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Werdykt
Z numeru 1/274 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Halina Endraszka 
Kresy-utracony świat (s. 18)
- Maria Bielińska – Halina Endraszka 
Kresy-utracony świat (s. 18)
- Grzegorz Misiewicz – Stanisław Chy-
czyński KONFEDERATOM BARSKIM 
CHWAŁA (s. 21)
- Teresa Nowak – Wojciech Kawiński 
Różnice (s. 25)
- Sabina Rasz – Wojciech Kawiński Róż-
nice (s. 25)

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.  

Jerzy Grupiński

Wiersz – patyk w ciemną wodę

Rzeka i mgła znad rzeki
Głos dzwonu Wiosenne kry
jakby twarze umarłych płynęły
na cmentarz
i stawiały westchnień żagle
Wiersze wiersze z lastryka nagrobki
białe kartki z niepamięci nagle

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

Aleksandra Sołtysiak

***

Za krótki czas, by się spieszyć
w sieci krzyki gonitwy
w oczach czerwone światła
pytasz dlaczego?

Kochaj, chciej widzieć więcej
nim los zakreśli cyrklem pełnię
zmysły pozostaną tylko cieniem
w martwym punkcie
póki nie odejdziesz w pół drogi
jak śmieć 
porzucony na wysypisku 
życia

Barbara Tylman

Kobiecie  z lustra

Patrz mi prosto w oczy.
Nie kłam. 
Nie zasłaniaj się mgłą.
W kryształowym blasku 
pokaż  twarz starzejącej się kobiety 
po krótkiej nieprzespanej nocy. 
Bez makijażu pokreślona 
coraz głębszymi bruzdami 
 jest jak wyschnięta ziemia.
Nie myśli o poprawieniu 
spierzchniętych warg
opadających powiek.
Nie prosi o cud.  
Pokaż coraz bardziej 
siwiejące włosy. 
Z każdym miesiącem 
powiększają kolekcję 
srebrnej biżuterii.
Wpatruj się codziennie.
Milcz do czasu
gdy zauważysz
- nadal jestem piękna.

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

PŁONĄCEJ W KANDELABRZE

Pani prof. dr hab. Wali Wysockiej, miło-
śniczce genów i teorii kandelabrów z przyjaź-

nią studenckich lat

Mitochondrialny genie
płonącej w kandelabrze
mówisz
nie jesteś
  człowiekiem
   z Jawy
ani
  człowiekiem
  z Chin
żaden z ciebie
  Neandertalczyk
świeca oczu płonie
dwieście tysięcy lat
biblijna Matka
przy tobie dziewczęca
pięćdziesięciu stuleciami

Nie z Adamowego żebra 
powstałaś

Orszak życia
kroczy
od kobiety
do kobiety
obezwładniając
męską włóczęgę
od wojny
do nicości

Błogosławione
płonace w kandelabrze -
jesteście jedną z nas.

Małgorzata Kulisiewicz

Zachwyt

Białe futro śniegu
Boże Narodzenie
dzwoni saniami,
nuci arie ciszy.
Krynoliny choinek
furkoczą nadzieją.
Nowy Rok wschodzi
na krakowskim niebie.
Polarny niedźwiedź nocy
otula Rynek puchem.
A co jeśli Raj
stworzony jest tylko ze wspomnień.

Aleksandra Sołtysiak

***

Jutrznia zgasiła gwiazdy
na przednówku dnia
dzwoniły wybrzeża ciszy
i rozwiązały skrzydła do lotu
poderwane natchnienie
przeglądało się w jasności zorzy
narodziny nie poskąpiły mi odcieni piękna

odczytuję je 
idę ku zdziwieniu
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III
Pod powłoką słowa

Homo erectus przed trzystu tysiącami 
lat stał się Prometeuszem, śmiało stwierdza 
Kuckenburg, nadmieniając jednak, że 
raczej oswajał ogień już powstały, niż brał 
się za jego krzesanie. Nasz antenat chodził 
prosto (erectus). Posługiwał się prostymi 
narzędziami, ale żadne z tych osiągnięć 
nie determinuje wniosku o zaczątkach 
mowy. Czymże miałyby być owe zaczątki? 
Albo się mówi, albo nie. Mowa wymaga 
powszechników i metafory, symboliczno-
abstrakcyjnego oprzyrządowania. A przede 
wszystkim musi (!) wypowiedzieć się zda-
niem. Nie istnieje mowa bez zdania, czego 
dowodziłem wyżej po wielokroć, zasadzając 
swą konkluzję na obrazowaniu tego, co jest. 
Tym, który się wypowiada, jest człowiek, 
bez względu na to, czy istnieją inne, bar-
dziej cudowne, lecz nie odtrącone przez 
logikę tego świata podmioty. Wszak prze-
mawia Bóg w świętych księgach, przemawia 
przeszłość, przemawiają też prorocy.

Wittgenstein twierdzi, że „podmiot nie 
należy do świata, lecz jest granicą świata”1. 
Piękne zróżnicowanie „granicy” i „świata”. 
Czym innym jest wnętrze, a czym innym 
granica. Granica jednak ciągnie się wzdłuż 
linii czystego pozoru, gdzie manifestuje 
dusza użytkującego język. Dla człowieka 
ta granica stała się exterytorium odciętym 
brzytwą Ockhama, które rozciąga się na 
zewnątrz mowy, jakby człowiek stał na ze-
wnątrz świata. W podobny sposób polityk 
uzurpuje sobie prawo eksponowania siebie 
i swojego poglądu. Te oto rostra wynoszą 
go na granicę oddzielającą mowę i świat 
od transcendencji. To niemal boskie wy-
niesienie. W odbiorze słuchacza orator 
ów wydaje się czerpać swój głos z ponad-
ludzkich możliwości. Uważajcie! Im milszy 
uchu śpiew (Syreny), tym więcej pozoru 
w treści. To nie świadomość, ale intuicja 
lub wyobraźnia pozwalają sięgać rubieży 
świata i patrzeć w jedną lub w drugą stro-
nę, stamtąd czerpiąc to, co niezrozumiałe, 
stąd – władzę.

Podmiot zaiste stara się stanąć na 
zewnątrz języka i świata. Staje się więc 
eksterytorialnym wyrazicielem siebie same-
go. Wygodna pozycja, ale niemożliwa do 
utrzymania. Każdy chce być podmiotem, 
jeśli patrzy na świat i komentuje. Granica 
jest pozorna, ponieważ wyznacza ją nie 
tylko język, ale również poznanie, zarów-
no w kierunku uszczegółowienia jak i w 
kierunku uogólnień. Jak utrzymać redutę 
upodmiotowienia? Nie można przerwać 
potoku słów. To jednak prymitywny spo-
sób oblężenia granicy. Dopiero poznanie 
pozwala przesuwać graniczną linię ku 
terenom niezagrożonym, gdzie pozycja 
podmiotu może wydawać się niezachwiana 
przez jakiś czas. Homo sapiens korzystał 
z obydwu sposobów. Umiał też milczeć w 
powodzi słów. „Poznanie i język są ściśle ze 
sobą związane. Mają, w przedstawieniu, to 
samo źródło i tę samą zasadę funkcjonowa-
nia: wspierają się wzajemnie, uzupełniają 

Andrzej Katzenmark

Tektoniczny uskok milczenia i mowy (2)

i bezustannie krytykują”2. Foucault nie 
wspomina o podmiocie, który usiłuje prze-
kładać drwa języka, jakby język był polanem 
w jego drewutni. Nie nazywa źródła. Czyżby 
podejrzewał mowę o możliwość rokoszu? 
„Jednak język jest jedynie poznaniem w 
bezrefleksyjnej postaci; narzuca się z ze-
wnątrz i prowadzi je chcąc nie chcąc ku 
pojęciom konkretnym bądź abstrakcyjnym, 
ścisłym lub mało uzasadnionym; poznanie 
natomiast jest niczym język, którego każde 
słowo zostanie sprawdzone, a każda relacja 
zweryfikowana”3. To prawda, że sprawdzal-
ność języka jest niemożliwa; rozwija się w 
sposób nieujarzmiony. Poznanie natomiast 
na tymże języku oparte wymaga definicji 
poszczególnych pojęć. Językowym buntow-
nikom pozostaje mozolna krucjata. Otwar-
ta walka z językiem jest z góry przegrana. 
Czy Kim, czy Stalin, czy towarzysz Wiesław 
nie oplotą języka kolczastymi opłotkami 
politycznej nowomowy. Wszyscy ludzie są 
wobec języka nic nieznaczącym abstraktem. 
Człowiek z jaskiń nie układał słów, po pro-
stu mówił, wypowiadał uczuciowe zdania w 
języku własnej poezji. Tak wreszcie wyszedł 
z siebie. Ba! W ten sposób wspiął się na 
przełęcz łączącą język z poznaniem.

„Winch, wysuwając obiekcje wobec 
Evans-Pritcharda, oparł się na wyrastającym 
z inspiracji Wittgensteinowskiej kultura-
listycznym pojęciu języka. Przez »język« 
rozumie on językowo artykułowane obrazy 
świata i odpowiednio do nich ustrukturo-
wane formy życia (Lebenformen). W obra-
zach świata gromadzona jest wiedza kultu-
rowa, z której pomocą wspólnota językowa 
interpretuje świat. Każda kultura wytwarza 
w swoim języku odniesienie do rzeczywi-
stości”4. Autor mówi, oczywista, o drabinie 
historycznej języków, drabinie, po której 
schodzenie w głąb czasu jest pewne, ponie-
waż każdy jej szczebel został sprawdzony. W 
cieniu jednak pozostają piętra prehistorii 
języka. Na przełomie mroku i jasności 
język zdołał się odwrócić, z uniteralnego 
stał się dwustronny: nie tylko wypowiada 
wnętrze mówcy, lecz także maluje pejzaże 
rzeczywistości; i o tej drugiej możliwości 
mówi Winch i Habermas. „Rzeczywistość 
nie jest tym, co nadaje językowi sens. Co 
jest, a co nie jest rzeczywiste, ujawnia się 
w znaczeniu językowym [in the sense that 
language has]. Co więcej, zarówno rozróż-
nienie pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, 
co nierzeczywiste, jak i pojęcie zgodności z 
rzeczywistością należą do naszego (tzn. do 
każdorazowo odmiennego – J. H.) języka 
[…] Jeżeli zatem chcemy zrozumieć zna-
czenie tych pojęć, musimy przeanalizować 
ich faktyczny sposób użycia – w języku”5. 
Oba kierunki oddziaływania języka wypro-
mieniowują z ludzkiego ego, poszukując 
za pomocą tego szczególnego medium 
tożsamości z podmiotem i ze światem. 
Człowiek nieodmiennie próbuje zdobyć 
zrozumienie samego siebie i wyrwać się z 
kleszczy poznawczego ograniczenia. Reli-
gijność i wiara są dość skuteczną metodą, 
aby wydawało się wierzącemu, że w ramach 
tego świata dostrzeże to, co naprawdę 

transcendentne. Wiara i nauka w sposób 
piękny upraszczają graniczne komplikacje 
języka, nauka – definiując ściśle pojęcia, 
religia – dogmatyzując szeroki margines 
interpretacji.

Często powołuję się na sądy znawców 
tematu, reinterpretując je, rozszerzając lub 
zwężając ich poglądy. Zazwyczaj są to myśli 
uznanych filozofów znacznie ode mnie 
starszych. Uchodzą za mędrców, których 
wypowiedzi brzmią jak proroctwo. Wielu 
z nich już nie żyje. Wydaje się zatem, że 
moja wizja tego, co autor miał na myśli, 
egzegeza, introspekcja lub krytyka, jest nie 
na miejscu. Ten krótki ekskurs w stronę 
omówień cytowanych autorów podsumuję 
opinią Kanta, który w „Krytyce czystego 
rozumu” tak pisze na temat wypowiadania 
się o tym, co napisane. „Zaznaczam tylko, 
że nie jest niczym niezwykłym, zarówno w 
prostej rozmowie, jak i w pismach, dzięki 
porównywaniu myśli, które pewien autor 
wypowiada o swym przedmiocie, rozumieć 
go nawet lepiej, niż on sam siebie rozumiał, 
nie określiwszy dostatecznie swego pojęcia 
i wskutek tego czasami mówiąc, a także 
myśląc coś wbrew własnej intencji”6. Oczy-
wiście i w tej kwestii możliwa jest dyskusja. 
Przykłady atoli dokumentują słuszność tej 
dygresji. Każdy dyskurs, powołując się na 
czyjś sąd lub opinię, prowadzi do rozsze-
rzenia przekazywanej myśli choćby o to 
właśnie nawiązanie, któremu cytat służy.

Język może dążyć do precyzji lub roz-
gadania, ale zawsze pozostanie niewyraźny i 
zawikłany niczym eufemistyczne nazywanie 
rzeczy. Przypomina więc analizowaną przez 
Leo Straussa technikę pisania między wier-
szami w warunkach prześladowania twórcy. 
Zaiste ten skryty, podziemny sposób wyraża-
nia myśli wysoko lokuje naturalne możliwo-
ści języka. Autor powiada więc o literaturze: 
„Ma ona wszelkie zalety pierwotnej komuni-
kacji, a pozbawiona jest jej największej wady 
– to, że dostępna jest jedynie dla znajomych 
autora”7. Podobnym palimpsestem może 
pochwalić się dowcip. Bywały atoli epoki, 
kiedy również żart był prześladowany. Jak w 
dowcipie ukryć dowcip? Udostępniać tylko 
najbliższym, podpowiada Leo Strauss.

Uwaga niemieckiego sokratejczyka 
przeciwstawia współczesną literaturę tając 
ją między wierszami ograniczonej jakoby 
pod względem zasięgu mowy naszych przod-
ków. Jeśli nie mówimy o pierwszym zdaniu 
i jego echu wśród jaskiniowych odbiorców, 
to stwierdzić należy, że paleolityczni konty-
nuatorzy języka władali na tyle swobodnie 
i płynnie mową, że potrafili od początku 
ukrywać pewne treści między wierszami. 
Człowiek pierwotny nie był pierwotny w 
powszechnym rozumieniu tego słowa: pry-
mitywny czy ograniczony. Lubił wyszukane 
potrawy jak my, erotyczne zabawy, kto wie, 
czy nie bardziej wymyślne od naszych. Inte-
lektualnie, powtarzam tę myśl po raz wtóry, 
niczym od nas nie odbiegał. Palił ogniska, 
mył się, polował, niewiast wypatrywał co ład-
niejszych, a niewiasty jego; nawet w pewnych 
przyzwyczajeniach niczym od nich się nie 
różnimy; to nasi antenaci. Porównywanie 
kogoś ograniczonego do człowieka pierwot-
nego jest dla mieszkańców jaskiń obraźliwe. 
Co za tym idzie, język nie był sztuką elitar-
ną. Władali nim wszyscy. I mowa aluzyjna, 
treść ukryta jak szept, nieraz odbijała się 

dokończenie z poprzedniego numeru
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echem po malowanych ścianach jaskini. 
Rozumienie jej, tak jak obecnie, zależało 
od inteligencji słuchacza.

Zdanie nie jest flatus vocis. Tak czło-
wiek nie odbiera nawet głosów przyrody, 
śpiewu ptaków lub ryku lwa. Mowę swego 
współplemieńca odbiera się nie słuchem, 
lecz umysłem, nie jako świst wyrzucanego 
z płuc powietrza, lecz jako sieć znaczeń. 
Gadamer, analizując Platońskiego „Kra-
tylosa” tak powiada: „[…] aby słowo było 
słowem, musi być »właściwe«, właściwie 
»dobrane«. Gdyby tak nie było, tzn. gdyby 
nie miało ono znaczenia, byłoby tylko 
pustym dźwiękiem. Nie ma doprawdy żad-
nego sensu mówienie w takim wypadku 
o fałszu”8. Ów „pusty dźwięk” jest właśnie 
flatus vocis, który nie jest ani prawdziwy, 
ani fałszywy, ponieważ nie należy do sfery 
języka, lecz tylko do faktów fizycznych. „W 
języku nie da się przedstawić nic »sprzecz-
nego z logiką« – jak w geometrii nie da się 
podać współrzędnych figury sprzecznej z 
prawami przestrzeni, albo punktu, który 
nie istnieje”9. Co nie jest językiem, jest 
flatus vocis. Należy do świata, lecz nie do 
języka. Co prawda „Granice mego języka 
wyznaczają granice mego świata”10, ale 
nie mogę przesunąć tych granic ani ad 
absurdum, ani ad transcendentiam. Język 
potrafi natomiast o owej zagranicy mówić, 
lecz nie potrafi tam bywać.

Rola języka od prapoczątku niosła 
w swym znaczeniowym przesłaniu upo-
rządkowanie. Wejrzenie w rzeczywistość 
nastąpiło później z pełną nieświadomością 
tego faktu. Wybuch osobowości wymaga 
porządku języka, albowiem dopiero na jego 
tle człowiek staje zbrojnie extra muros ta-
cendi. Język nie walczy z rzeczywistością, on 
posiadł ją do głębi, lecz całkowite zawłasz-
czenie rozszerzającego się wszechświata 
jest jednoczesne z jego zdobywaniem. Nie 
wyjdziemy poza język, choćby wydarzyły się 
fakty wychodzące poza naszą wyobraźnię; 

tam również wniknie język. Nic nie ukryje 
się przed językiem. „Język nie przeciwsta-
wia się myśli, jak zewnętrze wnętrzu czy 
ekspresja refleksji; nie przeciwstawia się 
innym znakom – gestom, pantomimom, 
interpretacjom, obrazom, emblematom – 
jak to, co arbitralne i kolektywne, temu, co 
naturalne i pojedyncze. Przeciwstawia się 
im całkowicie jako to, co następcze, temu, 
co równoległe” 11. Niedokładnie. Język nie 
trafia, jak filozofia, na to, co zastane; język 
współtworzy rzeczywistość, od kiedy stał się 
jej elementem. Patrzymy, rzecz jasna, z po-
zycji człowieka. Mimo to nasze rozważania 
dotyczą całego świata, również tego sprzed 
kilkudziesięciu lat. Mowa ludzka zawsze 
sięgać będzie tak wysoko jak wszechświat i 
tak głęboko jak kwarki w atomie. 

Schopenhauer, obserwując lokucyjną 
rzeczywistość, ocenia mowę jako środek 
podobny do wybiórczo rozdającego ciosy 
kamiennego pięściaka. „Oczywiście, mowa 
jako przedmiot doświadczenia zewnętrz-
nego nie jest niczym innym niż bardzo 
doskonałym telegrafem, który przekazuje 
dowolne znaki z ogromną szybkością i naj-
dokładniej je różnicując”12. Nie zgadzamy 
się na telegraf, skoro interesująca nas epo-
ka nie stosowała jeszcze tej prostej metody 
wymiany informacji. Ponadto paralela z 
użyciem tego urządzenia pomija pewne 
imponderabilium, a mianowicie to, że bez 
języka telegraf nie miałby sensu. Wszak 
przekazuje litery, słowa, zdania i jako taki 
nie powinien być zestawiany z językiem. 
Nośnik mowy został przyrównany do samej 
mowy. Telegraf ma także inną wadę. A 
mianowicie zakłada wymianę informacji. 
Początek mowy był jednak śpiewnym 
wyjściem z siebie, z owego zawieszenia 
pomiędzy abysalem ego a przygniatającą 
naturą świata. Pierwsza atoli mowa nie 
wybrzmiała tylko pięknym, a zarazem 
płaskim odbiciem bryły przyszłego języka. 
Owo „jestem!” zagrało na wszystkich stru-
nach zupełnie nowej harfy. Już po chwili 
powtarzali to jaskiniowi współplemieńcy, 
wychodząc na zewnątrz siebie ku światu, 
który nie musiał przyjaźnie ich witać w 

odpowiedzi na tę lingwalną eksplozję. 
Bez względu na to i tak popłynęła w świat 
pierwsza uporządkowana myśl. Dopiero 
potem język rozpoczął multilateralną 
karierę. Wymagał, jak się zdaje, kolejnych 
wynalazków, które tylko z pozoru wydają 
się prostym następstwem pierwszego kro-
ku. Ich epokowość zginęła w półmroku 
prehistorii. Zwłaszcza współczesność przy-
daje tamtej chwili niewielkie znaczenie, 
jakby rozwój mowy biegł wynikającym z 
naturalnej konieczności tokiem: najpierw 
krzyk, potem odzew, a w końcu wymiana 
informacji na zasadzie telegrafu.

Owszem, przenikały człowieka pew-
ne imperatywy ledwie przezeń uświada-
miane sobie, jak choćby owa dążność 
do estetycznego manifestu na ścianach 
kantabryjskich jaskiń. Snadź drzemała 
w tej aktywności jakaś teleologiczna siła, 
skoro przez tysiące lat przybywało obra-
zów, a wiele z nich nie zachowało się, bo, 
należy przypuszczać, zmyła je woda lub 
wypaliło słońce, lub po prostu nie zostały 
odkryte. „W ekspresji artystycznej i języ-
kowej konieczny jest element celowości. 
W każdym dziele artystycznym i w każdym 
akcie mowy odkrywamy wyraźną strukturę 
teleologiczną”13. To silny głos wspierający 
teorię wielkiego wybuchu mowy. Jestem!

Przypisy:
1 Ibidem, s. 65.
2 Michel Foucault, op. cit., s. 88.
3 Ibidem, s. 89.
4 Jűrgen Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, 

PWN, Warszawa 1999,  s. 113.
5 Peter G. Winch, Rozumienie społeczeństwa pierwotne-

go, w: Racjonalność i styl myślenia, red. E. Mokrzycki,  
Wyd. Czytelnik, Warszawa 1992, s. 248/247.

6 Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. Ro-Ro-
man Ingarden, Wyd. Antyk, Kęty 2001, s. 303.

7 Leo Strauss, Sokratejskie pytania, przeł. Paweł Maciej-
ko, Wyd. Aletheia, Warszawa 1998, s. 110.

8 Hans-Georg Gadamer, op. cit., s. 554.
9 Ludwig Wittgenstein, op. cit., s. 11.
10 Ibidem, s. 64.
11 Michel Foucault, op. cit., s. 85.
12 Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przed-

stawienie, przeł. Jan Garewicz, PWN, Warszawa 
2012, s. 85.

13 Ernst Cassirer, op. cit., s. 238.

Nadmiar (i związany z tym brak umia-
ru) to cecha naszych „pięknych” czasów. 
Gdy dawniej na przykład ktoś wydawał 
antologię, z góry planował, ilu maksymal-
nie autorów zechce w niej zamieścić, a 
jakościowe kryterium selekcji wydawało 
się oczywiste. Dziś natomiast odpowiada z 
dumą: – W antologii będą wszyscy, którzy 
się do niej zgłoszą! … I od razu lekturę 
można sobie darować.

Jeśli w dużym mieście „dla zdrowia i 
promocji życia aktywnego” organizuje się 
jakiś zbiorowy bieg, najlepiej z domu się 
nie ruszać, bo przez wiele godzin sparali-
żowana jest cała komunikacja, nie dotrzesz 
więc nigdzie i tak.

Skupię się jednak na temacie przed-
świątecznym, który rozbawił mnie szczegól-
nie. W niedzielny dzionek (kiedy nie ma 

Ariana Nagórska

Udręka nadmiaru NISZA KOZIOROŻCA

korków), na początku grudnia (kiedy nie 
organizuje się już blokujących aglomerację 
maratonów), jechałam sobie autobusem 
miejskim, który nagle został zatrzymany, 
a za nim (jako że droga prowadziła z 
wielkiego osiedla) szybko wyrósł wieloki-
lometrowy korek. Na szczęście autobus 
stał blisko miejsca, w którym „się działo”, 
jego pasażerowie mogli więc sobie popa-
trzeć, podczas gdy dalsi więźniowie korka 
nie wiedzieli, czemu stoją. Otóż główną 
ulicą przejeżdżała parada Mikołajów na 
motocyklach. Ponieważ nie mam zwyczaju 
się spieszyć, nawet mi się to podobało, a 
liczne dzieci jadące w autobusie wprost w 
euforii pchały się do okien. Każdy naiwnie 
myślał, że w kilka minut Mikołaje przejadą i 
autobus ruszy. Ale taki nędzny minimalizm 
to przecież nie w europejskim Gdańsku!!! 

Część dzieci zasnęła, część zaczęła płakać, 
jeszcze inne marudziły: mamo, tato, babciu, 
kiedy pojedziemy? Najbystrzejszy kilkulatek 
wciąż powtarzał: – Ciociu, wyjdź do nich 
i zawołaj, żeby mi prezenty dali za to, że nie 
płaczę! Prezentów ci Mikołaje raczej nie 
mieli, ale ich porażająca liczba pozwalała 
mi mniemać, że nie „bawili nas” za darmo. 
Organizator musiał mieć niezłą kasę na ten 
spęd, skoro zebrało się ich tylu, że przejeż-
dżali ponad pół godziny!

