nie omieszka nazwać pisarza i krytyka literackiego Krzysztofa
Nowickiego konformistą, układnym wobec
władzy. Oddaje sprawiedliwość zaangażowanym twórcom – członkom PZPR działającym
w dobrej wierze, jak na przykład Janowi
Górecowi- Rosińskiemu. Taka postawa
autora książki uwiarygadnia jego książkę,
jego wysiłek.
Gorzej poszło autorowi z przypomnieniem postaci ówczesnych ludzi władzy. W
sylwetkach sekretarzy wojewódzkich znalazło się kilka błędów w ich życiorysach.
Dotyczy to wszystkich po kolei towarzyszy –
Józefa Majchrzaka, Henryka Bednarskiego
i Janusza Zemkego a także dawnego „ojca
miasta” Kazimierza Maludzińskiego. Widać
do razu, że S. Pastuszewskiemu nie było z
nimi po drodze…
Autor wykonał, mimo tych małych
błędów, ogromną pracę przybliżająca nam
historię edytorstwa literatury pięknej w
Bydgoszczy. Aby taką pracę wykonać, trzeba posiadać benedyktyńską cierpliwość no
i oczywiście, odpowiednie przygotowanie
oraz wiedzę. Źródła i opracowania służące
do rzetelnej pracy są imponujące – zawierają ponad 40 pozycji. Indeks nazwisk to
blisko 200 osób. Autor opisał wszystkie
edycje K-PTK w latach 1964 – 2006, a było
ich 264 pozycje! Przedstawił wszystkie edycje
Wydawnictwa „Pomorze” w latach 1981 –
1994, w ilości 221 pozycji! Tego jeszcze nie
koniec – autor opisał edycje bydgoskiego
oddziału Wydawnictwa Morskiego w latach
1971 – 1992 w ilości 52 pozycji. A na koniec
18 pozycji literackich wydawnictw organizacji społecznych. Uff! Ile to pracy!
Praca Stefana Pastuszewskiego jest
bardzo cenna dla historyków, literatów i
wszystkich ludzi interesujących się dawną
już Bydgoszczą.
Stefan Pastuszewski, Edytorstwo literatury pięknej w
Bydgoszczy w latach 1956 – 1989; Wydanie I, Bydgoszcz
2016 Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, ss. 90
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Stanisław Chyczyński

Myślenie według Korwina
Gwiazdora rodzimej publicystyki i
„stańczyka” wśród polityków, JANUSZA
KORWIN-MIKKEGO, specjalnie przedstawiać nie trzeba, więc bez wstępnych
certoleń przejdę ad rem. Dodam tylko, że
prezes partii „Wolność” (uff, nie podoba
mi się ten szyld, nawiasem mówiąc) należy do moich ulubionych publicystów,
obok Wojciecha Cejrowskiego, Ryszarda
Legutki, Waldemara Łysiaka czy Rafała
Ziemkiewicza. Persony te tyleż łączy, co
dzieli, ale przyznaję, iż dobór nazwisk już
sam przez się jest wymowny. Cenię tych
pisarzy głównie za to, że umieją właściwie
korzystać z przymiotów intelektualnych,
którymi Bozia ich tak hojnie obdarzyła.
Ale cóż to znaczy – właściwie??? Otóż
moim (nie)skromnym zdaniem z przyrodzonej inteligencji można korzystać
właściwie i niewłaściwie. Z tym pierwszym
mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś myśli
osobno i odważnie, dociekliwie, samodzielnie i niezależnie, całkowicie ignorując wątpliwe autorytety i niewątpliwą
poprawność polityczną. Z tym samym
przypadkiem mamy do czynienia również
wtedy, gdy ktoś formułuje swoje myśli w
języku przystojnym i przystępnym, ale też
dosadnym i dowcipnym. (I niech nikt nie
mówi, że mowa nie może być jednocześnie
przystojna i dosadna, bo może być, gdyż
jest to zależne od dobrego smaku i złego
wychowania). Z tym samym casusem mamy
też do czynienia wtedy, gdy ktoś potrafi
skutecznie przewidywać, czyli myśleć na
50-100-150 lat do przodu. Inaczej mówiąc,
gdy ktoś umie teoretyzować strategicznie.
Wszak być kimś inteligentnym to znaczy
uczyć się na cudzych błędach i pouczać
innych, jak uniknąć głupich pomyłek, rzutujących na daleką perspektywę. Atutem
ważniejszym od inteligencji jest mądrość.