Dzieci, które zasnęły przy tym poka-
zie, postąpiły najsłuszniej. Przypuszczam 
jednak, że te, które wskutek wkurzenia 
zasnąć nie zdołały, przez długie lata mogą 
wszelkich Mikołajów traumatycznie koja-
rzyć. Tam, gdzie szerokie masy zabierają się 
za występy, największe współczucie budzić 
musi udręczona widownia!
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Irena Batura

Kuba Janik

- Włosy za długie
- do kościoła tsza lepiyj wyglondać
 Idźcie dziadek do Janika
siedzi tero w chałupie
bo Nela sie pasie w łogrodzie

 Mawiał Janik
- Nela wożniejszo od baby
bo o nio łatwij jak ło dobro kobyłe
A żonę miał drugą 

Pierwsza poszła się prawować
po śmierci teścia do szwagierki
Ta powiedziała
- Łociec byli starzy
niedomogali
nic nie łostawili
Obejrzała Janiczka gospodarstwo
wielodzietną rodzinę
poszła na strych
zgarnęła suszone gruszki do kosza
przywiozła je na Borówki
- Tsza iych położyć na góre
Wlazła na drugi szczebel drabiny
Spadła
na śmierć sie zabiła

Franię Sowiankę wojna
wypędziła z miasta
a kształtna i wszystko umiała

Wziął Janik nową żonę
Urodziła trzy córki
a na synu
zamknął warsztat

Każdego dnia
nakręcał ścienny zegar
Sąsiedzi przez okno
sprawdzali
 tsza iść do kościoła 
albo do auta
by jechać do miasta
bo to sprowa w sondzie
o skrowek pola
czy do wypożyczolni ślubnych sukiyn 

Wesela okoliczne woził 
po błogosławieństwo
Wypijał kieliszek
 najwyżej dwa
- Wiyncy pijo parobki
gospodorzowi nie uchodzi 

Zamknął Kuba Janik oczy
(wróciwszy od dzieci 
z dalekiego kontynentu)
Rozważam
-  czy miał w nich obok twarzy rodziny
rozumne spojrzenie Neli

14 listopada 2016

Janusz Orlikowski

Miejsca

urodziłem się nad Morzem Śródziemnym
dlaczego więc bliżej mam do Bałtyku?
nie jestem tym patriotą który mówi
słońce gdy pada deszcz i zimny wiatr
jak to potrafią media – takim latem

nie jestem Turkiem Hiszpanem z Południa
czy Grekiem i nie szukam mentalnościowych
podobieństw dla lepszego samopoczucia
moja mentalność jest całkiem inna
i tworzy dobre miejsca dla duszy

urodziłem się więc nad tym morzem
tam gdzie wokół ślady dawnych ludzi
i apostołów Pawła Jana Piotra
w ruinach pierwszych miast Cypru
czy na Rodos albo w Kapadocji

słońce tam wciąż ma tę moc i to
poruszenie którego brak miejscom Północy
i to – co najistotniejsze:
ludzie Północy mają zegarki
Południa mają zawsze czas

jakby wieczność była im bliższa

nie sposób nie zauważyć że coś w tym jest
jakby nieświadome a jednak właściwe
i naturalne; szkoda że uczymy się tego
tylko na chwilę na czas wakacji
i to nie wszyscy

urodziłem się nad Morzem Śródziemnym
dlaczego więc bliżej mam do Bałtyku?
chyba tylko dlatego aby to widzieć
i z tym się zgodzić; to poruszenie na dobro
mieć zawsze w pamięci

te moje miejsca
bez czasu który tworzy zło
i bez myśli niepewnych skojarzeń
mogą obyć się beze mnie

ludziom Północy zawsze potrzebny jest czas
gdy wracają z wakacji a nawet – zawsze
mnie nie; wspominając ślady
pierwszych apostołów
jestem 

Tadeusz  Zawadowski

NOCNE  CZYTANIE  WIERSZY

czytam swoje wiersze umarłym. przychodzą nocą
gdy nie mogę doprosić się snu. siadają dookoła i czekają
aż wezmę do ręki świeży tekst. przez chwilę
trwa cisza po czym zaczynają się spierać o każdy wers
słowo niewłaściwie postawiony przecinek. mówią że oni
napisaliby lepiej. wyciągają z kieszeni swoje 
stare tomiki. pokazują mi wciąż niewypłowiałe 
wiersze i czytają do rana. ciągle 
uczę się od nich poezji

i śmierci.
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Przypomniała mi się scenka, która wyda-
rzyła się wiele lat temu. Przed blok wybiegła 
rozwrzeszczana lokatorka i zrzucała nerwowo 
kapcie z nóg, a potem ściągała rajstopy i żółte 
skarpetki. Nie mogłam zrozumieć tego wrza-
sku  i tego publicznego rozbierania się od 
dołu. Akurat byłam w pobliżu. Dobiegłam. 
Mój wzrok przykuły właśnie te żółte skarpetki 
w… ruchome kropeczki. Okazało się, że to 
pchły. Ciekawscy odsuwali się jak najdalej 
od porzuconej garderoby lokatorki. Ich wła-
ścicielka pobiegł topić w wodzie pozostałe  
stworzenia, które jej się uczepiły. Podobno 
najlepiej w takiej sytuacji wskoczyć do wanny 
z dobrze ciepłą wodą. Komentarzom nie 
było końca. Te pchły zagnieździły się w kącie 
piwnicy w kocim legowisku. Najpierw była 
jedna kotka, a potem… Obok jej legowiska 
zawsze stało kilka misek z „darami lokatorów”. 
Skwaśniałe mleko, zepsute resztki… Pięć 
kociąt było w strasznym stanie. Skołtuniona, 
pozlepiana resztkami jedzenia sierść czyniła 
je podobne brudnej szmacie zwiniętej w kulę. 
Kotka, jej mama, wyglądała podobnie.  Ot, 
opieka niby z serca, ale sporadyczna, nie do 
końca właściwa, nie miał kto posprzątać, o 
odrobaczaniu zwierzęcia i szczepieniu nikt 
nawet nie pomyślał, bo to i czas trzeba po-
święcić i kosztuje.

Problemem zajęła się administracja, 
która  była już wielokroć informowana o 
problemie. Urząd ma odpowiednie słowa na 
załatwienie problemu. Koty usunięto, piwnice 
skropiono czymś odpowiednim, w każdym 

Anna Błachucka   

Skarpetki w kropeczki

kącie umieszczono trutkę na szczury i myszy 
ze stosownym  ostrzeżeniem.

Nadal buszował po osiedlu piękny czarny 
dachowiec, którym zaopiekował się palacz. 
Kot był wpuszczany do kotłowni na noc, 
drapaniem w szybę upominał się o otwarcie 
okienka. Był lśniący i zadbany. Opiekował 
się nim czuły i odpowiedzialny palacz. Kot 
był łowny, a nawet bardzo mądry. Kiedy 
chciał mleka, przynosił palaczowi upolowaną 
mysz. Za spełniony obowiązek domagał się 
zapłaty.

Ostatnio apel prezydenta Warszawy w 
sprawie bezdomnych kotów wywołał mieszane 
uczucia. Pan Rafał Trzaskowski przypomina, 
że „zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, koty 
wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe 
i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju 
i swobodnego bytu”. Prośba skierowana jest 
do administratorów budynków i mieszkańców 
miasta. Niektórzy twardo stoją na stanowisku, 
że takimi kotami nie wolno się zajmować, bo 
to spowoduje ich niekontrolowane rozmna-
żanie i w konsekwencji plagę. Inni odwołują 
się do uczuć, nazywając tych pierwszych, że są 
bez serca… Rzadko pada w tej dyskusji słowo 
– odpowiedzialność. A szkoda.

Kot w wielkim mieście, to wielki problem. 
Jest potrzebny, bo szczury i myszy radzą sobie 
zazwyczaj bardzo dobrze i zajmują kolejne te-

Tuż za oknem

W czasie trwania przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia 2018 roku ukazała się 
w Poznaniu dwudziesta antologia wierszy 
poświęcona tym Świętom pt. „zatrzymaj się 
na chwilę – uwierz kolędzie”, w której za-
prezentowano już po raz siódmy wiersze pi-
szącego te słowa poety. Do ubiegłego roku 
antologie te były promowane w Karmeli-
tańskim Centrum Duchowości w Piwnicy 
Duchowej Klasztoru Karmelitów Bosych w 
ramach Dialogów Poetyckich. Odbywały 
się tam spotkania, na których poeci czytali 
swoje własne wiersze poświęcone Bożemu 
Narodzeniu. Następowało wyciszenie i re-
fleksja. Uczestniczyli w nich  poeci z całego 
kraju. W ostatnich sześciu latach zostały 
wydane następujące antologie: „gdzieś na 
końcu świata” (2012), „Tylko puste krzesło 
obok” (2013), „Zbiłem ostatniego szkla-
nego aniołka” (2014), „W noc ciemną w 
blasku nadziei” (2015), „ledwieś zrodzony 
już przepasany bieluchną chustką niby 
całunem” (2016), „chciałbym, aby święta 
były każdego dnia” (2017). Antologie od 
lat redagują Andrzej Michałowski i An-
drzej Sikorski. Prof. Andrzej Michałowski 
jest poetą, archeologiem,  prodziekanem 
Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Andrzej 
Sikorski poetą, prozaikiem, krytykiem li-
terackim, redaktorem książek i antologii, 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
wykładowcą w Zakładzie Prahistorii na 

Sławomir Krzyśka

Promocja antolologii z wierszami bożonarodzeniowymi

Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do redak-
cji tegorocznej antologii dołączył Robert 
Ślotała, poeta, nauczyciel języka polskiego. 
Antologia ukazała się dzięki aktywnemu 
wsparciu Rady Rodziców VII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu 
i tam też odbyła się we wtorkowy wieczór 
11 grudnia 2018 r. jej promocja, której 
towarzyszyło czytanie wierszy i kolędy 
(„Dzisiaj w Betlejem” do słów ks. Tomasza 
Sobolewskiego wieloletniego katechety 
„Dąbrówki”, „Mizerna cicha”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”, „Cicha noc”) w aran-
żacji i wykonaniu uczniów tej szkoły. Gnieź-
nieński poeta Sławomir Krzyśka przedstawił 
z promowanej antologii dwa swoje wiersze 
„*** (Płacz w Betlejemskim Żłobie)” i „*** 
(W niewierze wiara)”. W antologii umiesz-
czono również wiersz „Psalm świąteczny” 
nieżyjącego już gnieźnieńskiego poety 
Tomasza W.M. Rzepy.

W tej antologii były też debiuty 
uczniów, absolwentów, nauczycieli i sym-
patyków poznańskiej „Dąbrówki”.

Na końcu spotkania obecni na spo-
tkaniu promującym tegoroczne wiersze 
bożonarodzeniowe poprosili mnie o po-
dziękowanie Andrzejowi Sikorskiemu za 
wydanie jubileuszowe antologii oraz zło-
żenie gratulacji z okazji czterdziestolecia 
jego pracy twórczej. 

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

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

reny. Te domowe koty, leżące na piernatach, 
myszy nie tkną, choćby je opiekun łapał osobi-
ście i podsuwał pod nos, że o szczurach już nie 
wspomnę. To inna klasa kociej społeczności, 
umiejąca wspaniale korzystać z opiekuńczości 
i nadopiekuńczości swoich panów.

Pozwolić na dokarmianie bezpańskich 
kotów, mało pozwolić, a jeszcze zachęcać? No 
właśnie. Nie tędy droga. Pierwsze zareagują 
dzieci. Będą wynosić kotkom jedzenie, dzielić 
się z nimi swoją kanapką… Początek piękny, 
rozczulający, wychowawczy, pouczający. Tylko 
co dalej? Ten epizod sprzed lat uprzytomnił 
mi wiele rzeczy

Pchły mogą roznosić choroby zakaźne, 
jaja tasiemców, mogą być przyczyną bartone-
lozy. Te kilkumilimetrowe istoty potrafią się 
błyskawicznie rozmnażać. Mimo że same żyją 
jedynie około 2-4 miesięcy, to samica potrafi 
złożyć nawet 2 tysiące jajeczek tygodniowo i 
to nie tylko na skórze żywiciela – także w jego 
otoczeniu. 

A może zaproponować administracji, aby 
utrzymywała jednego kota, tak, jak to jest z 
psami w policji? Kot łowny na etacie? Czemu 
nie? Zadbany, szczepiony, odrobaczony… 
Dzieci mogłyby obserwować to piękne zwierzę, 
a nawet pogłaskać, czy nakarmić pokarmem 
zaproponowanym przez jego opiekuna. Jest 
jeszcze kwestia kociego polowania, ale…
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Uczta

Każdy wieczór w domu opieki jak pożegnalna uczta 
Sztuczne szczęki gryzą postne kanapki
Zagadują – na którego przyjdzie kolej
do ostatniej podróży 
Już nie ma w nich strachu 
Kości zwapniałe łzy wypłakane
Bliscy pochowani
Może w nocy zawiozą ich do czyśćca stare sanie  

Oklaski

Aktorzy Janusz Kłosiński i Stanisław Mikulski
wyklaskiwani ze sceny w stanie wojennym
też zmarli jak ci niezłomni
Halina Mikołajska i Andrzej Szczepkowski
i cóż oni robią w teatrze niebiańskim?
Bóg im okazał swoją łaskę i znów grają 

Gwiazdy

Częściej patrzyłem pod nogi niżeli w gwiazdy
Stad ten mrok w moim życiu
To chodzenie pod rękę ze śmiercią
To powolne umieranie zamiast życia
Ten jeden długi dzień zamiast istnienia
Umarli cię nie słyszą
Żywi nie przyznają się do ciebie
Ciasno i smutno jest w tym piekłoniebie
Myliły ci się dni 
Myliły drogi bo mało patrzyłeś w gwiazdy a częściej pod nogi

Święta

Święta Bożego Narodzenia
Święta Wielkanocy a w środku 
najważniejszy dzień Pierwszego Listopada 
– dzień zmarłych
Liczysz tych którzy ubyli
Dziwisz się boleśnie że wśród nich
Nie ma jeszcze ciebie
I tak się toczy twój pojazd 
Od święta do święta z dniem najważniejszym 
pierwszego listopada

Ciężar

Gdy Edward Stachura  przegrał całą nagrodę 
imienia Wilhelma Macha w pokerowej melinie 
na warszawskiej Pradze to się uśmiechnął 
Wysyłał pieniądze bezrobotnym poetom 
Różańskiemu i Babińskiemu a przed samobójstwem 
rozdał wszystko nieznajomym ludziom 
jakby pozbył się z siebie tego ciężaru
Wypaliło się to życie tropikalnym żarem
Nie do udźwignięcia

Bufet

Teatralny bufet to czyściec przed wyprawą do piekła lub nieba
Hamlet pije kawę obok halabardzisty 
Lady Makbet obok statystki 
Trwa turniej plotek w wężowisku intryg
Aktorzy – posiadacze jednodniowej sławy
Jedni będą dogorywać w Skolimowie
Inni jak wielki Łomnicki skonają na scenie
Tymczasem trwa wyścig o role lub dla zarobku epizod w serialu
Na koniec głodowe emerytury pogrzeb i zapomnienie
W wielkim teatrze świata jak w małym powiecie
Narodziny i śmierć w teatralnym bufecie

Sumienie

I tak resztki sumienia gryzą cię rozrywają na strzępy
Jesteś już tylko ofiarą Boga i śmiechu szatana
Wokół ciebie potwory o woskowych twarzach i spróchniałych zębach
Człowiek zbędny 
Obolały odmieniec
Kasa cię obolałe stare sumienie

Edmund Pietryk
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Z końcem 2018 ukazała się publikacja1 
dotykająca jednego z najtrudniejszych 
dzisiaj lęków: przed rakiem. Lęk ten w 
wypadku raka piersi kobiety, usuwanego 
operacyjnie, jest odarty z intymności, nie 
chodzi bowiem o narząd wewnętrzny, 
ukryty dyskretnie w jamie ciała, w rodza-
ju jajnika, szyjki macicy, płuca, męskiej 
prostaty – w ogóle nieprzychodzący na 
myśl, kiedy poznajemy jakąś osobę. Pierś, 
widoczna pod ubraniem, jest dla otoczenia 
jak twarz. Jak głos. Tu mężczyźni kierują 
odruchowo spojrzenia. Do niej tulą się 
najbliżsi. Z nią kojarzone są uczucia, status, 
piękno, wdzięk, Lub przeciwnie – bezwstyd, 
głupota. Pierś pomaga zdefiniować różnice 
kultur, mówi sporo o osobowości, kiedy jest 
eksponowana lub spłaszczana, wzmacniana 
silikonem, obnażana w podniosłych gestach 
rwania szat, rozdrapywania bądź odrzuce-
nia: pacjentki po operacyjnym usunięciu 
tego gruczołu przyjęły miano amazonek, co 
równa się, przynajmniej po części, ekspresji 
buntu, niezgody na arbitralne „męskie” 
bo bezdyskusyjne reguły tego świata. Ale 
zostawię przejmującą symbolikę piersi tu-
dzież jej konteksty w rodzaju przyzwolenia 
lub oburzenia na karmienie niemowląt w 
miejscu publicznym. Po prostu amputacja 
tego właśnie organu uruchamia całą, wciąż 
słabo rozumianą sferę odniesień, skoja-
rzeń, samooceny, kompleksów, i na pewno 
lokuje się na przeciwnym biegunie niż 
przysłowiowa żołnierska noga, zastąpiona 
dziarskim szczudłem.

Wiem o czterdziestokilkulatce, któ-
rej mąż, troskliwy dotąd, odpowiedzialny 
i namiętny, po jej powrocie ze szpitala 
wystąpił o rozwód. Tłumaczył to całkowitą 
blokadą. Kobieta nie miała rywalki. Musia-
ło upłynąć kilka lat, nim przyjęła względy 
innego mężczyzny, jej obecnego męża. 
Mówi, że odtrącenie bolało ją dotkliwiej od 
samego raka. Po tym doświadczeniu czuje 
się inną osobą: osobą trochę jak z baśni, 
gdzie bohaterka musi najpierw wypłakać 
cały saganek łez, zedrzeć żelazny kostur i 
żelazne trzewiki, porzucić zamek i tułać się 
całe siedem lat, zanim odnajdzie to coś, co 
nadaje życiu blask. Baśń ujmuje problem w 
specyficznym, własnym języku, częstokroć 
mówi wręcz dosłownie, że bohaterka (albo 
jej męski odpowiednik) nie mają nic wspól-
nego z ideałem urody, toteż ukochany (lub 
dziewczyna) wrzuca do pieca wszystkie 
oznaki „nienormalności”, za wszelką cenę 
chce utrzymać ją w tajemnicy. Gdyż mowa 
o blokadach psychicznych. Są one faktem. 
U konkretnych ludzi dochodzi jeszcze 
inna bariera. Jest nią klimat, jaki tworzy 
otoczenie. Unikanie tematu raka, unikanie 
pytań o samopoczucie, ba, nawet o nazwę 
choroby, o adres szpitala (we Wrocławiu, 
gdzie mieszkam, to po prostu „na Hirszfel-
da”), urywanie wreszcie kontaktów – albo 
też doprowadzający do szału nadmiar 
ckliwych pocieszeń i pouczeń o tym, jak 
też medycyna naturalna potrafi zdziałać 
cuda. Świetna poetka, Irena Wyczółkowska, 
samotna, miała okazję zmierzać się z całą 
gamą tych reakcji, pisała natomiast, że kie-

Urszula Małgorzata Benka

O tańcu życia

dy siedzi w poczekalni na Hirszfelda, to jej 
dusza zamienia sie w drżącego wróbelka i 
usadowia na ramieniu. Ale nie chodzi mi o 
żadne morały. Znalazłam w niewłączonym 
do Nadziei... wierszu Ostatecznie Roberta 
Rudiaka (redagujący nie zamieścili wła-
snych utworów) następujące słowa: „miłość 
nigdy nie rani ani nie zabija ostatecznie”. 
Tak jak prawda. To my sami wyręczamy 
miłość i prawdę, i w ich imieniu ranimy, 
zabijamy – zwykle też nieostatecznie. Tylko 
ból i trwoga są rzeczywistością. 

Teksty do publikacji przysłali zaś na 
życzenie redaktorów – Aleksandry Sołtysiak 
i Roberta Rudiaka – także mężczyźni, nawet 
księża. Nie poważę się tutaj na oceny kry-
tycznoliterackie zamieszczonych tekstów, 
na szeregowanie poetów i poetek kręgu 
lubuskiego głównie, zresztą publikacja 
nie jest rodzajem literackiego konkursu 
piękności. Chodzi o coś ważniejszego – o 
zmierzenie się nie tyle z ars poetica, co z 
nazwaniem po imieniu własnego ja. Od 
czasów misteriów oswajających z ograni-
czeniem człowieka w czasie uważano samo-
świadomość za elementarny warunek myśli 
i miłości. Za warunek przeżycia życia.

Nadzieja kwitnie dłużej to „ksiega” wier-
szy i kilku próz niekoniecznie odnoszących 
się wprost nawet do dramatów onkologicz-
nych. Mówi raczej o samym zetknięciu się 
z faktem, że nie jestesmy nieśmiertelni i 
że odtąd musimy, nawet w razie jakiegoś 
punktowego zabiegu, stale już robić bada-
nia, mamy wyznaczone terminy. Mnóstwo 
osób odczuwa coś podobnego do gwarancji 
bezpieczeństwa – na pół roku, na kilka 
miesięcy. Pod koniec tego okresu stres 
narasta lub cichnie. We Wstępie redakto-
rzy podnieśli sprawę traumy, jaka prawie 
zawsze towarzyszy tym okolicznościom. Ja 
chcę zwrócić uwagę na oczywistość tego, że 
nie jesteśmy nieśmiertelni, zresztą rak bywa 
wyleczalny. Nazwa choroby ma jednak w 
sobie coś ścinającego krew w żyłach. Każda 
epoka „zmierzała się” z upiornością jakiejś 
choroby. W średniowieczu były to dżuma 
i trąd. Wystarczyło krzyknąć na miejskim 
placu: dżuma!, a mogło dojść do zamieszek, 
pogromów, do paniki. W renesansie tak 
skutkowały ospa i syfilis. W XIX w. lodowaty 
dreszcz przenikał na samo słowo: suchoty. Z 
jakichś powodów hiszpańska grypa, która 
na przełomie lat 1918-1919 pochłonęła 
więcej ofiar niż I wojna światowa, zmarło na 
nią do 100 mln zarażonych na wszystkich 
kontynentach, nie dostąpiła rangi słowa 
tabu. Zresztą, nawet AIDS nie nabrał jej – 
tu można liczyć na profilaktykę. Co innego 
z rakiem. On spada na zdrowo żyjących, 
niekiedy cofa się samoistnie. Są regiony, 
gdzie nie występuje. Jeden z najbardziej 
cenionych polskich onkologów mówi, że 
każdy rak jest inny. Nie ma reguł. W grun-
cie rzeczy – nie ma tu reguł.

Żyjemy jednak hermetycznie odgro-
dzeni od swojej śmiertelności, w poczuciu, 
że najmniejsza dolegliwość powinna być 
natychmiast usuwana, leczona i wyleczona. 
I ta właśnie bariera pęka. Co oczywiście 
nie oznacza ani automatycznie wejścia na 

ścieżki metafizyki, ani koniecznie przemian 
wewnętrznych. Osobiście nie wierzę w głęb-
sze psychiczne metamorfozy nawet w takich 
okolicznościach, jeśli dysponujemy psychi-
ką – jakby tu rzec? – wadliwie ustawioną? 
W ogóle niedojrzałą, zakleszczoną, w jakiej 
także fenomen kobiecości sprowadza się 
do ciała albo duszy jako przeciwieństwa 
ciała. Są to bowiem tylko ucieczki, mniej 
lub bardziej neurotyczne wpatrywanie się 
w lustro bądź – w lite drzwi. Lecz jesteśmy 
jacy jestesmy. Można nas także badać jako 
okazy kulturowe. Niniejsza antologia załą-
cza eseiki, które dotykają tego problemu, 
mianowicie odzyskiwania człowieczeństwa 
bez posiłkowania się kryteriami społecz-
nej atrakcyjności. Co więcej, przywołuje 
nadzieję swoim tytułem. Wyraz ten w pol-
szczyźnie może się kojarzyć z czasownikiem 
umierać – „nadzieja umiera ostatnia”. 
Tutaj jednak ta zbitka frazeologiczna zo-
stała przezwyciężona słowem „kwitnąć”. To 
zupełnie co innego niż wiara w jakieś z góry 
ustalone zdarzenie. Kwitnąć to stan.

Warto również docenić znakomity 
wybór okładki: zdobią ją dwie prace Renaty 
Brzozowskiej z cyklu Baletnica. Te olejne 
prace chcą oddać zwiewność tańa, poczu-
cie, że każdy ruch, nawet prześcieradeł na 
sznurach w ogrodzie, jest w gruncie rzeczy 
tańcem. Nie znamy może tego tańca stóp 
rytmicznych, nie potrafimy ponazywać 
instrumentów, ale przeczuwamy rygor, 
iście matematyczny. Kiedy malarka mówi 
o poszukiwaniu „magii” kobiecości, to pa-
trząc na jej ogniste czerwono-czarne tanga 
i flamenca, dociera do mnie coś, co istnieje 
poza wiekiem, konkretną dolą, poza bio-
logiczną płcią. Do kwitnącej natomiast – 
Nadziei kwitnącej najdłużej, nadziei o mocy 
kwitnących jabłoni, jak kiedyś cudownie 
wyraziła się Marianna Bocian, zresztą też 
zmagająca się z nowotworem, użyte są sino-
niebieskie oleje Brzozowskiej. Ich technika 
wytwarza skojarzenia z surfowaniem w oce-
anicznej fali. Lekko rozrzucone ramiona, 
swobodna nagość – jak wielkie uwolnienie. 
Wierszami mówimy często na szczękości-
sku. Rak to nie „tylko” śmierć, ale właśnie 
poczucie skazania na nią, przeniesienie się 
do celi śmierci, bo nawet wyleczony, pozo-
stanie już zapmiętany – grypy zapominamy. 
Otóż muzyką i malarstwem można wyrazić 
to, co ściśnięte między wersami jak wró-
belek, drży, ale nie tylko ze strachu, tylko 
– chciałoby rozpostrzeć skrzydła. Wzlecieć 
ponad stereotypy. Towarzyskie, kulturowe, 
śrowowiskowe, zawodowe. I na szczęście 
antologia pozostawia tę możliwość dzięki 
swojej szerokiej palecie doświadczeń oraz 
postaw. Pozostawia czytającym wybór i 
poetyki, i kierunku skojarzeń. Co więcej, 
daje ufność.

P.S. od redakcji:
Odbyły się już dwie istotne promo-

cje Nadziei… – w Zielonej Górze oraz w 
Sierakowie. Zapowiadają się następne 
spotkania w Polsce, szczególnie ważne dla 
amazonek. 

Publikacja warta wznowienia, zapewne 
tłumaczenia, może poszerzenia o autorów 
z innych krajów…

Przypisy:
1 Nadzieja kwitnie dłużej. Księga wierszy i prozy 

wydana z okazji Roku Praw Kobiet, pod redakcją 
Aleksandry Sołtysiak i Roberta Rudiaka, Związek 
Literatów Polskich, Zielona Góra 2018.
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Rafał Rozczyniała

***

Nie bardzo rozumiem
co to jest sprawiedliwość
co to jest inne życie 
ale dość często trwała 
we mnie niejasna świadomość 
wydawało się że tak 
będzie zawsze 
przyzwyczaiłem się do tego 
obłędnego smutku 
jak do swojego stołu, łóżka 
jak do celi z wyblakłymi 
ścianami
chodząc z kąta w kąt 
w dymie wypalonego kolejnego 
papierosa 
wreszcie rzuciłem palenie może to coś pomoże

Stanisław Chyczyński

KOSMOGONIA

Oglądam program o pięknie przyrody.
Na ekranie lew karci antylopę
za to, że słaba… Pancerny krokodyl
czatuje w wodzie, jak łódź z peryskopem.

Warany „tańczą” z cielakiem bawołu,
bo chora matka nie może go bronić.
Zbyt wielką rybę ustrzelił rybołów,
więc teraz tonie w nieprzyjaznej toni.

Kukułczy bachor (diabelska to sztuczka!)
wyrzuca z gniazda pisklęta kopciuszka.
Pani Modliszka (królowa kreatur)
pożera pana jeszcze w trakcie aktu…

Sępy się modlą nad ranną kobyłą.
Z nudów powstał świat. Komuś się nudziło!...

(grudzień 2017)

Weekend poprzedzający święto tych 
szczęśliwców lub nieszczęśników, odpowied-
nie określenie zależy od miejsca siedzenia 
w miłosnym bigosie. W księgarni specjalny 
stół z ofertą dla pragnących obdarować w 
walentynki swą wybrankę, swego oblubieńca. 
Czym chata bogata, na każdą kieszeń, na 
każde gusta.

Ludzie wchodzą, kupują, wychodzą.

Wchodzi również chłopiec, tak z dzie-
więć, może dziesięć lat. Nieśmiało przegląda 
artykuły papiernicze, twardo stojąc plecami 
do stołu z walentynkowymi upominkami. Z 
uporem wertuje chyba wszystkie zeszyty w 
ofercie, temperówki, notesy. Poddaje się wie-

Robert Zarychta

Walentynki

Rafał Jaworski

Zbigniew Herbert – ironiczne jądro jasności

Okupowały go główne grzechy prawdy: 
pycha, że wiem; 
chciwość, że bardziej chcę wiedzieć
i być, niż cokolwiek mieć; 
lubieżność, że być
to jest posiąść pieczęć słowa,
która jawi się jako wszystko,
ale nie we wszystkich.

Okupacja była brutalna.
Z punktu widzenia
wiedzących inaczej
absurdalnie śmieszna;
nie do emisji
w sieci obrazów
zjadliwie jadalnych
w restauracji etyki

dla ogółu

dząc, że obrócenie się w kierunku walentynko-
wego stołu nie będzie jednak możliwe, nie dla 
niego. Pochodził jeszcze chwilę, zahaczając 
o dział dziecięcy. Jeszcze raz przeszedł obok 
zakazanego stołu. Zwolnił. Zapytałem:

- Może ci jakoś pomóc?
- Nie, nie, dziękuję.

I wyszedł. Klienci dalej wchodzą, stół 
walentynkowy „topnieje” w oczach, klienci 
zadowoleni z zakupów, klienci idą coś prze-
kąsić, szybko, szybko.

Nie zorientowałem się w całym tym po-
śpiechu, że chłopiec powrócił i gdzieś kluczył 
między stołami. Podchodzi do kasy i podaje 
przesadnie wielki pluszowy brelok w kształcie 

serca obszyty cekinami.

- Poproszę.
- Dwanaście dziewięćdziesiąt.

Podaje dwadzieścia złotych. Wydaję 
resztę, a wydając ją pytam:

- A widziałeś, że jak przeciągniesz dłonią 
po cekinach, to zmieni się kolor serca?

- Taak - powiedział i uśmiechnął się. A 
mówiąc to widział zapewne jak podaje to serce 
swojej wybrance z 3A, pokazując jej sztuczkę 
z cekinami.

A serce w jego piersi walić będzie z osza-
łamiającą prędkością!

A oni wszyscy biegną, kupują, płacą, 
biegną dalej. A każdy z nich kiedyś, dawno 
temu, stawał przed podobnym dylematem. 
I zakup breloczka za dwanaście dziewięć-
dziesiąt, po godzinie kluczenia i moralnych 
dylematów, był mimo wszystko najważniejszą 
rzeczą w życiu.

Hubet Czarnocki

***

Kto oddycha Olą, ręka do góry.
Kto w niej przepadł, niech się podniesie.
Skradasz się do niej?
Rób to, kiedy wilgi pójdą spać.

Zwiedzaj ją, jeśli potrafisz.
Szepcz ją dymiącymi się ustami.
Weź kierunek na Olę,
w niej  przecinają się 
wszystkie południki i równoleżniki.
Ślij do niej płonące listy.

Ola, twoje powstanie i rewolucja.
Twoja maczeta nocy i włócznia słońca,
która trafia cię w sam środek wiersza.

Zobacz jak komety wpadają
w ocean Oli, jak szumią ją potoki.
I nieskładnie wymawiają ją mgławice,
a odległe planety próbują ją powtórzyć.
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Andrzej Sikorski archeolog, poeta, 
prozaik, krytyk literacki, członek Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich i Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy. 

Urodził się 17 lipca 1953 roku w Gdań-
sku, a wychowywałw Pruszczu Gdańskim, 
gdzie skończył Szkołę Podstawową i Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.  
Z wykształcenia jest archeologiem, absolwen-
tem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. W latach 1978-1979 był 
zatrudniony jako asystent w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. Od roku 
1979 pracuje w Instytucie Archeologii 
UAM, gdzie jest wykładowcą. Jego zainte-
resowania zawodowe związane są z arche-
ologią średniowiecza. Brał udział w wielu 
badaniach terenowych na środkowym 
Pomorzu i w Wielkopolsce, m.in. zespół 
pałacowo-sakralny na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, prace wykopaliskowe doty-
czące kolegiaty św. Marii Magdaleny na 
pl. Kolegiackim w Poznaniu. Opublikował 
wiele prac związanych z prowadzonymi 
wykopaliskami. Wśród nich są następują-
ce: „Problem ceramiki typu Dziedzice w 
świetle badań w Dębczynie, woj. Koszalin” 
(1987), „Nowe aspekty metodyki badań 
palenisk” (1991), „Nie tylko o tkaninie 
wykopaliskowej z Wielkopolski” (2003), 
„Tekstylia z grobów łodziowych w Walko-
wicach (gm. Czarnków, woj. wielkopolskie, 
stan. 6/8)” (2006), wspólnie z Hanną Kó-
čką-Krenz, „Grób »księżniczki« z Dębczyna 
w woj. koszalińskim (stan. 53)” (1998) oraz 
wspólnie z Dominikiem Jankowiakiem i 
Pawłem Lechem „Nowe kostki mozaikowe 
z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, stan. 
13” (2012).

Andrzej Sikorski w 1978 roku debiu-
tował jako poeta na łamach „Nurtu”, „No-
wego Wyrazu” i „Tygodnika Kulturalnego”, 
a jego pierwsza książka pt. „Listy” w serii 
„Pokolenie, które wstępuje” ukazała się w 

Sławomir Krzyśka

40. lecie pracy twórczej Andrzeja Sikorskiego

1980 roku. Publikuje poezję w prasie lite-
rackiej, almanachach poetyckich i w radio. 
Jest autorem ponad dwudziestu publikacji 
książkowych, w tym ponad dziesięciu ksią-
żek poetyckich i kilkunastu książek dla 
dzieci. Są to następujące wydawnictwa: 
poezja - „Listy” (1980), „Ślimaczy dzwon-
nik” (1985), „Prawie wszystkie listy” (1987), 
„Wiecznie szczęśliwe dzieci” (1989), „Motyl 
na wieży Babel” (1990), „Pod każdą gwiaz-
dą zielenią się rajskie gałęzie” (1991), 
„Stąd wyruszyłeś i tutaj powracasz” (1991), 
„A poranek był mroźny i nieparzysty” 
(1996), „od do” (2005), „Ten poranek był 
mroźny i nieparzysty” (2006), „Wiersze 
świąteczne” (2007), „niepewne” (2015); 
książki dla dzieci - „Taki mój” (1991), 
„Jeż Chermółka” (1991), „Więc tylko Cię 
pocałuję” (1991), „Nazaretański pamięt-
niczek”(1993), „Latawiec Jeża Chermółki” 
(1996), „W grudniu” (2000), „Jeszcze jedna 
opowieść” (2001),„Chwalmy pieśnią! Ma-
jowe spotkania dla dzieci” (2006), „Pójdź-
my w tę noc” (2006), „Ledna i Mieczek. 
Tajemnica z jeziora” (2009), wraz zRoma-
nemJuránkiem”Legendy Poznania i Brna 
– Poznaňské a brněnsképověsti” (2016).
Jest również autorem dramatu teatralnego 
„Anioły” (1994).

 Współpracował i współpracuje z 
różnymi wydawnictwami, radiem, prasą 
katolicką, m.in. z Radiem Emaus, „Prze-
wodnikiem Katolickim”, „Małym Przewod-
nikiem Katolickim”, „Małym Apostołem”, i 
kulturalną.Był redaktorem m.in. serii czar-
no-białej, antologii związanych z Bożym 
Narodzeniem (od dwudziestu lat) i Wiel-
kanocą (2015) w wydawnictwie FlosCar-
meli w Poznaniu. Jest także redaktorem 
„Medytacji Drogi Krzyżowej” wydawanej  
w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana 
Jezusa w Poznaniu od 2014 roku. Napisał 
„Misterium Wielkanocne’06” (2006). Przy-
gotował również scenariusze monodramu 

dotyczącego „Drogi Krzyżowej”, emitowa-
nejw Radio Emaus w latach 2009-2018. 
Opublikował wspólnie z Piotrem Kępiń-
skim dwa wywiady rzeki: „Któż to opisze, 
któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym 
Różańskim” (1997), „Nie byłem Papkinem. 
Rozmowy z Jerzym Stasiukiem” (1999). Jest 
także autorem dramatu wraz z bp. Markiem 
Jędraszewskim pt. „Tu, na tym miejscu... 
Rzecz na 50. rocznicę Powstania Poznań-
skiego’56” (2006). 

Opublikował wiele wywiadów z ludź-
mi kultury m.in. w poznańskim IKS-ie. 
Prowadzi autorskie spotkania literackie. 
Współpracuje m.in. z Domem Literatury 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz 
prowadził spotkania w ramach Dialogów 
Poetyckich w Piwnicy Duchowej Karmeli-
tańskiego Centrum Duchowości oo. Kar-
melitów Bosych w Poznaniu. 

Nagradzany licznymi nagrodami lite-
rackimi, m.in. w 1986 roku uhonorowany 
został Medalem Młodej Sztuki w Poznaniu 
za „Ślimaczego dzwonnika”, a w listopadzie 
2015 roku również w Poznaniu został lau-
reatem 38. Międzynarodowego Listopada 
Poetyckiego. Nagrodę otrzymał za książkę 
poetycką pt. „niepewne” wydaną przez Flo-
sCarmeli. Nagrodę wręczono jemu podczas 
inauguracji Festiwalu w SaliLubrańskiego 
na UAM w Poznaniu.

Andrzej Sikorski jest urzędowym kan-
torem w Sanktuarium Najświętszej Krwi 
Pana Jezusa w Poznaniu. 

Pomaga ludziom nie tylko słowem, ale 
i czynem. Jego system wartości oparty jest 
na kardynalnych cnotach chrześcijańskich: 
Wierze, Nadziei i Miłości. Jest człowiekiem 
bardzo życzliwym i wrażliwym o wielu 
talentach. 

Wiersze z tomiku pt. „niepewne” 
(2015)

Do dnia poleci na łeb – ma takie coś – z całym 
pudłem.
Rozkłada obrusy w sadzie i wzdłuż parkanu. 
I pnie drzew
wiąże białymi paskami, i gałęzie. Choinki też 
owija, że stoją
jak białe duchy. Teraz leży na środku nagu-
sieńki i czeka
na śnieg.
Potem zwija płótna i wyciska wodę do kanki. 
Jak się tego
Napije, przepada do Trzech Króli z twoim 
ojcem.
Na przedmieściu bronią maleńkich przed 
Herodami.

kiedy umiera ptak

gęste powietrze
pod stopą wielkomiejskiego wróbla

na przejściu żadnej pierwotnej ochry
ani posolonego po zimie piasku

zachód potwierdza mój dotyk

***

koła na wodzie odjeżdżają
z ciepłym
kamykiem w ustach

Twórczość Stanisława Nyczaja – au-
tora wielu zbiorów wierszy, np. Przedążyć 
pęd Ziemi (2009), Arcymiara (2014), jak 
również książek eseistycznych, tomów afo-
ryzmów i fraszek – wyróżnia się estetyczno-
formalnym pięknem, czego źródłem jest 
bogactwo wersyfikacji i swoista rytmika.

„Ja” w jego poezji ujawnia się jako 
znak zespolenia z innymi ludźmi, ich 
emocjami, lękami egzystencjalnymi, ale 
i doznaniami w sferze erosu. Człowiek 
umieszczony jest w czasie i przestrzeni; 
jego byt zakreśla krąg, którego nie można 
przekroczyć, aby nie doznał cierpienia. 
Światło wiersza, zagęszczając elementy 
realności, tworzy jeden swego rodzaju 
„ponadczasowy czas”, w którym znika od-

Alicja Patey-Grabowska

Glosa do portretu literackiego Stanisława Nyczaja

ległość przestrzeni obszarów świadomości. 
Jeden czas wieczności porusza materię 
utworów, a formy wrastają w siebie, two-
rząc wiersz-witraż.

Twórczość Stanisława Nyczaja jest 
więc ciekawą propozycją ontologiczną. W 
krótkich mgnieniach wyładowuje się rze-
czywistość z potęgowania w antynomiach, 
pozornych paradoksach, a świat wyobraźni 
staje się światem wieczności. Wymowny 
pod tym względem jest fragment wiersza 
Wzbliżonych do oddali kręgach: 

I czuję,
jakbym całym sobą wstępował
w mrożącą krew to znów duszną
zapierającą dech niemą otchłań.
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Wtedy odsunęła się ścierkokotara i 
wyszedł Bogdan:

Coś się na niego uwziął? - powiedział do 
Jacha. Może rzeczywiście ktoś się walnął i nie 
tego wsadzili, co trzeba. Może im chodziło 
o jaką grubszą rybę a złapali. - zorientował 
się, że zbliżające się porównanie nie jest 
szczęśliwe, zająknął się, i nieco ciszej, ale 
jednak je dokończył. - Rybkę. -

Ktoś parsknął krótkim śmiechem.
Sorry, no masz chłopie dzisiaj pecha, 

jak rzep psiego ogona uczepiły się te sko-
jarzenia.

Ale to nie jest miłe. - mruknął zmęczo-
nym głosem Rybka.

Zabrzmiało to poważnie. Pawłowi zro-
biło się go żal. „Jak w

przedszkolu, jednego wyłapią, że słab-
szy i wszyscy huzia na Józia”, pomyślał.

Dobra, weź na luz, jutro znajdą sobie 
inną ofiarę, byle od siebie odwrócić uwa-
gę.

O, ty, detektyw.- warknął lekceważąco 
Jachu. - A ja niby od czego mam uwagę 
odwracać?

A od tego, że cię nie z twojej baby 
zdjęli. - przygadał mu Bogdan.

Zamknij się.
Nie zamknę, bo niech chłopaki wie-

dzą...
Zamknij się. - groźby w tym nie było, 

tylko stwierdzenie. Paweł zobaczył, że Jachu 
jednak trochę poczerwieniał.

To uświadom sobie, że tą historią będę 
cię starali się zmiękczać: albo ty z nimi bę-
dziesz pracować, albo powiedzą wszystko 
twojej ślubnej.

A tak to się nie dowie, jak ty już wyga-
dałeś? I skąd w ogóle o tym wiesz?

Czy twoja stara się dowie, tego nie 
wiem, ale ciebie już na ten numer sobie 
nie nakręcą, najlepiej sam im to przy jakiejś 
okazji. Nie, nie wywołuj wilka z lasu. A skąd 
wiem? Przypomnij sobie, na korytarzu w 
komendzie, sam mi mówiłeś. Staliśmy koło 
siebie.

Powiedzą żonie? - Jachu wyglądał na 
trochę zmartwionego.

E tam, pójdziesz w zaparte i tyle. Jak cię 
kocha, to uwierzy, a jak nie kocha, to sobie 
tamtą odszukasz albo inną.

O, jakie to proste, tu ta, tam tamta, 
rozwiązanie wszelkich problemów kolega 
Bogdan wytrząsa z rękawa na poczekaniu, 
ironizował Jachu. - Rąk nie umyłeś a poza 
tym zasłoń kotarę. Chociaż nie... już za 
późno, poczułem.

To była prawda. Zapachy z ubikacji 
omijały prawie wszystkich, wędrowały 
gdzieś górą, ale za to kumulowały się nad 
łóżkiem Jacha, który ogłosił, że niedowiar-
kowie mogą to sprawdzić. To było drugiego 
dnia.

Rybka poszedł. Wdrapał się na górę 
pod hasłem nauki, pociągnął nosem jak 
wytrawny kiper, kiwnął głową, zszedł na 
dół, oświadczył, że Jachu mówi prawdę i że 
następny może też to sprawdzić.

Nie, nie, wierzymy ci na słowo, nauce 
trzeba ufać.

Bogdan tymczasem cofnął się, zacią-

gnął kotarę i wtedy usłyszeli, że okienko w 
drzwiach się otwiera i strażnik powiedział:

Rybka i Weitum przygotować się. Wy-
chodzicie.

Paweł na pożegnanie dostał dwa grypsy 
do ręki.

Jednak zdążyli przepisać je dla niego, 
a miał taką cichą nadzieję, (bo przecież nie 
krzyknąłby w ich stronę „boję się, że mnie 
obiją” albo „a dajcie mi święty spokój”!), że 
im się to nie uda.

Od ogłoszenia, że on i Rybka wycho-
dzą dzisiaj, minęły już ze dwie godziny, 
ale przygotować listę internowanych w tak 
krótkim czasie nie było łatwo. Wprawdzie 
od samego początku funkcjonowało połą-
czenie między celami, lecz czas potrzebny 
do tego, by kartka papieru obiegła je wszyst-
kie, bezwzględnie uciekał. W nerwach nie 
od razu wpadli na pomysł, żeby nie robić 
jednej listy, która wędruje od celi do celi 
i z parteru na piętro a potem z powrotem, 
ale nazwiska z wszystkich cel na osobnych 
kartkach przysłać do tej: ostatniej i naj-
większej, bo czternastoosobowej. W innych 
siedzieli chyba po sześciu czy ośmiu. Linię 
komunikacyjną wytyczono od razu, ledwo 
tylko weszli do celi. Za oknem jeszcze było 
ciemno, ale już powoli kończyła się pierw-
sza noc internowania. Przez głośnik nad 
drzwiami przemawiał Jaruzelski, informując 
o stanie wojennym. Może dlatego od razu 
pomyślano o wewnętrznej komunikacji. 
Była to pierwsza rzecz, którą większość z 
nich się zajęła. Kosztem swoich miejsc do 
spania.

On, gdy weszli do celi, od razu wyszukał 
miejsce, gdzie złożył swoje rzeczy. Jak na 
obozie harcerskim: pierwsze łóżko z brzegu 
oznaczało - pierwszy „ochotnik” do jakichś 
nagłych zadań a tu, w więzieniu, pewnie ten, 
który pierwszy oberwie. Pod oknem - będzie 
wiało, na górze - w zamkniętym pomieszcze-
niu kiepskie powietrze, w tyle, po rogach - 
tam może być wilgoć. Wybrał środkowe, na 
lewo od drzwi, dolne łóżko. Pierwszy impet 
w razie czego nie wyładuje się na nim, gdyby 
wpadli i zaczęli bić. Wyobraźnia, zmęczona 
wielogodzinnym, przez całą noc interno-
wania trwającym napięciem, produkowała 
tylko jedną scenę: uzbrojonych w pałki 
szarych ludzi, którzy z wrzaskiem wpadają 
do celi i walą na oślep. A on chowa się pod 
łóżko. Kiepska szansa, ale zawsze coś.

Łóżek było czternaście, dwa rzędy 
piętrowych i dwa pojedyncze: jedno pod 
oknem, na przeciwległej stronie od wejścia, 
drugie na prawo od drzwi, pod ścianą tuż 
za kwadratowym przepierzeniem, gdzie za 
nieciekawą zasłoną był kibel.

Podczas, gdy on się lokował, większa 
część pozostałych współwięźniów stała przy 
kaloryferze pod oknem. Ale nie po to, aby 
się grzać. Aluminiową łyżeczką wgryzali się 
wzdłuż rurki z ciepłą wodą, aż wygrzebali 
niewielką dziurę na wylot, do sąsiedniej cel. 
Potem rozeszli się rozglądając po wszystkich 
kątach, gdzie tu jeszcze jest szansa, by złapać 
kontakt z górnymi pomieszczeniami. W 
rogu po jego stronie szła taka sama rurka 
jak ta spod okna. Zaraz któryś wskoczył na 

piętro i zaczął wiercić dziurę. Tym razem 
szło oporniej.

Beton przylega, cholera.
To walnij pięścią w sufit. Jak tam są, to 

odpowiedzą, może domyślą się i sami zaczną 
wiercić, to się spotkacie i dacie sobie buzi.

Rzeczywiście po trzykrotnym uderze-
niu w sufit, z góry odpowiedział też ktoś 
trzykrotnie. Sygnał powtórzono, góra od-
powiedziała. Sprawa zaczęła przedstawiać 
się optymistycznie. W rogu celi zgromadzili 
się wszyscy.

Dalej, dalej, trzeba wiedzieć, ilu nas 
tu jest.

Wierć chłopie, wierć, baby tak szybko 
to ty nie przewiercisz, to tu se przynajmniej 
ulżyj.

Co ty? Cały kraj stanie w naszej obro-
nie...

Jakoś w mojej kamienicy sąsiedzi sie-
dzieli cicho jak się darłem...

To była prawda i każdy z nich mógłby 
coś jeszcze na ten temat dodać, ale po co? 
Zapadło milczenie. Chrobotała tylko łyżecz-
ka pod sufitem.

Łyżeczką od herbaty betonu nie prze-
wiercę. - poinformował po kilku chwilach 
głos z górnego łóżka.

-Kiepski z ciebie ginekolog, brachu, z 
łyżeczkowania dwója.

To właź sam i próbuj.
Zamienili się rolami. Wkrótce jednak 

nowy potwierdził opór materii i zaprzestano 
wiercenia, tym bardziej, że z góry, poza od-
stukiwaniem w nieregularnych odstępach, 
też nie dochodziły inne dźwięki.

Po paru dniach wszyscy wiedzieli już, że 
oczekiwanie na pomoc z góry było daremne. 
Nad nimi było pomieszczenie więziennej 
biblioteki i w tym czasie, kiedy w ich celi 
zakładano pierwszą linię poczty, przebywali 
tam strażnicy. Internowani byli przekonani, 
że wszyscy wiedzą o istnieniu poczty, powin-
ni się tego byli domyśleć i być może tak też 
było, ale praktycznych konsekwencji przez 
te dziesięć dni pobytu Pawła w więzieniu 
nie wyciągnięto. Wprawdzie rewidowano 
ich cele, gdy wychodzili wszyscy na spacer, 
ale cóż tam miano znaleźć?

Rybka jako pierwszy dostał listę inter-
nowanych. Były to dwie kartki z tą samą 
treścią, na wypadek, gdyby w czasie rewizji, 
znaleziono jedną, miał w zapasie drugą. 
Chłopak zaszył się w kącie, na łóżku pod 
Jachem i otoczony kilkoma doradcami, 
ukrywał oba grypsy.

A Paweł albo stał przy stole, gdzie jesz-
cze pisano, na dwie ręce, listy dla niego, 
albo chodził nerwowo po celi.

Zapal. - to Bogdan. Siedział na swoim 
łóżku, pierwszym z brzegu, przy drzwiach.

Daj spokój. Nie będę cię opalał. Ja 
sobie na zewnątrz pewnie jakieś kupię, a tu 
są racjonowane.

Zapal. - powtórzył Bogdan spokojnie. - 
Dam radę. Wypić na pożegnanie nie mamy 
co, ale zapalić możemy. Zazdroszczę ci.

-Czego? Podpisałem dokument, że nie 
będę działał przeciwko.

Wiem. Też bym podpisał, ale ja nie 
mam żony ani nie urodziło mi się tydzień 
temu dziecko, jak tobie. Mam tylko psa a 
ten jakoś wytrzyma z moimi starymi. Albo 
ich pogryzie. - zażartował.

Pocieszasz mnie.
-Może tak. - spoważniał nagle i podając 

Włodzimierz Michalak

Gryps (2)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

dokoñczenie na str. 12
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ogień, spojrzał koledze w oczy. - Paweł, ja 
myślę tak: masz młodą żonę. Pewnie ładna, 
co?

Paweł potwierdził.
To dobrze zrobiłeś. Wierz mi, trochę 

znam się na ludziach. Zaraz jakiś się pokrę-
ci, nawet jak macie już dziecko. A tu? Tu 
siedzi dosyć bohaterów. Na razie nas nie 
biją. Chyba „Wujek” wszystkich nastraszył. 
Konspiracji jeszcze nie ma, chociaż nie wie-
rzę, by wszystkich nas wyłapali. Więc nic nie 
wiesz, chłopie, i to jest twoja szansa. Podpi-
sałeś, dobrze, pewnie, że nie jest to dowód 
wielkiej odwagi, ale twoja żona potrzebuje 
bohatera w łóżku a nie na cmentarzu. To 
gdzieś wyczytałem, to nie moje zdanie, ale 
pasuje.

Pochylił się, by spetować w popielnicz-
ce zrobionej ze starej paczki „Sportów”, 
które tu, w potulickim więzieniu można było 
dostać, pewnie ze starych zapasów, bo teraz, 
od jakiegoś czasu papierosy te zmieniły 
nazwę na „Popularne” i dodał:

-A dla nas to szansa, że lista nazwisk 
internowanych wyjdzie na zewnątrz, a jak już 
wyjdzie, to nie będzie tak łatwo nas gdzieś 
„zgubić”, rozumiesz?

- Pewnie, że rozumiem. - potwierdził 
Paweł automatycznie, bo chociaż bardzo 
starał się zrozumieć, co się stało, jakie to 
wszystko może mieć dla niego konsekwen-
cje, to jasnego obrazu tego, co chce, co 
zamierza, co tak naprawdę o tym wszystkim 
myśli, jeszcze nie miał. Różne rzeczy cho-
dziły mu po głowie, ale żadna z nich nie 
była na tyle mocna, by stać się początkiem 

jakiegoś działania. Z wyjątkiem jednej: wyjść 
stąd jak najszybciej. Ta decyzja zapadła nie 
od razu, nie po pierwszej rozmowie z ofice-
rami bezpieczeństwa, jaką odbyli pięć dni 
temu, nie po strachu, jaki ich ogarnął, kiedy 
przez radiowęzeł poinformowano o ofiarach 
śmiertelnych w kopalni „Wujek”.

Przyczyną był jeden człowiek, współwię-
zień, wysoki funkcjonariusz związkowy, szef 
Komisji Interwencji, organizator ogólnych 
modłów, Paweł też się modlił, wściekły na 
siebie, że nie miał odwagi powiedzieć, że nie 
wierzy. Nie wierzy? A kto się wprost, ale po 
cichu, w myślach, zwracał do Matki Boskiej 
o pomoc, przerażony tym, że może sam 
zginąć jak te chłopaki w kopalni? Było, tak, 
było. Ale to zrobił sam, z własnej woli, a ten 
„szef’ przymuszał, nie tylko Pawłowi wydały 
się te modły po prostu ideologiczne, nie z 
rzeczywistej potrzeby nadziei i otuchy, ale 
żeby pokazać, żeby się pokazać. Siedzieliby 
tu komuniści, to pewnie śpiewaliby „Mię-
dzynarodówkę”! Ale to jeszcze można było 
he he, znieść. Nieznośne stawało się ma-
niakalne powtarzanie przez „szefa” zdania: 
„Wszystkich komunistów należy powiesić.” 
Początkowo brano to za zwrot, za puste 
hasło, za wyraz ogromnej niechęci, formę 
przekleństwa, zdanie wywołane poczuciem 
chwilowej porażki, inną formę tego co Jachu 
robił Rybce.

Ale ten człowiek, ostrożnie zapytany 
przez tego czy owego, czy rzeczywiście tak 
myśli, potwierdzał, że tak i w tym stanowi-
sku z dnia na dzień tylko się utwierdzał; 
„Wszystkich i bez wyjątku.” W ogóle nie 
było dyskusji. Nikt nie trzepnął ręką w stół, 
gdy grali w szachy, a ten ze swojego łóżka 
pod ścianą, jak sufler, ni z tego, ni z owego 
mówił do nich: „Wszystkich komunistów 

należy powiesić.” Drażnił, to prawda. Nie 
był reprezentantem większości, bo czuło się 
milczący sprzeciw wobec jego zachowania. 
Ale to on miałby może pewnego dnia odpo-
wiednią władzę w rękach, by swoją groźbę 
zrealizować. I czym różnił się od lokalnych 
sekretarzy bolszewickich, którzy też głosili: 
„Wszystkich burżujów powiesić.”?

Może i ktoś trzepnąłby w stół, ale wtedy 
przewróciłoby się wiele szachowych figurek. 
Paweł też nie zaprotestował oficjalnie, może 
jeszcze nie warto było, może nie chciał, 
kolejny raz w życiu, występować jako pierw-
szy. Pewnie nikt nie chciał być pierwszym. 
Paweł zadał sobie tylko dwa pytania: „Moją 
matkę i mojego ojca też? Moich profesorów 
z uczelni?” I wiedział, że nikogo nie należy 
wieszać.

Przygotować się do wyjścia! - powiedział 
strażnik przez okienko w drzwiach.

Paweł wyciągnął dłoń na pożegnanie.
Trzymaj się. - rzekł do Bogdana.
Ty też... myślicielu. Pogadać jeszcze 

chciałem, ale żeś odpłynął w siebie.
Przykro mi.
Daj spokój, może zdarzy się jeszcze 

spotkać.
Bogdan... - odwrócił się jeszcze Paweł. 

- Weź moje łóżko.
A to czemu? Mnie tu nad głową nikt 

nie pierdzi.
Wiesz... jak tu wlecą, to pierwszy impet 

pójdzie na ciebie...
-Myślisz? - zastanowił się Bogdan. - Prze-

myślę. I dzięki.
Pożegnali się. Paweł podszedł do swo-

jego łóżka, złożył na
kupkę te kilka rzeczy, które wydano 

im na wejściu do więzienia: ścierkoręcznik, 
aluminiową miskę, łyżkę, kubek. Sięgnął po 
zostawioną na łóżku książkę Hamsuna. Już 
jej tu nie doczyta. I dobrze. „Głód”... Postał-
by chłop w kolejkach, to pewnie inaczej by 
podszedł do życia. Zaczął nakładać płaszcz, 
gdy usłyszał:

Twoja własność. Dziękuję. - Jachu stał 
za nim i w wyciągniętej dłoni podawał mu 
rękawiczki.