Człowiek mądry kieruje się w życiu starożytną zasadą: Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem! Czemu tak? Bo od czasów
Ovidiusa nic mądrzejszego nie wymyślono,
proste jak irokez na głowie prostaka.
Śmiem twierdzić, że wszyscy ww. panowie spełniają warunki, które tu próbowałem wyeksplikować, uzasadniając swoją
ryzykowną wypowiedź. Ale jak sam tytuł
głosi, mam zajmować się założycielem
tygodnika „Najwyższy Czas!”. Pretekstem
do tego stała się najnowsza książka Pana
Janusza pt. „Polityka według Korwina”,
jak to się mówi, jeszcze ciepła. Jest to już
piąta pozycja z tej serii, wcześniej były:
„Świat według Korwina” (2012), „Historia
według Korwina” (dwa tomy) i „Europa
według Korwina”(2016). Każda z tych
części to zbiór felietonów, publikowanych
już w różnych czasopismach. Kto nie lubi
publicznego brylowania laureata Nagrody
Kisiela (1990), ten po prostu zignoruje tę
serię. A kto ma go za „jednego z najbardziej błyskotliwych polskich publicystów”
(M. Skalski), ten gotów zobaczyć w niej
zaproszenie do uczty. Np. krakowski pisarz
Wojtek Wiercioch uważa JKM (samookreślenie Korwina!) za „wirtuoza pióra i kla-

wiatury”. Zatem przyjrzyjmy się zjawisku
właśnie w tym aspekcie.
Janusz Korwin-Mikke jest publicystą
niezwykle płodnym. Regularnie drukuje
swoje felietony w kilku periodykach (np.
„Najwyższy Czas!”, „Dziennik Polski”,
„Angora”). Brawo! Niestety, od strony
stricte literackiej nie są to „pershingi”
najwyższych lotów. Chociaż mogłyby takie
być, gdyby autorowi na tym specjalnie
zależało. Przecież szczęśliwie posiada
komplet potrzebnych atutów. Primo – jest
z wykształcenia filozofem, a to ułatwia
optykę. Secundo – ma poczucie humoru i
talent słowotwórczy, stąd w jego tekstach
mnóstwo dowcipnych i kapitalnych neologizmów, np. piekłoszczyk, federasta, homoś, PIS-mak, prezydentessa. Tertio – jest
niezależny literacko, więc podchodzi do
języka w sposób liberalno-konserwatywny,
stosując np. archaiczne formy zapisu nazwisk. I to zarówno tych swojskich (Maria
Kiszczakowa, Beata Szydłowa, Małgorzata
Wassermannówna etc.), jak i zagranicznych (Hilaria Clintonowa, Karol Marx,
Teresa Mayowa, Aniela Merkel, panna Maryna Le Penówna etc.). Dalej, sadzi skróty
literowe nawet na samym początku zdania
(np. „Wg agencji Unian (…)”, str. 74), co
w najnowszym piśmiennictwie uchodzi
za kardynalny grzech estetyczny (kto to
wymyślił???). Jak widać, śmiało dziwaczy,
ale mnie się to akurat BARDZO PODOBA. Natomiast szkoda, że sieje modne
anglicyzmy tam, gdzie tego mógłby łatwo
uniknąć, popisując się przy okazji przekorą i pomysłowością. Quadro – jest wielkim
erudytą, a to piszącemu zawsze ułatwia
sprawę. Ponadto stać go na błyskotliwe kalambury czy olśniewające paradoksy, a jednak zdarza się, że przynudza i przytłacza
nazbyt pokrętną argumentacją. Wystarczy,
albowiem dowiodłem, że mistrz krajowy
w brydżu mógłby zostać też arcymistrzem
felietonistyki, gdyby tylko chciał! Ale
jemu się śpieszy, żeby obsłużyć kilka tygodników, przeto spisuje swe refleksje i
oratorskie koncepty na kolanie…
A propos pokrętnej argumentacji: Nie
znam się na ekonomii, na polityce, na cybernetyce, więc analizy w tych obszarach
myślowych odbieram ze słuszną szczyptą
pokory; natomiast absolutnie nie mogę
zgodzić się z narracją historyczną Korwina, przy wielu różnych okazjach. Omówię
zagadnienie skrótowo, odwołując się do
jednego wyrazistego przykładu. Otóż starą
śpiewką naszego europosła jest teza, że oto
po Październiku 56 Polska Rzeczpospolita
Ludowa odzyskała „realną niepodległość”
(vide str. 39). W omawianej książce twierdzenie to, różnie formułowane, pojawia
się bodaj 4 razy (por. także str. 91, 197
i 281). Najbardziej kontrowersyjnie wygląda to w następującym ujęciu: „Z całym
naciskiem powtarzam, że «demoludy» były
niepodległe (w odróżnieniu od III RP,
która suwerenność oddała do Brukseli w
2009 r.)”. Ze stwierdzeniem w nawiasie
dokoñczenie na str. 38
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Myślenie...