Paweł z płaszczem na jednym ramieniu, 
odebrał je i wcisnął do kieszeni. Uśmiechnął 
się pod nosem, podał dłoń Jachowi. Kiedyś, 
chyba drugiego dnia po internowaniu, 
Jachu próbował żartować z jego długiego 
płaszcza mówiąc, że pewnie zabrał go jakie-
muś zdobywcy Pałacu Zimowego, bo taki był 
długi i szary, a jeszcze do tego ta futrzana, 
„ruska”, czapka.

Paweł wzruszył wtedy tylko ramionami, 
niech sobie gada. Ale na pierwszym spacerze 
podszedł do Jacha, który w swej kurt- czynie 
dreptał skulony z zimna w te i z powrotem 
po wewnętrznym dziedzińcu obok budynku 
łaźni, przeciągnął nagą dłonią wzdłuż swego 
płaszcza i zapytał:

Teraz rozumiesz dlaczego taki długi?
Nie mów, kurwa, żeś też stan wojenny 

przewidział. - mruknął Jachu.
Stanu to nie, ale zimę tak. - i podał mu 

swoje skórzane rękawiczki: - Lepsze byłyby z 
wełny, ale chociaż to. Mnie na te parę minut 
spaceru nie będą potrzebne.

...w kręgu wokół piszących robiło się 
nerwowo:

Dali, dali, chłopaki, tempo.
Rybka stał z przodu przed drzwiami, 

zasłaniał sobą okienko w drzwiach.
I w chwili, kiedy otwierały się drzwi celi 

Gryps...
dokończenie ze str. 11
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i widział już przed sobą fragment więzien-
nego korytarza, poczuł jak ktoś pakuje mu 
w dłoń niewielkie kartki papieru.

Nawet nie zdążyli zgiąć ich chociaż 
na cztery.

Zgniótł je ostrożnie i wsadził ręce do 
kieszeni płaszcza.

Wyszli i stanęli na korytarzu.
Teraz do kontroli. Rewizja. - powiedział 

strażnik.
„ No to po wszystkim. Znajdą, mordę 

obiją albo wyśmieją. Co za kretyństwo. Bi-
buła w kieszeni, zero szans.” pomyślał Paweł 
i poszedł człapiąc za strażnikiem.

Wprowadzono ich do tego samego 
miejsca, pomiędzy metalowymi kratami, 
które spełniały funkcję podobną do śluzy 
wodnej, trzeba zamknąć jedne wrota, żeby 
móc otworzyć drugie i gdzie człowiek czuł 
się jak zwierzę w klatce. To miejsce poznał 
w czasie pierwszej godziny pobytu tutaj, 
wkrótce po tym, jak ich tu przywieziono i 
uczucie, jakiego wtedy doświadczył, było 
takie same: zwierzę w klatce. Nie lubił zoo! 
Strażnik zamknął kratę za nimi.

- Wchodzić po kolei.
Rybka poszedł pierwszy. Strażnik za 

nim, ale tylko do drzwi, a potem odwrócił 
się i stanął milcząco z boku.

Paweł stał bez ruchu. Krata za nim, 
krata przed nim. Strażnik obok.

Gorączkowo zastanawiał się, co zrobić z 
oboma grypsami. Czuł, że dłonie zaczynają 
mu się pocić, z podniecenia i z gorąca. Miał 
przecież na sobie zimowy płaszcz, no i jesz-
cze tę futrzaną czapkę na głowie...

„Brakuje jeszcze rękawiczek do kom-
pletu. - pomyślał sarkastycznie i nagle go 
olśniło: Rękawiczka!”

To było jakieś rozwiązanie. Tkwiły w 
prawej kieszeni, tam gdzie i jego dłoń z 
oboma grypsami. Musiał teraz spróbować, 
pod nosem strażnika, tak manewrować, by 
wepchnąć papiery do rękawiczki. Udało mu 
się je najpierw zrolować, aż stały się cienkie 
jak wkłady do długopisu. Wsunąć je, było już 
trudniej. Rękawiczki nie były na taką opera-
cję przygotowane. Tworzyły zwiniętą kulę, 
wcisnął je przecież tam, nie przypuszczając, 
że to może mieć takie zdumiewające konse-
kwencje. Teraz musiał ostrożnie odszukać 
ich wlot, wsunąć się dłonią w jedną z nich, 
by złożyć tam trzymane wewnętrznymi stro-
nami palców oba ruloniki. I tak to zrobić, by 
strażnik nie zwrócił uwagi na jego manipu-
lacje w kieszeni płaszcza. To trwało a Rybka 
mógł lada chwila wyjść z pokoju strażników 
i wtedy przyszłaby kolej na niego.

Ale cierpliwie, z twarzą, której starał 
się nadać wyraz spokojnego oczekiwania, 
nie patrząc na strażnika ani przez moment, 
bo jakiekolwiek spojrzenie mogło zdradzić, 
że coś kombinuje, pilnujący go mężczyzna 
mógł wziąć każde z nich za sprawdzające, 
czy jest przez więźnia obserwowany, czy 
coś zauważył, a wtedy rzeczywiście starałby 
się coś dostrzec, nabrać jakichś podejrzeń, 
powiedzieć o nich tym w środku... Stojąc 
więc spokojnie, Paweł powoli realizował swój 
zamiar. I kiedy Rybka wyszedł z powrotem 
na korytarz, Paweł był u celu. Grypsy tkwiły 
w jednej z rękawiczek, a te znowu tworzyły 
zbitą kulę.

Następny.
Rybka mrugnął w przelocie na znak, że 

jemu się udało.
Dzień dobry, powiedział Paweł do 

dwóch strażników, którzy siedzieli przed 
stołem, bokiem do drzwi. Pomieszczenie 
było wąskie.

Dobry. - odpowiedział ten bliżej niego. 
- Proszę najpierw wszystko wyjąć z kieszeni, 
wszystko, co pan ma.

Wiele tego nie było: paczka papierosów 
z jednym papierosem, zapalniczka z zawor-
kiem, rękawiczki.

Strażnik powstał. Krzesło bardzo mu 
przeszkadzało, nie dało się dalej odsunąć, 
więc opierając się o stół, przecisnął w stronę 
Pawła, by samemu sprawdzić, czy kieszenie 
ma już puste.

Proszę o szal, czapkę i pasek. Od płasz-
cza i od spodni też.

I wcisnął się z powrotem za swój stół.
Paweł podał mu wszystko. Tamten 

zaczął sprawdzać, czy nie ma jakichś wszyć, 
podejrzanie usztywnionych miejsc. Robił to 
wolno i uważnie.

-Buty? - zapytał drugi strażnik.
Ale pierwszy skrzywił się sceptycznie i 

powiedział tylko:
Pan odwróci się i podniesie po kolei 

nogę po nodze.
Paweł uczynił, jak mu kazano a potem 

usłyszał:
W porządku.
Odwrócił się. Wtedy ten bliższy pokazał 

dłonią, że już może swoje rzeczy zabrać, a 
potem z twarzą tuż nad blatem stołu, zaczął 

grzebać ręką w jakimś pudełku po butach, 
gdzie było kilka dużych, brązowych kopert. 
Jedną z nich wyciągnął i położył na stole 
przed sobą. Chwycił za spodnie rogi i powoli 
wytrząsnął zawartość w stronę Pawła:

-Pan sprawdzi, czy jest wszystko?
Były tu drobiazgi, które musieli oddać, 

gdy ich tu „przyjmowano”: dokumenty, 
klucze, zegarek, cztery banknoty i trochę 
monet w portmonetce.

Odliczono za papierosy. - rzucił straż-
nik, widząc, że Paweł przelicza. - Siedem 
złotych.

Tak, „Sporty” mieli w starej cenie, po 
3,50 paczka!

Zgadza się.
To pan tu pokwituje. I może pan 

wyjść.
Paweł podpisał.
Wesołych Świat. - rzekł. - To jutro.
Zaskoczył ich. Ten siedzący bardziej w 

głębi aż się wychylił, by przyjrzeć się człowie-
kowi, który życzy im „Wesołych Świąt”. Ale 
obaj życzenia odwzajemnili.

Wyszedł. Był czysty.
To chyba zrozumiał też strażnik czeka-

jący z Rybką na zewnątrz, bo uśmiechnął się 
do Pawła szeroko (Boże, on ma trzy zęby! 
Neptun jeden!) a potem otworzył drugą 
kratę, przepuścił ich, zamknął za nimi i 
poszedł przodem. Wyszli z budynku.

cdn.

Ariana Nagórska

Z serii „DWAJ NIEZASTĄPIENI”

*  *  *
Rzekł Pyszałek do lenia: – Zaśpiewam kolędę.
– Cichą noc mi zaśpiewaj, to mocniej spać będę.
– Dobrze. Byleś ty w styczniu od samego rana
śpiewał w Me urodziny Z narodzenia Pana!

*  *  *
Przemogłem swe lenistwo i książkę ci dałem.
Czemu bucu nie czytasz???
– Nie JA ją pisałem!

*  *  *
Pyszny stwierdził: – Wiem, leniu, prawda w oczy kole,
lecz wstyd siedzieć w piżamie
przy świątecznym stole!
Leń na to: – Choć twym zdaniem
wyglądam zbyt skromnie,
aż na stół wlazłeś w butach, by przemawiać do mnie!

Ariana Nagórska

RAZ OPTYMISTYCZNIE

Cieszę się, że w Sylwestra, kiedy hukną strzały,
psy zamiast atakować, będą uciekały.
Nie wyjdą szkody czynić wilki, dziki, bobry.
Poza tym dniem czas nie jest dla ludzi zbyt dobry!

SATYRA
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Irena Batura

Oby przetrwały tylko detonacje niecierpka

Pamięci Jana Żylińskiego ojca Włodzimierza i Ireny (Buj-
nowskiej) oraz tych, którzy potrafili milczeć

Brał ojciec
urzędnik skarbowy
dzieci nad Czarną Hańczę
W spokojnej wodzie
odbijało się niebo
W czystym i suchym powietrzu
przyciskane palcami kwiaty niecierpka
wystrzeliwały nasionami
Podnosił chłopiec ręce
w przybrzeżnych zaroślach
szukając kwiatów
gotowych do wystrzału
Wśród zieleni pozłocistości i różu
na tle błękitu
marzył o chwale bitewnej
Osiągnąwszy wysokość niecierpka
wymykał się z domu nad Nettę
szukając wolności
i ciszy 
Tam przypominał sobie
odgłosy broni
której był ciekaw

II

Ojciec coraz bardziej zmęczony
powracał z pracy
Musiał w niej terminy płatnicze
tłumaczyć na język niemiecki
Siostrę zabrano 
na służbę do Niemców
Droga do wolności 
prowadziła przez puszczę
Delikatne wystrzały niecierpka
nad leśnymi rzeczkami
coraz częściej 
zagłuszały
odgłosy broni

III
Sumującego cyfry ojca
zaskoczył głos przełożonego
- Man hat aus dem Wald 
Leichnahm Ihres Sohnes gebracht
[Przywieziono z lasu
zwłoki pańskiego syna]
Niemand von uns
wird Sie verraten
[Z nas nikt Pana nie wyda]

Stanął kasjer w oknie
Na podwórku złożono nosze
z jego pierworodnym
O parapet 
zastukały spadające łzy
przypomniały mu
jego ukochanie
 wśród odgłosów kwiatów niecierpka

Żandarmi spędzili tłum augustowian
- Wie heißt der Bandit? 
[Jak nazywa się ten bandyta?]
Podchodzący 
przecząco kręcili głowami
Każdy wcześniej ukradkiem 
spojrzał na okno na piętrze

IV

Od ciała młodzieńca
którego dwadzieścia dwa lata wcześniej
ochrzcił Włodzimierzem
o twarzy tak samo rozmarzonej
jak wtedy w nadrzecznych zaroślach
roztaczała się aura wolności
obejmująca indagowanych sąsiadów
i wyżej stojących w oknach
niemieckich urzędników skarbowych

Wszyscy darowali ojcu życie
Na krótko
Piętnaście miesięcy później 
w obławie
odebrali je Sowieci

22 lipca 2018

Otton Grynkiewicz

W przestrzeni życia

W przestrzeni namierzam
współrzędne dodatnie
srebrzystym przykrywam
blaskiem metafory
by wiersz był bogatszy
skalą wyobraźni

Tam gdzie znajduję
współrzędne ujemne
dobieram słowa
plebejskie przyziemne
umieszczam wersy
w siermiężnym okryciu
pogodnych metafor
żeby zaświadczały
o powszednim życiu

Dzięki współrzędnym 
światłami metafor
wiersz ściśle łączy
różnorodne stany –
ale czy udany
czy myśl w nim zawarta
krzepka jest czy krucha
czy wykrzesała
poezji ducha?

X 2018 r.

Waldemar Jagliński

Metafizyka CCXIV

Za żelazną kurtyną 
snów
kraina świętego spokoju

Za siedmioma 
myślami czasu 
ślad na piasku

człowieka

i łza anioła 
w sercu
kamienia filozoficznego
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Jerzy Utkin

bilans strat i zysków

zagrożenie od wewnątrz kiedy jedną miarą
mierzy się tych co żyją z niezachwianą wiarą

z tymi którzy głęboko mają wszystko w dupie
i bliźnich wokół siebie traktują jak łupież

którego jak najszybciej należy się pozbyć
więc w codziennym użyciu prewencja i groźby

specsłużby nawet niemym założą podsłuchy
a zmuszą do posłuchu ślepych oraz głuchych

zastraszanie opornych głaskanie potulnych
by poszli bez szemrania do wyborczej urny

niemi ślepi i głusi taki elektorat
to każdej nowej władzy solidna podpora

by rządzący bez trudu mogli dopiąć swego
w politycznej rozgrywce nie ma nic świętego

żadnych norm ani zasad cel uświęca środki
przed kamerą orędzie pełne słówek słodkich

nie ma przecież znaczenia czy ktoś w to uwierzy
posłom w sejmie ministrom w rządzie się należy

wszystko o czym ulica może tylko marzyć
gdy szczęście makijażem kładzie się na twarzy

ale to tylko maska spod której co chwila
ujemny strat i zysków wyłania się bilans

wykrzywiać się od rana w uśmiechu nieszczerym
wargi do krwi zagryzać do jasnej cholery

kiedy poseł od ławy minister od teki
ochronnym parawanem współczesnej bezpieki

przestanie się zasłaniać w razie zagrożenia
poczucia bezkarności niewiele się zmienia

tak w metodach działania jak w podziale zysków
w limuzynie polityk a w karocy biskup

ręce sobie uścisną to na znak przymierza
kiedy trąd pazerności już do reszty przeżarł

elity obu stanów świeckich i duchownych
którzy do dóbr doczesnych tak bardzo podobny

stosunek mieli zawsze choć czasem się kryli
modląc się by doczekać odpowiedniej chwili

mogli i już bez obaw żadnych zahamowań
tak majątkiem jak władzą w czas rautów polowań

oraz hucznych bankietów pysznić się i szczycić
to są nasi przywódcy nie jacyś bandyci

niemy ślepy i głuchy tego nie dostrzega
w wyścigu do koryta odpada w przedbiegach

głupi czy tylko głuchy a grzech naiwności
sprawia że co najwyżej poogryzać kości

może kiedy rzucane z pogardą pod nogi
taki los jest udziałem głupich więc ubogich

którzy z nadzieją w oczach starają się wierzyć
że przecież im od życia też się coś należy

Ariana Nagórska

Współcześni

ci którzy uważają że są najciekawsi
miewają spory kłopot z naborem słuchaczy
kiedy ubolewają że nikt nie ma czasu
wyjaśniam że nie czasu brak tu, ale chęci

wtedy oni zdumieni wkurzają się na mnie:
– cóż…brak czasu się zdarza
lecz jak można nie mieć chęci
na kontakt z Nimi??? przecież to idiotyzm!

zrzędzą że ludzie wolą patrzeć w telewizor
zamiast „sobie z kimś mądrym pogadać prywatnie”
jak się telewidz skusi i „mędrca” odwiedzi
usłyszy tyle samo co z telewizora

umieją też obrzydzić każde czasopismo
zachętą: – kup natychmiast! mam tam swe utwory!
jeśli przyjdą z wizytą wciąż będą powtarzać
że jest im w twoim domu duszno lub zbyt chłodno

nie chcą wypić za dużo, lecz też nie za mało
nim coś zjedzą znać muszą składniki potrawy
kiedy sami częstują, brzęczą ci nad uchem
że tak smacznie i zdrowo nie jadałeś nigdy (!)

kuchnia i psy to dla nich świętości pogańskie
w polityce wróżbiarskie mają urojenia
zawsze nudni jak flaki (w dodatku wegańskie)
z olejem od pierwszego niestrawnym tłoczenia

30 XI 2018

Zbigniew Wróbel

Księżyc do zabawy

Jeśli będziesz chciał wziąć księżyc do zabawy
to pamiętaj że ma on dwa ostre końce
węgły i nieporady że jest srebrzystym mieczem
i że można go zdobyć tylko fortelem
jeśli będziesz chciał wziąć księżyc do zabawy
to pamiętaj, że jest on też gruby i bardzo gorący
że grasuje i przewciela się i jest zbereźnikiem
i że można go ukraść tylko w trakcie zamętu
jeśli będziesz chciał wziąć księżyc do zabawy
to pamiętaj, że trudno go znaleźć w trakcie wędrowania chmur
że się spryciarz i jarliczek na ujmy i przespoły czai się
i że można go tylko ewentualnie przetoczyć z jednego końca na drugi
jeśli będziesz chciał go na głupstewka i zarania
to pamiętaj, że załgany utopi się wśród jasnego nieba
i na nic twoje zachcianki i zapanbraty z nim

Łukasz Komsta

Translacja 

przekładałem sam siebie na język ogółu 
przyswojony jedynie w niewielkim zakresie

studiowałem ich życie uważnie dla wprawy 
zestawiałem ze swoim czyniłem zapiski

nie dostałem słownika od twórcy zlecenia 
nie zapewnił warunków nie miałem wytycznych

wycofałem się rakiem u schyłku tej pracy 
przestraszyłem się zbytnio przypisów tłumacza
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Świat za sprawą przede wszystkim postępu 
technicznego i technologicznego, zwłaszcza w 
takich dziedzinach jak informatyka i telematyka, 
ewoluuje w kierunku sieciowych powiązań o 
niepohamowanym przepływie walorów, zarów-
no materialnych jak i niematerialnych. Jest to 
proces globalizacji jako przeciwieństwo partyku-
ralizacji. Z punktu wiedzenia aksjologicznego 
globalizacja jest wielowymiarowa. Równolegle 
występują w niej zjawiska, których część wnosi 
pozytywne, a część negatywne skutki dla jako-
ści życia człowieka. Do pozytywnych zaliczyć 
należy wzrost produkcji towarów i usług zaspo-
kajających podstawowe potrzeby człowieka, a 
także ochraniających go przed negatywnymi 
wpływami środowiska, wzrost czasu wolnego 
przeznaczonego na indywidualny rozwój, wzrost 
konsumpcji indywidualnej sprzyjający samore-
alizacji oraz długości trwania życia, eliminacja 
niektórych chorób. Negatywne skutki globa-
lizacji to rosnące dysproporcje dochodowe w 
różnych regionach świata, w tym wysoki  udział 
osób żyjących w skrajnej nędzy, wymuszanie 
mentalności konsumpcyjnej, wywoływanie po-
pulizmu, zacieranie zróżnicowanych tożsamości 
społecznych, zagrożenie terrorystyczne, zmiany 
klimatu, katastrofy ekologiczne, wyczerpywanie 
się niektórych zasobów, w tym wody pitnej.

Powstrzymanie rozwoju technicznego i 
technologicznego jest w zasadzie niemożliwe, 
bowiem jest to zdeterminowany historycznie me-
chanizm samonapędzający się, jednak możliwe 
jest przeciwdziałanie negatywnym jego skutkom 
poprzez różnego rodzaju interwencje publicz-
ne. Takim interwentem, notabene najbliższym 
pojedynczemu człowiekowi, w którego działaniu 
człowiek może uczestniczyć i na które może on 
wpływać, jest układ lokalny. Jest on związany z 
określonym terytorium, w dobie instytucjonali-
zacji wyodrębnionym administracyjnie, ale też 
wykazującym odrębność społeczno-kulturową, 
zazwyczaj zakorzenioną historycznie. Układ 
lokalny sprzyja więziom międzyludzkim, może 
stworzyć wspólnotę jako pozytywne, naturalne 
środowisko społeczne człowieka. 

Doświadczenia państw o silnych układach 
lokalnych dowodzą, że są one bardziej odporne 
na zakłócenia równowagi globalnej. Światowy 
kryzys lat 2007-2009 stosunkowo w małym 
stopniu dotknął Polskę, bowiem raz, że nie zo-
stała ona jeszcze wtedy w tak dużym stopniu jak 
obecnie opanowana przez globalne korporacje, 
dwa, że odrodzona samorządność terytorialna 
znajdowała się wówczas w pierwszym, dynamicz-
nym stadium rozwoju. Permanentny kryzys 
strukturalny na Ukrainie nie przeradza się w 
krach, gdyż funkcjonują tam całkiem sprawne 
samorządy terytorialne, notabene w znacznym 
stopniu wzorowane na polskich. Samorządy 
terytorialne Litwy, Łotwy i Estonii w miarę 
możliwości buforują depopulację w tych krajach 
zarysowującą się od początku drugiej połowy 
XX wieku. Natomiast w pewnym stopniu samo-
izolująca się Białoruś, a więc państwo jak naj-
bardziej lokalne, nie przeżywa poważniejszych 
wstrząsów, choć można mówić o panującym w 
nim permanentnym kryzysie ekonomicznym, 
który – o dziwo – nie rodzi buntu.  

Miarą wartości z punktu widzenia dobra 
człowieka układów lokalnych jest rozwój lokalny. 
Przez rozwój lokalny należy rozumieć nieustan-
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ny proces konwersji, przekształceń danego 
wyodrębnionego układu przestrzennego, który 
prowadzi do stanów doskonalszych, służących 
przede wszystkim mieszkańcom tego obsza-
ru. Rozwój lokalny jest procesem złożonym i 
zróżnicowanym i w celu przeprowadzenia jego 
analizy można wyróżnić pięć płaszczyzn: go-
spodarczą, polityczną, ekologiczną, społeczną i 
demograficzną, które wzajemnie się przenikają 
i warunkują1.

Do najważniejszych standardów rozwoju 
lokalnego należy zaliczyć:
• wzrost płac realnych (dochodów realnych) 
we wszystkich grupach  zawodowych (dochodo-
wych) pracowników najemnych (mieszkańców) 
i wzrost konsumpcji indywidualnej;
• szerszy dostęp do dóbr i usług publicznych 
oraz poprawa ich jakości;
• zmniejszenie natężenia i skali ubóstwa;
• zmniejszenie udziału w społeczeństwie grup 
społecznych zmarginalizowanych i wykluczo-
nych z postępu cywilizacyjnego;
• wysoki wskaźnik aktywności zawodowej oraz 
wysoka stopa zatrudnienia, niskie bezrobocie, 
zwłaszcza strukturalne i kwalifikacyjne;
•  poprawa parametrów oceniających stan śro-
dowiska naturalnego;
• wzrost liczby mieszkańców, utrzymanie lub 
przywrócenie prawidłowej struktury demo-
graficznej, poziom dzietności wystarczający do 
utrzymania procesu reprodukcji;
• duży odsetek osób z wyższym wykształce-
niem;
•  wzrost poziomu zdrowotności wśród miesz-
kańców danego obszaru;
• wzrost jakości życia objawiający się satysfakcją 
z zamieszkiwania w danej jednostce terytorial-
nej, a także stopniem utożsamiania się z tą 
jednostką;
•  wzrost partycypacji społecznej,  w tym aktyw-
ności obywatelskiej.

W warunkach globalnego kapitalizmu o 
sile danego układu lokalnego – obok stabilizu-
jącej autonomii – decyduje proinnowacyjność 
jednostki terytorialnej oraz umiejętności ab-
sorpcji przez nią pozytywnych układów globa-
lizacji. Badanie empiryczne przeprowadzone 
w polskich gminach udowodniły, iż rozwój 
lokalny jest w nich determinowany splotem 
m.in. dwóch czynników: wysokim potencjałem 
kapitału ludzkiego (wysoki udział ludzi z wyż-
szym wykształceniem w liczbie mieszkańców 
ogółem) oraz intensywnością podejmowanych 
inicjatyw na poziomie lokalnym2. 

Niekorzystne oddziaływanie globalizacji i 
możliwości przeciwstawienia się im

Spośród niekorzystnych wpływów globali-
zacji na rozwój lokalny warto zwrócić uwagę na 
kilka najważniejszych:

Dyktat korporacyjny lansuje konsumpcjo-
nizm, hedonizm, życie chwilą, łatwą rozrywkę, 
użycie3. Prowadzi to do wywoływania takich 
zachowań u nabywców, aby ci zakupili pro-
dukty i usługi bardzo często niefunkcjonalne i 
zbędne. Dyktat korporacyjny, przy medialnym 
wsparciu, tworzy u wielu ludzi złudzenia natu-
ralnego szczęścia i dobrostanu. Szczęście pojawi 
się, gdy zakupisz ten właśnie towar, zapewnisz sobie 
„odrobinę luksusu w salonie urody, masz taką a nie 
inna kartę kredytową i otrzymasz szybki kredyt na 

telefon, oczywiście bez gwarantowanych dochodów i 
poręczycieli. „Cynizm medialnych przekazów nie 
ma już żadnych granic (…) nakręcenie spirali 
rosnącego popytu prowadzi do trwałych znie-
kształceń w psychice człowieka. Coraz wyraźniej 
egoizmu masowego konsumenta i rywalizacja 
wszystkich ze wszystkimi spycha z pola widze-
nia humanistyczną postawę, jak np. altruizm 
czy skłonność do współpracy(…) Zbiorowość 
ludzka zamieszkująca daną przestrzeń nie bę-
dzie skłonna do kooperacji, do przyjmowania 
zwykłej sąsiedniej samopomocy, a są to przecież 
podstawowe czynniki rozwoju lokalnego”4.                                                                                                       
Eliminacja globalizacji konsumerycznej nie 
jest możliwa, gdyż jest to zjawisko cywilizacyjne. 
Możliwe jest natomiast, choćby tylko częściowe, 
przeciwdziałanie trwałym zniekształceniom 
psychiki członków społeczności lokalnej, gro-
żącym powstaniem globalnego zbiorowiska 
bezmyślnych, infantylnych i chciwych konsu-
mentów. Zarówno władze samorządowe jak i 
organizacje społeczne winny więc organizować 
akcje sprzyjające kooperacji, współdziałaniu dla 
dobra wspólnego, solidaryzmu społecznego, 
empatii. Skuteczną płaszczyzną w tym działa-
niu może być patriotyzm lokalny, rozwijanie 
tożsamości lokalnej, odbudowywanie więzi na 
różnych poziomach, w tym także więzi z władzą 
samorządową, która czasem ma skłonności do 
wyalienowaniu się. Zbyt ścisłe związki władz sa-
morządowych z organizacjami pozarządowymi 
grożą jednak konformizacją tych organizacji 
oraz zanikiem ich inicjatywności, bowiem bar-
dzo często powstają one „na przekór”, w celu 
rozwiązania jakiegoś problemu społecznego.