dokończenie ze str. 37

zgadzam się całkowicie, ale nigdy bym
nie próbował wmawiać szaraczkom, iż po
„październikowym przesileniu” Polska
wyzwoliła się „spod sowieckiej okupacji”
(op. cit. str. 281). Jeśli wtedy faktycznie wybiliśmy się na niepodległość, to dlaczego
już w październiku 1957 nasi aparatczycy
zamknęli tygodnik „Po prostu”? (W obawie przed gniewem swych mocodawców z
Kremla!). Albo czemuż to ostatnie zagony
bojowe armii rosyjskiej opuściły naszą
Ojczyznę dopiero 28 października 1992?
No cóż, można by przyjąć, że komunizm
w Polsce trwał tylko w l. 1945 – 1955 (jak
sugeruje JKM), ale czy później mieliśmy
„realną niepodległość”??? Nierzadko tak
właśnie wygląda narracja historyczna naszego europarlamentarzysty, który uwielbia szarżować.
Na szczęście ta ewidentna predylekcja
do przewrotności (typowa dla filozofów)
dochodzi do głosu również w innych,
donioślejszych, egzystencjalnych rozważaniach autora. Przykładem może być
kwestia legalizacji aborcji („Moje sympatie
są po stronie zwolenników całkowitego
zakazu aborcji”, str. 283) lub przywrócenia kary śmierci, które dla Korwina „jest
koniecznością” (str. 38, zob. też
str. 41). Tutaj mamy do czynienia nie tyle z przewrotnością
myślenia, co raczej z niezależną postawą światopoglądową,
opartą na zdrowym rozsądku.
Ten ostatni pozwala sławnemu
felietoniście głosić, wręcz heretyckie w lewackich kręgach,
poglądy, że dziecko jest własnością rodziców, a nie państwa
(por. str. 41) oraz że ojcowie
także mają prawo do decydowania o życiu płodu: „Tymczasem
w dzisiejszej antycywilizacji o
ewentualnym zabiciu dziecka
– choćby było jak najzdrowsze
i zdolne do życia – decyduje
wyłącznie kobieta. Ojca po
prostu nie ma!” (str. 288). Imponuje mi odwaga (lekce sobie
ważąca ostracyzm środowiskowy!), z jaką J. Korwin-Mikke
podchodzi do feministek: „Te
przebrane w czerń czarownice
nawet nie zdają sobie sprawy,
że działają na rzecz mężczyzn.
Bo głupie są – i tyle” (str. 287).
Tudzież do homoseksualistów:
„Gdyby jednopłciowość była
korzystna, gatunków monopłciowych byłaby większość.
Wśród najwyżej rozwiniętych
gatunków 100% jest podzielonych na dwie płcie” („Płeć”). I
po dyskusji. Wieszczy smutny
koniec zachodniej demokracji
na rzecz wyższej (sic!) kultury
muzułmańskiej: „upadek cywilizacji jest absolutnie bezsporny”
(„Europa według Korwina”).
Wszelako najbardziej podoba
mi się opinia eurosceptyka o
„kochanej” UE. To on ukuł

nazwę Związek Socjalistycznych Republik
Europejskich i stosuje ją od lat, choć
tu użył jej tylko raz (str. 48). Pisze np.:
„Europa umiera – nie tyle pod okupacją
Unii Europejskiej, ile pod okupacją elit,
wyznających te same wartości co federaści
z Brukseli” (str. 52). Dalej: „To, co się
wygaduje w Parlamencie Europejskim,
to głupota – ale to, co wyczyniają tam lewaczki, bije wszelkie rekordy” (str. 118).
Albo: „Nie muszę tu chyba tłumaczyć, że
Europę kocham – tylko Unii nienawidzę?”
(str. 174). Dlatego swe wystąpienia w PE
nasz rodak zwykł kończyć frazą „A poza
tym sądzę, że Unia Europejska musi być
zniszczona” („Co ja robię w tym Unioparlamencie?”). Założę się, że naśladowca
Katona jest tam najbardziej nielubianym
politykiem.