Szok technologiczny, czyli nasycenie pro-
cesów produkcyjnych komputeryzacją, robotyką 
i automatyzacją, podwyższa efektywność oraz 
obniża koszty produkcji i usług. Odciąga od 
monotonii osłabiającej psychikę człowieka, od 
pracy wyniszczającej organizm. Rozwój techno-
logii informacyjnych ułatwia też powstawanie 
nowych więzi lokalnych i tworzy podstawy 
lokalnego społeczeństwa sieciowego. 

Równocześnie rodzą się zagrożenia w 
postaci zmiany mentalności. „Dominacja re-
klam, obrazków i klipów, tworzy infantylnego 
nabywcę, który poszukuje rozrywki w gadże-
tach technik multimedialnych”5. Wywołany 
odciążeniem człowieka od intensywnej pracy, 
realny wzrost czasu wolnego powoduje w 
sytuacji nadmiaru impulsów zewnętrznych i 
ofert, subiektywne odczucie braku tego czasu, 
a także ogólne znużenie i przemęczenie, rodzi 
różne uzależnienia kompensacyjne. Cierpią na 
tym relacje międzyludzkie, w tym także więzi 
rodzinne. Z racji tego, że więzi międzyludzkie 
są istotnym stymulatorem rozwoju lokalnego 
należy robić wszystko, aby odciągnąć członków 
społeczności od uzależnienia się od techno-
logii informatycznych. Więzi międzyludzkie 
nie mogą być tylko wirtualne, przypadkowe i 
doraźne, tylko pośrednie a nie bezpośrednie. 
Winni to uzmysłowić sobie politycy lokalni, oraz 
liderzy organizacji pozarządowych, którzy bar-
dzo często kontakt z wyborcami też ograniczają 
do relacji internetowych.

Wywołane globalizacją megatrendy demo-
graficzne, które mogą osłabić rozwój lokalny, to 
przede wszystkim starzenie się społeczeństwa, 
nie rekompensowane reprodukcją nowych 
pokoleń z racji obowiązywania w powszechnej 
świadomości zglobalizowanego modelu rodzi-
ny 2+1 lub 2+0. Obydwa zjawiska ograniczają 
zasoby siły roboczej, zmniejszają społeczną wy-
dajność pracy i komplikują sytuację finansową 
systemu zabezpieczenia rentowo-emerytalne-
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go. Biegunowy rozwój gospodarczy (bieguny 
gwałtownego rozwoju oraz bieguny zastoju i 
degradacji) wywołuje przemieszczanie się siły 
roboczej, w tym drenaż mózgów. W skrajnych 
przypadkach może to prowadzić do depopulacji 
struktur lokalnych. Kompensacyjna imigracja 
zarobkowa z obszarów o niższym poziomie 
cywilizacyjnym do tych opustoszałych miejsce 
może z kolei wywołać konflikty kulturowe, ale 
na pewno zwiększa, często bezowocny z uwagi 
na ruchliwość imigrantów, wysiłek pracodaw-
ców w zakresie szkolenia i adaptacji nowych 
pracowników. Niekorzystnym skutkiem migracji 
zarobkowych jest osłabienie bądź nawet zerwa-
nie więzi rodzinnych oraz przenoszenie chorób 
cywilizacyjnych.

Globalizacja zwiększa ingerencję w śro-
dowisko naturalne. Zmiany są tak intensywne, 
że prowadzą w skali globu do ocieplenia się 
klimatu, a co za tym idzie do zmian pogodo-
wych. Zmiany środowiska naturalnego są tak 
głębokie a ingerencja w to środowisko człowie-
ka tak intensywna, że naukowcy zaproponowali 
„zakończenie” na międzynarodowej tabeli 
stratyfikacyjnej, trwającej już blisko 12.000 lat 
epoki holocenu na rzecz epoki antropocenu. 
Jako pierwszy zaczął mówić o tym holenderski 
chemik atmosfery i noblista Paul Crutzen, 
a pojęcie to rozpowszechnili w specjalnym 
raporcie naukowcy z zespołu Colina Waltersa 
z Brytyjskiej Służby Geologicznej w 2016 roku. 
Za początek epoki antropocenu proponują 
przyjąć rok 1950, kiedy rozpoczęło się wielkie 
przyspieszenie związane przed wszystkim z 
gwałtownym rozwojem rolnictwa (mechani-
zacja, upowszechnienie nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin) oraz przemysłu, 
a także z gwałtownym wzrostem zawartości 
cieplarnianego dwutlenku węgla w powietrzu i 
skokiem średniej temperatury Ziemi. „W 1950 
r. na całym świecie żyło ledwie 3 mln ludzi. 
Dzisiaj jest nas przeszło 7,3 mld. Jeśli dodamy 
do tego, że w 1800 r. liczba ludzi przekroczyła 
miliard, to zrozumiemy skalę obecnej ekspansji 
demograficznej”6. 

Od połowy XX wieku mamy do czynienia 
z zatruciem wielu środowisk przyrodniczych, 
rabunkową gospodarką zasobów naturalnych, 
pojawieniem się nowych chorób cywilizacyjnych, 
uszkodzeniem genotypu człowieka. Wielkie kor-
poracje zakładające w regionie filie, głównie 
montownie i zakłady o produkcji uciążliwej, 
mają tendencję do nieposzanowania lokalnego 
środowiska naturalnego, co winno mobilizować 
władze samorządowe do rygorystycznego prze-
strzegania standardów ekologicznych.

Negatywnym skutkiem globalizacji jest 
standaryzacja przestrzeni. Modelowe rozwiąza-
nia architektoniczne i infrastrukturalne powo-
dują zacieranie się w krajobrazie odrębności 
lokalnych, co nie dość, że osłabia tożsamość 
regionalną, związaną między innymi z prze-
strzenią publiczną, a na dodatek wywołuje efekt 
monotonii krajobrazu, jego powtarzalności i 
uniformizacji w skali globalnej. Wszystko to 
wzmaga znużenie zdobyczami rewolucji nauko-
wo-technicznej, ucieczką od którego jest – jak 
już wspomniano - uzależnienie się od różnych 
gadżetów, wprowadzających człowieka a wirtualny 
świat. Wywołany przez standaryzację przestrzeni 
pozytywny efekt poczucia „więzi globalnej” nie 
rekompensuje jednak strat w obszarze tożsamo-
ści indywidualnej (osobowej) i społecznej. Przed 
władzami samorządowymi stoi więc trudne zada-
nie wymuszania, na wkraczających na ich teren, 
korporacjach zindywidualizowania rozwiązań 
architektonicznych i infrastrukturalnych.

Ubocznym efektem globalizacji w tym, 
zaszczepionej przez nią mentalności kon-
sumerycznej i uzależnienia informatyczno-
wirtualnego, jest populizm. „Większość ludzi 
na świecie nie czyta ani książek, ani gazet. 
Jeśli coś czytają, to raczej ogłoszenia. I to bez 
zrozumienia. Jesteśmy otoczeni analfabetami, 
którzy podążają plemiennie za tymi, którzy 
obiecują im wszystko”.7 Rodzi się więc po-
pulistyczna relacja miedzy ludem a władzą o 
skłonnościach mesjańskich i autorytarnych 
zarazem. Populiści zawierają z klasą ludową 
kontrakt na rzekomy udział w przebudowie 
świata. Powstaje wówczas nowy, ludowy, ponad-
klasowy podmiot polityczny, który ma poczucie 
sprawstwa. Mechanizm więzi populistycznej jest 
prosty, ale wyrachowany zarazem. Masy nadają 
komunikat roszczeniowy a władza w pełni lub 
częściowo pozytywnie reaguje na ten komu-
nikat, wysyłając zarazem pośrednio bądź w 
sposób zakamuflowany swój komunikat co do 
możliwości dalszych roszczeń, aby w ten sposób 
obieg komunikatów był zamknięty i tworzył 
ciąg, a więc aby więź masy-władza umacniała 
się. Nie jest to gra zbyt ryzykowna, gdyż ma 
charakter kontraktu ekonomicznego. Masy są 
wprzęgnięte w system kapitalizmu korporacyj-
nego, gdyż polityka populistyczna systemu tego 
nie niszczy, a poza tym jest on gwarantowany 
umocowaniem międzynarodowym, a więc nie 
można go zbyt łatwo zerwać. Wprzęgnięcie 
mas w system polega albo na pracy w nim, 
ale przede wszystkim na konsumpcji mas 
produkcyjnych i usługowych wytwarzanych 
przez efektywne maszyny, automaty, roboty i 
chemię (w rolnictwie). A we współ-
czesnej gospodarce napędem nie jest 
wydajniejsza produkcja i sprawniejsze 
usługi, bo one nie mają już granic, tyl-
ko nieokiełznana konsumpcja, która 
tę produkcję i te usługi wchłonie.      

Samorządność terytorialna po-
przez lokalny obieg rzetelnych infor-
macji oraz bezpośrednią działalność 
edukacyjną, w tym utrzymywanie 
bibliotek publicznych, oraz akcje 
czytelnicze, w tym także w szkołach, 
na które ma bezpośrednio wpływ, 
jest w stanie osłabić negatywne skutki 
populistycznego trendu. Społeczność 
lokalna może być bardziej oczytana i 
„mądrzejsza” od „średniej globalnej”. 
Może też doświadczać sprawstwa poza 
trywialnym mechanizmem populi-
stycznym, gdyż może sama wytwarzać 
namacalne walory wspólnotowe. Może 
być podmiotem w pełni tego słowa 
znaczeniu. 

Wraz z postępującą od połowy 
XX wieku globalizacją, wywołującą 
zarówno korzystny dla człowieka rozwój jak 
i różne turbulencje zakłócające ten rozwój, 
zaczęła wzrastać stabilizacyjna rola układu 
lokalnego. Wobec przemożnej siły globalizacji, 
jej „masy i energii”, układ ten nie jest w stanie 
się jej przeciwstawić, ale jest w stanie lepiej 
wykorzystać jej pozytywne walory oraz osłabić 
jej niekorzystne oddziaływanie. Konieczne 
jest znalezienie „płaszczyzny kompromisu 
między ograniczonym tempem wzrostu go-
spodarczego świata, ze względu na zagroże-
nia środowiskowe, a lepiej zorganizowanym 
podmiotem wytworzonych dóbr i usług”8. W 
Polsce z początku XXI wieku, w świetle relacji 
między układem lokalnym a globalnym samo-
rząd terytorialny, a raczej wspólnota lokalna, 

której polityczny wyrazem jest ST, jawi się 
jako najbliższy człowiekowi podmiot sprawczy 
prowadzący interwencje publiczne, korygujący 
bezwzględny rygor rynkowy i dyktat korporacyj-
ny, prowadzący do synergii czynników rozwoju 
i ograniczenia barier rozwoju. Zadaniem jego 
jest permanentna rewitalizacja lokalnej tkanki 
społecznej, a zarazem stymulowanie harmonij-
nego rozwoju. Najwięcej możliwości samorząd 
terytorialny ma pod tym względem w sferze 
kapitału ludzkiego. Jedną z form realizacji 
zadań stabilizacyjno-rozwojowych jest kreacja 
partycypacji społecznej, aktywności obywatel-
skiej. Obywatel otwarty na sprawy społeczne 
i świadomie uczestniczący w rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnej może być 
alternatywą dla, lansowanego przez globalne 
korporacje modelu konsumenta-egoisty, a tak-
że „ubocznego produktu globalizacji” – rosz-
czeniowego, nieświadomego populisty. Proces 
kreowania człowieka odpornego na negatywne 
wpływy globalizacji, w odróżnieniu od wzrostu 
gospodarczego – który ma charakter agregato-
wy i okresowy – jest procesem długiego trwania 
i wielopłaszczyznowym. Przede wszystkim jest 
procesem podmiotowym a nie przedmioto-
wym wobec człowieka. Jako instrumenty tego 
procesu istotną rolę odgrywać powinny związki 
korporacyjne na szczeblach lokalnych: klastry, 
partnerstwo publiczno-prywatne oraz współ-
praca samorządów i organizacji społecznych z 
lokalnym biznesem, wydobycie i wzbogacanie 
dziedzictwa kulturowego jako fundamentu 
tożsamości społecznej sprzyjającej z kolei in-
dywidualnej samorealizacji.
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Każda relacja - profesjonalna lub pry-
watna - jest decyzyjnym procesem budowa-
nia życiowych doświadczeń. Decyzyjnym, 
bo wszystko w życiu jest naszą decyzją, a 
jak mawiają ci, którzy odnieśli sukces: nie 
to, co przyniósł nam los, ale to, co z tym zrobili-
śmy, ma wpływ na naszą biografię. Nasze – to 
znaczy wybrane przez nas. To owo - nasze, 
profesjonalne lub osobiste, zadanie do 
wykonania - przypadkowo i bezwolnie lub 
świadomie i odpowiedzialnie - w ograni-
czonym życiem czasie. Zawodowo, zwykle 
znamy jego końcową datę, prywatnie - ter-
min ten jest zawsze zagadką i wyzwaniem. 
A to od zgody na własny czas, określony 
życiem, zaczyna się dojrzałość życiowych 
wyborów. Dziś zapraszam Cię do przyjrzenia 
się potężnej sile końca procesu (zadania 
lub relacji), który jest zawsze początkiem 
czegoś nowego, choć niekiedy tak trudno 
nam uwierzyć, że trzeba zatrzasnąć (z gracją 
finału zadania) lub (z hukiem przerwania 
relacji), niektóre drzwi, żeby z głębokim 
oddechem otworzyć się na inne i nowe. 
Życie nie znosi tłoku i przeciągów, i nie da 
się być otwartym na wszystkich i na wszystko 
jednocześnie. Ani w pracy, ani w przyjaźni, 
ani w miłości. Koniec procesu to tak często 
niedoceniana i marnowana przez nas siła 
rozwoju. Koniec to ważny krok do przodu: 
albo osiągnięcie projektowanego rezulta-
tu, albo zamknięcie zadania czy relacji z 
szacunkiem dla narcystycznego lęku przed 
uznaniem porażki i odpowiedzialnością 
wobec szansy na nieoczekiwane-nowe. W 
nurcie psychoterapii Gestalt mówi się o świa-
domym domykaniu figur, w jodze klasycznej o 
uważnym wyjściu z asany, czyli wycofaniu się 
z jogicznej pozycji ciała. Płaszczyzna, która 
łączy oba te nurty myślenia o dobrostanie 
człowieka, jest lekcją odwagi powiedzenia 
sobie: kończę, bo wykonałam to i mam poczucie 
spełnienia – albo – kończę, bo się (w tym, z tobą) 
nie spełniam i idę szukać dalej. Obie te strate-
gie są najwyższym wyzwaniem etyki osobistej 
i dojrzałego szacunku dla procesu życia, 
bo albo uznajemy, że już coś mamy, albo 
uczciwie przyznajemy - sami przed sobą, że 
nie tym razem lub nie z tym człowiekiem. Dokończ 
więc zadanie, jeśli czujesz, że idziesz dobrą 
ścieżką. Zamknij proces, jeśli nie służy on 
Twoim celom. Wyjdź, z relacji, która nie jest 
Twoja! I otwórz się na nowe! Żeby zaczynać, 
trzeba kończyć. Odwagi! 

Domknięcie figury
Metafora domknięcia figury ma na 

celu uruchomienie naszej wyobraźni w 
kontekście podstawowej wiedzy geome-
trycznej. Chodzi tu o przypomnienie zasad 
rysowania figur płaskich, których linia 
musi się „domknąć”, aby miały one sens 
matematyczny. Co ciekawe: w przyrodzie fi-
gury niedomknięte nie występują. W planie 
rozwojowym tą „linią” jest nasza aktywność 
życiowa. Figura domknięta to „załatwiona 
sprawa”, „dokończone zadanie” lub „za-
mknięty wątek”. Domykanie życiowych figur 
gwarantuje nam równowagę psychiczną. Jak 
się mówi na gruncie psychoterapii: niedo-
mknięte figury są figurami poszarpanymi 

Anna Kapusta

Dokończ, zamknij, wyjdź! I otwórz się na nowe!

lub wampirzącymi. To ostatnie określenie 
świetnie oddaje niszczący charakter wam-
pirzenia, a więc wysysania z nas życiowej 
energii przez niedokończone zadania i 
nieuporządkowane relacje. Przerwane 
zadania, niewyjaśnione konflikty, niedo-
kończone lub – przeciwnie – niefortunnie 
zerwane znajomości, oddziałują na naszą 
podświadomość i niszczą nasze poczucie 
własnej wartości. Skąd biorą się trudności 
w domykaniu figur? Czasem jest to - para-
doksalne - „za bardzo chcę” i (totalnie) de-
finiuję się przez osiągnięcie celu, co zawsze 
rodzi lęki i napięcia dekoncentrujące nas w 
realizacji zadania lub rozwoju relacji. W re-
lacjach prywatnych bywa to - zjawisko, które 
nazywam -  zaciskaniem oczu na rzeczywistość, 
czyli: wprawdzie skompromitowałeś się już trzy 
razy, ale dam ci czwartą szansę, bo przecież 
moje oczekiwanie twojej jakości jest łatwiejsze 
niż konfrontacja z życiem takim, jakie ono jest. 
Niekiedy lęk przed poznaniem prawdziwej 
osoby w drugim człowieku maskuje pytanie: 
a co, jeśli nie jesteś tym, za kogo cię mam – albo 
– a, co jeśli, przeszacowałam twoją uczciwość? 
Lęki te zgubnie usztywniają nasze słabe 
granice psychiczne i społeczne, w tym brak 
umiejętności pozostania w samotnej racji 
wobec ataku większości lub przyznania się 
do utraty zaufania dla osoby, która nad-
użyła naszego zaufania. Błędne koło nie-
domkniętych figur powoduje, że tkwiąc w 
wampirycznych relacjach lub wampirzących 
zadaniach, blokujemy się na nowe szanse 
i nowe osoby. Wampir niedokończonego 
procesu ssie z nas życie i rozwój, kradnąc 
nam witalność.

Wyjście z asany
W jodze klasycznej odpowiednikiem 

psychologicznego „domknięcia figury” jest 
psychofizyczny proces „wyjścia z asany”, a 
więc moment uważnego, świadomego i od-
powiedzialnego powrotu z trwania w asanie 
(tu: pozycji jogicznej ciała) do cielesnego 
punktu początkowego, do pozycji wyjściowej 
ciała. „Wyjście z asany” następuje albo wtedy, 
kiedy zalecany przez nauczyciela planem sesji 
jogicznej, czas minie („asana zadziała”), albo 
wtedy, kiedy „wejście do asany” nastąpiło w 
szkodliwych warunkach i na przykład po-
woduje dyskomfort bólowy adepta. Obie te 
sytuacje uczą praktykujących jogę głębokiej, 
psychofizycznej świadomości ciała i umie-
jętności odczytywania jego potrzeb i granic. 
Etyczność tej postawy wyczulenia na własne 
zasoby i ograniczenia jest rewelacyjną szkołą 
radzenia sobie z sobą i innymi. Uczymy się 
bowiem, „kiedy wyjść” i „opuścić” (zadany 
sobie dyskomfort), „odpuścić” (niepotrzeb-
nemu napięciu) lub iść dalej w rozwoju 
(zakończyć relację). „Wyjście” jest tu syno-
nimem świadomości i odpowiedzialności 
(odsyłam Cię też do eseju - Praktykowanie 
ciała Innego w jodze. Ku antropologii świadomego 
adepta: https://joga-abc.pl/ku-antropologii-
swiadomego-adepta/). Wyjście z asany to 
lekcja wyczuwania i dostrzegania momentów 
wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swój 
rozwój i za wybór relacji. Bo zawsze istnieje 
szansa wyjścia!

Rozróżnienie na starych i młodych 
istniało od zawsze, ale w dzisiejszym, 
współczesnym świecie przybrało ono 
formę konfliktu pokoleń. Pierwsze tego 
typu symptomy dały się zauważyć już w ro-
mantyzmie („Oda do młodości”). Wtedy 
jeszcze istniały rodziny wielopokolenio-
we, i związane z tym autorytety. W istocie, 
w warstwie społecznej i wspólnotowej, był 
to ostatni oddech epoki archaicznej. We 
współczesnym świecie nastąpiła gwałtow-
na atomizacja rodziny i społeczeństwa. 
Problem wychowania został scedowany 
na władzę i Kościół. Naturalne, rodzin-
ne autorytety zostały wyparte przez tzw. 
społeczne autorytety moralne. Dystans 
dzielący te autorytety od młodzieży, nie 
pozwala im właściwie wpływać na młode 
pokolenie. Dystans ten stale się powięk-
sza, a rola autorytetów wciąż maleje, tak że 
wokół młodzieży tworzy się swoista próż-
nia. Młodzież pozostająca w tej próżni bez 
duchowych i moralnych przewodników, 
staje się bezradna i zagubiona (czasem 
agresywna). Owszem, rodzice starają się 
aby młody człowiek był dobry i uczciwy, 
a przy tym zaradny. Bardzo się starają 
(może nawet za bardzo, jak na możliwości 
zwykłego, młodego człowieka), a jednak 
nie mogą przekazać mu żadnego spójne-
go sposobu w jaki mógłby się odnaleźć w 
świecie ludzi dorosłych i dojrzałych, odna-
leźć i funkcjonować nie wchodząc w ciągły 
konflikt z ludźmi i światem zewnętrznym. 
I właśnie brak tego sposobu, brak który 
zauważam u wielu młodych ludzi, waży na 
całym ich późniejszym życiu. Z niego to  
właśnie, z owego braku, wynikają prawie 
wszystkie ich potknięcia i błędy życiowe. 
Bo nie wystarczy wskazać dziecku drogę, 
którą ma iść. Trzeba jeszcze przekonać 
go, że warto nią iść, właśnie tą a nie inną, 
i wyjaśnić dlaczego. Większość rodziców 
niestety nie zadaje sobie tego trudu, aby 
proces wychowawczy doprowadzić kon-
sekwentnie do końca. Stąd zagubienie 
i życiowa nieporadność wielu młodych 
ludzi, stąd bunt wobec „starych” (wyni-
kający z bezradności), stąd tak przykry 
obraz naszego społeczeństwa.

Oczywiście zawsze przykład idzie 
z góry. A jaki to przykład? Często alko-
holizm i feminizm w różnych formach, 
tak życia rodzinnego jak i społecznego. 
Cały proces wychowawczy ogranicza się 
najczęściej do stawiania wymagań, na-
kazów, zakazów i systemu kar. W efekcie 
nie uczy to dziecka niczego, nie rozwija 
jego samodzielności i wiary w siebie. Nie 
nazwałbym tego nawet systemem, czy 
procesem wychowawczym, lecz raczej 
oswajaniem, swoistą tresurą i praniem 
mózgu, któremu każde dziecko z natury 
swej musi się  przeciwstawić. A mając do 
wyboru: przestać akceptować siebie (we-
dle optyki widzenia rodziców: „musisz 
być taki a taki”), lub przeciwstawić się 
rodzicom (co z kolei dyktuje mu natura 
i instynkt samozachowawczy), wybiera 

Jarosław Seidel

Starzy i młodzi 
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W parterowym pomieszczeniu kamieni-
cy, w którym mieścił się kiedyś salon sukni 
ślubnych, teraz jest zakład szewski. Schod-
ki zakładu wychodzą na niewielki skwer 
porośnięty trawą i przecięty wydeptaną na 
ukos ścieżką. Wiedzie ona od banku, szarej 
okratowanej twierdzy, za którą jest duży 
market spożywczy. Na skwerze tu i tam 
rosną jarzębinowe drzewka, poniewierają 
się puszki po piwie, zgniecione pudełka po 
papierosach, opatrzone odstraszającymi na-
lepkami. Zakład szewski wyposażony jest co 
się zowie! Są tu maszyny pamiętające czasy 
cesarza Wilhelma, sprawne i tak solidne, że 
przetrwają, wydaje się, następne sto lat bez 
uszczerbku. Pracuje na nich szewc, kalet-
nik, introligator, dorabiacz kluczy, ślusarz 
i majster do wszystkiego w jednym. Jego zie-
lone oczy patrzą na ciebie, kiedy próbujesz 
objaśnić nieskładnie to, z czym przyszedłeś, 
szukając słów, których nie znasz, z tym spo-
kojem egzystencji materialnej zrodzonej 
pośród rzeczy. Rzeczowo więc przysłuchuje 
się twemu mamrotaniu, rzeczowo bierze w 
swoje duże ręce rzecz, która przyniosłeś, 
rzeczowo, z milczącym lakonizmem - obej-
rzawszy ją  - odkłada na półkę wyznaczając 
cenę i termin- człowiek maszyna pośród ma-

Janusz Gryz

U szewca

jakiś dziwny kompromis, który staje się 
zaczynem naszego europejskiego, we-
wnętrznego powikłania. A przecież na 
tym również polega prawdziwa miłość i 
mądrość, że wystarcza cierpliwości i siły 
na wszystko i do końca. Brak wspólnego 
pola świadomości rodzinnej, czy spo-
łecznej skutkuje tym, że grupy „starych” 
i młodych coraz bardziej się od siebie 
oddalają. Młody człowiek ma potrzebę 
dopasowania się, przynależności, afiliacji 
( a jednocześnie indywiduacji) którą, z 
braku porozumienia w rodzinie realizuje 
w subkulturach (czasem w gangach), co 
daje mu satysfakcję z realizacji tej po-
trzeby. Na potrzebę afiliacji zwrócił już 
uwagę Gordon W.Allport w swoim dziele 
„Osobowość i religia”, gdzie czytamy: 
„(...) potrzeby afiliacyjne (potrzeba za-
leżności, pomocy i przywiązania) stanowią 
podstawę kształtowania się osobowości, i 
to nawet wówczas, gdy one same znajdują 
się jeszcze w stadium przedspołecznym. 
Domagają się dwustronnego kontaktu ze 
światem, po to aby mógł się rozpocząć 
prawidłowy rozwój. Agresja i nienawiść są 
zaś reakcjami na udaremnienie tendencji 
afiliacyjnych”. Wprawdzie Allport pisze o 
wczesnym dzieciństwie, ale wydaje się, iż 
potrzeba afiliacji w zasadzie rozciąga się 
na całe dzieciństwo i wczesną młodość, 
szczególnie dając o sobie znać w okresie 
dojrzewania młodego człowieka. Nieczu-
ła, zaborcza matka oraz ojciec-alkoholik, 
to bardzo często spotykany schemat „ro-
dzinny” w naszym społeczeństwie. Ten 
brak miłości w polskich rodzinach skut-
kuje coraz częściej narkomanią, agresją, 
nerwicami i rosnącą liczbą samobójstw 
(i zabójstw) wśród młodych ludzi. Spo-

łeczeństwo polskie jest chore, ponieważ 
chora jest polska rodzina. W atmosferze 
ciągłego napięcia, lęku, przemocy, braku 
akceptacji, ciepła i zrozumienia (czyli 
wszystkiego tego, co składa się na poczu-
cie bezpieczeństwa) każda osobowość, a 
szczególnie osobowość dziecka i młodego 
człowieka, nabiera z czasem cech neuro-
tycznych. I to nawet wtedy, gdy w sensie 
materialnym, dziecku niczego nie bra-
kuje. Jednak brak poprawnych relacji z 
rodziną – matką, ojcem, dziadkami – rzu-
tuje bardzo poważnie i głęboko na rozwój 
duchowy i emocjonalny dziecka, i potem 
młodego człowieka. Konflikt dziecka z 
rodzicami rzutuje na późniejszy konflikt 
z otoczeniem i społeczeństwem. Słabsi – 
neurotycy, trafiają często do szpitali psy-
chiatrycznych, uciekają w narkotyki, seks. 
Silniejsi – psychopaci, trafiają do więzień. 
Tak jedni, jak i drudzy przechodzą w 
młodości okres silnego buntu przeciwko 
„starym” – rodzicom. I jest regułą, że 
niedojrzali i nieodpowiedzialni rodzice, 
wychowują takie same dzieci, które znów 
stają się takimi samymi rodzicami itd., 
itd. I takie jest potem całe społeczeń-
stwo – niedojrzałe i nieodpowiedzialne. 
Tak więc, tu – w rodzinie, w relacjach 
rodzinnych i atmosferze, w jakiej wycho-
wuje się dziecko i młody człowiek musimy 
szukać przyczyn tzw. patologii społecznej. 
Młody człowiek nie mogąc zaspokoić w 
rodzinie swoich potrzeb bezpieczeństwa 
i afiliacji, buntuje się, zwracając się naj-
pierw przeciw rodzinie, później przeciw 
społeczeństwu.