Zaś co do nienawiści, to Pan Janusz,
jako przykładny opozycjonista, zajadle
i gorliwie potępia obecne władze: „PIS
to źli ludzie – to prawda” (str. 211). Et
cetera. „Cóż, pierwszą ofiarą wojny jest
prawda” – napisał był w finale „Oczekiwanej zmiany miejsc”. A skoro mamy wojnę
polsko-polską, to wszystko jasne. Dodam
tylko, iż prezesa Jarosława wcale często
nazywa „Genialnym Taktykiem” (vide np.
str. 224), siebie zaś – strategiem. Aha,
jeszcze jedno – śp. prezydenta Lecha (ku
uciesze wiadomej gawiedzi!) nazwał zdrajcą (str. 240), na okoliczność podpisania

polskiego wasalstwa wobec UE. Prawo i
Sprawiedliwość postrzega jako najbardziej
socjalistyczną partię na krajowej scenie
teatru politycznego (passim). Z tym socjalizmem to akurat racja, lecz tylko w pewnym
sensie. Pisiury dotrzymują słowa, usiłują
realizować swój program wyborczy, siłują
się z Unią gwoli autonomii, tępią złodziei
i aferzystów, wspierają rodzinę i biedotę.
I dlatego przegrają następne wybory. Z
kretesem! Bo wdzięczność Ludu na pstrej
szkapie jeździ.
A Janusz Korwin-Mikke nadal będzie
krakał nad losem cywilizacji europejskiej.
Będzie prowokował do przemyśleń i przewartościowań. Będzie szarżował i trochę
błaznował. Będzie wyrażał przekonania
tych, którzy podobnie myślą, ale nie mają
cywilnej odwagi, by manifestować swe poglądy. I nie mają dość talentu, by pchać
się z nimi na afisz. Szef partii „Wolność”
pozostanie nieprzejednanym nonkonformistą – sztandarowym nestorem wśród
miłośników mądrości, orędowników zdrowego rozsądku, szermierzy wolności słowa
i niezależnego myślenia. Stanie się żywym
symbolem, jak czarny kruk ze złotym pierścieniem w dziobie, na czerwonym tle. Na
tle – czerwonym!!!
Janusz Korwin-Mikke „Polityka według Korwina”, wyd.
3S MEDIA, Warszawa 2018, ss. 310
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Wojciech Stańczak

Urzeczona Polską
Gdzie te czasy, kiedy dla przesądnych
z natury żeglarzy niewiasta na pokładzie
zwiastowała katastrofę w ruchu wodnym?
Teraz się słyszy: „Wpuść chłopa do biura,
to atrament wypije”. A co dopiero na
łódź…
Ponoć w nowoczesnym żeglarstwie
kobieta jest jak muzyka. Łagodzi obyczaje.
Poza tym pisuje wiersze, a i coś upichcić
mężowi potrafi w kokpicie. Na przykład
ryby kupione za piwo od wędkarzy:
Wędkarz to istota – wydaje mi się – co składa
się z kija, piwa i dużego brzucha,
a podobno wędkarstwo to sport odchudzający?
*** W Dzierżeninie nad Narwią
Chociaż „Płynąc przez życie” (tytuł
książki poetyckiej) i tworząc „wiersze
nie tylko żeglarskie” (jej podtytuł) Beata
Miśkiewicz raczej unika definicji, częściej
niż piwo na pomoście stawia w strofach
pytania , i to poważne; dzieli się wątpliwościami, a czyni to już od wczesnych lat
młodzieńczych:
Czy świat to wielko supermarket
Z którego bierze się co chce?
Wciąż w nim rozmieniasz się na drobne
Więc jest ci coraz chłodniej, chłodniej…
Świat szalony - z juweniliów
Jak widać już wtedy zaczęła poetka oszczędzać na
interpunkcji, by z biegiem
lat stopniowo wyrzucać ją
za burtę niczym zbędny
balast. Może jeszcze uwolni
się od szyku przestawnego,
np. „świerszczy nieustający chór”, z pożytkiem dla
płynności i lekkości stylu,
dla klarowności i tempa
narracji lirycznej. Może pełniej zdecyduje się na rymy
niepełne, bo ma do nich
szczęśliwą rękę.
Muszę wyznać, że mam
słabość do liryki spóźnionych debiutantów książkowych, ponieważ sam takim
byłem. Ale to stan nietrwały
i przejściowy. Tylko do drugiego tomiku. Beata pewnie
już go układa.
Tymczasem skupmy się na tematyce debiutu książkowego poetki. Zanim usłyszymy
u niej Chrystusowe „duc in
altum” („wypłyń na głębię”)
poobcujemy z wielką sztuką.
Nie mogę się powstrzymać,
żeby nie przytoczyć wiersza
– perełki z cyklu „Malarze”
pt. „Myśląc o Modiglianim”.
Dla uwydatnienia dialogu

wprowadzam cudzysłów zamiast kursywy.
Malarze
zwierciadła świata
„a świat ten czasem
jak w krzywym lustrze”
malarze mroczni
pijani narkotykiem sztuki
pieniądze przelecą w błoto
„a kto zapłaci za prąd i za gaz”
malarze wyklęci
prorocy świata
niewolnicy wizji
cyzelatorzy linii
„a ideał ciągle daleko”
tylko oczy im się dziwnie świecą
udręczeni kolorem
zamknięci
w świecie barw
Ów „świat”, powtórzony trzy razy, to
świat nas profanów i żałosnych „konsumentów sztuki”. Ktoś próbował wyjaśnić zagadkę
pustych oczu na portretach Modiglianiego
wadą wzroku artysty – astygmatyzmem. Można i tak. Beata Miśkiewicz nie proponuje
łatwych interpretacji. Pyta. Jak w wierszu
„Kobiety z obrazów Vermeera”:
czemu tylko trzydzieści pięć obrazów
kim były te dziewczęta, kobiety, damy
oto tajemnica…
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Na sąsiednich stronicach autorka
zestawia „w jego salonie” paryską scenę
odchodzenia Chopina spośród żywych z
czerstwą prozą PRL-owskiego „Szpitala”
(tytuł utworu), gdzie odwiedzała chorą
Mamę. Kontrast, nawet jeśli nie zamierzony, to poruszający.
Przez 31 z 84 stron Beata Miśkiewicz
przygotowuje nas do właściwej uczty
duchowej w cyklu „Wędrując po kraju”.
Jedynie na stronie 25 wraca pośrednio do
tematu śmierci, dedykując uroczą etiudę
umarłej (czytaj: zamordowanej) klasie
ziemian:
Cisza, aż dzwoni,
jaki żal…
może słyszę tętent koni
choć przeszłości nie dogonisz
W dworku w Kampinosie
Zatem odwiedzimy z poetką Beskidy
(„nie tylko / woda jest piękna / żeglarzu…”), Roztocze („obudź się, zawyj potężnie / jak wilk w rozpaczy / Hospody
pomiłuj / Hospody pomiłuj”), Bukowinę
Tatrzańską, Pomorze, znowu Puszczę
Kampinoską, Kazimierz, Nałęczów, Puławy („duch Księżnej / już tu nie gości”),
Podlasie, Tykocin („a to podobno znaczy
/ <tylko cień został>”).
Wreszcie cykl „Z wiatrem we włosach”,
korespondujący niejako z podtytułem
tomu: Mazury, Zalew Zegrzyński i Narew
(„to ptasi raj / na zielonych wyspach /
mazowiecka Arkadia”), Rynia i I Festiwal
Wikingów tamże.
Nic to że ceną tych rejsów będą obolałe korzonki i empatyczne zrzędzenie męża
„złotej rączki, technokraty”, który na
propozycję rodzinnego wyjścia na
koncert mruczy, że „orkiestra / to
wielka fabryka hałasu”.
Męska solidarność podpowiada
mi tu żeglarskie „tak trzymać”. Ale
tak sobie jeno mruknę pod nosem, by
nie urazić uszu zaprzyjaźnionej melomanki o wdzięcznym imieniu Beata
(z łaciny: błogosławiona, szczęśliwa).
Praktyczni Rzymianie mawiali „beatus
qui tenet” („szczęśliwy kto trzyma,
szczęśliwy kto ma”), a idyllista Horacy
pisał (Epody, 2, 1):
Beatus ille qui procul negotiis
paterna rura bubus exercet suis
Literalnie znaczyłoby to: „szczęśliwy ten, co z dala od obowiązków /
uprawia ojcowiznę swoimi wołami”.
Władysław Kopaliński w „Słowniku
wyrazów obcych” zastępuje „obowiązki” „interesami”, czym jakby
antycypował dzisiejszą epokę dzikiego kapitalizmu. Niech więc tomik
Beaty Miśkiewicz będzie nam przewodnikiem i busolą do ucieczek od
miejskiego gwaru i smogu.
Beatko! Kiedy sypniesz nam
jeszcze wierszy z rogu obfitości? No,
choćby z rożka zwanego tomikiem.
Beata Miśkiewicz, Płynąc przez życie. Wiersze nie
tylko żeglarskie, Inicjatywa Praska Diecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko –
Praskiej, Warszawa 2017, s. 84
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