A wszystko to ma swoje źródło w ro-
dzinie, w wychowaniu (lub jego braku) i 

szyn. W warsztacie pachnie skórą, klajstrem, 
terpentyną, smarem, olejem, konopnym 
sznurem, pastą do obuwia i czymś jeszcze, 
na co język nie posiada określenia,  a co jest 
tak dojmująco nieuchwytne. Nucąc Biała 
mewo, leć daleko stąd…, ujmuje szydło i nim 
zdążyłeś odwrócić się do drzwi, przeszywa 
nim umiejętnie, z dozowaną siłą jakąś na-
derwaną rączkę torebki.

Skądinąd wiesz, że jest żonaty, że ma 
kochankę podobną do barwnego kwiatu, 
hożą krawcową Nastkę, Boule de siuf o wypu-
kłych oczach i pośladkach, którą odwiedza 
wieczorem wdrapując się po nieoświetlo-
nych schodach do jej upchanej odzieżą 
pracowni maciupeńkiej jak naparstek. 
Wiesz, że jest kibicem piłkarskim, lubi piwo 
i jako istota materialna nie jest pozbawiona 
wrażliwości na malarstwo, które ma na celu 
w przeciwieństwie do literatury przedstawie-
nie tego, co jest. 

Nad pomalowaną na zielono prasą, 
warsztatowym stołem, tokarnią i wiertarką, 
maszyną do szycia Łucznik, tablicą z pęcz-
kami sznurowadeł, regałami wypełnionymi 
obuwiem i skórzaną galanterią, na  ledwo 
białym, zasnutym pajęczyna tynku, wiszą 
kupione na pchlim targu: Wymarsz strzelców, 

Śniadanie na trawie, Kąpiel Diany, Kuśnierz, 
Cyganie, Piaskarze, Odbudowa Kazimierza… 
Nad drzwiami, w miejscu krzyża w kukury-
dzianym słońcu Signaca obnaża swe wdzięki 
Odpoczywająca, podpisana dość Baudela-
irowskim wierszem Cezanne′a:
Oto młoda niewiasta o krągłych pośladkach.
Leżąc sennie wśród łąki zgrabna, gibka, gład-
ka,
Prezentuje wspaniałe swe ciało w rozkwicie,
Bardziej prężna niż żmija w pozłocistych łuskach 
–
A słońce, co z błękitu żar zlewa obficie,
Złotymi promieniami piękne mięso muska.

Gdy przyszedłeś odebrać rzecz, niebo 
nad  placykiem jest blade, o błękicie zielo-
nym niemal, jakby roztopił się na nim szma-
ragd. Mistrz kopyta siedzi na schodkach, 
pali i ogląda bez zainteresowania leniwy 
ruch uliczny. U jego stóp leży sczytany tom 
Trzech muszkieterów, na nim paczka papiero-
sów Winston i zapalniczka. Do czubka jego 
głowy ściśle przylega gołębiarska krymka, 
dziergana na drutach, pstra kalotka.  Patrzy 
na ciebie chwilę swymi mocno podkrążo-
nymi, oprawionymi w gorączkę oczami, 
rozgniata papierosa na schodku i kłaniając 
się kobiecie prowadzącej syna chorego na 
uwiąd rdzenia, wchodzi do zakładu. Nad 
wejściem stoją wyprężone jak na defiladzie, 
czarne litery układające się w nazwę i dwa 
buty, niczym dwa surowe stemple wymiera-
jącego rzemiosła. 

edukacji moralnej młodego pokolenia, 
każdego młodego pokolenia – od stworze-
nia, aż do skończenia świata. To problem 
najważniejszy i najpoważniejszy. Wiedział 
o tym Zamojski („Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży chowanie”.), 
wiedział Konarski, Staszic, Mickiewicz, 
Korczak, Wojtyła i tylu innych światłych 
mężów, którym na sercu leżały losy dzieci i 
młodzieży, i kondycja naszego społeczeń-
stwa i narodu. Ich nauki, rady i przestrogi 
dotyczące relacji społecznych i rodzin-
nych, zbyt łatwo idą w zapomnienie, nie 
przekładając się na praktykę społeczną. 
Nikt się tym nie przejmuje, „bo przecież 
trzeba robić kasę”...

Codzienna szarpanina, jaką było ży-
cie w socjalizmie, i pogoń za pieniądzem 
jaką jest życie w dzisiejszym, drapieżnym 
kapitalizmie, z pewnością nie sprzyja 
spokojnemu porozumieniu się pokoleń, 
przekazywaniu wskazówek moralnych i 
ciepłych uczuć. Stąd alienacja wielu mło-
dych ludzi, a w efekcie – zneurotyzowane 
społeczeństwo. Ofiary systemu i braku 
miłości (zarówno „starzy” jak i młodzi), 
zapełniają dziś więzienia, szpitale psy-
chiatryczne, ośrodki odwykowe i cmen-
tarze; połączeni w jednej niedoli, nawet 
nie próbują się wzajemnie zrozumieć. 
Pozostawieni sami sobie, bez kontaktu 
z rodziną, bez pomocy i emocjonalnego 
wsparcia, wreszcie bez miłości, czułości, 
szacunku i zrozumienia, spychani na 
margines życia społecznego – buntownicy 
i neurotycy – giną, zdychając w rynszto-
kach cywilizacji pieniądza, głosząc słabym 
głosem jej rychły upadek.
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Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem 
- staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmują-

cych dane terytorium.
 (Józef Piłsudski)

„ Kogo to dziś te wspomnienia krwawych 
bitew obchodzą? Wielkopolanie swoje zrobili. Opa-
leniczanie  i Powstańcy wielkopolscy tyż. No to o co 
chodzi. Skromni, robotni, to tym co minęło, bo za 
nimi się nie wychwalają.” - mówi jedna z boha-
terek powieści ELżBIETY STANKIEWICZ 
– DALESZYńSKIEJ „Trzy światy ze zwycięską 
baranicą”. Na szczęście Wielkopolanie  w 
setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego  
postanowili całej Polsce przypomnieć to jedno 
z nielicznych zwycięskich zrywów w walce o 
wolność i niepodległość. W programie uro-
czystych obchodów rocznicy Powstania znalazł 
się także Ogólnopolski Konkurs Literacki im. 
Romana Wilkanowicza, poety i powstańca 
wielkopolskiego. 

Na okładce wydruku powieści, nagro-
dzonej w konkursie, Elżbieta Stankiewicz 
– Daleszyńska umieściła reprodukcję obrazu 
artysty malarza Jana Grzegorzewskiego. Jed-
nak to nie przystojny mężczyzna utrwalony 
na płótnie jest bohaterem książki, ale okazała 
baranica, okrywająca plecy i ramiona modela. 
Autorka,nadająca dużą rolę przedmiotom 
(są dla niej bronią w walce z przemijaniem 
i nieprzewidywalnością świata), tym razem 
uczyniła baranicę główną postacią „historii 
trwania wiecznego przy polskości”, a losy baranicy 
splotła z historiami osób walczących o nie-
podległość.  Ludziom, w rękach których się 
znalazła, baranica dodawała odwagi i ducha. 
„Niezłomny DUCH jest czymś jedynym bez czego nie 
można żyć”. WOLNOŚĆ, DUCH, ODWAGA – 
to kluczowe słowa przewijające się w powieści. 
Książka o tak patriotycznej tematyce nie przy-
pomina bogoojczyźnianych czytanek, wręcz 
przeciwnie tryska humorem, a jej niektóre 
fragmenty można skojarzyć  z  powieściami 
grozy, inne z satyrą na współczesne czasy i 
obyczaje. Autorka, niczym Szeherezada, po-
trafi zajmująco i pięknie opowiadać, wciągając 

Barbara Kęcińska Lempka

Historia trwania wiecznego przy polskości

czytelnika w swe opowieści.
Pierwszoplanową postacią książki jest  

znów PANI EGUCKA. Towarzysząc jej w 
Grodziszczu, podczas wizyty u ciotki, po raz 
pierwszy poznajemy baranicę:

„Nic by w tym wnętrzu starodawnie – tradycyj-
nie umeblowanym nie było nic osobliwego, gdyby nie 
potężna – niecodziennego wzrostu mężczyzna musiał 
ją nosić – BARANICA zwieńczona SOBOLO-
WYM KOŁNIERZEM rozpostarta – wywieszona 
na ścianie u wezgłowia owych posłań. Tuż nad 
nią – spod sufitu, z pozłocistej  bogatej, rokokowej 
ramy spogladał z dostojną surowością – powagą 
na wchodzących BIAŁY ORZEŁ w KORONIE w 
polu czerwieniejącym się krwawo, znaczący ten pokój 
DOM swą POLSKOŚCIĄ”. To właśnie ta barani-
ca okryła ginącego w Powstaniu Styczniowym 
pod Brdowem przodka pani Eguckiej. Pod 
baranicą w Powstaniu Wielkopolskim PRA-
SZLACHECKIE woziły wypiekany nocą chleb, 
a niejednokrotnie i broń dla powstańców: „ 
(...)  aż pod WOLSZTYN, BABIMOST, a nawet 
pod ten niczym TWIERDZA jakowaś przez Niem-
ców broniony ZBĄSZYŃ woziliśma, bośma to za 
swój HONORNY obowiązek uznały, by oddziały, 
zwłaszcza ten nasz OPALENICKI, 200 chłopa, z 
samych ochotników złożona ta KAMPANIA OPA-
LENICKA była – też do działań wyzwoleńczych wy-
żywić. (…) choć my WIELKOPOLANKI skromne 
my wiedziały, że aprowizacja na polu walki obok 
uzbrojenia WAŻNĄ SPRAWĄ.” 

Wraz z Panią Egucką, słuchamy opo-
wiadań ciotki o udziale kobiet w Powstaniu, 
o miłości do nieznanego powstańca, o krwa-
wych walkach w Zbąszyniu i atmosferze w 
Wielkopolsce. „Ludzie  byli przygotowani na 
wszystko – nawet i na śmierć – aby tylko ich ziemie 
na powrót polskimi się stały.” 

Elżbieta Stankiewicz – Daleszyńska 
zręcznie wplata w książkę informacje o życiu 
codziennym w tamtych powstańczych czasach 
–  szczegółowo opisuje stroje kobiet („rzeczy były 
solidne ale skromne, tą skromnością dobrze ubra-
nych ale nie rozpasanych kobiet”); opowiada jak 
wyglądały domy, jak ścielono łóżka, a nawet 
odtwarza działanie młyna, który mełł  mąkę 

na chleb dla powstańców (młynarz w zimne 
dni pożyczał baranicę i się nią okrywał w czasie 
krótkiego odpoczynku).  Autorka przytacza 
komunikaty prasowe z Powstania, które trafiły 
do jej rąk ze starym „Kurierem Poznańskim” 
owijającym zabytkową broszkę.

Misja baranicy nie zakończyła się wraz 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
W latach dwudziestych, w czasie kryzysu „ze 
swym kolejnym panem – mróz nie mróz, o czwartej 
rano – handlem obwoźnym się zajmowała, prosięta 
aż na granicę niemiecką woziła.”

Baranica, kiedyś „piękna i młoda” utrudzo-
na pracowitym i dramatycznym życiem trafiła 
do rąk PANI EGUCKIEJ:

„PANI EGUCKA  hołd jej skladała, tej BA-
RANICY którą na kolanach trzymała, która przez 
WIEKI serca ludzkie rozgrzewała – za jej TRWA-
NIE przy jej POLSKOŚCI – dziękowała. Tuliła 
BARANICĘ – tyle przecież przetrwała – przeżyła...
wierna taka… teraz już tylko od PANI EGUCKIEJ 
jej losy zależne, CO SIĘ Z NIĄ STANIE.” 

PANI EGUCKA podjęła misję ocalenia 
baranicy. W jaki sposób ją wypełniła nie 
zdradzę, licząc, ze książka ukaże się drukiem i 
czytelnik sam będzie mógł poznać dalsze losy 
zwycięskiej baranicy.

Po lekturze powieści mogę (i mam na-
dzieję podobnie zareagują czytający)  także do 
siebie odnieść refleksję PANI EGUCKIEJ:

„Zrozumiała szansę uczestniczenia w czymś 
czego nie przeżyła...bo najpierw te RODZINNE 
DOŚWIADCZANIA...indywidualne, osobiste 
zachowanie pamięci...odnalezienia PUNKTÓW 
OPARCIA w PRZESZŁOŚCI, która WOLNOŚCIĄ 
– tak czasem bezrefleksyjnie, OCZYWIŚCIE teraz 
przyjmowaną się stała – stawała! Dla całej POL-
SKI zaowocowała. Powstanie Wielkopolskie.  Przed 
nihilizmem się wybroniła (…) PANI EGUCKA 
OJCZYZNĘ miała – mieć ten PUNKT OPARCIA 
musiała.”

Na kartach powieści znajdziemy wiele 
ciepłych słów o Opalenicy, mieście oddalo-
nym o 40 kilometrów od Poznania. To także 
tam toczyły się walki, to także z Opalenicy męż-
czyźni ruszali do Powstania Wielkopolskiego, 
to właśnie W Opalenicy w czasie Powstania  
przebywała baranica. Pracowici mieszkańcy, 
przywiązani do rodzinnej ziemi nie zapomi-
nają o swoich przodkach, którzy wywalczyli im 
wolność. Najpiekniejsze kwiaty z domowych 
ogródków trafiają na cmentarz pod pomnik 
poległych opalenickich powstańców bo „OPA-
LENICKIE DUCHY poszanowania TRADYCJI 
się domagały”. Te duchy z przeszłości (nie 
tylko opalenickie) towarzyszą pani Eguckiej 
na kartach powieści, obligują autorkę do 
przypominania  naszej historii: „No ale cóż! 
Nie każdemu dane widywać  BEZCIELESNE DU-
CHY...Dlatego ci co je widują, o nich pisywać...
ooo taką historię BARANICY PLANKTONOWI 
DEMOKRATYCZNEMU przypominać, że nie tylko 
DZIŚ...że było WCZORAJ, ze musimy się wpisać z tą 
wolnością, przez Wielkopolskie Powstanie zdobytą w 
zwycięskie jutro. Jeszcze Polska nie zginęła.”

Elżbieta Stankiewicz – Daleszyńska „Trzy światy ze zwycięską 
baranicą” - główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim im. Romana Wilkanowicza, (w kategorii powieść). 
Bydgoszcz 2019, I.W. Świadectwo.

Zapiski książkowego mola
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Brawa, choć gromkie, i tak nie były 
dostatecznie adekwatne do niezwykłego 
kunsztu, oryginalności, a przede wszystkim 
nowatorstwa działań tancerzy Duńskiego 
Teatru Tańca i futurystycznej wręcz chore-
ografii Tima Rushtona. Jego sztuka zdaje 
się być inspirowana wpływami wielu naj-
lepszych europejskich, a nawet światowych 
nurtów baletowych. A przy tym nie ma w 
niej, w żadnej najdrobniejszej nawet mierze, 
choćby krztyny naśladownictwa. To własny, 
niepowtarzalny styl tego wybitnego artysty. 

Ruchy jego tancerzy są zawsze idealnie 
zsynchronizowane z muzyką, reagują na 
każdy najdrobniejszy nawet dźwięk. Stąd, 
kiedy muzyka jest ostra, jakby roziskrzona 
lodem, chwilami odnosi się wrażenie, że 
ciała tancerzy są nawet chłodniejsze, a ruchy 
ostrzejsze od krawędzi diamentu. 

Jest tu też charakterystyczne, oryginal-
ne staccato dźwięku. Wykonawcy wówczas 
ruchami marionetek przesuwają się, po-
chylają, na ułamki sekund zatrzymując się 
w określonych pozycjach. 

Momentami męskie ciała poprzez mu-

skulaturę mięśni zdają się wyrzucać z siebie 
całe pokłady testosteronu, sylwetki żeńskie 
prowokowane muzyką emanują atłasową 
wręcz delikatnością. 

Spektakl składa się z dwóch jakby al-
ternatywnych w stosunku do siebie części. 
„Kreda” miała swą premierę w 2005 r. , a 
„Czarny Diament” w 2014. Na festiwalowej 
scenie zobaczyliśmy te tytuły w kolejności 
odwrotnej do ich powstania. Przydało to 
wieczorowi optymizmu. 

Choć złożony z dwóch części „Czarny 
Diament” w tej drugiej już znacznie się 
rozjaśnia, bo zimnem i grozą zionąca zmon-
towana z opalizujących czernią kamieni o 
ostrych krawędziach ściana, dzięki odpo-
wiedniemu operowaniu światłem zaczyna 
połyskiwać srebrzystą poświatą, to nadal 
poraża chłodem. Zwłaszcza, że świetlisty 
kamień na końcu trafia do rąk, a potem 
w objęcia nagiej czarnej dziewczyny. Sens 
tej sceny nie jest jednoznacznie czytelny. 
Może zostać różnie przez odbiorcę zinter-
pretowany. 

„Kreda” swą barwą napawa jeszcze 

Anita Nowak

Diamentowy świat Rushtona

większym optymizmem. Odwołuje się do 
przesłań i wartości Starego Testamentu. 
Mówi o tym, że  pod niebem wszystko ma 
swój czas- zabijanie, pomaganie,  miłość, 
walka o pokój. Choć nie wprost odpowiada 
na pytanie, czy pokój jest w ogóle możliwy; 
kreda jest tu symbolem nieuchronnego roz-
liczenia się z dokonanych w życiu czynów. 
Można zatem sądzić, że świadomość tego 
winna skłaniać ludzi do zaniechania walki, 
zabijania i wszystkiego, co uznawane jest 
za zło. Rzecz kończy się swoistym katharsis 
człowieka, ułożonego po śmierci w snopie 
świetlistej strużki drobnych ziarenek piasku 
sypiących się na jego ciało. 

A wracając do muzyki, to w „Czarnym 
Diamencie” jakby przebijała się do słucha-
cza muzyka smyczkowa Alexandra Bălăne-
scu i Filipa Glassa, przeplatając się z  muzyką 
elektroniczną duńskiego kompozytora An-
dersa Trentemøllera . Rytm tańca chwilami 
jakby kipi, gotuje się, wrze, to znów brzmi 
zwalniającym tempem przypominając suitę 
dla umarłych. Klimat jakby żywcem wyjęty 
z mrocznej futurystycznej bajki. W „Musica 
Adventus” Peterisa Vasksa, w rytm której 
porusza się balet w „Kredzie”, można wy-
chwycić klimaty bliskie Warszawskiej Jesieni, 
kompozycjom Lutosławskiego. 

Muzyką spektakl opowiada i o ponuro-
ści, i o błyskotliwym roziskrzeniu norweskiej 
zimy. Elektroniczne instrumenty wydają 
dźwięki kojarzące się trzaskaniem cząste-
czek lodu podczas natężającego się nocą 
mrozu. Surowa, ponadczasowa scenografia 
Johana Kølkjæra do „Czarnego diamentu” 
i Tima Rushtona do „Kredy” oraz uniwer-
salne kostiumy Charlotte Østergaard do 
obu inscenizacji, idealnie komponują się 
i z muzyką i ze sposobem poruszania się 
tancerzy.

Jeszcze ciekawszy z pewnością byłby 
efekt tego widowiska, jeśli ci wybitni tance-
rze mogliby współtworzyć spektakl z orkie-
strą grającą na żywo.  

VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literac-
kiego „AKANT” i Fundacja POLSKA KORONA 
ogłaszają kolejną VII edycję konkursu na fraszkę, 
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje 
Wierzchowskim”. 

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

Materiały na konkurs zaopatrzone hasłem 
„Inspiracje Wierzchowskim” należy przesyłać na 
adres:

Redakcja Miesięcznika Literackiego „AKANT”, 
ul. Dworcowa  62/1, 85-010 Bydgoszcz .
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki będą na 
bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”.

Konkurs potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a 
laureaci otrzymają nagrody.

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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Tytuł tomu list z detencji jest jednocze-
śnie tytułem jednego z wierszy mówiącym 
o – przymusowym – pobycie w szpitalu, w 
domyśle psychiatrycznym. Jednak błędem 
byłoby poddać się sugestii, że tom zawiera 
wiersze szpitalne. Autor wysyła do nas „list” 
z szerzej rozumianej „detencji”. Jest nią 
samo życie. Ale zanim wejdziemy w treść, 
najpierw warto poświęcić uwagę formie. 
Autor przywiązuje do niej dużą wagę. Od-
daje jej swoisty ukłon wybierając na pierwszy 
wiersz tomu taki, który zaczyna się cytatem 
z wiersza Wojciecha Giedrysa z dominującą 
frazą - Forma staje się ciałem. Paradoksalnie 
jednak forma tego pierwszego wiersza jest 
dosyć minimalistyczna i różni się od więk-
szości pozostałych – bardzo rozbudowanych, 
z długimi frazami, gęstymi od środków po-
etyckich. Biorąc pod uwagę, że mowa w nim 
o herbacie – nierozłącznym trunku Autora 
– można przyjąć, że ten wiersz jest nie tylko 
oddaniem formie tego, co jej się należy, ale 
też swoistym zaproszeniem nas do wypicia 
herbaty w towarzystwie Autora, który rozma-
zuje w dłoniach /  kod kreskowy Księżyca (*** 
[ampułki ze słońcem…], s. 5). A przywołując 
w nim cienie Ozyrysa i Setha odkrywa przed 
nami pierwszą ze swoich pasji – zainteresowa-
nie mitologiami. Ta zbieżność zainteresowań 
podmiotu lirycznego źródłami kultury, a 
w dalszej części tomu - zbieżność z innymi 
pasjami Autora, nie pozostawia wątpliwości, 
że jest on Jego alter ego. 
nie wziąłem się / z niczego/ przecież // niekiedy 
dochodzą do mnie porozrzucane wieści / z których 
nie mogę nigdy złożyć raweńskich mozaik 
(Przystanek kolejowy Świętajno, późny wieczór, 1 
listopada a.d. 1998, s. 77)

A jednak c o ś – jakiś obraz świata, czło-
wieka – Poeta próbuje złożyć. Właśnie z mi-
tów, podań, legend, kart historii, z mądrych 
ksiąg filozofów, pisarzy, z żywotów świętych 
i wyklętych reformatorów, z własnych do-
świadczeń i odczuć. Chociaż ma świadomość, 

Agnieszka Kostuch

Łamanie tabu

że może nikogo nie zainteresować Jego 
„mozaika” w świecie, którego mieszkańcy w 
większości już nie oddają czci ani bogom, 
ani filozofom.
komu potrzebne są /te wszystkie mity legendy poda-
nia i baśnie / te wszystkie drwiny na temat dobra 
miłości i harmonii i to o zgrozo w wersji absolutnej 
/ (…) / te wszystkie  figury retoryczne motta cytaty i 
wykładnie / kiedy zapewniono jedynie odmóżdżoną 
stabilność kłamstwa / bez porzuconego na progu 
znaku pokoju / (…) / komu Jean Calvin Blaise 
Pascal i Rene Descartes komu bułka z masłem 
salami / i żółtym serem  (***[komu potrzebne 
są…], s. 8)

A jednak Autor zaprasza nas na spacer 
- przez te same ulice herbacianej pociechy przez te 
same ulice znoszonych znaków zapytania / choć 
pytać nie ma po co / (…) / bo jeśli Zły nie jest 
panem świata tego to jest jego pośmiewiskiem ku 
uciesze zacnego pospólstwa / zawsze czyni bowiem 
to co inni boją się czynić (*** [bezspornego 
dnia], s. 6- 7).

Mimo to (a może tym bardzie dlatego?) 
taki intelektualny „spacer” jest dla Poety 
konieczny, bo jak mówi -niepewność jest chyba 
jedynym wytrawnym sposobem wybudzenia mózgu 
(*** [nie wiem czy wyczaisz klimat], s. 11). 
Poza tym stawia sobie za ambicję - mówić 
prawdę o świecie widzianym / nie z perspektywy 
spikerów, ale marginaliów (Dawid Jung, Historia 
pewnej dykcji poetyckiej, s. 10). Otwarcie na 
ogląd rzeczywistości z szeroko rozumianej 
perspektywy, nie wykluczając tej przeszłej, 
jest warunkiem niezbędnym, by „mozaika” 
była cokolwiek warta. Takie zadanie Autor 
postawił nie tylko przed sobą, ale i przed 
czytelnikiem. 

Niezależność, wolność myślenia jest jed-
nym z tych przywilejów człowieczeństwa, któ-
ry podmiot liryczny ceni sobie najbardziej. 
Nic więc dziwnego, że przywołuje nazwiska 
reformatorów i innych odważnych myślicie-
li – Kalvin i Servet niczym Valdo i Zwingli jak 
Angelus Silesius i Grigorij Jefimowicz Rasputin / 

którzy u stóp niewierności obcością i 
kłami Setha sięgają po kielich wład-
ców mrowiska (*** [bezspornego 
dnia], s. 7).

Na szczególną uwagę zasłu-
guje przywołanie postaci Angelu-
sa Silesiusa, czyli Anioła Ślązaka, 
śląskiego poety religijnego doby 
baroku. Jak podaje Wikipedia 
–Anioł Ślązak, będąc spadkobiercą 
wielkiej tradycji Eckharta, Taulera, 
a także Böhmego, nadał jej całkiem 
osobisty wyraz poetycki. Przekroczył 
wszelkie konfesyjne sformułowania, 
ponieważ Boga nie da się zdefinio-
wać - jest On zarazem Wszystkim i 
Niczym, Bytem i Nicością. Te słowa 
brzmią jak dalekie echo słów Au-
tora  Listu z detencji - bo jeśli On jest 
to tak jakby go nie było bo jeśli go nie 
ma to tak jakby był  (*** [przenaj-
świętsze huśtawki…], s. 18).

WOJCIECH H. BORKOW-
SKI do metafizyki podchodzi 
ostrożnie. Nie neguje jej war-
tości , również w poezji - z meta-

fizyką daleko zajdziesz oczywiście jeśli przeżyjesz 
(*** [nie wiem czy wyczaisz klimat], s. 11). Ale 
jednocześnie zdaje sobie sprawę, jak deli-
katnie trzeba obchodzić się z nią. Znacznie 
pewniejszym terenem do poetycko-intelektu-
alnych „przechadzek” jest dla Niego historia. 
Wykorzystuje ją po mistrzowsku. Daje nowe 
życie zapomnianym ludziom i miejscom. 
Ci, którzy znają Poetę bliżej, wiedzą, że jest 
wielkim pasjonatem historii ze szczególnym 
uwzględnieniem historii Olsztyna, który 
najczęściej nazywa Allenstein. Nie mogło 
zatem zabraknąć w Jego – długo oczekiwanej 
na wydanie - książce tekstu poświęconego 
ukochanemu miastu. Wiersz Allenstein, der 
Bahnof, den 21/22 Januar im Jahre des Herrn 
1945 (s. 38-39) jest nie tylko przywołaniem 
tragicznego losu pacjentów ze szpitala psy-
chiatrycznego, ale także próbą przełamania 
bariery czasu - spojrzenia na wydarzenia z 
perspektywy naocznego świadka. 
właśnie wychodzę z olsztyńskiego dworca – / cztery 
godziny po północy jest taka sama temperatura jak 
tamtego zarania / (…) /Kavalier von Nagusche-
vsky zapomina na ławce zamszowych rękawiczek i 
filcowego kapelusza / Oberbürgermeister Schiedat 
dopala cygaro za pięć reichsmarek/ Herr Landrat 
Benkmann zaczytuje się w wylęknionym rozkładzie 
jazdy / zaraz przyjdą obłakani z Kortau / (…) / 
gdzieś tam za plecami płonący Bahnhof elegijnie 
odjeżdża na dymiących pulmanach kruczej godziny 
/ w stronę zastawnych bocznic potłuczonych czere-
pów zgniecionych / kirysów i zbutwiałych fotografii 
u progu eremu zarośniętego na / ślepo nieczystym 
popiołem starego mistrza śmierci  / z Sanssouci

Na marginesie, czas jest jednym z naj-
bardziej frapujących Poetę składników naszej 
rzeczywistości. Nie jest przekonany, co do 
jego linearności, czego daje dowód również 
w swoich wierszach.

W tomie znalazły się również ślady dwóch 
innych pasji autora – kolei i kobiet. Tej dru-
giej poświęcił jednak więcej miejsca – padam 
przed Tobą / moja Wuschel Ecclesio / na każde 
kolano / ziemskie niebieskie piekielne – / wielu wi-
działo płaczącą ikonę / ale tylko ja widziałem ją w 
nocy / na Twoich piersiach na Twoich pośladkach 
/ na wewnętrznej stronie ud (Ojciec Karl Josef Erich 
Rahner SI pisze list do Luise Riiser, s. 59-60)

Jego erotyzm łamie wszelkie tabu. Ale 
dużo ważniejsza jest jego świadomość różnic 
między wierszem erotycznym a miłosnym i 
umiejętność budowania jednego i drugiego. 
Przykładem wiersza miłosnego jest przepiękny 
wiersz Mon Toulouse (s.54). Jest on dla mnie 
jednocześnie największym zaskoczeniem 
tego tomu.
pisać wiersz o miłości / to pisać wiersz o zapachu 
lawendy w Prowansji / i o Gare de Toulouse – 
Matabiau / którego secesji nigdy nie tknę / swoimi 
krokami // pisać wiersz o miłości / to pisać wiersz 
o nieskończonym kuszeniu proroka / i o bzach na 
północy / których samotny kolor śpiewa o Helenie 
/ jakiej nigdy nie porwę //(…) // pisać wiersz o 
miłości  / to milczeć

Mozaika Listu z detencji jest wielobarwna, 
wielopłaszczyznowa i nie da się zamknąć na kil-
ku stronach recenzji. Wśród wielu wiadomości, 
które przekazuje nam Wojciech-Poeta, Hiero-
nymus-filozof, Borkowski-pasjonat historii, jest 
również ta, którą odbieram za najtrafniejsze sa-
mookreślenie Autora – jestem idylliczną sentencją 
o lędźwiach Troi (Wiersz poronny, s. 87). 

Wojciech Hieronymus Borkowski (Convivo, Warszawa 2018, 
ss.94
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Tożsamość jest pojęciem wieloprzy-
miotnikowym. Najlepiej skomunikowana 
z literaturą i najczęściej rozpatrywana jest 
tożsamość duchowa. Bywa rozpoznawalna, 
wyrazista, ale nierzadko jest  niejasna, 
niejednoznaczna, rozchwiana, chociażby 
ze względu na swoistą zmienność. Pozna-
wanie, analiza, ocena tej kategorii bywa 
powinnością nauki, ale także – jak dowo-
dzi IRENA SŁOMIńSKA z Białegostoku 
w zbiorku wierszy pt. Tożsamość – poezji. 
Takiej poezji, jaka jest w owym zbiorku. 
Już w pierwszych swoich słowach poetka 
wykłada:

gdy zrodziło się nowe życie
zrozumiałam że dzban
jest zawsze pełny
musującego istnienia
nie sposób go opróżnić
nawet w chwili śmierci

pustka jest tylko pozorem /…/

zostaje  ślad
nieświadoma pamięć
noworodka
przedmiotów 
przyrody
duchowości powszechnej
wszechświata  /…/
(wiersz bez tytułu, s.5)

A więc każdemu  „ja” odpowiada jakiś 
znak we wszechświecie. Każda kropka, 
kreska z wizerunku człowieka, a także 
zwierzęcia, rośliny, tworu przyrody, przed-
miotu zapisuje się w kosmicznym banku. 
Nic nie przepada. Śmierć jest przekazem, 
przemianą wiecznej idei istnienia, a nie 
unicestwieniem. Jest w nas zapisana nie-
uchronność/ przeznaczenie szlaku który jest 
prosty/ jak strzała// pytamy siebie kto wypuścił 
tę strzałę/ Bóg?/ podświadomość?/ świado-
mość? (Rozstaje, s.10). Nasza obecność we 
wszechświecie sprawdza się wespół z two-
rami przyrody, co wyraża poetka między 
innymi w słowach niosę aurę kwiatu/ w swoje 
odchodzenie (s.5). Podobną filozofię bytu 
uprawia znakomity poeta chiński Jidi Ma-
jia, który w poemacie „Ja, śnieżna pantera” 
wyznaje: wierzę:/ kosmiczny porządek nie 
wziął się/ z przypadkowego chaosu/ będącego 
we mnie od urodzenia/ ale z tysięcy osobnych 
zależności/ z antylopą, rudym lisem i śwista-
kiem. Bliską utworom pani Ireny wymowę 
ma też wyrażenie: każdy dzień, który mija, 
przybliża cię do życia (Josemaria Escriva de 
Balaguer). U pani Ireny jest: tak jakbym 
rodziła się naprawdę/ z każdym mgnieniem 
dniem miesiącem/ wiosną (Pierwszy bez, s. 
20). Zatem obok tezy Kartezjusza: myślę, 
więc jestem, trzeba by postawić formułę: 
wierzę, więc jestem. Ba, formułę tę można 
by kultywować też w postaci: kocham, więc 
jestem. Nabiera ona  mocy z chwilą poja-
wienia się miłosnego impulsu: od strzały 
Erosa – myślę/ zaczyna się nasze/ zbawienie 

Mieczysław Wojtasik

Impresja bytu

Neil Armstrong – człowiek sukcesu  USA  w 
kosmosie, doczekał się pośmiertnej ekranizacji 
swych dokonań w podboju Księżyca. Na film hol-
lywoodzkich twórców – Pierwszy człowiek - szedłem 
z nadzieją, że zobaczę obraz na kształt tego, co 
kiedyś widziałem w telewizji, czytałem w gazetach 
i utrwaliłem w swojej pamięci. Nic z tego. Reżyser, 
cudowne dziecko Hollywoodu, DamienChazelle 
wraz z scenarzystą Joshem Singerem stworzyli 
film, o którym lepiej zapomnieć.

Film „ruszył w świat” 11 października 2018 
roku. Premiery odbyły się równolegle na całym 
świecie. Poprzedzone zostały nominacjami do 
festiwalu w Wenecji. Do Bydgoszczy na Came-
rimage zawitał twórca zdjęć Linus Sandgren. W 
internecie roi się od entuzjastycznych recenzji, 
machina propagandy działa bezbłędnie. Wszyst-
ko to pracuje na sukces finansowy filmu, nagania 
widzów do kina. To dla producentów jest najważ-
niejsze. A bydgoska impreza organizowana przez 
Marka Żydowicza, będąca faktycznie ekspozyturą 
hollywoodzkiej propagandy, także pracuje na jej 
konto. Pecunia  non olet.

Twórcy filmu skupili się na osobistych 
przeżyciach Armstronga. Na pewno udało się 
im stworzyć obraz zimnego, twardego człowieka, 
który nie boi się śmierci wybierając się na Księżyc 
w misji Apollo 11. Przekazali nam świetne relacje 
ze swoimi dziećmi, rozpacz po stracie jednej z 
córek. Jednocześnie ukazano widzom zupełnie 
inny obraz relacji z żoną. Była ona wybuchowa, 
apodyktyczna. Potrafiła ostro traktować polity-
ków, dziennikarzy. Pożycie małżeńskie było fa-
talne, co zauważyć można było w ostatniej scenie 
filmu – małżonkowie niezwykle chłodno powitali 
się po triumfie astronauty. Dodam od siebie, a 
nie pokazano tego w filmie, iż Armstrongowie 
niedługo potem rozwiedli się.

Jestem w takim wieku, że doskonale pa-
miętam cały proces pionierskiego podboju ko-
smosu. Natomiast pokolenie obecnie młodych 
ludzi niewiele o tym podboju wie. Posiadają inne 
zainteresowania. Internet podbił świat, dokonał 
większej rewolucji niż dokonania astronautów. 
Film oglądałem z synem. Ja doskonale „czyta-
łem” scenariusz, on nie bardzo. Wyjaśnienie 
jest proste – ten film zupełnie nie przekazuje 
historii dokonań w kosmosie, wyrywkowo trak-
tuje rywalizację ze Związkiem Radzieckim. Nie 
tłumaczy widzom czym był program Gemini, co 
on miał wspólnego z programem Apollo,  jakie 
były największe trudności z lądowaniem na Księ-
życu.Widzowie młodego pokolenia nie zdobędą 
wiedzy niezbędnej do ogarnięcia choćby części 
podboju kosmosu. Twórcy skupili się na osobie 
Armstronga, tak jakby jego osobiste przeżycia 
były najważniejsze w dziele podboju kosmosu.

W iście hollywoodzkim stylu pokazano 
dramatyczną sytuację podczas rejsu Gemini 5. 
Statkiem dowodził Armstrong. Podczas próby 
połączenia z innym pojazdem, jego statek zaczął 
niebezpiecznie wirować. W momencie, gdy 
obroty osiągnęły  liczbę blisko 400 na minutę, 
śmierć zajrzała im w oczy. Znakomicie zachował 
się Armstrong, wyprowadził statek z opresji. To 
wydarzenie zadecydowało o powierzeniu mu 
dowodzenia pionierskiej misji Apollo 11. A czego 
zabrakło w tej scenie, ze strony twórców, w filmie? 
Wytłumaczenia, o co tam chodziło z punktu 
technicznego, co to za operacja w kosmosie, 

Roman Sidorkiewicz

Pierwszy człowiek – zmarnowana okazja na świetny film

czym był program Gemini. Młodzi widzowie 
przeżywają tylko sceny grozy i to wszystko. Ja 
przypomnę, że program Gemini miał na celu 
przygotowanie techniczne do misji na Księżyc, 
głównie na rozwinięcie techniki  łączenia pojaz-
dów w kosmosie.

Armstrong znakomicie wywiązał się w 
następnej dramatycznej sytuacji – podczas 
lądowania na powierzchni Księżyca. Tuż przed 
lądowaniem popsuły się systemy komputerowe, 
Dzielny dowódca sam przejął kontrolę nad 
lądowaniem, bez względu na alarm w kabinie. 
Ponadto lądowali już na oparach paliwa. Jeszcze 
kilka sekund i pojazd rozbiłby się o powierzchnie 
naszego satelity. Ta scena jest znakomita. Ale co 
z tego, gdy widz nie ma pojęcia, jakim to cudem, 
astronauci wystartowali w podróż powrotną, ku 
krążącemu wokół Księżyca pojazdowi macie-
rzystemu skoro nie posiadali paliwa. Musieli go 
jednak posiadać, tylko podejrzewam, że innego 
rodzaju i w drugim zbiorniku. Twórcy filmu 
niczego nie wyjaśnili widzom. Szkoda. To tak, 
jak za film z technicznymi nowościami biorą się 
tzw. humaniści.

Ci sami humaniści nie przekazali ponadto 
żadnych szerokich znamion podboju Księży-
ca.  Ani słowa o politycznym znaczeniu tego 
wydarzenia. Ani słowa, że kraje tzw. socjalizmu 
zbagatelizowały ten niebywały wyczyn. Tylko 
Polska i Rumunia przekazały na żywo transmisję 
z lądowania. Rosjanie nabrali wodę w usta, infor-
mację o zdobyciu Księżyca moskiewska „Prawda” 
zamieściła lakonicznie na drugiej stronie. A 
Chiny Ludowe zupełnie nie poinformowały swej 
miliardowej ludności!

Twórcy filmu tylko kilka scen poświęcili 
problemowi oporu pewnych grup społecznych 
przeciwko forsowaniu niebywale drogiego pro-
gramu księżycowego. Zabrakło odpowiedzi na 
problem: – Co właściwie dało ludzkości lądowa-
nie człowieka na Księżycu? Ten niebywale drogi 
projekt miał znaczenie tylko propagandowe. 
Pobieranie próbek gleby księżycowej z powodze-
niem wykonywały łaziki  z automatycznych stacji. 
Amerykanie, upokorzeni przez sukcesy ZSRR 
w dziele podboju kosmosu, ustami prezydenta 
Kennedy’ego, postanowili ich przebić. Dokonali 
tego, lecz w historii pionierskich podbojów ko-
smosu trzeba stwierdzić, że data 4 październik 
1957 roku jest  największą w historii. To dzień 
wystrzelenia przez ZSRR pierwszego sztucznego 
satelity. Nawet późniejszy lot Gagarina, lądo-
wanie Armstronga nie przebiły znaczenia tego 
osiągnięcia. Dziś cały świat korzysta ze sztucznych 
satelitów, bez nich cywilizacja nie rozwinęłaby 
się w tak gwałtowny sposób. Program Apollo 
zakończył się w grudniu 1972 roku. Kilkunastu 
astronautów  zawitało na Księżycu. Od tego cza-
su, już tak odległego, nikt nie kwapi się do tych 
misji, bo one praktycznie niewiele dają.

Scenarzysta i reżyser stworzyli typowo 
hollywoodzki show. Niewiele tam refleksji, 
mądrości. A szkoda, bo z podboju kosmosu 
można byłoby stworzyć niebywale atrakcyjny 
film. Także z aspektem rywalizacji radziecko – 
amerykańskiej. 

Film „Pierwszy człowiek”, reżyseria Daniel Chazelle, sce-
nariusz Josh Singer. Produkcja USA – Universal Studio 
Entertaiment, premiera 11 październik 2018. dokoñczenie na str. 24



str. 24     AkAnt 2(275)2019

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

(Eros, s.12).
Skromność i pokora, nie patos auto-

kreacji, kieruje słowami poetki z Białego-
stoku: sprzątaczka na schodach przeciwniczka 
chaosu/ siły która także jest w niej/ siły która 
porusza mną/ narzuca ruch przedmiotom 
ludziom i marzeniom (Światło, s.19). My-
śli Ireny Słomińskiej przebiegają przez 
wiele ścieżek rozbudzonego intelektem 
i wrażliwością krajobrazu. Nie cofają się  
przed zagrożeniem ciągłości stawania się 
(vide Pierwszy bez, s. 20). Poetka coraz to 
dodaje im mocy, pędu: Rano kupiłam litr 
światła  (Ręce wierszy, s. 24). Próbuje scalić 
w jednię – syntezę przeciwieństw (Dialektyka, 
s. 25), umacnia w akcie zrównania z pięk-
nem i poleca stanąć wobec prawdy z nienasy-
conym/ głodem jej poznania.// I odczuć swoje 
człowieczeństwo – wiatr,  który unosi je/ jak 
pyłek, jak nasionko przyszłych istnień.(Wier-
sze, s.40). Szeroką ręką zagęszcza sensy 
posiewem słów – kluczy i wyrażeń afory-
stycznych. Na przykład tylko w jednym 
utworze Mowa świata (s. 44) mamy takie 
kwintesencje: 1- Zanim nadano mi imię, już 
zaistniało w mowie świata; 2- wszystkie filozo-
fie, zakładające obcość człowieka i świata, mylą 
się; 3- Mówimy wspólnym wewnętrznym gło-
sem; 4- naprawdę złudzeniem jest samotność; 
5- Jestem tak dużo winna światu. Szacunek, 
empatię, zrozumienie./ Także jego potrzeb. Eko-
logię wewnętrznej przestrzeni; 6- Prowadzimy 
się za rękę. Ja i rzeczywistość. Zmierzamy/ we 
wspólnym duchowym kierunku; 7- Wsłuchaj 
się w tę mowę. Ona ci wyścieli wieczną kolebkę. 
Przetrwa nieistnienie.

Utwory Ireny Słomińskiej mają, oczy-
wiście, swoją drugą stronę, określaną ter-
minem literackość. Składa się na nią styl, 
klarowność języka, sposoby kształtowania 
wypowiedzi, ich logika i oryginalność, 
estetyka, konteksty etc. I od tej strony 
oceniając jest to poezja bardzo wysokich 
lotów. Ale, żeby nie przepełniać dzbana 
fascynacji, poprzestanę na charakterystyce 
korowodu pasjonujących sensów. A resztę 
niech dopowiedzą sobie sami Czytelnicy, 
których bardzo do tego zachęcam.

Irena  Słomińska, Tożsamość, 24h.com.pl, Białystok 2018, 
ss.53

Ta pułapka to czas i rzeczywistość, któ-
rych autor Stanów nagłych JERZY FRYCKOW-
SKI nie wybierał i jego pamięć, która czasem 
jest skupiającą soczewką, kiedy indziej rozsz-
czepiającym pryzmatem. Przeżycia osadzone 
są w realiach czasu na dwóch planach - oso-
bistym  i zbiorowym. Rzeczywistość  też jest 
tu dwojaka – wewnętrzna - ujawniana w ży-
wych, obecnych dziś stanach emocjonalnych 
piszącego i zewnętrzna. Ta druga  zgodnie 
z naturą wspomnień przebija się fragmenta-
rycznie i w sposób nieuporządkowany, często 
w przywoływanych rekwizytach odsyłających 
czytelnika do realiów peerelowskich i stano-
wiących znaki czasu jak papier firmy ORWO 
albo krawaty z baletnicami czy klamry pasów 
z trzema jeźdźcami z BONANZY lub cztere-
ma  pancernymi i Szarikiem. Znacznie więcej 
o tamtych czasach mówią środki językowe 
używane przez J. Fryckowskiego, łączące 
prostotę ze znacznym stopniem entropii 
wskazującym na wysoką wartość  jego poezji. 
Zobaczmy. W „Ostatniej modlitwie” prosi:

„Boże, przyjdź na mój pogrzeb albo przyjedź 
metrem,
I obyś tylko zdążył przed czarnym Mayba-
chem.”   

Jak szerokie pole informacji i interpre-
tacji otwiera ta prośba przed czytelnikiem, 
jak dyskretnie sugeruje ocenę współczesnych 
zjawisk, jak niepostrzeżenie splata emocje 
podmiotu lirycznego z aktualnymi zjawiska-
mi społecznymi występującymi tu i teraz - to 
wielowymiarowy i wielofunkcyjny dwuwiersz. 

I jeszcze kilka przykładów prościutkich 
a jakże nośnych porównań, wydobywają-
cych  to co podskórne: sylwestrowe rakiety 
niemieckiej straży granicznej „opadały na 
spadochronach powoli jak marzenia”, „twarz 
zmięta niczym partyjna gazeta na strajku”, 
„Odra robiła się czerwona jak ustrój i majowe 
chorągiewki”. Wszystkie wyjęte z wyróżnia-
jącego się z całości złożonego z dziesięciu 
części tyleż opisowego co lirycznego poema-
tu „Słubice”.                  

Jest to majstersztyk szlachetnej prostoty 
przecież niełatwej do osiągnięcia. Jest zapi-
sem wspomnień z dzieciństwa upływającego 
w Peerelu. Obraz ówczesnej szarej i zgrzebnej 
rzeczywistości widzianej oczami dorastające-
go chłopca i przedstawiony z perspektywy 

Zofia Grabowska-Andrijew

W pułapce                            

wspominającego po latach podmiotu lirycz-
nego łączy po szekspirowsku tragizm z komi-
zmem tamtych czasów. Nawet przedstawienie 
choroby i śmierci kolegi, który „pozwolił się 
pochować”, ale „kolejny odcinek Marka Pie-
gusa” zdziesiątkował uczestników pogrzebu 
czy opis „wzajemnej pomocy” sunącej przez 
most na Odrze do sąsiadów Czechów balan-
sują między dramatem a śmiesznością. Opis 
codzienności i zdarzeń już historycznych 
uwierzytelniają przywoływane rekwizyty - 
luksusowe opakowania po pall mallach czy 
gitanesach zbierane na kolejowym nasypie, 
nazwiska kolarzy czy tytuły dostępnych wów-
czas tytułów gazet naszych sąsiadów, a także 
autentycznych zdarzeń jak płonąca żywa 
pochodnia protestu Jana Palacha. Z opisów 
wynurza się też psychologiczna i socjologicz-
na prawda o świecie, w którym dojrzewało 
pokolenie autora i on sam.

„Słubice” na tle całości „Stanów na-
głych” to Arkadia. Nad całością tomu unosi 
się zagrożenie i gęstniejący cień śmierci. 
Świadomość upływu czasu i przemijania 
prowokuje autora, podrzuca obrazy śmierci 
– kolegi, niebieskiej, matki i ojca, Palacha, 
Kosińskiego wreszcie własnej  - „Zidentyfikuj 
mnie” , „Ostatnia modlitwa” po „ ***pytasz 
czy chcę aby to stało się w domu”. To nie 
tylko stany nagłe, to stany obsesyjne wywo-
ływane tęsknotą za minionym, np. „Zaproś 
mnie” oraz świadomością zbliżania się do 
końca ziemskiej drogi, bo tylko tak można 
uwolnić się z pułapki czasu.

Z właściwą sobie łobuzerią gorliwego 
obserwatora i czułego kochanka opisuje swój 
świat od ironicznej Arkadii do pełnej goryczy 
wizji szpitalnego uwięzienia, z którego „nie 
ma… gdzie odlecieć / od kiedy kraty z koszul 
rzuciły się na okna”. Jest to wewnętrzny świat 
poety nieprzystającego do świata rzeczywi-
stego, reagującego czule i boleśnie na jego 
szaleństwa, zło i nieszczęścia, nie unikającego 
w opisie słów budzących absmak. 

Znam wiele tomików, których autorzy 
zapytani o czym one są, dopiero zaczynają 
zastanawiać się nad odpowiedzią. Fryckowski 
wie przed postawieniem pierwszego znaku. 
Jemu o coś chodzi i ma coś do powiedzenia. 
Nie godzi się ze zjawiskami beznadziejnej 
egzystencji „Kobiety o niebieskich palcach” 
i „Kobiety w zielonym dresie” Identyfikuje 
się z odtrąconymi, bierze ich w opiekę, 

Specjalistyczne pow³oki ochronne

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94
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Zaczynam od oksymoronu, bo STANI-
SŁAW (Staszek dla przyjaciół, do których 
łaskawie zechciał mnie zaliczyć) STANIK to 
człowiek pełen wewnętrznych sprzeczności, a 
zarazem konsekwentny w swoim centryzmie 
ideowym. Staszek daje się lubić. Entuzjastyczne 
recenzje o jego poezji, prozie i krytyce zapełnia-
ją łamy od katolickich po agnostyczne.

Czemu to zawdzięcza? Nie łasce pańskiej, 
co na pstrym koniu jeździ. Pieszczoszkiem 
bowiem żadnej kolejnej władzy raczej mienić 
się nie mógł. Niejeden sezonowy i lokalny Alek-
sander Wielki karlał, gdy usłyszał, że ma nie 
zasłaniać mu słońca przed jego amforą, gdyż 
Diogenes, wbrew legendzie, w pustej amforze 
pomieszkiwał, nie w beczce.

Co jeszcze łączy pisarza z greckim mędr-
cem z Synopy? Pasja poszukiwania człowieka. 
Człowieka w człowieku. Tak, z lampą w biały 
dzień.

Aż dotąd Staszek niechętnie i niewiele 
pisał o sobie. Jeśli już to parcelował swój ka-
pitał losów i doświadczeń między bohaterów 
lirycznych i tych z prozy o chorych – również 
psychicznie, o skrzywdzonych niczym ów 
„człowiek prosty” ze znanego wiersza Miłosza, 
co pozwolił umieścić tę strofę na pomniku 
poległych stoczniowców w Gdańsku. Staszek 
zacina się w bólu i milknie, tylko kiedy wywiad 
rzeka zahacza meandrem o śmierć innego 
robotnika (no… technika) jego młodszego 
brata Tadeusza, który w stanie wojennym po-
legł najprawdopodobniej z rąk reżymowych 
bratobójców.

Izabela Zubko, jak przystało rasowej 
„wywiadowczyni”, nie naciska, nie ciągnie za 
język, ale potrafi prawem pokrewnej duszy 
lirycznej sięgnąć do czułych strun Staszkowej 
biografii.

Janko muzykant, Staszko pisarczyk… 
Tyle że Staszek miał mocniejszą konstrukcję i 
przeżył. Ale ile przeżył.

Poniekąd zawsze był na swoim, dlatego 
nie zaraził się nienawiścią klasową, nie dał 
sobie założyć końskich okularów ciasnej ide-
ologii. Ciężko pracował na awanse. Od pasania 
owiec do wypasu krów, bo podrósł. Liceum 
w Łodzi, studia polonistyczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim (m. in. u samej prof. 
Ireny Sławińskiej!). I to mu stamtąd zostało: 
niezłomna wierność Bogu i Ojczyźnie (zawo-
łanie KUL-owców: Deo et Patriae), odporność 
na pokusy ze strony PRL-owskich koniunktu-
ralistów z Orientacji Poetyckiej Hybrydy, której 
rzucił w twarz (w beztwarz) epitet „służalcza”. 
On prosto z ludu wzgardził działem literackim 
w lubelskiej edycji „Sztandaru Ludu”.

Nic to że stan wojenny oraz stan zdrowia 
uczyniły zeń niespełnionego doktoranta „z 
Szaniawskiego” u prof. Romana Taborskiego 
z Uniwersytetu Warszawskiego i zesłały na cza-
sowe wygnanie do Częstochowy. Już wcześniej 
zaczął wyrabiać sobie markę niezrównanego 
znawcy dramatów i życia Jerzego Szaniawskie-
go. To Staszek przekopywał zgliszcza dworku 
pisarza w Zegrzynku, to on odszukiwał świad-
ków i, wydawało się, bezpowrotnie utracone 
dokumenty. Za monografię „Samotnik z 
Zegrzynka” wydana przez instytut Wydawniczy 
„Świadectwo”,  Romuald Karaś wręczył mu pre-

Wojciech Stańczak

Towarzyski Diogenes z Małoszyc

stiżową Nagrodę im. Witolda Hulewicza.
O pamięć Szaniawskiego nie bał się „iść na 

ostre” z (na)dętymi autorytetami jak Wojciech 
N. czy prof. Jadwiga J.  Bywał za to skazywany w 
redakcjach na niebyt, przepadały w szufladach 
jego teksty, ginęły listy otwarte. A i tak do pozio-
mu jego badań bodaj nikt się nie zbliżył.  

Zeszłoroczna Warszawska Jesień Poezji 
zaniosła mnie z rozdzielnika red. Karasia 
do szkoły w Jadwisinie. Nie mówiłem tam o 
Szaniawskim, bo gdzieżbym śmiał zagrać po 
Bekwarku. Przygotowywałem uczniów do przy-
szłej lektury trylogii pokazem białej broni. Tym 
niemniej pani od polskiego i pani z biblioteki 
jęły mnie błagać o kontakt ze Staszkiem, bo 
„wie pan, chcemy uczcić Szaniawskiego sesją w 
jego rodzinnych stronach.” Wróciwszy do domu 
oddzwoniłem natychmiast i podałem paniom 
numer telefonu Staszka. Kołatał mi się przy tym 
po głowie (bez żadnego związku z przezacnym 
Jadwisinem!) aforyzm Stanisława Jerzego Leca: 
„Dostałem telegram: żeby czytać pańskie „Nieuczesa-
ne”, trzeba być bardzo oczytanym. Odtelegrafowałem 
natychmiast: a trzeba, trzeba…” I drugi też z Leca:  
”Analfabeci muszą dyktować.” Oto dlaczego w 
zapyziałej warszawce Staszkowi tak trudno było 
się przebić z prawdą o Szaniawskim.

Pora wreszcie skupić się na samej książce 
„Mały pisarczyk z Małoszyc. Album artysty”, 
chociaż wszystkie dotychczasowe refleksje 
ściśle z niej wynikają. Staszek niczym dantejski 
Wergili oprowadza na jej stronach po piekle 
literatury polskiej. Po czyśćcu i po niższych 
piętrach nieba takoż. A zmysł obserwacji ma 
nad podziw wyostrzony. Nie oszczędza nikogo, 
burzy sztuczne hierarchie z lektur szkolnych i 
akademickich, upomina się o zmilczanych na 
śmierć i o tych co zamilkli, bo ich wyciszono i 
wymieciono pamięć o nich nawet, jak „kaska-
derzy literatury” Józef Andrzej Grochowina 
(wzięty niegdyś tekściarz), Zygmunt Trziszka, 
Piotr Skórzyński. Ale i więziony za Bieruta, 
potem zaszczuty i w końcu niedrukowany 
Janusz Krasiński. Znał Staszek ich wszystkich, 
Krasińskiemu próbował pomóc. Nie zdążył.

Izabela Zubko czasem sama daje się 
prowadzić Staszkowi niczym wytrawnemu 
tancerzowi czy wodzirejowi. Tak się dzieje, 
kiedy Staszek obwozi nas po środowiskach 
literackich, z którymi zetknął się zmieniając 
mieszkania i odwiedzając znane ośrodki. W 
wielu się obracał, publikował, wymieniał ko-
respondencję.

Łza się w oku kręci i tęskno się robi za 
wielością mediów, łamów, grup i środowisk 
pisarskich: Lublin („Kamena”, „Polonista”, 
„Kurier Lubelski”, „Za i Przeciw”, grupa Staszka 
„Quinarius”), Kraków („Student”, grupy „Te-
raz” i „Tylicz”; Baran, Zagajewski, Kornhauser, 
Rozenfeld, Trobus, Ziemianin, Ożóg, Kawalec, 
Jaźwiec), Wrocław (poeci przeklęci: Wojaczek, 
Ratoń, Kierc, Styczeń – Staszek nie poznał ich 
bezposrednio, ale umieścił w swojej książce 
„Żywoty psycholi – twórców o tęskniących du-
szach”; Urszula Kozioł, autor scenariusza do 
filmu „Wołyń” Stanisław Srokowski), Poznań 
(Barańczak, Chadzinikolau, Wyrwa - Krzyżań-
ski), Bydgoszcz (wydawnictwo „Świadectwo”, 
miesięcznik „Akant” – Pastuszewski), Inowro-

bo tak nakazuje mu miłość, bez której 
jest „jak Chrystus oderwany od krzyża”. U 
Fryckowskiego nie ma taniej metafizyki ani 
taniego bogu ojczyźnianego patriotyzmu. 
Wybiera trudną miłość do Polski, która go 
nie głaszcze i do człowieka, głównie tego usy-
tuowanego z dala od świecznika. To przecież 
Fryckowski, choć w imieniu Broniewskiego, 
pisze do Bieruta: „Towarzyszu prezydencie 
zgodnie z wytycznymi / siadam do zadania 
domowego // I za każdym razem / nowy 
hymn zaczynam od słów / Jeszcze Polska”. 
Rani go poczucie bezsensu ofiary Inki czy 
Hanki Sawickiej. Prześmiewczo ciepły  obraz 
Polski jest wciąż obecny w tej liryce i niemal 
każdy wiersz domalowuje  jakiś szczegół. Jako 
Polak i obywatel buntuje się przeciw temu, 
że „nieuki niedorozwiniętej czwartej RP / z 
sobie tylko wiadomych powodów / uważają, 
że ciosy gestapo mniej bolały Żydów i komu-
nistów” , również przeciw instrumentalnemu 
traktowaniu nauk Jana Pawła II;. Bardzo 
osobiście reaguje na kolejne transporty 
ofiar katastrofy smoleńskiej: „po 30 latach 
małżeństwa / nieśmiało chwytamy się za 
ręce / a słowo – kocham - / czeka na kolejny 
transport / łez już w nas nie ma / jest tylko 
biel i amarant”.

Tak wyrażona miłość do kobiety to chyba 
nowość u Fryckowskiego. Nie znam wszystkich 
jego tomów, lecz przyzwyczaił czytelników, że 
miłość w jego poezji ma zwykle wyraz żarliwy, 
gwałtowny, dramatyczny, czasem nawet te-
atralny. Kobiety to lubią, ja ( pewnie jestem 
mniej kobieca niż inne ) niekoniecznie. Praw-
dziwsza, bardziej przekonująca jest dla mnie 
ta wyrażana dyskretnym gestem i szeptem, 
właśnie jak w jego wierszu „Konspiracja”. W 
„Erotyku kuchennym” miłość też jakoś bar-
dziej udomowiona.

Dominującą formą zastosowaną w tym 
zbiorze jest list i to nie tylko w cyklu „Listy z 
ciepłych krajów”. Najczęściej pisany w imie-
niu własnym, czasem w imieniu podmiotu 
lirycznego.       Są też pisane w imieniu postaci 
znanych – patrz trzy listy Broniewskiego : wyżej 
przywołany do Bieruta, do Wandy SZ. oraz do 
córki – świetne w swym dramatyzmie.

Poeta przemawia głównie obrazami 
zaprawionymi często goryczą lub specyficzną 
ironią, zderza je ze sobą uzyskując dodatko-
wą informację o złożoności świata i zjawisk. 
Swobodnie posługuje się wierszem wolnym 
i rytmicznym, nienachlanie rymowanym. 
Stosuje język codzienności, nie unikając słów 
dosadnych. Natrafiłam niestety na zgrzyt. 
Kurczę się i protestuje we mnie wszystko na 
dźwięk  nazwiska   Julia Kapulet. Brzmi gorzej 
jak Mickiewicz Adam . Napisał Anglik, więc 
ang. Juliet Capulet jest jakoś uprawnione, ale 
nazwisko jest włoskie, więc Julia Capuleti i 
zaraz słyszymy piękny dźwięk.  

Od pierwszych dni zdystansowanej, 
trwającej już około 10 lat znajomości z Jerzym 
Fryckowskim, dla mnie Fryckiem, dostrzegam 
w nim ciekawą osobowość poetycką wrażliwe-
go łobuza, mądrego wariata o umiarkowanym 
stopniu bezpiecznego szaleństwa, które 
przekłada się na dobrą poezję. Takich lubię. 
Wbrew ostrzeżeniu Tadeusza Buraczewskiego 
na okładce - polecam, bo to „doludzka”, nie 
na koturnach, ciekawa poezja. 

Jerzy Fryckowski, Stany nagłe, Wydawnictwo JASNE, Pruszcz 
Gdański 2017, s. 95
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cław (pismo „Metafora Współczesności” poetki 
Alicji Kuberskiej), Gdańsk, Białystok.

Bywało, że Staszka skrzywdzono, gdy 
„szedł na Polskę”, i flekowano mu kolejny to-
mik w wewnętrznej recenzji, blokowano druk. 
Ale częściej stawał się poeta cząstką danego 
środowiska. 

Jest jeszcze Staszek organizator konkur-
sów literackich i juror. Nie na wszystkie jeździ, 
pracuje w domu, wysyła swoje opinie i werdyk-
ty. Tutaj atoli wiąże go tajemnica zawodowa 
obrad jury i nie ujawnia swoich typów. A odkrył 
i wypromował w ten sposób masę zdolnych po-
etów, otworzył im drogę. Mapa tych konkursów 
z kilkudziesięciu lat nakłada się na mapę śro-
dowisk pisarskich bliskich Staszkowi, chociaż 
nie zawsze się z tą drugą pokrywa.

„Mały pisarczyk z Małoszyc” wymyka 
się recenzentowi spod pióra. Jest to bowiem 
lektura, co wciąga, zaskakuje zwrotami akcji 
(niech będzie, narracji…). Nie musimy po-
dzielać sympatii i antypatii Staszka krytyka. Tu 
zresztą autor dopuszcza do głosu dialektykę. 
Oczywiście nie tę ordynarną marksistowską, ale 
klasyczną – tę od Arystotelesa i od św. Tomasza 
z Akwinu, a jeden z jego dowodów, że Bóg 
istnieje, zwie się ex motu – z ruchu.  Stanisław 
Stanik widzi osoby i zjawiska raz w ich rozwoju, 
innym razem w ich dekadencji.

Filtrów politycznych w oglądzie ludzi i 
utworów stara się unikać, ponieważ „wszystko 
jest polityką, ale polityka nie jest wszystkim”. Nie 
odżegnuje się jednak od owych filtrów.

Przyznaje się Staszek do opcji narodowej, 
lecz do otwartej i nie zaściankowej. Zanim 
został naczelnym „Myśli Literackiej” (dodatek 
do narodowej „Myśli Polskiej”) poza etatem w 
prasie PAX-owskiej pisywał np. w „Słowie Ży-
dowskim”, gdzie jego recenzje tłumaczono na 
jidysz.  Boli go wszakże ostracyzm w „Powścią-
gliwości i Pracy”. Tam zespół, tylko dlatego 
że Staszek urodził się chłopskim Sarmatą i że 
jest absolwentem KUL-u, odrzucał mu teksty 
górujące poziomem nad elaboratami autorów 
o jedynie słusznej proweniencji.

Przestrzega też przed neoficką żarliwością 
współczesnych pogrobowców romantyzmu i 
mitu komendianckiego (to od socjalisty Felik-
sa Perla, który towarzysza Wiktora za carskiej 

niewoli ukrywał, a w wolnej Polsce mocno się 
rozczarował do, jak mawiał, „komendianta” i 
samozwańczego marszałka).  Przy innej okazji  
do światowego klubu narodowców Staszek 
dopisuje prezydenta USA Donalda Trumpa. 
Może coś jest na rzeczy, skoro mówi się, że 
warszawskie przemówienie napisał ponoć 
Trumpowi znany mi osobiście prof. Marek 
Jan Chodakiewicz, autor historii ruchu na-
rodowego w Rzeczypospolitej pt. „Polska dla 
Polaków”. 

Jako się rzekło: Staszek daje się lubić, a 
to pod warunkiem że w ogóle lubi się ludzi. 
Staszek na pewno lubi. Nie szuka jednak na 
siłę okoliczności łagodzących dla nie tak daw-
nych Judaszy literackich. Ale też, na przekór 
zaleceniom dzisiejszych Katonów, po krótkiej 
kwarantannie wznawia znajomości towarzy-
skie i pisarskie z odtajnionymi delatorami z 
PRL-u. Nie ze wszystkimi. Nowobogackich 
snobów oraz bezczelnych cyników piętnuje 
i unika.

Szpanujący podczas ich nie tylko chrono-
logicznie ostatniego spotkania w ZLP „furą” 
pieniędzy Leszek Żuliński ma u siermiężnego 
i moralnie czystego Staszka przechlapane. 
Atoli już nie Andrzej Zaniewski, nawrócony 
przez młodziutką żonę i późne ojcostwo. I coś 
w tym jest.  Pamiętam z jaką empatią i z jakim 
taktem prowadził promocję „Głuptaków” 
Stanika. Podtytuł: „10 humorystycznych opo-
wieści o ludziach z zakładu psychiatrycznego”. 
Taka fikcja z autopsji. Znowu oksymoron. 
Chyba zacznę się odzwyczajać. Wstałem wtedy 
i dorzuciłem dowcipas własnego pomysłu: Tak 
trzymać, Staszku. Życie zaczyna się po pięćdziesiątce, 
tylko abstynenci o tym nie wiedzą. Zasłużony ak-
tywista Towarzystwa Trzeźwości Transportow-
ców Romuald Karaś poruszył się niespokojnie. 
Ciekawostka: pan Romek zaczynał tę zbożną 
działalność razem z Kazimierzem Moczarskim 
jeszcze na studiach prawniczych w Lublinie.  

Mała dygresja. Tak się składa, że moja śp. 
Mama była psychiatrą i mieszkaliśmy w bloku 
dla pracowników w Malichach tuż obok Two-
rek. Kapelanem szpitala był asceta,  taternik  i 
ratownik śp. ksiądz Roman Indrzejczyk, który 
podzieli los ofiar lotu do Smoleńska w 2010 r. 
Przez ogrody szpitalne chodziłem do świetlicy 
i do szkoły. W późniejszych latach wymieniali-
śmy się z Mamą sympatycznymi anegdotkami 
z okolic psychiatrii stosowanej. Takimi w 

nastroju „Lotu nad kukułczym Gniazdem” 
Milosza Formana. Jedna z nich: Zbiera się 
koło Związku Literatów Polskich w Tworkach, 
by wysłuchać próbek najnowszej powieści 
psychologicznej prezesa. Trwa to do obiadu. 
Po nim dyskusja. Koledzy chwalą styl, opisy 
postaci (przy każdej adres i telefon), chociaż 
wyznają, że gubią się nieco w ich natłoku. I tak 
do kolacji. Po niej wpada lekarz dyżurny: „Kto 
mi znowu zabrał książkę telefoniczną?”

Staszek przed laty zaczął karierę od bro-
szurki „Jak zostać pisarzem?”. Może właśnie 
tak… Staszek jest poza podejrzeniem. Niczego 
znikąd nie przepisuje, niczego nikomu nie 
przypisuje bez dania racji. Nie zniża się do 
plotek. Naświetlać zaś fakty po swojemu to 
jego dobre recenzenckie prawo.

Najbliższy jest mi Staszek liryk. Pod-
patruję jego warsztat, trzymam się swojego. 
Czesław Miłosz w liście do Staszka ślizga się 
piórem po powierzchni jego liryki. Akurat 
Miłosz, skażony awangardą, który sam miał 
kłopoty z rytmiką, niekoniecznie wydaje się 
upoważniony, by pouczać Stanika: „wers musi 
być poddany modulacji rytmicznej.”

Dlatego bardziej ufam Ernestowi Bryl-
lowi, bo jego rytmika ponosi odbiorców i 
daje się śpiewać. Szkoda jeno, że deklarował 
w PRL-u (przytaczam z pamięci): „chciałbym 
pisać wiersze, które by śpiewano na zebraniach 
ZMS-u i w salkach katechetycznych.” W ZMS-ie 
nie byłem. Zza ściany w liceum w Piastowie 
dobiegał mnie czasem ich hymn, jakoś tak 
niedalekowschodnio: przy dźwiękach lutni 
idziemy dumni butni. To tak Bryll chciał pisać? 
Natomiast w salkach katechetycznych jako 
żywo bryllowania na żadną nutę nie było i 
być nie mogło. Słyszałbym. Ale zostawmy 
stare rozliczenia. Ideolodzy Nowej Fali Adam 
Zagajewski i Julian Kornhauser (aktualnie 
teść pana prezydenta) w 1974 r. dostatecznie 
Brylla przeczołgali cytatami w paszkwilu wy-
sokonakładowym „Świat nieprzedstawiony”. 
Inni zeloci Nowej Fali czynili z piewcy ludu 
jego wroga na drodze do realnego socjalizmu. 
Czym się ta ostatnia zbitka pojęciowa różni od 
socrealizmu, dalibóg nie wiem.

Ustępuję więc głosu Ernestowi Bryllowi 
i przywołuję jego opinię z okładki książki 
poetyckiej Stanisława Stanika „Na wszystkich 
schodach świata” (2015):

„Sam piszę, wiec mam trochę klapki na oczach 
niby koń dorożkarski. Widzę tylko tyle, co moje. Wą-
sko. Dlatego kiedy czytam inne wiersze, staram się 
wyobrazić sobie, jak zostały napisane. Przez kogo? 
Jak się czuł? Na co patrzył? No i widzę autora tego 
tomiku w oknie zadrapanego bloku, „mrówkowca” 
na naszym podwórku. Dzieciństwa. Łąki, pola, 
wspomnienia. No tak, ale z dziewiątego piętra jest 
„dalej od pola dzieciństwa niż do Pana Boga”. 
„Dalej niż wyżej”, jak mówi tytuł tego wiersza. Ilu z 
nas wygląda z okien tak samo?”

P.S. Książka zyskałaby walor popularno-
naukowy, gdyby w drugim wydaniu dodać 
do niej przynajmniej indeks osobowy i całość 
skrupulatnie wyczyścić z literówek oraz nie-
które fotografie zaopatrzyć w  podpisy, bo na-
pisy na nich nieczytelne. Języka zaś, jędrnego, 
choć na szczęście bez wulgaryzmów, bym nie 
ruszał. Tak przecież mówimy w życiu i taką 
autentyczną mową posługują się bohaterowie 
Marka Hłaski.

Stanisław Stanik, Izabela Zubko, Mały pisarczyk z Małoszyc. 
Album artysty, Warszawa 2017 

F Szkolenie w zakresie przewozu osób i rzeczy
F Kurs ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
F Pracownia psychologiczna

KATEGORIE

A, A1, B, B1, C, D, T, 

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

ul. Gajowa 32
tel. 052 342 34 96
tel. 052 348 98 23

Biuro czynne:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00
piątek 8:00 - 16:00; 
sobota i niedziela 9:00 - 13:00

Mecenas Bydgoskiej Kultury

Towarzyski...
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STANISŁAW SZWARC jest poetą, anima-
torem kultury, członkiem Klubu Literackiego 
„Dąbrówka” w Poznaniu. Wydał cztery książki, 
niektóre wespół z żoną. Jego publikacje znaleźć 
można w „Toposie”, „Akancie”, „Obrzeżach” i wielu 
innych. Jego piąty zbiorek wierszy nosi tytuł 
„Tańce do końca”. Jest estetycznie wydany, ob-
jętościowo skromny i mądrze skomponowany. 
Otwierają go „Narodziny”, wiersz o przyjściu na 
świat dziecka, a właściwie rzetelny opis świata, 
który stanie się jego udziałem. Ale to również 
swoista furtka otwierająca tę książkę, zapowiedź 
podróży w głąb ludzkiej natury, zaproszenie do 
jej eksploracji. Autor tego zbioru jest twórcą 
totalnym - poezja towarzyszy mu podczas zaku-
pów w markecie /”Wiersz wirtualny”/, powstaje 
w trakcie podróży tramwajem /”Pszczoła”/, jest 
tematem rozmów z przyjaciółmi /”Powiadają”/. 
Ta komitywa poety z wyobraźnią zdaje się nie 
mieć pauzy. Jest rodzajem szlachetnej niewoli. A 
mimo tego Szwarc jest realistą, trzeźwym okiem 
łypie na współczesność, trafnie akcentuje jej 
defekty. Fragment wiersza „Narodziny”:
/.../
Czeka tu ciebie wszystko.
Czy wiesz co to znaczy?
To ból kolana zdartego na sęku
i serca, którego być może nigdy nie pozbierasz.
Pałace i lepianki.
Radość z cierpień wroga,
lecz także jednego spojrzenia kobiety.
Przesyt aż do mdłości
i głód na grubość kromki chleba od śmierci.
Banalny zachwyt nad zachodem słońca
i bezsensowny lęk...
To właśnie wszystko.
/.../

Krok dalej od „Narodzin” jest „Młodość”. 
To podobne teksty, chociaż w drugim bohater 
liryczny starszy jest  co najmniej o dekadę. Ale 
podobnie jak w „Narodzinach” musi konfron-
tować się z dzisiejszością, uczyć się „samouczka 
pokory”, być gotowy na nadciągające rozczaro-
wania. A te przypisane są zwłaszcza umysłom 
uważnym, wrażliwym,  dociekliwym, których 
frapują mechanizmy tego świata /”Pytanie”/. 
Na przykład taka istota chwili z wiersza „Teraz”, 
gdzie symboliczna sekunda, niedoceniana przez 
swą znikomość, potrafi stać się kamieniem 
milowym niejednego życiorysu. „Najważniejsze 
chwile są bardzo wstydliwe” - pisze autor. I zdaje 
się dopowiadać, ze właśnie ten wstyd jest miarą 
ich ważności. Ale w wierszu „Zbieg” każdy wybór 
zdaje się być chybiony. Okoliczności obce i 
wrogie. Każda próba wydostania się z pułapki 
nieskuteczna. Stąd pięknie rozwinięty tutaj 
motyw ucieczki - przed siebie, przed światem, 
przed szablonem. To tekst otwarty, uniwersalny, 
pod którym podpisze się każdy, nie tylko artysta. 
Przytoczę większy fragment:
Uciekamy bez przerwy
i aż podziw bierze
jak przemyślne bywają sposoby ucieczki.
Na oślep,
czując na karku oddech nieuchronny,
byle złapać minutę, dzień, chwilę wolności.
Można także kluczyć
chytrze przez gęstwinę
wyborów rzekomo własnych i tajnych niezmiernie.
Są podobno i tacy, co lubią udawać,

że nic się nie dzieje,
krocząc swobodnie i całkiem nieśpiesznie.
/.../

Tymczasem wszystko „pędzi na złamanie 
karku” czytamy w „Bez handicapu”. Naszym po-
czynaniom przypisana jest zadyszka, pośpiech, 
nieznośna świadomość chwiejnej tymczaso-
wości. Tylko przeszłość zdaje się mieć w tej 
degrengoladzie lite fundamenty. Skutkiem 
tego powstało „Niedobarwienie”, wiersz utrzy-
many w ponurej aurze, gdzie czerń i szarość 
zdominowały nie tylko paletę rzeczywistości, 
ale i kondycję samego poety. W „Mroku” mamy 
„w obłoku lipy ciemność”, chociaż to jeszcze sło-
neczne popołudnie. Te dwa wiersze pieczętuje 
trzeci, najlepszy - „Pierwszy”. To tekst wyjątkowy 
w tej książce. Jego osobisty wydźwięk daje mu 
wiarygodność, stawia Szwarca w wąskim kręgu 
prawdziwych artystów. Gdyż tylko oni potrafią 
przyoblec chwilowe klęski w tak dramatyczne 
szaty. I z taką dynamiką, że nawet interpunkcja 
jest zbędna. Przytoczę go w całości:

skończyłem się niedostrzegalnie
skończyłem się nie wiadomo kiedy
skończyłem się
jak tyle rzeczy na tym świecie
stary pomost schodzący zwolna w głąb jeziora
ulica która kłamliwie nagle
okazuje się wiejską drogą
góry których nie dzieli od równin
żadna granica
skończyłem się 
po raz pierwszy
ile jeszcze
bo już jestem zmęczony

Są w tomiku „Tańce do końca” odnośniki do 
tego końca. To wiersze o upływie czasu, przemi-
janiu, wreszcie niechybnej śmierci. Nic jednak 
nie jest powiedziane tutaj wprost, jak choćby w 
tajemniczym „Gościu”, którego imienia i profesji 
możemy się tylko domyślać. „Kwatera” to piękny, 
krótki tekst,  w którym miejsce ostatecznego 
spoczynku jest metą, ogródkiem, celem space-
rów. Piędzią ziemi, na której pielęgnuje się nie 
tylko zieleń. Cały zbiór zamykają równie udane 
„Pytania”. A najważniejsze z nich zawarte jest w 
prostym pytaniu - „Niestety, czy na szczęście?”. Oto 
fragment wiersza:
Znowu wiosna, psiakrew.
Która to z kolei?
Banalne pytanie, gdy liczyć nie trzeba.
A której nie będzie?
Czysta retoryka,
gdy teraz i zawsze odpowiedzi nie ma.
Niestety, czy na szczęście?
To jedynie pytanie godne zapytania.
/.../

Najnowszy tomik Stanisława Szwarca to 
świetna robota. Nic w nim nie jest zbędne, 
wszystkie wiersze układają się w logiczną, czy-
telną całość, jak puzzle w obrazek. Nie ma tutaj 
stylistycznej fanfaronady, metafor jak fajerwerki. 
Ich wyjątkowość „kryje się w głębinie” szlachetnej, 
literackiej polszczyzny. Jak w tekście „Czytanie 
poezji”, skąd powyższy cytat. Czekam na kolejny 
zbiór tego autora. Książkę polecam.

Stanisław Szwarc, Tańce do końca, Wydawnictwo Kontekst, 
Poznań 2018, s..39

Ludwik Filip Czech

Zbiór pytań najważniejszych
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   KPK, Klub Nauczyciela, 
 ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ, 
 tel. (061) 852 10 85
   KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka 29,
 50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
   KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia 
   Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, 
   Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
   KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus 
 Vidussmokykla, 4200 Lentvaris, Lauko gatve 20, 
 tel. 828218905, Litwa-Lietuva
   KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska, 
 LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon, Nakotnes iela 2/3,
 tel. 003714662598, £otwa – Latvija
   KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz, LV 4630 Malta,
  Rezeknes rajon, Jaunatnes iela 11, 
 tel. 003714641921, £otwa – Latvija
  KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,  
 Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne,   
 tel. 003714023552, £otwa – Latvija
   KPK – £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 Witalis Myszona
 24 7841 Lelczyce
 ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
 85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
 85-090 Bydgoszcz
 ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
 Bydgoszcz
 ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin 
 ul. Dworocowa 10
 Restauracja „Luizjana”
     KPK – Birmingham
        Polish Millennium House
        Bordeszey Street,
        B5 5 PH Birmingham
        England
        tel. +44 121 64 33 577
     KPK Klubokawiarnia,
        89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
         tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
         Prowadzący: Justyna Rychlik

Wszystkim pisarzom i bibliotekarzom, którzy 
chcieliby podarowaæ ksi¹¿ki Klubom Polskiej 
Ksi¹¿ki, podajemy adresy tych placówek. Zapew-
niamy, ¿e tam wszystkie ksi¹¿ki czyta siê i analizuje. 
KPK organizuj¹ równie¿ spotkania autorskie. KPK 
szczególnie interesuj¹ siê literatur¹ wspó³czesn¹, 
skupiaj¹c jej gorliwych czytelników.

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!
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Jerzy Grupiński, Sposób na motyle, 
Poznań 2018, Salon Artystyczny im. Jackow-
skich, ss. 46

Juliusz Wątroba, Pośpiesznym do miło-
ści, Katowice 2018, Wydawnictwo Naukowe 
Śląsk, ss. 190

Stefan Tycjan Tyczyna, Wesołe wiersze 
i smutne fraszki, Brzezia Łąka 2018, Wydaw-
nictwo „Poligraf”, ss. 84

Sebastian Duda, Przekreślona wątpli-
wość, Warszawa 2018, Biblioteka „Więzi”,

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

TEL. KOM. 784 969 576 ORAZ 692 417 937.

„WYPOCZYNEK NA WSI”
Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący 

na Trzy Korony i w drugą stronę do Czorsztyna i Niedzicy.

ZAPRASZAMY!!!

Zofia Grabowska-Andrijew  Irena Batura  Urszula Małgorzata Benka 

Anna Błachucka  Stanisław Chyczyński  Hubet Czarnocki  Ludwik Filip Czech

Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska  Alicja Patey-Grabowska  Jerzy Grupiński 

Otton Grynkiewicz  Janusz Gryz  Waldemar Jagliński  Rafał Jaworski 

Anna Kapusta  Andrzej Katzenmark  Łukasz Komsta  Sławomir Krzyśka 

Małgorzata Kulisiewicz  Agnieszka Kostuch  Barbara Kęcińska-Lempka 

Włodzimierz Michalak  Ariana Nagórska  Anita Nowak  Janusz Orlikowski

 Stefan Pastuszewski  Edmund Pietryk  Rafał Rozczyniała  Jarosław Seidel 

Roman Sidorkiewicz  Aleksandra Sołtysiak  Wojciech Stańczak 

Barbara Tylman  Jerzy Utkin  Mieczysław Wojtasik  Zbigniew Wróbel 

Robert Zarychta  Tadeusz Zawadowski


